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O Grupo Bayer pretende investir R$ 140 milhões no Brasil neste ano, 31,70% a mais do que 
no ano passado quando desembolsou R$ 106,3 milhões. Do total, R$ 78 milhões irão para a 
divisão de HealthCare (Saúde) e áreas financeiras e administrativas. Nessa área, a fabricação 
de produtos hormonais irá aumentar de 93 milhões de cartelas, em 2008, para 111 milhões 
neste ano, segundo o diretor-geral da Bayer Schering Pharma, Rainer Krause. Já na área de 
CropScience, onde o Brasil passou a ser o primeiro mercado do mundo para a Bayer passando 
os Estados Unidos, o aporte servirá principalmente para o lançamento de produtos. "O 
investimento visa os próximos anos. Acreditamos que o Brasil vai continuar crescendo e 
precisamos estar preparados para o crescimento orgânico e de produtos inovadores. Mas não 
posso abrir números", disse o presidente da Bayer CropScience para a América Latina, Marc 
Reichardt.  
 
Outros R$ 32 milhões do investimento previsto vão para a divisão de CropScience 
(Agronegócios) e R$ 30 milhões para a divisão de MaterialScience (Materiais Inovadores). 
Segundo o presidente da Bayer SA e porta-voz do Grupo Bayer no Brasil, Horstfried Laepple, 
os recursos serão aplicados na expansão da área de farmacovigilância, na conclusão do projeto 
de reforma e modernização da sede da empresa e na expansão e atualização tecnológica das 
fábricas. 
 
Na área de MaterialScience, o investimento será direcionado para a maior utilização das 
unidades instaladas, de acordo com o presidente dessa divisão para a América Latina, Ulrich 
Ostertag. O Grupo Bayer pretende aumentar em 5% seu quadro de colaboradores neste ano, 
atualmente em 3,5 mil pessoas. A empresa mantém perspectivas otimistas para o País, 
mesmo com as incertezas do mercado. "O alinhamento estratégico do Grupo Bayer permite 
olhar para 2009 com certa confiança apesar da crise econômica. O fato é que os negócios de 
HealthCare e CropScience, que são menos cíclicos, estão dando resultados", disse Laepple. 
 
Vendas Cresceram em 21% 
 
Essas duas divisões de negócios respondem por 83% das vendas da companhia no País. Além 
disso, o Brasil é o maior mercado para a Bayer na América Latina, com 36% das vendas na 
região. A região foi, juntamente com a África e o Oriente Médio, a região que apresentou o 
maior crescimento em vendas para o Grupo Bayer no ano passado: 12,2%, ante 2% da 
Europa, 5% da América do Norte e 6% da Ásia-Pacífico. Só no Brasil as vendas da companhia 
cresceram 21% no ano passado, em relação a 2007, para R$ 3,7 bilhões. O grupo também 
conseguiu reverter o prejuízo líquido que obteve no País em 2007, de R$ 143,8 milhões, para 
o lucro líquido de R$ 152,1 milhões no ano passado. 
 
"O Brasil é um país-chave. Ele está entre os dez mais importantes mercados para a Bayer 
mundialmente", disse Laepple. No ano passado, a divisão de CropScience, que corresponde a 
49% dos negócios da empresa no País, aumentou as vendas em 37%. Já a divisão de 
HealthCare, que representa 34% das vendas totais, cresceu 16%, ao passo que o núcleo de 
MaterialScience, com os 17% restantes do total, apresentou expansão de apenas 1%. "O 
negócio de materiais de alta tecnologia é fortemente afetado pela recessão global", explicou 
Ostertag. Segundo o executivo, mundialmente, pode-se esperar uma grande queda nas 
vendas e nos lucros desta divisão de negócios neste ano. 
 
"É esperada menor demanda em toda a região da América Latina, principalmente em função 
da queda do consumo de bens duráveis. Além disso, é necessária atenção especial em relação 
à concessão de crédito. A política de altos juros dificulta o acesso ao crédito e compromete o 
fluxo de caixa de nossos clientes, o que pode gerar atrasos nos pagamentos", explicou. Para as 
demais divisões, o Grupo Bayer espera crescimento entre 3% e 5% neste ano, no caso de 
HealthCare, e entre 2% e 3% em CropScience. No ano passado, a área de HealthCare cresceu 
7%, a de CropScience, 13,9%.  
 



Embora as perspectivas sejam positivas para este ano e os investimentos maiores do que em 
2008, a empresa não informou a projeção de crescimento estimada para o Brasil, nem para as 
divisões. Em 2008 em relação a 2007, a área de HealthCare apresentou expansão de 16% no 
Brasil e a de CropScience, de 37%. "Temos um cenário desafiador em 2009 e uma crise que 
não pode ser ignorada. Ainda assim acreditamos que as perspectivas para a agricultura são 
boas para o futuro. A população continua crescendo e a demanda por alimentos também", 
disse Reichardt, da CropScience. 
 
Mais exportações 
 
De acordo com ele, podem haver momentos de volatilidade durante o ano, mas a lei de oferta 
e demanda aponta para aumento de valor dos produtos agrícolas. "Há o risco do crédito no 
País. Os preços das commodities em moeda local influenciarão as decisões dos agricultores. O 
dólar nos níveis atuais favorece a rentabilidade das culturas em moeda local", completou. No 
ano passado, o Grupo Bayer elevou as exportações a partir do Brasil em 57,5%. Segundo 
Laepple, a alta reflete a expansão da fábrica Cancioneiro, em São Paulo, que dobrou o volume 
de produção de 2006 para agora. 
 
Essa fábrica produz os medicamentos hormonais, que são exportados para mais de 30 países 
da América Latina e Ásia. O Grupo Bayer também tem unidade de produção de vacinas contra 
febre aftosa em Porto Alegre, além do Parque Industrial de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. 
Fundado em 1863, o Grupo Bayer tem mais de 350 empresas e representações. No ano 
passado, o Grupo teve o melhor resultado em seus 146 anos: o retorno do fluxo de caixa 
sobre o investimento atingiu 13%. As vendas cresceram 4,4%, para 32,9 bilhões de euros. 
Neste ano, a Bayer planeja fazer o maior investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
da história: 2,9 bilhões de euros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 abr. 2009, Seudinheiro, B-3.   


