Informativo Bimestral

#42

Federação Nacional dos Concessionários
e Distribuidores de Veículos

Junho de 2017

Mensagem do Conselho
Programa Especial de Regularização Tributária é
instituído por meio de Medida Provisória
A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda, instituíram, por meio da Medida
Provisória Nº 783, de 31 de maio de 2017, o Programa Especial de Regularização
Tributária, que traz reduções de multas e juros para quitação de débitos tributários e
não tributários de pessoas físicas e jurídicas, vencidos até 30 de abril de 2017, assim
como estende o número de parcelas para até 180 no caso de parcelamento.
A adesão ao Programa poderá ser realizada até 31 de agosto de 2017, sendo
que a Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editarão, no prazo de 30 dias da publicação da MP, as normas estabelecendo os
procedimentos a serem seguidos pelos contribuintes interessados.
Na Receita Federal, os interessados terão a oportunidade de pagar seus débitos
à vista e em espécie de, no mínimo, 7,5% para débitos inferiores a R$ 15 milhões
e 20% para valores superiores, sem reduções, em cinco parcelas mensais entre
agosto e dezembro deste ano. O saldo, poderá ser liquidado integralmente em
janeiro de 2018 com redução de 90% dos juros de mora e 50% das multas de
ofício ou isoladas.
Caso queira pagar parcelado, é possível dividir em até 145 parcelas mensais,
com vencimento a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de
mora e de 40% das multas de ofício ou isoladas. “Também é possível parcelar
o saldo em até 175 meses, com redução de 50% dos juros de mora e 25% das
multas de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor
correspondente a 1% da receita bruta, no caso de pessoa jurídica, referente ao
mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/165
avos do total da dívida consolidada”, detalha Roberto Chikusa, especialista da
Lopes da Silva Advogados & Associados.
Já para a Procuradoria-Geral da Fazenda, as regras são praticamente as mesmas.
O que muda é a inclusão da redução de 25% dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios, tanto para pagamento à vista, como para o parcelado
em 145 e 175 meses. “Fica possibilitado ao contribuinte, após a reduções de
multas e juros, o oferecimento de bens imóveis, desde que aceitos pela União,
como pagamento. Além disso, para a adesão ao parcelamento, o contribuinte
deve desistir das defesas e recursos administrativos, assim como as ações
judiciais”, complementa Chikusa, informando que os valores mínimos das
parcelas são de R$ 200 para pessoa física e R$ 1 mil para pessoa jurídica.

O mês de maio foi importante
para reforçarmos a necessidade de
termos um trânsito mais seguro,
especialmente, com as ações
promovidas por meio do movimento
Maio Amarelo, que contou com o apoio
da Fenabrave e Fenacodiv na divulgação
da campanha e, também, em ações
promovidas por meio das Regionais e
SINCODIV´s Estaduais.
Além disso, também em prol da
segurança, foi realizada uma audiência
com a Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, que contou com
as principais lideranças do segmento de
motocicletas, que resultou na criação
de um grupo de trabalho, composto
pela Secretaria, entidades do setor e
outros órgãos governamentais para
que, juntos, elaborem um planejamento
de combate à criminalidade que aflige o
setor de duas rodas.
Outros assuntos, como a Terceirização e
Reforma Trabalhista, o 27º. Congresso &
ExpoFenabrave e a agenda do Encontro
Fenacodiv de Vendedores e Gestores
de Concessionárias estão, também, na
pauta desta edição. Confira!
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

SINCODIV SP realiza
palestra sobre Reforma
Trabalhista

Audiência com Secretário de
Segurança Pública de São Paulo
No dia 17 de maio, a Fenabrave realizou audiência com
o Secretário de Estado da Segurança Pública de São
Paulo, Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, para tratar do
alto índice de roubo e furto de motocicletas. Além da
Fenabrave, que esteve representada pelo vice-presidente
Carlos Porto e por Luiz Antonio Fleury Filho, Relações
Institucionais da entidade, participaram representantes de
Associações de Marca ligadas ao segmento de duas rodas,
como ABBM- Associação Brasileira dos Concessionários
BMW, ABRAT- Associação Brasileira dos Concessionários
Triumph, ASSOKAWA- Associação Brasileira dos
Concessionários Kawasaki, ABRACY- Associação Brasileira
de Concessionários Yamaha, ASSOHONDA – Associação
Brasileira de Concessionários Honda, e também a
ABRACICLO- Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas,
entidade convidada a integrar o comitê.
Como resultado do encontro, foi formado um grupo de
trabalho, composto pela Secretaria de Segurança Pública,
entidades do setor e outros órgãos governamentais para
que, juntos, elaborem um planejamento de combate
à criminalidade que aflige o setor de duas rodas.

O SINCODIV-SP promoveu,
em 17 de maio, no auditório
da Fenabrave, em São Paulo,
mais uma edição do encontro
Ricardo Schimid,
mensal de Recursos Humanos.
assessor jurídico,
Na oportunidade, o Sindicato
SINCODIV-SP
apresentou, aos profissionais do
setor presentes no evento, uma
palestra abordando a terceirização, promovida por
seu assessor jurídico, Ricardo Schimid, que também
será palestrante no 27º Congresso & ExpoFenabrave.
“Estamos vivenciando um momento importante de
mudanças, portanto precisamos estar atentos às
oportunidades e cuidados acerca deste importante
tema. É papel dos profissionais de RH, também,
ajudar os empresários a tomar decisões”, comentou o
superintendente do SINCODIV-SP, Octávio Vallejo.
Na opinião de Ricardo Schmid, a proposta de reforma
trabalhista é uma oportunidade de atualização das
normas vigentes, que são muito extensas e que não
permitem o conhecimento total, tanto dos profissionais de
RH, como dos empregados. “São inúmeros ordenamentos
jurídicos que atrapalham o dia a dia do empregador e seus
funcionários. Hoje, ninguém mais aceita ser doutrinado
pela legislação, pois ela impacta a empresa que quer se
desenvolver da forma que bem entender, assim como o
funcionário”, explica.
Segundo Schmid, a Lei nº 13.429 de 31/03/2017, que
trata da terceirização no mercado de trabalho, deve ser

“Fomos recebidos com extrema atenção, cordialidade
e interesse pelo Secretário. Estamos certos de estar
dando importantes passos para coibir os furtos e
roubos de motocicletas no Estado de São Paulo, fato
que, certamente, acaba por comprometer os negócios
do nosso setor, já que causa temor da população
em adquirir e circular com motos em todo o estado”,
comentou Alarico Assumpção Júnior, presidente da
Fenabrave e da Fenacodiv.

Encontro do Vendedor em maio
Com duas edições
realizadas em maio,
nas cidades de
Belém/PA e Macapá/
AP, o Encontro de
Vendedores e Gestores
de Concessionárias
Fenacodiv, elaborado em
conjunto com os Sincodiv’s estaduais, com a parceria da
EGA- Escola de Gestão Automotiva, e patrocínio do Banco
Itaú, conseguiu reunir mais de 300 pessoas e arrecadar
cerca de 400 kg de alimentos nos eventos.
No mês de junho não há programação para a realização
do Encontro de Vendedores, que retoma sua agenda
em julho, nas cidades de Belo Horizonte/MG, no dia 4,
Uberlândia/MG, no dia 6 e, em Natal/RN, nos dias 17 e 18.

muito bem analisada para observar, em detalhes, todas
as exigências para que se realize a terceirização. “Além
disso, os empresários precisam pensar estrategicamente
para entender se vale mesmo a pena ou não terceirizar.
Dependendo do caso, para evitar processos trabalhistas
no futuro, vale mais a pena contratar”, explica, alertando
que é preciso tomar muito cuidado com a subordinação
do empregado terceirizado. “Caso ele se reporte a um
funcionário da contratante, é preciso cuidado na forma
de tratamento. Se ficar caracterizada uma subordinação,
a empresa contratante pode ser parte de um processo
futuro”, disse.
Um dos principais pontos da lei, apontado por Schmid,
está nos cuidados ao escolher a empresa que prestará
serviços. Segundo o especialista, há uma série de
exigências a serem seguidas, como capital mínimo
dependendo do número de empregados, idoneidade
financeira, direitos e deveres não apenas da contratada,
mas do prestador de serviço. “Além disso, ser o mais
detalhista possível nas cláusulas contratuais, será um
fator de segurança para que a contratante não tenha
problemas judiciais no futuro”, explica, comentando que
a contratante é, subsidiariamente, responsável pelas
obrigações trabalhistas referentes ao período que ocorrer
a prestação de serviços, incluindo o recolhimento de
contribuições previdenciárias. “Por isso, a contratante
deverá auditar, mensalmente, se a empresa contratada
efetuou os pagamentos de impostos, previdência, salários
e encargos”, conclui Schmid.

Governo Federal
anuncia novo Plano
Agrícola e Pecuário
Na manhã do dia 7 de junho, o
Governo Federal anunciou um
total de R$ 190,25 bilhões em
recursos para crédito no Plano
Agrícola e Pecuário 2017/2018.
Apesar do contingenciamento
feito em diversas pastas, o
valor supera os R$ 185 bilhões
disponibilizados para o período
entre julho de 2016 e junho de
2017. O anúncio foi feito pelo
presidente Michel Temer e pelo
ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), Blairo

VIII Interbusines Curitiba
Nos dias 23 e 24 de junho, será realizado o VIII Interbusiness, em Curitiba. O
evento é uma iniciativa da Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP),
em parceria com a Florida Christian University, de Orlando-FL, e abordará a
“Neuro Inovação”, com a participação de especialistas internacionais e, também,
com palestra do presidente da Fenacodiv e da Fenabrave, Alarico Assumpção
Júnior, e do presidente da Associação Comercial do Paraná e vice-presidente da
Fenabrave, Glaucio Geara.

Maggi, em cerimônia no Palácio
do Planalto.
De acordo com o ministério, o
volume de crédito para custeio e
comercialização ficará em R$ 150,25
bilhões. Deste total, R$ 116,25
bilhões com juros e taxas fixados
pelo governo. Outros R$ 34 bilhões
serão disponibilizados a juros
livres, por meio de negociações
envolvendo as instituições
financeiras e o produtor.
O Programa de Modernização
da Frota de Tratores Agrícolas
e Implementos Associados e
Colheitadeiras (Moderfrota) contará
com R$ 9,2 bilhões em recursos.
Para a compra de máquinas e
implementos agrícolas haverá um
limite de 90% do valor financiado,
com prazo de pagamento de 7 anos.
Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, os juros
cobrados sofreram redução de
um ponto percentual, ao ano, nos
programas prioritários voltados
à armazenagem e à inovação
tecnológica na agricultura – ligados
ao Programa para Construção e
Ampliação de Armazéns (PCA),
e ao Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica na
Produção Agropecuária (Inovagro),
respectivamente. A taxa cobrada
nesses dois programas é a mesma:
6,5% ao ano. Os juros cobrados para
o custeio caíram de 8,5% e 9,5% ao
ano para 7,5% e 8,5%.
O Inovagro tem entre seus
objetivos financiar equipamentos
de agricultura de precisão e terá,
à sua disposição, R$ 1,26 bilhão
em recursos, com limite de R$
1,1 milhão por produtor. Ainda
no âmbito deste programa,
será disponibilizada uma

Com a parceria entre a FESP e a Fenabrave, os concessionários interessados
em participar terão desconto de quase 30% na inscrição, pagando apenas R$
500,00, com a possibilidade de parcelamento em até duas vezes. Para mais
informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato com Vera
Marcia, gerente executiva da FESP, por meio do telefone (41) 3028-6521 ou o
e-mail veramarcia@fesppr.edu.br.

Regional MS participa do
movimento Maio Amarelo
A Regional Fenabrave do Mato
Grosso do Sul e o SINCODIV-MS
participam do movimento Maio
Amarelo, por meio de um grupo
de trabalho que reúne Polícia
Militar, Secretaria de Segurança,
Departamento de Trânsito,
entre outros órgãos ligados à
segurança e à mobilidade.

linha de crédito para facilitar a
conectividade no campo, em ações
para informatizar e dar acesso à
internet às propriedades rurais.
O governo estima que a produção
agrícola aumente no período e
fique em 232 milhões de toneladas
de grãos: um aumento de 24,3% na
comparação com a safra 2016/2017.
Para dar conta desse aumento
na safra, serão disponibilizados
R$1,6 bilhão em recursos para
investimento em armazenagem.

Pelo quinto ano consecutivo, o grupo realizou a entrega de rosas amarelas,
simbolizando o mote da campanha, na tradicional Missa de Dia das Mães,
realizada no mais conhecido santuário da capital sul-mato-grossense. “A
Fenabrave MS e o SINCODIV-MS atuam, institucionalmente, em conjunto com
os outros membros do grupo de trabalho, acompanhando a segurança no
trânsito, índice de acidentes, entre outros temas importantes para o nosso setor
e, também, para a população. O movimento Maio Amarelo vai ao encontro
dessas iniciativas e a participação de todos é essencial para termos um trânsito
mais seguro”, explica Luiz Felipe D. Braga, gerente executivo da Fenabrave-MS e
SINCODIV-MS.
No dia 8 de junho, o grupo de trabalho esteve reunido na sede do SINCODIV-MS
para realizar um balanço das atividades realizadas ao longo do mês de maio, que
envolveu órgãos da esfera Federal, Estadual e Municipal.

Regionais e SINCODIV’s oferecem
incentivos para inscrição no
27º Congresso & ExpoFenabrave
Diversas Associações de Marca possuem
pacotes de incentivos para inscrições
no 27º Congresso & ExpoFenabrave, o
maior evento do setor na América Latina.
Esta será uma oportunidade de levar, ao
evento, cada vez mais pessoas em busca
de conhecimento e novas tendências
para a ampliação dos negócios do setor.
E, para complementar os incentivos,
as Regionais Fenabrave e os Sincodiv’s
estaduais estão oferecendo pacotes
de descontos exclusivos, destinado
às pessoas que não têm acesso
aos incentivos das Associações
de Marca, listadas ao lado.
Para ter acesso a este benefício, entre
em contato com a sua Associação
de Marca, ou com a Central de
Atendimento da Fenabrave, por
meio do telefone (11) 5582-0091.
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A CAMINHO DE
UMA NOVA INDÚSTRIA

A criação de uma nova política automotiva, pautada em novas
tecnologias e, principalmente, no planejamento a longo prazo,
deve entrar em vigor no ano que vem e será estruturada em
cinco anos de vigência, porém, com um olhar para 2030.
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Zeina Latif, economista-chefe da XP
Investimentos, analisa o cenário econômico
nacional e faz projeções para 2017.

O consórcio como aliado
das concessionárias e
consumidores.

Francisco Trivellato relata os avanços
das concessionárias de caminhões, nos
EUA, após visita técnica da Fenabrave.
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