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Veículos Montadora de origem alemã planeja
produzir primeiro carro no Brasil já no próximo ano
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ria profissional no Brasil só está começando agora”, afirma Piñeiro,
que tem encarado uma agenda intensa desde que voltou ao Brasil
com um contrato de pelo menos
três anos. Sua primeira missão será
construir a fábrica, com investimento orçado em € 200 milhões.
“Queremos fazer o primeiro carro
até o fim de 2014”, afirma Piñeiro.
Depois disso, o objetivo será
equivalente a colocar o Brasil no
mapa da BMW. No ano passado, as
vendas do grupo no país — entre as
marcas BMW, Mini e Rolls-Royce —
somaram 10,7 mil automóveis, o
que não chega a ser 1% do volume
global da companhia — superior a
1,8 milhão de carros. Piñeiro diz
que a marca, mesmo em mercados
pequenos na Europa, consegue
vender mais de 10 mil carros.
Mas, com a fabricação local, o
Brasil passa a ter potencial para
chegar entre os dez principais
mercados do grupo. Pelo menos
no início, toda produção de Araquari será destinada ao mercado
brasileiro. Não há planos no momento de usar o Brasil como plataforma de exportação, mesmo para
mercados do Mercosul. Os países
latino-americanos, diz Piñeiro,
continuarão sendo abastecidos
pelas fábricas dos Estados Unidos,
da Alemanha e da África do Sul.
A capacidade na unidade catarinense será de 32 mil carros por ano
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A montadora alemã BMW deu
a arrancada para, em menos de
dois anos, começar a produção de
carros no norte de Santa Catarina.
Depois de assinar, na semana passada, o protocolo de intenções
que prevê o investimento no Estado, o grupo diz que vai iniciar ainda neste mês a preparação do terreno de 1,5 milhão de metros
quadrados que vai abrigar a fábrica na cidade de Araquari.
As máquinas já foram deslocadas ao local para o trabalho de
terraplenagem e, se tudo sair como prevê a empresa, a cerimônia
da “pedra fundamental” será realizada em outubro ou novembro,
marcando o início das obras civis.
A marca ainda planeja aproveitar
o evento para, enfim, revelar
quais modelos serão fabricados
no país, um segredo guardado
pela montadora apesar das especulações de que os carros serão da
Série 1, Série 3 e X1 — os mais vendidos pela BMW no Brasil.
Para comandar a implementação do projeto, a companhia escalou um executivo com 18 anos
de casa. Arturo Piñeiro assumiu
no início do mês a presidência da
subsidiária no Brasil, após dirigir
negócios do grupo na Espanha e
nos Estados Unidos, além de uma

passagem relativamente curta —
entre 2008 e 2009 — por Buenos
Aires, de onde comandou as operações da América do Sul.
O nome hispânico e a trajetória
profissional podem causar confusão, mas Piñeiro é brasileiro,
nascido em São Bernardo do
Campo (SP), berço também da indústria automobilística nacional.
Sua carreira só começou na Espanha porque o pai, espanhol, decidiu voltar à Europa no fim da década de 80, após sair de uma sociedade numa concessionária da
General Motors (GM) em Lençois
Paulista, interior de São Paulo.
A partir daí, Piñeiro trabalhou
para uma rede de revendas de caminhões, gerenciou a divisão de
vendas e marketing da Peugeot
na Catalunha e, em 1995, foi contratado para chefiar a Motorrad
— a divisão de motos da BMW —
na Espanha. Dentro do grupo
alemão, o executivo ainda foi
presidente da BMW Financial
Services, braço financeiro da
companhia, na região Ibérica, até
se mudar para os Estados Unidos,
onde foi chefe da divisão de motos e — depois do intervalo na Argentina — comandou as operações das regiões central e oeste
americana. Estava morando em
Los Angeles antes de chegar a São
Paulo no dia 2 deste mês.
“Posso falar que minha trajetó-

ut

Eduardo Laguna
De São Paulo
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BMW começa as
obras da fábrica
em Santa Catarina

Piñeiro, novo presidente da BMW no Brasil, tem como meta concluir projeto em Araquari em menos de dois anos

— ou seja, o triplo do que o grupo
vende atualmente no país. E, segundo estimativas divulgadas pelo governo de Santa Catarina, o faturamento da BMW vai passar de
R$ 2 bilhões por ano com a nova fábrica. Para alcançar esse novo patamar, a direção da BMW aposta
na ascensão social e na maior competitividade de seus carros quando
a linha estiver pronta.
Piñeiro confirma que a produção local abre a possibilidade de
a empresa praticar preços “um
pouco mais baixos”, mas desde
que isso não comprometa o padrão de qualidade da marca. “Teremos no Brasil os mesmos carros que vedemos na Alemanha e

Chiara Quintão
De São Paulo
A MRV Engenharia espera que
seus lançamentos e vendas contratadas, em 2013, superem os
registrados no ano passado, segundo o presidente da companhia, Rubens Menin. Em 2012, a
incorporadora lançou R$ 3,43 bilhões e vendeu R$ 4 bilhões. Há
expectativa que, em 2013, os patamares de lançamentos e vendas sejam semelhantes.
No primeiro trimestre, a MRV
lançou R$ 754 milhões, 17% acima do mesmo período do ano
passado. As vendas contratadas

da empresa aumentaram 34%,
para R$ 1,095 bilhão. O valor foi
recorde para um primeiro trimestre. A velocidade de vendas
medida pelo indicador VSO (vendas sobre oferta) foi de 21%, acima dos 19% do primeiro trimestre do ano passado, mas abaixo
dos 23% do quarto trimestre.
No fim de março, o banco de
terrenos da MRV correspondia
ao Valor Geral de Vendas (VGV)
potencial de R$ 22,9 bilhões. Desse total, R$ 1,14 bilhão em projetos possuem registro de incorporação. Na prática, a MRV poderia
ter lançado mais no trimestre,
com esses projetos aprovados. A
opção, porém, foi reduzir estoques, que estavam “um pouco

elevados”, conforme Menin.
No período, a MRV vendeu
mais estoques do que lançamentos. Segundo o diretor-executivo
de finanças da empresa, Leonardo Corrêa, a parcela de estoques
prontos no total é pequena.
Os lançamentos irão aumentar, gradativamente, conforme o
presidente da MRV. Do total lançado até março, 88% se enquadrou no programa Minha Casa,
Minha Vida. O preço médio por
unidade foi de R$ 123 mil. No primeiro trimestre, a MRV deu continuidade a sua estratégia de implementar aumentos de preços
acima da inflação, adotada desde
janeiro do ano passado.
A MRV registrou volume recor-

de de repasses no trimestre, no
total de R$ 10,277 mil unidades.
Na comparação com o mesmo
período de 2012, houve expansão de 16% e, com o quarto trimestre, crescimento de 14%.
No período, 93% das compras de
terrenos ocorreram por meio de
permutas. A redução da concorrência em regiões fora dos grandes
centros contribuiu para isso.
A MRV informou também aumento de 25% no portfólio da
LOG Commercial Properties, ante o primeiro trimestre de 2012,
para 1,396 milhão de m2. Esse
portfólio inclui a área bruta locável (ABL) dos projetos em operação, em construção, além da ABL
potencial em desenvolvimento.

Aluguel de galpões desacelera em SP
De São Paulo
A procura pela locação de condomínios logísticos desacelerou
no primeiro trimestre no Estado
de São Paulo, o que resultou na
estabilidade dos preços médios,
interrompendo a sequência de
cinco anos de alta, de acordo
com levantamento realizado pela CBRE. No período, a absorção
bruta dos espaços diminuiu e a
taxa de vacância cresceu.
A tomada de decisão de alugar
novas áreas está “um pouco mais
lenta” em São Paulo por parte de
empresas de consumo, segundo o
gerente nacional de mercado imobiliário industrial e logístico da
CBRE, Rodrigo de Almeida Couto.

A taxa de vacância ficou em
16% no primeiro trimestre, acima dos 12,8% do último trimestre do ano passado. No primeiro
trimestre de 2012, a vacância no
Estado tinha sido de 7,6%.
“A taxa de vacância aumentou
principalmente em áreas mais
afastadas da capital, como o Vale do Paraíba e Sorocaba”, diz
Couto. No Vale do Paraíba, a vacância chegou a 50%, com forte
impacto no indicador geral.
Conforme o executivo, nos locais em que a taxa de vacância
superou 20%, tem havido queda
de valores de locação. Por outro
lado, ainda há pressão de alta
em mercados localizados de 30
a 60 quilômetros da capital.

Na média do Estado, é esperada estabilidade de preços, conforme Couto. “Nas regiões mais
afastadas [da capital], os preços
devem cair de 5% a 10% de agora
até o fim do ano. Nas áreas mais
próximas ainda há possibilidade
de aumento dos valores”, diz o
representante da CBRE.
A absorção bruta em São Paulo somou 321 mil metros quadrados, abaixo dos 380 mil metros quadrados registrados no
quarto trimestre de 2012 e no
intervalo de janeiro a março do
ano passado. No período, foram
entregues 399 mil metros quadrados. “O novo estoque vem
crescendo em proporção maior
que a absorção”, afirma Couto.

Há expectativa que as entregas
de condomínios logísticos somem
1,6 milhão de metros quadrados
neste ano, ante 1,32 milhão de metros quadrados em 2012.
“A absorção vai crescer, mas
não tanto quanto o estoque, então a vacância aumenta”, afirma
Couto. Mesmo com o aumento
da taxa de vacância, as incorporadoras não têm pisado no freio
da produção de galpões, segundo o executivo, e estão mantendo o ritmo de entregas.
A CBRE informou ter respondido por 91 mil metros quadrados
dos 155 mil metros quadrados de
condomínios logísticos negociados diretamente no trimestre no
Estado de São Paulo. (CQ)

Fulwood mantém plano de expansão de portfólio
De São Paulo
Os planos de expansão do
portfólio da Fulwood, que atua
no segmento de galpões de alto
padrão para locação em São Paulo e Minas Gerais, estão mantidos.
Isso mesmo com a empresa já
sentindo que a tomada de decisão dos potenciais clientes de alugar galpões está mais lenta desde
o segundo semestre de 2012.
A demanda por galpões conti-

nua superior à oferta, segundo o
sócio-fundador da Fulwood, Gilson Schilis, e há expectativa de estabilidade dos preços de locação.
“Estamos em um momento de
acomodação do mercado”, diz.
A Fulwood está em fase de definição dos instrumentos de captação dos recursos necessários para
cumprir sua meta de triplicar, em
quatro ou cinco anos, seu portfólio de 500 mil m2 de imóveis
prontos para 1,5 milhão de m2.

mais confortáveis para montadoras de luxo, dada a maior dependência de tecnologia importada
de seus produtos. Porém, em contrapartida, o governo, nesses casos, cobra investimentos mínimos
nos projetos de produção local.
O projeto de Araquari será parcialmente financiado pelo BRDE, o
banco de desenvolvimento dos
três Estados do Sul do país, que vai
repassar R$ 240 milhões para a
BMW. Segundo Paulo Bornhausen,
secretário de desenvolvimento
econômico de Santa Catarina, a
subvenção será amortizada com o
recolhimento de ICMS durante um
prazo de, no máximo, oito anos a
partir da inauguração da fábrica.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Empresas, p. B12.

MRV planeja lançar mais em 2013
Construção

isso tem um custo”, afirma.
Segundo o executivo, a nova política automotiva do governo — estabelecendo restrições a montadoras sem atividades industriais no
Brasil — foi um empurrão para a
BMW investir no país. Mas, diferentemente do que fizeram marcas como Hyundai e Toyota quando se instalaram no interior paulista, a montadora alemã não trabalha para levar ao entorno da fábrica alguns de seus fornecedores
de autopeças internacionais. “A
maioria dos fornecedores que temos no mundo já está presente no
Brasil”, justifica Piñeiro.
O novo regime automotivo
concede níveis de nacionalização

Um dos instrumentos em avaliação pela empresa é um fundo de
investimento imobiliário a ser lançado em tranches, a primeira delas
de R$ 200 milhões, lastreada em
ativo de 100 mil m2 a ser construído. A Fulwood ficará com 20% ou
30% dessa tranche, e o restante irá
a mercado. Está nos planos assegurar o aluguel aos cotistas por um
ou dois anos. A Fulwood pretende
também criar, em fases, fundo no
valor de R$ 1,2 bilhão, lastreado

nos galpões prontos de seu portfólio. Os recursos captados serão direcionados à compra de ativos. A
definição dessa captação ocorrerá
no começo do segundo semestre.
A captação total de R$ 1,4 bilhão
possibilita que o portfólio seja triplicado para 1,5 milhão de m2, segundo o executivo. Caso alguma
delas não seja bem sucedida e haja
necessidade, a empresa pode estruturar fundo de R$ 600 milhões
para a construção de galpões. (CQ)

Agenda Tributária
Mês de Abril de 2013
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

Diária

Diária

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
Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 24, de
2013)

19

19

19
19
19

19
19

Tributos
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)

Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
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**

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.

9438*

Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

5434*

FG ocorrido no mesmo dia

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)

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

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.)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Serviços
Indústria
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Aluguéis e royalties pagos a pessoa física
Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador
Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição
Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva
Optante Tributação Exclusiva
Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva
Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva
Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva
Rendimentos do Trabalho
Trabalho assalariado
Trabalho sem vínculo empregatício
Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o
disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988
Rendimentos Acumulados - art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988
Outros Rendimentos
Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica
Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring
Pagamento PJ a cooperativa de trabalho
Juros e indenizações de lucros cessantes
Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)
Indenização por danos morais
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto
no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988
Outros Rendimentos
Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito
Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988
Demais rendimentos
Contribuição para o PIS/Pasep
Entidades financeiras e equiparadas
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Entidades financeiras e equiparadas
Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo
Coletivo e Convenção Coletiva - CEI
Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo
Coletivo e Convenção Coletiva - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc)
Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo
Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ
Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo
Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc)
Simples - CNPJ
Empresas optantes pelo Simples - CNPJ - recolhimento sobre aquisição de
produto rural do produtor rural pessoa física.
Empresas optantes pelo Simples - CNPJ - recolhimento sobre contratação
de transportador rodoviário autônomo.
Empresas em geral - CNPJ
Empresas em geral - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades
(Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Cooperativa de Trabalho - CNPJ - contribuição descontada do cooperado Lei nº 10.666/2003.
Empresas em geral - CEI
Empresas em geral - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades
(Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Filantrópicas com isenção - CNPJ
Filantrópicas com isenção - CEI
Órgãos do poder público - CNPJ
Órgãos do poder público - CEI
Órgãos do poder público - CNPJ - recolhimento sobre aquisição de produto
rural do produtor rural pessoa física.
Órgão do Poder Público - CNPJ - recolhimento sobre contratação de
transporte rodoviário autônomo
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e
Símbolos, Publicidade, Propaganda e Transmissão de Espetáculos - CNPJ retenção e recolhimento efetuado por empresa patrocinadora em seu
próprio nome.
Comercialização da produção rural - CNPJ
Comercialização da produção rural - CNPJ - pagamento exclusivo para
outras entidades (Senar)
Contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora de serviço CNPJ
Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço - CNPJ (uso
exclusivo do órgão do poder público - administração direta, autarquia e
fundação federal, estadual, do distrito federal ou municipal)
Contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora de serviço CEI
Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço - CEI (uso
exclusivo do órgão do poder público - administração direta, autarquia e
fundação federal, estadual, do distrito federal ou municipal)
Comercialização da produção rural - CEI
Comercialização da produção rural - CEI - pagamento exclusivo para
outras entidades (Senar)

Fonte: Secretaria da Receita Federal.
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Diversos
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”
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Diversos

2003**
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”

2020**

”

2100**
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”
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”
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