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SINCODIV RJ – SEMPRE PRESENTE EM PROL DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

Um Bom Começo.
Começamos o ano com um
belo desempenho no primeiro
mês do exercício.
Os dados divulgados de emplacamentos mostram um
crescimento de 8,7% sobre o
mesmo mês do ano passado,
considerando apenas o segmento leve (automóveis e comerciais leves), fazendo deste
o melhor janeiro desde 2015 e
fortalece nossa esperança de
um ano de consolidação da retomada do setor.
Em que pese a queda do mês,
em relação ao mês de dezembro, devemos considerar a sazonalidade de dezembro, com
injeção de dinheiro na economia com o 13⁰ salário, e que

janeiro tradicionalmente é um
mês de acúmulo de despesas.
Isso reforça as previsões otimistas para o ano de 2019. Segundo a FENABRAVE, a projeção de vendas para o ano é de
2,74 milhões de unidades,
contra 2,47 milhões de veículos emplacados em 2018.

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO

SEMINÁRIO | Compensação de
Créditos - Exclusão do ICMS da
base de cálculo de PIS e COFINS

Para isso, alguns fatores deverão continuar exercendo influência no desempenho do
setor, como por exemplo a
melhora de confiança do consumidor, os juros baixos e a diminuição de inadimplência
nos financiamentos de veículos. E neste quesito, estamos

SINCODIV-RJ promove seminário com
orientações para compensação dos
créditos. Faça sua inscrição gratuita.

(continua...)

O maior evento anual do Setor da Distribuição de Veículos da América Latina será realizado nos dias 6 e 7 de
agosto, no Transamérica Expo Center.

FENABRAVE promove o 29⁰ Congresso & Expo
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vendo uma melhora acentuada na aprovação de créditos
nas instituições financeiras,
com média de aprovação de
60% dos pedidos aos bancos.
Em um passado recente, tínhamos um índice de aprovação de 30%. Portanto, hoje se
aprova o dobro das fichas, o
que é para se comemorar.
Agora devemos fazer nossa
parte. Para que possamos
“surfar” nessa onda de positividade, temos que ter atenção
aos nossos estoques, evitando
rupturas e formatando um
bom mix, de acordo com as

tendências dos consumidores,
sempre buscando o equilíbrio
para evitar imobilização indesejada de capital.
De sua parte, o SINCODIV-RJ
vem atuando junto ao DETRAN, buscando estreitar relacionamento em busca de soluções que tornem mais ágeis
e dinâmicas as operações de
emplacamentos e transferências de veículos. Sabemos que
o órgão passou por diversas
mudanças, devido à constante
troca de lideranças. E com o
advento de um novo governo,
com o natural ajustamento de

condutas, achamos que o momento é bastante oportuno
para levar aos seus atuais dirigentes as demandas da nossa
categoria.
Com esses ingredientes, acreditamos firmemente num
bom desempenho de vendas
neste ano. Vamos juntos em
busca desses resultados.
E conte com seu SINCODIV.
Bons negócios!!
SEBASTIÃO PEDRAZZI
PRESIDENTE
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Seminário Compensação de Créditos - Exclusão do ICMS da base de
cálculo de PIS e COFINS
O SINCODIV-RJ, em parceria
com a Nóbrega Direito Empresarial e com o apoio da
MAPAH Auditores está promovendo o Seminário Compensação de Créditos – Exclusão do ICMS na Base de
Cálculo do PIS e COFINS.
Serão dois eventos, destinados à públicos distintos.
O primeiro acontecerá no dia
21/02/2019, de 09:00 às
12:00h, no CEO Offices (Lado
do Península) - Torre North Bloco 1 - Avenida João Cabral
de Melo Neto nº 850 - Barra
da Tijuca - Rio de Janeiro – RJ,
e será destinado às empresas
que já aderiram à ação e portanto já podem iniciar as
compensações dos créditos.

Nesta oportunidade será
apresentado aos presentes
as orientações necessárias
para apuração dos créditos e
efetiva compensação destes
créditos. É necessária e indispensável a inscrição no seminário, através do link abaixo:

https://www.sympla.com.br/seminario-compensacao-de-creditos-21022019__458180?token=250fcf577e2e926c5033f
d082abdf2da

O segundo encontro acontecerá no dia 22/02/2019, no
mesmo local e horário e será
direcionado às empresas que
ainda não aderiram à ação.
Neste encontro tiraremos todas as dúvidas ainda existentes, para que as empresas façam sua adesão o mais rápido possível, habilitando-se
assim para usufruir dos benefícios conquistados pela decisão favorável com trânsito
em julgado da ação.

Para este segundo encontro
também é indispensável a
inscrição, através do link
abaixo:

https://www.sympla.com.br/seminario-compensacao-de-creditos-22022019__458188?token=10d1ccb28277a6566c99
3a794dfe7f14
As inscrições são gratuitas e
deverão ser feitas por cada
pessoa física das empresas filiadas que queiram participar.
Traga suas dúvidas. Sua participação é muito importante
para o sucesso do projeto.
Caso tenham recebido o email marketing e já tenha
efetuado sua inscrição com a
devida comprovação, não haverá a necessidade de fazer
nova inscrição.
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O 29⁰ Congresso & ExpoFenabrave Já Tem Data
Marcada
O 29º CONGRESSO &
EXPOFENABRAVE será
realizado entre os dias 6 e
7 de agosto (terça-feira e
quarta-feira), no Transamérica Expo Center São
Paulo, localizado na capital paulista.
O evento é realizado pela
FENABRAVE- Federação
Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores, entidade que conta
com 23 Regionais em território nacional e representa, no Brasil, mais de
7.000 concessionários de
veículos ligados às 52 Associações de Marca filiadas à Federação. Entre os
segmentos automotivos
representados, estão automóveis e comerciais leves, caminhões, ônibus e
implementos rodoviários,

motocicletas e tratores e
máquinas agrícolas, nacionais e importados. O Setor da Distribuição de Veículos representa 3,5% do
PIB Nacional e gera, diretamente, mais de 305 mil
empregos.
Considerando a magnitude do setor, o 29º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE conta com a organização e promoção da
Reed Exhibitions Alcântara Machado, que também promove eventos
como o Salão do Automóvel (SP) e FENATRAN
(SP), entre outros que
compõem o calendário
anual de eventos da empresa. Atualmente, o 29º
CONGRESSO & EXPOFENABRAVE é o maior
evento da América Latina
e o segundo maior do
mundo no Setor da Distribuição de Veículos Automotores.
A edição do evento, em
2019, deverá reunir mais
de 3 mil participantes por

dia e estará dividida em
duas áreas de destaque:
• O CONGRESSO, que
oferece intensa agenda
de palestras, workshops e
mesas redondas voltadas
ao setor, com palestrantes renomados, nacionais
e internacionais, cuja Programação Temática será,
periodicamente, atualizada e poderá ser acompanhada neste site.
• A EXPOFENABRAVE,
única feira de exposições
do Brasil que promove o
encontro exclusivo entre
empresas e empresários
ligados à distribuição de
veículos do País. Por ser
um evento fechado para
o mundo corporativo e
não aberto ao grande público, os contatos são
ainda mais produtivos e
focados nos interesses de
cada participante, seja
como expositor ou visitante/congressista.
Em breve, mais notícias.
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DADOS DE MERCADO RIO DE JANEIRO - JANEIRO/2019
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DADOS DE MERCADO RIO DE JANEIRO – JANEIRO/2019

