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Mensagem do Conselho
Empresas podem aderir ao
Programa Especial de Regularização
Tributária até o dia 31 de agosto
A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da
Fazenda estão realizando adesões ao 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.
O prazo para a adesão é dia 31 de agosto.

Nesta edição do FENACODIV Online,
você poderá conhecer mais detalhes
de como aderir ao refinanciamento
de dívidas tributárias dentro do
programa promovido pela Receita
Federal e Procuradoria-Geral da
Fazenda, que poderá ser feito até o dia
31 de agosto.

Roberto Chikusa, da Lopes da Silva
Advogados & Associados

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.

Contaremos, também, com uma
matéria sobre a palestra realizada
pela jornalista da Globo News,
Natuza que, na reunião do Conselho
Deliberativo, Diretoria Executiva,
Diretorias Regionais e Sincodiv’s de
todo o Brasil, realizada em junho,
na Fenabrave, comentou sobre os
principais aspectos da atual política e
economia brasileira.
Além disso, você ficará por dentro do
conteúdo apresentado no Encontro
do Vendedor, realizado em São
Paulo, durante o 27º Congresso &
ExpoFenabrave, que reuniu mais
de 3,5 mil pessoas em dois dias de
palestras, incluindo o painel sobre
a Reforma Trabalhista, que também
estará neste informativo.
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

Cenário político e os
rumos do Brasil

Encontro do Vendedor é realizado no
27º Congresso & ExpoFenabrave

Diante de um cenário cada
vez mais conturbado, a
política brasileira vive um dos
Natuza Nery, comentarista da
momentos mais difíceis. Sem
Globo News, especializada em
previsibilidade para o futuro,
política e economia
ainda é incerta a resolução deste
quadro, segundo a comentarista especializada em política e
economia da Globo News, Natuza Nery, que fez uma palestra
na sede da Fenabrave, em São Paulo.

O Encontro Fenacodiv dos Vendedores
de Concessionárias que, em agosto,
foi realizado durante o 27º
Congresso & ExpoFenabrave, em parceria com o SINCODIVSP, reuniu vendedores e gestores de concessionárias em
dois dias de programação e conteúdo voltado a todos os
segmentos num total de sete palestras.

Segundo a especialista, a política brasileira vem passando
por um período pragmático. Pela primeira vez na história, um
Presidente da República é investigado em exercício do cargo
e, ainda mais, terá a chance de escolher os responsáveis por
acusá-lo, na Procuradoria Geral da República. “Todo este clima
de incerteza, praticamente, paralisou a economia do País, que
vinha demonstrando sinais positivos de recuperação. Agora,
após as delações da JBS, todo aquele ritmo virtuoso de
crescimento ficou mais lento, fazendo com que os analistas
revissem suas expectativas. O grau de imprevisibilidade,
após as denúncias da JBS, ficou muito grande. Esta crise nos
colocou à prova e uma das maiores dificuldades que temos
é saber o que vai acontecer daqui para frente”, explicou
a comentarista especializada em política e economia da
Globo News, Natuza Nery, que fez uma palestra na sede da
Fenabrave, em São Paulo, durante a reunião do Conselho
Deliberativo, Diretoria Executiva, Diretorias Regionais e
Sincodiv’s de todo o Brasil, realizada em junho.
De acordo com a especialista toda a crise que vivemos hoje
teve início com as escolhas erradas feitas pelo governo
Dilma. Segundo Natuza, a ex-presidente caiu por ter perdido

Cada participante realizou sua inscrição com a doação de
alimentos e outros itens, que foram entregues à APAE Associação de Pais Amigos Excepcionais de Santo André e à
Casa Ronald McDonald’s do ABC.
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.
Valdner Papa, coordenador da
Universidade Fenabrave e
coordenador temático do 27º
Congresso & ExpoFenabrave, foi um
dos palestrantes do Encontro, ao lado
de Silvana Vallochi, diretora
executiva da EGA (Escola de Gestão
Automotiva), Ricardo Cavalcante,
coaching com experiência em Gestão
Comercial B2B e Gestão de Pessoas, entre outros participantes,
como Rose Santi, Osmar Hidalgo, Eduardo Cortez e Victor

sustentação no Congresso Nacional, ao contrário de Temer
que, na opinião da jornalista, ainda consegue sustentar
uma boa dose de apoio parlamentar. “Estamos dentro de
uma panela de pressão novamente. O apoio de Temer no
Congresso já considero médio, mas no Senado este apoio
é mais forte”, comenta, dizendo que a crise política mostra
um cenário de partidos políticos fragilizados, num ambiente
onde ninguém consegue prever o que seria uma alternativa
ao governo Temer.
Com relação ao mercado financeiro, Natuza disse que, no
segundo semestre, os bancos privados devem liberar mais
crédito no mercado. “Apesar da crise, as sementes colocadas nos
últimos 12 anos deram uma mínima blindagem para os bancos
privados. Além disso, teto de gastos do governo, reformulações
no estatuto das empresas estatais, entre outros importantes
avanços, dão mais confiança aos bancos”, comentou.
Natuza defendeu o bom trabalho realizado pela atual equipe
econômica que, por meio das ações realizadas ao longo do
primeiro ano do governo Temer, fizeram com que, mesmo
diante de mais uma crise política, a economia mantivesse
seu ritmo (mesmo menor) de recuperação. “Mesmo que não
tenha um desfecho para a crise política, acredito que, no
estado geral, a economia vai continuar nessa constante. No
segundo semestre pode ser melhor”, explicou a especialista,
complementando que, no setor privado, o grande empresário que especula no mercado financeiro, está mais otimista, a
levando a crer na recuperação econômica. “Não passaremos o
que passamos um ano atrás. Esta equipe econômica fez o seu
dever de casa”, disse.
Em relação às eleições de 2018, Natuza acredita que um
provável vencedor seja aquele candidato que não passou
pelas deformidades do sistema, como financiamento de
empreiteira, beneficiamento de contratos ou que não tenha
sido investigado pela Lava Jato. Para ela, nomes como Álvaro
Dias e Ronaldo Caiado já são candidatos declarados. Outros
nomes, como João Dória, Jair Bolsonaro, Marina Silva e
Joaquim Barbosa (os dois últimos, provavelmente, em uma
mesma chapa), também são, na opinião da especialista,
prováveis candidatos na próxima eleição. “Salvador da pátria
a gente sabe que não funciona. O importante é ter noção
de administração pública, ao contrário do que vimos com a
Dilma. Tudo o que eu disser será chute, mas vejo uma grande
dificuldade para a esquerda”, previu, concluindo que ainda
seja possível a presença de Lula no páreo, já que a possível
condenação, em segunda instância, que o inabilitaria a se
candidatar, deva ocorrer apenas no ano que vem.

Vilanova, que levaram conteúdos relacionados a pós-vendas,
vendas, marketing digital e F&I, respectivamente.
Na manhã do dia 8 de agosto,
Silvana Vallochi comandou a
palestra “O despertar da equipe de
vendas: como obter melhores
resultados vendendo corretamente”,
voltada aos segmentos de
automóveis, comerciais leves e
motocicletas, destacando questões
mais humanas para o
aprimoramento e inspiração cotidiana, como o fato de as
pessoas tenderem a imitar o comportamento de um grupo
e de manter hábitos mesmo sem conhecer os motivos pelos
quais o fazem. “Repetimos hábitos e isso tem a ver com as
vendas também. É preciso usar o neocórtex para mudar sua
atitude e pensar diferente em um mundo que está diferente
a cada momento. Se não mudarmos a forma de pensar, não
conseguiremos mudar a forma de agir”, enfatizou Vallochi.
Já Ricardo Cavalcante, a respeito
da personalização do atendimento,
foi enfático ao dizer que as pessoas
têm diferentes perfis e canais
sensoriais prioritários de recepção e
emissão para se comunicar. Este é um
conceito amplamente utilizado em
PNL (Programação Neurolinguística),
que considera que perfis visuais,
auditivos, cinestésicos, etc. se comunicam de maneiras
diferentes. “Como lidar com cada um dos perfis é uma
questão delicada e que exige atenção, há diferenças na
percepção de cores, fala, ritmo, gestos, toque. Usar o tipo
de comunicação errado com cada perfil pode prejudicar a
relação e a venda”, pontua Cavalcante.
Também como parte da programação do Encontro
do Vendedor, as equipes de concessionárias puderam
acompanhar as palestras ministradas por Santi, que
comandou a palestra “Pós-venda com melhor atendimento
e mais vendas”, além de Osmar Hidalgo, que levou
conteúdo voltado às equipes do segmento de caminhões,
com “Desafiando o mercado: como vender mais veículos
comerciais diante do cenário econômico atual”.
Na próxima edição da Revista Dealer, em setembro,
acompanhe a cobertura completa do 27º CONGRESSO &
EXPOFENABRAVE.

Reforma trabalhista foi tema de painel no evento
Em painel realizado no dia 9 de agosto, ao longo da
programação do 27º Congresso & ExpoFenabrave, moderado
por Octavio Leite Vallejo, superintendente do SINCODIVSP, Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos
Trabalhadores) e do SEC SP (Sindicato dos Comerciários de São
Paulo), e Ricardo Dagre Schmid, assessor jurídico-trabalhista
do Sincodiv-SP, discutiram a evolução das regras ao longo da história até o
atual momento, pontos que ainda geram incertezas e, principalmente, as
consequências da modernização da proposta sancionada pela Presidência,
transformada na Lei 13.467/2017.
“Pensemos no futuro”, afirmou Vallejo na abertura do painel, destacando a
quebra de paradigmas que representa a aprovação da Reforma Trabalhista.
“Despojemo-nos de convicções arraigadas para olhar a Reforma Trabalhista que
vem para atender novos tempos!”, alertou, chamando a atenção dos presentes
para o “ouvir” sobre o tema.
Para Patah, o texto aprovado passou ao largo do que foi, incialmente,
negociado com a UGT. “Havíamos discutido sobre sete principais pontos e, ao
final do processo de tramitação, o que vimos foi a alteração de 117 pontos da
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), situação que levou, na visão da União
Geral dos Trabalhadores, à necessidade de uma MP (Medida Provisória) para a
correção de distorções”.
Ele ressaltou, no entanto, que organização que lidera é favorável à Reforma
Trabalhista, além de outras propostas de modernização das legislações. “Somos
reformistas. Endentemos que as reformas da Previdenciária, além da tributária
e política - atualmente em discussão - são igualmente importantes para a
adequação do País aos tempos atuais”.
Schmid, em nome do Sincodiv-SP, ao apresentar uma extensa relação de pontos
que foram alvo de alteração pela aprovação da Reforma Trabalhista, destacou
que as mudanças devem recuperar o equilíbrio de forças entre os Poderes na
aplicação das normas.

Octavio Leite Vallejo,
superintendente do SINCODIV-SP

Ricardo Patah,
presidente da UGT e do SEC SP

Ricardo Dagre Schmid,
assessor jurídico-trabalhista do Sincodiv-SP

10º Congresso Estadual Fenabrave-SC
Será realizado, nos dias 18 e 19 de setembro, no Centro de Convenções - Centro Sul, em Florianópolis, o 10º Congresso
Estadual Fenabrave-SC que, neste ano, terá como tema ACREDITAR E AGIR PARA CRESCER e pretende levar, aos
concessionários do Estado, temas atuais, debates sobre a realidade do mercado, novas ferramentas de gestão, estratégias e
assuntos de extrema importância para o mercado automotivo. O evento tem como intuito proporcionar uma oportunidade
diferenciada aos concessionários e colaboradores, por meio da troca de experiências, atualizações e conhecimentos, com foco
na geração de melhores resultados para seus negócios.
Durante o evento será realizado, também, o Encontro Fenacodiv de Vendedores e Gestores de Concessionárias, além de
palestras que abordarão os cenários político e econômico, o futuro do negócio da Distribuição, pós-vendas, tecnologia e a
indústria.
Para mais informações e inscrições, basta acessar a página do evento aqui.
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A ERA DO
MOBILE!

Com a ampliação da conectividade
e a popularização de smartphones,
a tecnologia mobile se tornou
um meio para ligar cada vez mais
pessoas a produtos e serviços.
Entenda como fazer desta
tecnologia uma aliada na geração
de negócios em sua concessionária.

Saiba mais sobre o segundo maior evento
da Distribuição Automotiva do mundo.

ENTREVISTA
O Deputado Federal, Herculano Passos, comenta as
principais conquistas e o trabalho desenvolvido ao longo
de dois anos da FREMOB – Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Setor da Distribuição de Veículos Automotores e
da Mobilidade, a qual é presidente.
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