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SINCODIV RJ – SEMPRE PRESENTE EM PROL DO SEGMENTO AUTOMOTIVO  DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 

Um Primeiro Trimestre Ani-
mador. 

A FENABRAVE – Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores divul-
gou o desempenho dos em-
placamentos de veículos no 
mês de março e do acumulado 
do primeiro trimestre de 2019. 

De acordo com o levanta-
mento da entidade, em 
março, foram licenciados 
305.549 veículos, conside-
rando automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, mo-
tocicletas, implementos rodo-
viários e outros veículos, o que 
reflete alta de 3,26% na com-
paração com fevereiro, 
quando foram emplacadas 
295.905 unidades. Já na 

comparação com os 298.620 
veículos licenciados em março 
do ano passado, o avanço foi 
de 2,32%. 

No primeiro trimestre de 
2019, o mercado acumulou 
904.760 unidades emplaca-
das, o que representa 13,42% 
acima do total registrado no 
mesmo período do ano pas-
sado. 

Os dados da FENABRAVE 
mostram que os licenciamen-
tos de automóveis e comerci-
ais leves apresentaram alta de 
5,11% em março, totalizando 
199.550 unidades, contra 
189.844 unidades registradas 
em fevereiro. Se comparado 

(continua...)    

Vem aí o Fórum de Concessioná-
rias (FOCO 2019). 

SINCODIV-RJ promove, em parceria 
com o Banco Itaú e com a FENA-
BRAVE, evento de aprimoramento 
profissional. Detalhes nesta edição. 

Desoneração Fiscal Tributária 
das Concessionárias do RJ 

Em parceria com a Nóbrega Direito 
Empresarial, o SINCODIV-RJ lança o 
DESONERA 2019, conjunto de solu-
ções jurídicas para o segmento. Veja 
nesta edição.
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com março do ano passado, 
este resultado aponta leve re-
tração de 0,25%. No acumu-
lado do primeiro trimestre, as 
vendas de modelos desses 
segmentos apresentaram alta 
de 10,02%, ante idêntico perí-
odo do ano passado, totali-
zando 580.040 unidades. 

Conforme projeções divulga-
das no início de 2019, o mer-
cado deve se manter em ritmo 
de crescimento, acompa-
nhando os índices de confi-
ança tanto do consumidor, 
como do empresariado. Con-
tudo, ainda notamos que o 
consumidor está cauteloso 
para assumir novos compro-
missos, aguardando algumas 
decisões que podem influen-
ciar na economia nacional, 
como o resultado da 

aprovação das Reformas, que 
devem ocorrer futuramente. 

Diante do atual cenário eco-
nômico, principalmente, em 
função das novas previsões do 
PIB, as expectativas para as 
vendas de veículos no País em 
2019 foram revisadas.  

Para o Segmento de duas ro-
das, a expectativa da FENA-
BRAVE, divulgada em janeiro, 
que era de 7,3%, passa a ser 
9,2% de avanço, somando 
1.026.850 unidades licencia-
das. E as projeções de vendas 
de implementos rodoviários, 
que antes poderiam crescer 
8,8%, foram revistas para 
cima, devendo alcançar neste 
ano, crescimento de 17,1%, 
totalizando 52.330 unidades. 

Para os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, a 

entidade manteve a expecta-
tiva de crescimento de 11%, 
com a soma de 2.741.716 uni-
dades. Estão mantidas, tam-
bém, as projeções de vendas 
de caminhões em 15,4% num 
total de 88.200 unidades. 

Os números são bastante ani-
madores. Portanto, revisem 
seus estoques, mantendo o 
equilíbrio, evitando rupturas, 
mantendo um bom mix de 
produtos, mas atentos para 
não haver imobilização desne-
cessária de capital. 

Que venham as tão necessá-
rias e esperadas Reformas. 

Bons negócios!! 

SEBASTIÃO PEDRAZZI 

PRESIDENTE
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Com patrocínio do Banco 
Itaú, SINCODIV-RJ pro-
move o 1º Fórum de Con-
cessionárias  

Consideramos fundamental que 
continuemos investindo no apri-
moramento profissional das 
equipes das concessionárias, 
principalmente agora, que a eco-
nomia e o nosso setor devem ter 
uma expansão mais consolidada. 

Por essa razão, a FENA-
BRAVE/FENACODIV, com o 
apoio de sua equipe de profissio-
nais e assessores, e em parceria 
com os SINCODIV’s, desenvol-
veu um novo formato, autossus-
tentável, por meio do qual atingi-
remos ainda mais pessoas e de 
forma ainda mais assertiva. 

Este novo modelo é 100% patro-
cinado pelo Banco Itaú, um dos 
principais parceiros na conces-
são de créditos e soluções finan-
ceiras para o nosso segmento, e 
contribuirá para a consolidação 
da nova postura do seu SINCO-
DIV-RJ como efetivo prestador 
de serviços à nossa rede de con-
cessionárias, disponibilizando 
através desse evento uma exce-
lente oportunidade de transmitir 
conhecimento à sua equipe, ge-
rando valor ao seu negócio. 

O evento tem alcance nacional e 
será apresentado em todas Uni-
dades de Federação do país, 
através dos seus SINCODIV’s. 

Em pesquisa realizada com os 23 
SINCODIV’s, possibilitou a apre-
sentação deste novo modelo, 
que consistirá em 3 (três) pales-
tras no formato TED ¹ (ver defini-
ção ao final deste artigo). 

O evento terá 2h30 de duração 
total, com o tempo assim distri-
buído: 

• Cadastramento e Coffee 
Break – 30 minutos 

• Painel com 3 palestrantes 
– 60 minutos 
Cada palestrante terá até 
20 minutos para desen-
volver um tema “inspira-
dor” dentro dos assuntos 
propostos pelos SINCO-
DIV´s de acordo com pes-
quisa realizada. 

• Interação – 30 minutos 
Os professores irão reali-
zar perguntas, provoca-
ções, gincanas para que 
os alunos interajam com 
os temas apresentados. 

• Momento Itaú – 30 minu-
tos 
A critério do banco dividir 
esse tempo entre as pa-
lestras. 

As palestras serão direcionadas à 
todas as áreas da concessionária 
e terão os seguintes temas: 

1ª palestra – temas: relaciona-
mento, técnicas para melhorar a 

comunicação, negociação com 
clientes internos e externos. 

2ª palestra – temas: inovação, 
marketing digital, o novo consu-
midor, tendências, leads, a con-
cessionária do futuro. 

3ª palestra - tema: motivacional. 

O ingresso/inscrição de cada par-
ticipante do evento se dará me-
diante doações (alimentos, fral-
das, brinquedos, etc), sendo pro-
ibida a cobrança de qualquer va-
lor em dinheiro.  

Oportunamente divulgaremos a 
data do evento, que acontecerá 
no segundo semestre, e a quan-
tidade de colaboradores por em-
presa que poderão participar. 

Fiquem atentos e não percam 
esta oportunidade de qualificar 
sua equipe!!! 

¹ TED (acrônimo de Technology, Entertainment, 
Design; em português: Tecnologia, Entreteni-
mento, Planejamento) é uma série de conferências 
realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela 
fundação Sapling, dos Estados Unidos, sem fins lu-
crativos, destinadas à disseminação de ideias – se-
gundo as palavras da própria organização, "ideias 
que merecem ser disseminadas". Suas apresenta-
ções são limitadas a dezoito minutos, e os vídeos 
são amplamente divulgados na Internet. 

Originalmente influenciada pelo Vale do Silício, sua 
ênfase era tecnologia e design, mas com o aumento 
da popularidade os temas abordados passaram a 
ser mais amplos, abrangendo quase todos os aspec-
tos de ciência e cultura. Entre os palestrantes das 
conferências estão Bill Clinton, Al Gore, Gordon 
Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, os fundadores 
da Google, Billy Graham e diversos ganhadores do 
Prêmio Nobel.  
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DESONERA 2019 

O SINCODIV-RJ iniciou parceria 
estratégica com a Nóbrega Direito 
Empresarial que vem, ao longo 
dos anos, empreendendo estudos 
e análises das inconsistências fis-
cais e tributárias, que impactam o 
segmento de comércio e revenda 
de veículos no Brasil, e no Estado 
do Rio de Janeiro. Esta parceria já 
dura 12 anos, e vem sendo mar-
cada por discussões de alta com-
plexidade, e decisões de grande 
relevância para o segmento. E 
como mais um fruto desta parce-
ria, foi desenvolvido o DESONERA 
2019. 

O DESONERA 2019 consiste no 
conjunto de medidas jurídicas 
com objetivo de defender o seg-
mento de atos abusivos e ilícitos 
por parte do Fisco, e criar condi-
ções mais favoráveis e justas para 
as concessionárias do Estado do 
Rio de Janeiro.  O SINCODIV-RJ já 
negociou os honorários, e todas a 
ações possuem honorário so-
mente no êxito da ação evitando 
custo inicial.  

Dentre as principais soluções atu-
almente disponíveis: 

1. Desoneração do Bônus de 
Varejo 

2. Recuperação de créditos 
de ICMS da diferença entre preço 
sugerido e preço real 

3. Exclusão do ISS da base 
de cálculo de PIS e COFINS 

Lembramos que todas as empre-
sas associadas ao SINCODIV-RJ e 
com as suas obrigações em dias 
possuem condições especiais para 
contratação dos serviços acima, 
cabendo apenas formalizar a con-
tratação. Entre em contato co-
nosco para mais informações.  

Desoneração – Bônus de Varejo 

As concessionárias, em razão da 
dinâmica do mercado, que força o 
estabelecimento de novas políti-
cas de vendas e incentivos à co-
mercialização de um determinado 
modelo de veículo, concedem aos 
clientes um bônus, abatendo ao 
valor de venda uma determinada 
quantia fixada pela montadora, 
cujo montante é repassado poste-
riormente por esta à concessioná-
ria. Sobre o montante repassado o 
Fisco vem exigindo das concessio-
nárias o pagamento de PIS e CO-
FINS. 

É fato que as concessionárias de-
positam uma expectativa de ga-
nho com a venda do veículo, 
quando da sua aquisição da fabri-
cante, e a redução de preço final 
imposta pela montadora, mesmo 
como posterior reembolso da di-
ferença pela montadora acaba, a 
bem da verdade, por reduzir a 
margem que seria obtida na re-
venda do veículo, já que o valor do 
reembolso sofre uma perda rela-
tiva às contribuições.  

Muitas concessionárias vem se in-
surgindo contra essa tributação 
perante o Fisco, apresentando di-
versos fundamentos: (i) que o 

bônus é uma receita financeira, 
não estando sujeito à tributação 
de PIS e COFINS; (ii) que se trata 
de um desconto incondicional, e 
por não se incluir na receita bruta 
da empresa não estão sujeitos a 
essas contribuições; (iii) que se 
trata de um reajuste de custo dos 
valores recebidos, não se tratando 
de ingressos novos, entre outros. 
Em que pese serem fundamentos 
plausíveis, eles não conseguiram 
conquistar o convencimento do 
Órgão fiscal. Contudo, após estu-
dos realizados, e analisados os 
motivos que levaram à manuten-
ção das cobranças fiscais, enten-
demos que as linhas de defesa até 
então apresentadas tem um 
ponto em comum: negar a quali-
dade de receita dessa parcela, 
quando na verdade essa receita 
sofre a incidência das contribui-
ções quando da arrecadação ante-
cipada pela montadora. 

A solução desenvolvida consiste 
na adoção de medida judicial vi-
sando o afastamento da bitributa-
ção, não apenas a desoneração 
dos valores creditados a título de 
bônus, e a recuperação dos mon-
tantes recolhidos nos últimos cin-
cos anos (aproveitados mediante 
compensação tributária), mas 
também assegura às concessioná-
rias que eventualmente não este-
jam promovendo o recolhimento 
que seu patrimônio não seja com-
prometido em execuções fiscais 
promovidas para cobrança dessas 
contribuições. 

Solicite mais informações sobre 
esta ação. 
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ÚLTIMA CHAMADA – 
RECUPERAÇÃO DE CRÉ-
DITOS DE PIS E COFINS 
DECORRENTES DA EX-
CLSUSÃO DO ICMS DA 
BASE DE CÁLCULO – 
AÇÃO TRANSITADA EM 
JULGADO. 

Todas as empresas que 
aderiram a ação já estão 
em fase de apuração de 
créditos para iniciar a 
compensação. As empre-
sas que ainda não aderi-
ram à ação ainda podem 
fazê-la até o dia 30/04. A 
ação do SINCODIV-RJ 

transitou em julgado, 
com decisão integral-
mente favorável às con-
cessionárias, reconhe-
cendo o direito de recu-
peração de créditos em 
até 14 anos, incluindo as 
operações com veículos 
novos. 
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DADOS DE MERCADO RIO DE JANEIRO - MARÇO/2019 
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