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Veículos Espera pelo carro produzido em Piracicaba chega a quatro meses

De São Paulo

HB20 na sexta posição dentro de
seu segmento: hatch pequeno.
Foram 3,3 mil carros emplacados, ou uma média diária de 221
automóveis. A partir de janeiro, o
carro começa a ser produzido
também na versão crossover (utilitário esportivo). O lançamento
do HB20 na versão sedã está previsto para março ou abril.
A Hyundai decidiu investir no
Brasil com a meta de abocanhar
10% do mercado, o que lhe permitiria disputar a quarta posição, hoje ocupada pela Ford.
Contudo, o objetivo ficou mais
difícil depois de o governo brasileiro partir para uma politica
automotiva dedicada a fomentar a produção local com obstáculos às importações. A participação de mercado da marca,
que fechou 2011 em 3,35%, cedeu para 2,6% com a majoração
tributária imposta a veículos im-

portados ao longo de 2012.
A montadora diz estar preparada para as demandas de conteúdo local, investimentos em
inovação e metas de eficiência
energética estabelecidas no novo
regime automotivo, editado no
início do mês passado. No entorno da fábrica de Piracicaba, a
Hyundai atraiu nove de seus fornecedores na Coreia e ainda fechou contratos com 21 fabricantes de autopeças brasileiros.
Segundo informações da empresa, o índice de nacionalização
dos carros supera 75%. Mas ainda
assim há espaço para evoluir nesse
campo, já que componentes com
peso relevante no preço do automóvel, caso do motor e eixos, ainda são importados. Na cerimônia
de hoje, estão confirmadas as presenças do vice-presidente da República, Michel Temer, e do governador paulista, Geraldo Alckmin.
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A expectativa inicial girava ao redor de 10 mil automóveis, mas o
grupo resolveu acelerar etapas de
produção e comercialização,
após ver o mercado atingir marcas históricas com a redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a partir de maio.
Assim, a produção comercial
começou no dia 20 de setembro e
as vendas no dia 10 de outubro,
em uma rede de concessionárias
criada para vender apenas o
HB20, separando o modelo de Piracicaba dos demais carros da
marca importados ou produzidos em Anápolis (GO) pela Caoa.
Foi a saída encontrada para preservar o acordo que dá ao grupo
brasileiro exclusividade nas importações, além da licença para
produção e comercialização dos
utilitários montados em Goiás.
Nos 15 primeiros dias úteis de
venda, a Hyundai colocou o

Eduardo Laguna
De São Paulo
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Hyundai inaugura fábrica
em SP e acelera produção
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Após investir US$ 600 milhões
para produzir carros e instalar no
Brasil sua sétima operação fora da
Coreia do Sul, a Hyundai faz hoje
a inauguração oficial de sua fábrica em Piracicaba, no interior paulista, enquanto corre para atender
à demanda pelo compacto produzido na unidade, o HB20.
A lista de espera pelo automóvel chega a superar quatro meses,
levando a montadora a antecipar
há três semanas o segundo turno
de produção, antes previsto para
o início do ano que vem. A fábrica já usa toda sua capacidade de
34 carros por hora — ou 150 mil
unidades por ano — para entregar os veículos o quanto antes.
A demanda surpreendeu e os
coreanos esperam agora fechar
2012 com 26 mil carros vendidos.

Autozone chega
ao Brasil e prevê
abrir 15 lojas
O grupo americano Autozone,
que atua no varejo de autopeças
e acessórios automotivos, chegou ao Brasil com planos de abrir
entre 12 e 15 lojas. A primeira delas já foi inaugurada no fim de setembro na cidade de Sorocaba,
interior paulista. As demais também serão instaladas no Estado
de São Paulo, incluindo a capital.
Bill Rhodes, presidente global
da companhia, que está no Brasil para a inauguração oficial da
primeira loja, que acontece hoje,
disse que a expansão da rede vai
se dar de forma lenta. A ideia é
primeiro testar o mercado antes
de partir para um crescimento
mais agressivo.
No entanto, ele citou que o Brasil tem potencial para receber
“centenas” de lojas da marca, lembrando a experiência do grupo no
México, onde a rede da Autozone

alcançou 321 pontos de venda em
14 anos. Pelas contas da Autozone,
o mercado de varejo de autopeças
brasileiro soma entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões.
A empresa está trazendo ao
país o mesmo conceito explorado nos Estados Unidos, o “faça
você mesmo”, no qual o cliente
compra as peças na loja e utiliza
sua estrutura para realizar, por
conta própria, a instalação dos
componentes. A empresa aposta
no crescimento da frota de veículos e no aumento do custo de
mão de obra nas oficinas para
emplacar esse sistema.
Um dos diferenciais da filial brasileira, contudo, será a venda de
peças para motocicletas, o que não
ocorre tanto nos Estados Unidos
quanto no México. De acordo com
Rhodes, a Autozone mapeou as cidades onde pretende instalar suas
próximas lojas e já tem algumas
negociações em curso. (EL)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. B8.
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MRV terá 4 trimestre desafiador Margem bruta da CCP tem retração
De São Paulo

Construção
Chiara Quintão
De São Paulo
A MRV Engenharia está mantendo a meta de margem Ebitda
(lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no ano,
de 24% a 28%, mesmo que os indicadores do terceiro trimestre e no
acumulado até setembro estejam
distantes desse patamar. No trimestre, a margem foi de 20,8%,
abaixo dos 28,5% do mesmo período de 2011. Nos nove meses, o indicador caiu de 26,6% para 19,7%.
“Não estamos mudando o guidance, mas reconhecemos que é
desafiador e muito difícil. Vamos
brigar até o final”, diz o diretorexecutivo de finanças da MRV, Leo-

nardo Corrêa. O executivo não informou o que será feito pela companhia para alcançar a meta.
No trimestre, a MRV teve lucro
líquido R$ 151 milhões, com queda de 27,8% na comparação com
um ano atrás. A receita líquida
cresceu 8,4%, para R$ 1,145 bilhão.
O Ebitda caiu 21,1%, para R$ 238
milhões. No período, a companhia
registrou queda também nas margens bruta e líquida, devido a aumento dos custos. A margem bruta
encolheu de 31,6% para 29,1% na
comparação com igual período do
ano passado, enquanto a margem
líquida caiu de 19,8% para 13,2%.
Assim como o guidance de margem Ebitda, a outra meta divulgada da MRV para 2012, de vendas
contratadas de R$ 4,5 bilhões a R$
5,5 bilhões, está mantida. Até se-

tembro, as vendas contratadas somaram R$ 2,784 bilhões, o correspondente a apenas a 55% do ponto
médio da meta para o ano.
“É desafiante, mas estamos na
luta”, afirma Corrêa, ressaltando
que as mudanças nas condições de
financiamento do Minha Casa, Minha Vida possibilitaram que muitos imóveis da companhia passassem a se enquadrar no programa
habitacional, principalmente nas
cidades de médio porte.
No trimestre, o consumo de caixa das operações da MRV no segmento residencial foi de R$ 4,2 milhões, patamar que a empresa considera neutro. Conforme Corrêa, o
fluxo de caixa será positivo em
2012, mas próximo a zero. Em
2013, disse, a geração de caixa será
positiva trimestre a trimestre.

O aumento da participação da
receita de incorporação foi a principal razão para que margem bruta da Cyrela Commecial Properties
(CCP) caísse de 80,5% no terceiro
trimestre de 2011, para 59,6% no
intervalo de julho a setembro deste ano. O negócio principal da CCP
é a obtenção de receitas por meio
de aluguel, cujas margens são mais
elevadas que as de incorporação,
mas a empresa também vende ativos quando considera adequado.
Em função do método de contabilização da receita do setor — conforme o andamento das obras —,
parcela expressiva dos projetos comercializados em períodos anteriores teve impacto no trimestre.
Na atividade de locação, a margem bruta também caiu, passan-

Parceria estratégica

REGIS FILHO/VALOR

A americana IHS, uma das maiores
consultorias do mundo se associou
com a brasileira MaxiQuim,
especializada em petroquímica. Elas
assinaram acordo para atuarem na
América Latina, exceção do México.
"O acordo permitirá que os
mercados e empresas do Brasil e
América Latina sejam mais
conhecidos no mundo da química",
diz João Luiz Zuñeda, sócio da
MaxiQuim. Em comunicado para a
Bolsa de Nova York, a IHS disse que
a aliança permite prestar serviços
de consultoria, análise e serviços
aos setores de energia,
petroquímica, especialidades
petroquímicas e plásticos.
O mercado global de matérias
primas petroquímicas e resinas deve
encerrar com a comercialização de
1 bilhão de toneladas em 2012.

Braskem fecha no vermelho e prevê 4 o tri fraco
Petroquímica
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo
A petroquímica Braskem apresentou prejuízo líquido de R$ 124
milhões no terceiro trimestre, queda de 88% sobre igual período de
2011. Em nove meses, o prejuízo
acumulado bateu R$ 1,005 bilhão.
O mercado esperava que a empresa
encerrasse o trimestre com lucro.

A receita líquida atingiu R$ 9,45
bilhões no período, alta de 9% sobre o trimestre de 2011. No acumulado do ano, a receita somou R$
26,81 bilhões, aumento de 10%. O
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi
de R$ 930 milhões, recuo de 1% sobre o trimestre do ano passado.
Apesar da recuperação das vendas no terceiro trimestre, a companhia esta atenta ao movimento do
mercado e prevê um quarto trimes-

tre mais fraco. Carlos Fadigas, presidente da Braskem, informou que os
resultados negativos estão vinculados à variação cambial, que incide
sobre o endividamento da dívida,
boa parte em dólar. Segundo ele, a
companhia se esforça para elevar o
Ebitda. Em 2010, fechou o ano fiscal
em R$ 4 bilhões. No ano seguinte, ficou em R$ 3,7 bilhões e no acumulado do ano está em R$ 2,559 bilhões.
Segundo ele, a companhia avançou
em participação de mercado e opera

as fábricas com taxa de ocupação de
92%, ante 88% no trimestre passado.
Mais otimista para 2013, Fadigas
acredita no aquecimento de mercado para o próximo ano, mas segue
cautelosa em seus planos de investimentos. Ele disse que a companhia trabalha para reduzir custos.
Os planos de expansão, por enquanto, estão em compasso de espera, uma vez que o cenário atual é
adverso — projetos em andamento
podem ter prazos alongados.

do de 87,8% no terceiro trimestre
do ano passado para 80,1%. Segundo o diretor-presidente da
companhia, Roberto Perroni, essa
queda se justifica pelo aumento
de custos decorrentes de dois novos shopping centers que entraram em operação recentemente.
No segmento de escritórios comerciais, a CCP espera manter
reajustes de aluguéis acima da
inflação nos próximos trimestres, de acordo com Perroni, mesmo com o aumento da oferta. Em
São Paulo, maior mercado imobiliário do país e principal área
de atuação da CCP, a vacância de
escritórios ainda está muito baixa, conforme o executivo.
A avaliação de Perroni é que,
mesmo que toda a oferta de empreendimentos de escritórios
prevista para entrar em São Paulo

nos próximos três anos for entregue e que houver redução de um
terço da demanda, a taxa de vacância ficará num patamar considerado normal para o mercado. A
CCP não tem vacância nos seus
edifícios corporativos.
No segmento de galpões, a CCP
estima que as margens de locação
podem cair daqui a dois anos.
Com o crescimento da concorrência no segmento, aumenta a
disputa por terrenos para erguer
os empreendimentos, assim como cresce a oferta de espaços para locação. “Atualmente, não há
nenhum arrefecimento de preços, assim como não esperamos
que ocorra no próximo ano.”
No trimestre, o lucro líquido da
CCP caiu 6,3%, para R$ 23,5 milhões, enquanto a receita aumentou 40,6%, para R$ 77,3 milhões.

Elétricas são premiadas
por gestão e eficiência
Qualidade
Olívia Alonso
De São Paulo
Das seis empresas que levaram o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) neste ano, quatro
são do setor de energia. Em um
momento em que o mercado,
analistas e acionistas estão atentos aos esforços das empresas
para aumentar eficiência e controlar gastos, as companhias são
reconhecidas justamente por
suas práticas de gestão e controles. AES Eletropaulo, AES Tietê,
Cemig e Energisa Paraíba conseguiram o prêmio, ao lado da
Volvo Caminhões e da Suspensys, fabricante de suspensões e
eixos para veículos comerciais.
Segundo a Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ), todas mereceram destaque por terem
gestão excelente, processos contínuos de melhoria e adaptação
às demandas do mercado.
“Essas companhias ficam menos vulneráveis às oscilações do
mercado e fazem diagnósticos
com mais facilidade quando têm
de fazer ajustes, como está acontecendo agora,” afirma Jairo Martins, superintendente-geral da
FNQ, que coordena a premiação.

Ele se referia às mudanças no setor no segundo semestre, que
afetaram algumas empresas com
mais intensidade, como é o caso
da Eletropaulo, que enfrentou
em julho uma custosa revisão tarifária, e a Cemig, com suas onerosas renovações de concessões.
Dois dias após divulgar números trimestrais inferiores ao esperado dado o impacto da revisão
das tarifas, o presidente da Eletropaulo, Britaldo Soares, agradeceu o prêmio destacando justamente o desafio que enfrenta
hoje. “Estamos vendo toda a movimentação do setor para a redução de tarifas e isso traz mais desafios por mais eficiência,” disse
o executivo. Ele acrescentou ao
Valor que as revisões tarifárias
sempre exigem ajustes e, desta
vez, a companhia se esforça para
se tornar mais eficiente em gestão, para se modernizar e se preparar para os eventos climáticos.
Além das premiadas, Sabesp
Unidade de Negócios Leste e Sabesp Unidade de Negócios Sul, finalistas do PNQ, foram reconhecidas referências em práticas de
gestão. EDP Bandeirante, Random Implementos, Sabesp Norte, Sabesp Oeste e SESI-SC foram
destaques em relacionamento
com clientes e com a sociedade.

Agenda Tributária
Mês de Novembro de 2012
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento
Diária

Tributos

Diária

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) Residentes no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)

Diária

Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se
verificado 15 dias antes.
Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

9438*

Data de
Vencimento

Diária
Diária
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos

Tributos
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

5434*

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

FG ocorrido no mesmo dia

Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 97, de
2012)

5442*
FG ocorrido no mesmo dia
2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)
4316** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

9
9

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração

Data de
Vencimento

1684*

Outubro/2012

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

Tributos

1708**

Mês da prestação do serviço

Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Cigarros do código 2402.20.00 da Tipi

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”

1020*

Outubro/2012

5299*

Outubro/2012

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Outros Rendimentos
Juros de empréstimos externos

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

