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Negociação coletiva em São Paulo
O SINCODIV-SP vem conversando com as centrais sindicais e demais
representantes dos trabalhadores para a formalização das negociações
coletivas no Estado, que abriga o maior número de empregados e tem
a data base no dia 1º de outubro, a pauta de reivindicações vem sendo
discutida há mais de dois meses, porém, de acordo com o Sindicato
Patronal, a situação atual do mercado vem dificultando um acordo, pois
os termos apresentados não poderão ser acordados na totalidade. “São
Paulo é um dos mercados que mais sofreram com a crise. Por este motivo,
os distribuidores não concordaram com alguns termos da pauta, que vêm
sendo negociados ao longo deste período”, explica o Superintendente do
SINCODIV-SP, Octávio Leite Vallejo.
De acordo com Vallejo, os distribuidores
aceitaram a correção pelo INPC
acumulado de um ano, o que chegou em
9,15%. Porém, algumas cláusulas sociais
não são de comum acordo, o que ainda
gera debate nas assembleias realizadas
com os representantes dos trabalhadores.
“O INPC – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor, medido pelo IBGE, é um
balizador para as negociações coletivas.
Este índice já está inteiramente de acordo,
mas precisamos flexibilizar alguns itens,
como a manutenção dos valores de
salários de trabalhadores que ingressam
no setor, a correção do teto salarial, e a
manutenção dos valores de garantias
de remuneração mínima mensal dos
comissionados”, detalha.
Segundo o Superintendente do
SINCODIV-SP, esta pauta está prestes a se
resolver. “Estamos envidando todos os esforços para chegarmos um acordo
com a parte contrária, pois assim sendo, evitaremos uma mesa redonda e,
por consequência, o dissídio coletivo, quando a decisão fugirá de nossas
mãos e passará a ser arbitrada pelo judiciário”, concluiu.
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Mensagem
do Conselho
Com a chegada do final do ano, há
um grande desencaixe financeiro nas
empresas, em função do pagamento
do 13º salário e, também, em alguns
casos, com férias coletivas. Porém, é
possível reduzir este impacto com o
pagamento diluído ao longo do ano,
como será demonstrado por Sérgio
Schwartsman, advogado especialista
na área trabalhista, que contribuiu em
matéria deste informativo.
Além disso, você poderá conhecer
o trabalho de alguns SINCODIVs
estaduais na área de capacitação, e o
esforço do SINCODIV-SP em acertar a
negociação coletiva.
Por fim, apresentamos uma pesquisa
feita pelo Instituto Ipsos, que revela
que existe grande potencial de
mercado, ainda inexplorado pelos
concessionários brasileiros, para a
venda de automóveis e comerciais
leves. Segundo o Instituto, além da
renovação potencial de mais de 5
milhões de veículos usados, mais
de 3 milhões de pessoas pretendem
comprar um carro nos próximos
12 meses.
Acompanhe as notícias e faça bons
negócios!
Contamos com a sua colaboração para
abordar assuntos de interesse para o
Setor da Distribuição de Veículos.
Envie sugestões de temas e
informações de interesse geral e/ou
local para: rita@mcepress.com.br.
Ótima leitura!
Conselho Editorial

Lincon Vargas (à esquerda) e André Andreazza (à direita)

SINCODIV´S investem em treinamento
Com as atuais barreiras impostas pela economia
brasileira, impactando diretamente na distribuição
automotiva, estar preparado para a retomada do
mercado é fundamental para se obter sucesso. Dessa
forma, não apenas a Fenacodiv, por meio dos Encontros
dos Vendedores, mas também os SINCODIVs estaduais,
estão investindo em capacitação para contribuir com
a ampliação da geração de receitas e a preparação das
equipes para o futuro.
No caso do SINCODIV-GO, vem sendo trabalhada uma
pauta de cursos preparatórios, palestras e workshops,
destinados a funcionários e titulares das concessionárias
do estado. De acordo com Lincon Vargas da Silva,
executivo do sindicato, em 12 meses, foram realizados
mais de 36 eventos de capacitação, que reuniram 2.450
pessoas. “Os treinamentos são realizados tanto em
Goiânia como no interior do estado, na proporção de
60% e 40%, respectivamente”, explica.
Cerca de 80% dos treinamentos realizados têm o foco
na área de vendas e também de atendimento ao cliente.
Os demais, direcionados às lideranças, são trabalhados
temas como RH, Gestão e Coach. “Os cursos são
totalmente gratuitos e desenvolvidos internamente, pelo
SINCODIV-GO. Aquele colaborador que se inscrever, e
não comparecer, paga R$ 80 por não ter participado.
Desta forma, evitamos a evasão”, detalha Lincon,
explicando que passou a utilizar professores locais para
as palestras, além de contar com o apoio da Fenabrave
para a indicação de outros nomes, como Marcelo
Peruzzo, da Florida Christian University. “Este ano,
pretendemos, ainda, fazer uma edição do Encontro do

Vendedor e também uma mesa redonda com a presença
dos diretores da Fenabrave Nacional”, completou.
Já o SINCODIV-SC, que desde 2013 firmou parceria
com o SENAI para treinar as equipes de oficinas
das concessionárias, por meio do PPQ – Programa
Profissionais de Qualidade, desde o segundo semestre
de 2015, iniciou parceria também com a Fundação Fritz
Muller, que representa a Fundação Dom Cabral no
estado. Como resultado deste acordo, serão promovidos
treinamentos para a área gerencial das concessionárias.
“É uma qualificação técnica, com duração de seis meses,
onde desenvolvemos conceitos específicos para os
gerentes”, detalha André Andreazza, diretor executivo
do SINCODIV-SC, alertando que estes cursos foram
criados por uma necessidade apontada pelos próprios
concessionários e que deverão chegar a mais três regiões
do estado em 2017.
Segundo Andreazza, além dos cursos, ao longo do
ano são realizados encontros regionais no estado,
onde são oferecidos treinamentos para as equipes de
RH e, também, para os contabilistas. Somado a isso,
anualmente, é realizado um Congresso Estadual, que
chegou à sua 9ª edição este ano, com 19 palestras
na programação. “No nosso evento, temos o foco
específico para os departamentos das concessionárias,
que trabalham o dia-a-dia dos empregados”, explicou,
completando que, em 2017, manterá a agenda de cursos,
encontros e treinamentos, agregando o agronegócio na
pauta de capacitação. “Este é um setor importante em
nossa região. Vamos preparar conteúdo específico para
esse segmento”.

Encargos trabalhistas no final de ano
Quando chega o final do ano, as empresas sofrem forte impacto
financeiro decorrente da necessidade de pagamento do 13º salário
aos seus empregados, além dos encargos (FGTS e INSS) incidentes
sobre ele. Será que isso é necessário ou há alternativas para que,
neste período, esse impacto não seja tão grande?
De acordo com Sérgio Schwartsman, da Lopes da Silva & Associados
– Sociedade de Advogados, é possível reduzir este impacto se o
pagamento do 13º salário for feito ao longo do ano. “Não é preciso
esperar até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela. A
lei permite fazer isso a partir de fevereiro”, explica, ao recomendar
os pagamentos em lotes, ao longo do ano, o que contribui para o
planejamento financeiro da empresa. “Em um mês, um grupo de
empregados recebe e, assim, sucessivamente”, ensina.
Schwartsman lembra, ainda, que o FGTS sobre o 13º salário deve ser
pago em relação ao mês de crédito da parcela, sendo que o INSS será
recolhido apenas no mês de dezembro, quando da complementação
do pagamento do título. “Com essa possibilidade, a empresa pode
aproveitar períodos de menores despesas ao longo do ano para
fazer tais pagamentos, podendo, ainda, aproveitar algum aporte
significativo e inesperado de capital para dar início ao pagamento do
direito dos trabalhadores”, completou.

Sérgio Schwartsman, da Lopes da Silva &
Associados – Sociedade de Advogados

Para empregados comissionados, Schwartsman explica que o 13º salário deve ser calculado com a média de comissões
pagas no período proporcional à data de pagamento do benefício. “Se ele receber em novembro, por exemplo,
calcula-se a média de 10 meses e, com o fechamento do ano, paga-se a diferença dos dois meses restantes. Já para
as férias, o cálculo da média de comissões pagas deve ser feito no período de 12 meses anteriores, lembrando que o
pagamento deve ser feito até 48h antes do início das férias”, complementa.
Caso o empregador deixe de pagar esses benefícios, as consequências podem ser mais onerosas, segundo
Schwartsman. Ele lembra que o empregado pode cobrar o pagamento na justiça, com a incidência de juros e correção
monetária ou fazer uma denúncia no sindicato, o que pode acarretar greve. “Além disso, a fiscalização do trabalho
pode multar a empresa com valores variáveis, de acordo com o empregado atingido. Se houver dissídio, por exemplo,
paga-se a multa do dissídio”, alerta.

Porto Velho recebe
Encontro do Vendedor
No dia 19 de outubro, a Fenacodiv, por
meio da parceria com o SINCODIV-RO e patrocínio do
Banco Itaú, realizou mais uma edição do Encontro
Fenacodiv de Vendedores de Concessionárias,
desta vez, na cidade de Porto Velho-RO, que
reuniu cerca de 200 pessoas.
Direcionadas a vendedores e
consultores técnicos, as palestras
contaram com especialistas que
apresentaram conceitos de vendas
e pós-vendas, para todos os
segmentos automotivos, além
de técnicas de Programação
Neurolinguística, onde o
participante pôde conhecer a estratégia dos maiores vendedores e
negociadores do mundo, e as mais modernas técnicas de vendas por meio
da comunicação. O curso é realizado pela Fenacodiv e Sincodiv local e
organizado pela EGA - Escola de Gestão Automotiva.

Agenda
No mês de novembro, serão realizados quatro Encontros de Vendedores, sendo: Fortaleza, Manaus,
Sinop e Londrina, com a respectiva parceria dos SINCODIVs do
Ceará, Amazonas, Mato Grosso e
Paraná. Os eventos ocorrerão nos
dias 9 e 10 (CE), 18 (AM), 21 e 22
(MT) e 24 (PR). Para mais informações e inscrições, os interessados
devem entrar em contato com os
SINCODIVS de cada estado.
O curso é gratuito e, para efetivar
a inscrição de vendedores de qualquer segmento automotivo, basta
levar 1kg de alimento não-perecível no dia do curso. Todos os alimentos doados serão entregues
a uma instituição local, indicada
pelos SINCODIV´s em cada estado.

Ipsos revela mercado potencial
No dia 18 de outubro, durante o Congresso Perspectivas 2017, promovido pela Agência Autodata, em São Paulo,
Rogério Monteiro, diretor do Instituto Ipsos, apresentou uma perspectiva tangível do potencial do mercado
brasileiro de automóveis e comerciais leves. Os resultados, frutos de uma pesquisa realizada ao longo de 2016,
mostram que há um grande universo a ser explorado, o que representaria um tiro de partida para a retomada
do setor. “Percebemos que a compra do zero quilômetro está mais centrada na substituição e não na compra do
primeiro automóvel. Além disso, a crise de confiança deixou o consumo reprimido. Enxergamos uma oportunidade
na intenção de troca, já que a frota brasileira é velha, totalizando mais de 25 milhões de automóveis entre 5 a 9
anos de uso”, explicou o especialista.
Na pesquisa apresentada, o índice de confiança do consumidor tem correlação linear de 85% com o licenciamento
de veículos no Brasil. “Isso significa que a baixa nas vendas nos últimos anos é puro reflexo da falta de confiança
do consumidor, mas vimos, na pesquisa, que a intenção de compra continua latente. Com a tendência de aumento
deste índice, naturalmente, serão vendidos mais veículos”, explicou Monteiro.
Segundo o especialista, há um potencial inexplorado pelo mercado, apontado pela pesquisa: dos 68 milhões de
domicílios brasileiros, 43% não possuem nenhum veículo. Desses, 2 milhões possuem renda acima de R$ 2,5 mil e
1,3 milhão ganham mais de R$ 5,1 mil. “Neste caso, não há problemas de cadastro. Mais de 65% dos pesquisados
possuem imóvel próprio quitado e, na sua maioria (96%), está em área urbana”, alertou ao completar que mais
de 3 milhões de consumidores querem comprar um veículo nos próximos 12 meses, especialmente as pessoas
pertencentes à Classe C, com idade entre 18 e 34 anos. “Percebemos que existem pessoas que podem e outras que
querem comprar, mas como conquistá-las? Há pontos inexplorados pela indústria automotiva”, concluiu Monteiro.

Habilitação para “cinquentinhas”
Começará a valer, a partir de 1º de novembro,
a exigência de habilitação para pilotar motos
de 50 cc, as chamadas “cinquentinhas”.
A aplicação dessa regra foi adiada três
vezes. A previsão inicial era começar
em março passado.

CNH

O Denatran chegou a dizer que a
cobrança de multa para pessoas não
habilitadas começaria em junho
último, mas depois voltou atrás e
declarou que seria apenas a partir
de novembro. Na época, vários estados
chegaram até a emitir as multas e o órgão
indicou que os usuários podiam recorrer.
Quem for pego conduzindo “cinquentinha” sem habilitação cometerá infração gravíssima com multa agravada, que
é multiplicada por 3. Assim, como a penalidade para infração gravíssima subirá para R$ 293,47 em 1º de novembro, a
cobrança por rodar sem habilitação chegará a R$ 880,41. O veículo também poderá ser apreendido.
Para guiar “cinquentinha” é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, para motos, ou a ACC –
Autorização para Conduzir Ciclomotores.

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do
FENACODIV ONLINE enviando mensagens para o e-mail: rita@mcepress.com.br
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