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O laboratório farma-
cêutico dinamar-
quês Leo Pharma,
um dos líderes mun-
diais em terapias der-
matológicas, com fa-

turamento global de US$ 1,1 bilhão
em 2009, anuncia hoje a abertura de
sua mais nova subsidiária no Brasil.

O investimento previsto para os
próximos cinco anos é de US$ 70 mi-
lhões. Esse montante não incluiria,
em princípio, uma fábrica própria do
grupo dinamarquês no País. Este
ano, a operação brasileira já recebeu
US$ 7,5 milhões da Fundação Leo,
instituição privada independente
que controla a companhia desde
1983 e aplica 100% do lucro – em tor-
no de 17% do total das receitas – em
pesquisas e desenvolvimento de pro-
dutos.

Os medicamentos comercializa-
dos no Brasil serão importados das
cinco fábricas do grupo na Europa. A
principal a expectativa do laborató-
rio no País é em relação a uma poma-
da feita à base de vitamina D, líder
mundial em venda entre os medica-
mentos de combate à psoríase, uma
doença crônica da pele que afeta 3
milhões de brasileiros. “Nem 5% dos
afetados pela doença recebem trata-

mento adequado”, diz Heloísa Simão,
diretora da Leo Pharma Brasil. Outros
remédios da empresa são voltados para
inflamações da pele e dermatite.

Pesquisa. O desembarque no Brasil
começou a ser desenhado em 2008,
quando a Leo Pharma completou 100
anos e decidiu fazer um planejamento
estratégico para os próximos 30 anos da
companhia. No ano passado, o grupo
recomprou por US$ 1 bilhão a distribui-
dora nos Estados Unidos e abriu uma
operação no mercado chinês. “A previ-
são é que o Brasil figure entre nossos
cinco principais mercados nos próxi-
mos anos”, diz Heloísa.

Atualmente, a Leo Pharma, sediada
em Ballerup, na Dinamarca, está presen-
te em 100 países, emprega 4 mil funcio-
nários e 900 cientistas. Esse grupo, por
sinal, deverá crescer no Brasil. Está nos
planos do laboratório dinamarquês in-
vestir em pesquisa e desenvolvimento
de novas medicamentos dermatológi-
cos no País. “Vamos trabalhar a quatro
mãos com pesquisadores da Leo Phar-
ma em outros países”, diz Heloísa. Fun-
dado na primeira década do século pas-
sado, o grupo nasceu como a primeira
farmácia da Dinamarca, transformando-
se posteriormente no primeiro labora-
tório do país.
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NÁUTICO
Smart Pier lança
barco de polietileno
A Smart Pier, empresa do grupo pau-
lista Plastipex, fornecedor de tan-
ques de combustível para montado-
ras como GM e Volvo, investiu R$ 1
milhão para adquirir o direito de fa-
bricar no País um barco de polietile-
no da Pioner, uma das mais antigas
empresas náuticas norueguesas. Se-
gundo Jorge Kraljevic, diretor geral
da Smart Pier, o grande atrativo do

barco é a resistência. “A embarcação
não lasca, não trinca e tem manuten-
ção zero”, diz ele. O novo barco, com
17 pés de comprimento e capacidade
para transportar até oito pessoas, cus-
ta a partir de R$ 24 mil.
Produzido na fábrica de Cajamar, re-
gião metropolitana de São Paulo, come-
çou a ser comercializado em outubro e
já vendeu 70 unidades, devendo che-
gar a 100 até o final do ano. Para 2011, a
empresa vai lançar mais duas versões
da embarcação, o de 15 pés e o de 26
pés. Com os lançamentos, deve atingir

vendas da ordem de R$ 35 milhões nos
próximos dois anos. Atualmente, a
Smart Pier responde por 15% do fatura-
mento total da Plastipex, que deve su-
perar os R$ 40 milhões este ano. O mer-
cado náutico brasileiro, que movimen-
ta cerca de US$ 1 bilhão, vem crescen-
do entre 10% e 15% nos últimos anos.
O aquecimento do mercado, segundo
Kraljevic, se deve ao aumento da renda
e da oferta de crédito para a popula-
ção. “Os bancos já têm linhas de finan-
ciamento com prazos de até 60 vezes”,
diz o executivo.

AQUISIÇÃO
Divena compra divisão de
caminhões da Itatiaia
A Divena, do empresário paulista Mar-
co Antonio Abreu, acaba de adquirir o
controle da divisão de caminhões da
concorrente Itatiaia, distribuidora da
Mercedes-Benz. Segundo fontes do
mercado, a negociação, que envolveu
duas revendas, em Mauá e Tamboré,
foi fechada por cerca de R$ 80 milhões.
Fundada em 1957, a Itatiaia, do empre-
sário Cássio Saddi, continuará comer-
cializando automóveis da Mercedes,
da Mitsubishi, Chrysler, Jeep e Dodge.
A Divena, dona de uma loja multimar-
cas de automóveis, opera duas reven-
das de ônibus e caminhões em Diade-
ma e Santos, respectivamente.

INVESTIMENTOS
Interesse dos espanhóis
continua em alta
O escritório paulista Dias Carneiro Ad-
vogados, que conta em seu portfólio
de clientes com cerca de 80% de estran-
geiros, está assessorando projetos de
empresas europeias que devem movi-
mentar mais de R$ 10 bilhões no Brasil
nos próximos anos . A maior parte de-
les será bancada por companhias espa-
nholas. O foco dos investimentos são
as áreas ligadas à infraestrutura, como
portuária, aérea, energética e imobiliá-
ria. “Com a crise na Europa, o centro
do interesse foco passou a ser os paí-
ses emergentes”, diz Henrique Dias
Carneiro, sócio-fundador do escritó-
rio. “Dentre eles, o Brasil tem o maior
potencial de crescimento.” Segundo

ele, desde sua formação, em 2002, o
Dias Carneiro atua em parceria com
o escritório espanhol Uría Menén-
dez, especializado em fusões e aqui-
sições.

MINÉRIO DE FERRO
Vale fixa preços para o
1º trimestre de 2011
A Vale bateu o martelo e decidiu
quais serão os porcentuais do reajus-
te dos preços do minério de ferro a
partir de janeiro de 2011. Conforme
foi antecipado pela coluna, foi reto-
mado o viés de alta, com ajustes en-
tre 7,7% e 8,2% aplicados de acordo
com o teor do minério fornecido. A
base para os cálculos foi a média de
preços praticados no mercado à vis-
ta da China, no trimestre encerrado
no dia 30 de novembro. No mesmo
período do ano passado, seguindo o
mesmo critério, a mineradora redu-
ziu em 11% seus preços.

ENGENHARIA
Petróleo e gás aquecem
negócios da EPC
As encomendas do setor de óleo e
gás estão azeitando os negócios da
EPC Engenharia, de Belo Horizon-
te. A empresa assinou dois contra-
tos para o desenvolvimento de proje-
tos no Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj), tocado
pela Petrobrás, em Itaboraí (RJ), no
qual serão investidos em torno de
U$ 8,38 bilhões. A empresa mineira,
que vinha mantendo uma média de
crescimento anual de 25%, desde
2000, deverá aumentar suas recei-
tas em 60% neste ano, batendo na
casa dos R$ 170 milhões.

● Os principais destinos dos
calçados brasileiros exportados
nos dez primeiros meses de 2010
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A fabricante de motocicletas
Harley-Davidson e o HDSP/
Grupo Izzo anunciaram o fim
de uma disputa judicial travada
desde o início do ano. Pelo acor-
do, a empresa americana pode-
rá nomear novos concessioná-
rios – até então, o Grupo Izzo
era o representante exclusivo

da marca no País por meio de
um contrato que só se encerra-
ria em 2015.

O valor do acordo não foi di-
vulgado e também não se sabe
se o Grupo Izzo continuará a
vender motos Harley-David-
son depois da entrada de novos
concessionários.

Em março deste ano, a Har-
ley Davidson conseguiu na Jus-

tiça uma liminar para rescindir
seus contratos com o Grupo
Izzo, alegando desrespeito a vá-
rios itens dos documentos fir-
mados entre as partes.

Um deles era a própria exclu-
sividade, já que a HDSP teria
vendido motos e produtos de
marcas como Ducati, Benelli,
Malaguti, Polaris e Husqvarna.
Esses produtos também teriam

sido associados indevidamente
à Harley-Davidson e os clientes
da fabricante americana teriam
sido mal atendidos.

Vaivém. Em junho, a Harley-
Davidson venceu, em primeira
instância, a ação contra seu úni-
co representante no Brasil.
Uma semana depois, o Grupo
Izzo conseguiu uma liminar re-

vertendo a decisão. As negocia-
ções para um acordo começa-
ram em setembro, com uma au-
diência de conciliação convoca-
da pela Justiça.

De seu lado, Paulo Izzo, repre-
sentante do Grupo Izzo, refu-
tou as acusações da Harley-Da-
vidson desde o início e atribuiu
a briga à intenção da fabricante
de mudar seu modelo de atua-

ção no Brasil.
“Fui comunicado pela matriz

que a empresa queria assumir a
gestão do negócio no Brasil e
abrir espaço para novos conces-
sionários antes do fim do nosso
contrato, que vai até dezembro
de 2015”, disse ao Estado em
março.

Até agora, muitas das deci-
sões estratégicas da Harley-Da-
vidson no Brasil estavam sob
responsabilidade da HDSP, co-
mo a política de marketing e co-
mercial.

Qualificação nos EUA
não garante emprego
Estudantes internacionais com MBA em universidades americanas
enfrentam dificuldade em encontrar uma vaga após o término do curso

é o quanto deverá faturar o setor
de franquias em 2010, de acordo
com a ABF, entidade que representa
as franqueadoras. É um crescimen-
to de 19% sobre o ano passado.

Harley-Davidson e Grupo Izzo chegam a acordo

● Muitos estudantes já estão
conscientes de que precisam de
um ‘plano B’. Pratheeba Selvam,
da Texas Christian University, foi
a uma feira em Chicago falar com
Microsoft e Intel. Mas não se inti-
midou quando a Intel se mostrou
pouco entusiasmada. “Se a Intel
não está contratando aqui, posso
ir para qualquer outro país onde
esteja contratando.”

R$ 75 bi
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Leo Pharma inicia
operação no País

Inovação.
Subsidiária sediará
pesquisa, diz Heloísa

Estudantes já estão
conscientes de que
têm de ter ‘plano B’

Carreiras

País Valor US$ Pares

Estados Unidos 296,7 mi 26,4 mi

Reino Unido 155,3 mi 6,4 mi

Argentina 142 mi 11,9 mi

Itália 89,5 mi 4,2 mi

França 47,3 mi 2,2 mi

Visto. Contratação de estrangeiro esbarra na legislação
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Dawn Rhodes
CHICAGO TRIBUNE

Oscar de Lima, um jovem vene-
zuelano de 25 anos de Caracas,
parece um candidato interessan-
te para um emprego: ele é inteli-
gente, ambicioso, articulado e
tem um MBA de uma universida-
de americana.

Mas uma das maiores dificul-
dades enfrentadas por estudan-
tes internacionais como Lima na
busca de emprego é que eles não
podem trabalhar nos Estados
Unidos depois que seus vistos de
estudante expirarem. Eles tra-
vam uma dura batalha para en-
contrar emprego no encolhido
mercado de trabalho do país.

Para um empregador poder
contratar um não-cidadão num
campo especializado, ele precisa
obter um visto H-1B dos Servi-
ços de Cidadania e Imigração
dos EUA. Precisa, ainda, provar
que procurou intensamente
americanos ou moradores per-

manentes qualificados e o não-
cidadão é o melhor candidato.
As taxas podem acrescentar mi-
lhares de dólares ao processo.

Para algumas empresas, a pa-
pelada e os custos não valem o
esforço. “Enquanto houver um

número suficiente de america-
nos com MBA, os empregadores
americanos mais provavelmen-
te contratarão americanos”, afir-
ma Linda Salchenberger, reitora
da Faculdade de Administração
de Empresas da Universidade
Marquette em Milwaukee.

Conselho. Nessas circunstân-
cias, muitas escolas estão ajudan-
do seus alunos internacionais a
ajustarem suas estratégias de
procura de emprego. “Nosso
conselho a nossa população de
alunos internacionais é que eles
realmente precisam considerar
a volta a seus países como uma
opção”, diz Mark Brostoff, dire-
tor do centro de carreiras da Es-
cola de Administração Olin, da
Universidade de Washington,
em Saint Louis. “Eu tenho empa-
tia pelos estudantes internacio-
nais que fizeram o compromisso
de vir para um programa ameri-
cano de administração de primei-
ra linha, mas nós também tenta-

mos ser realistas com eles quan-
do os entrevistamos.”

Segundo Brostoff, o potencial
de ganho é maior nos Estados
Unidos, mas as oportunidades
de progresso para alguém com
MBA americano são em geral me-
lhores em seus países nativos.

Ele observou isso numa viagem
recente à China. “A mensagem
foi muito clara: eles precisam de
candidatos com MBA formados
nos Estados Unidos para volta-
rem à China e a ajudar a manejar
o crescimento significativo dos
negócios”, diz Brostoff.

Algumas empresas que partici-
param da recente conferência
anual da National Society of His-
panic MBAs e de uma feira de car-
reirasem Chicago também modi-
ficaram seus esforços de recruta-
mento.“Fomosàconferênciades-
te ano anunciando postos para
MBAs que estavam localizados
também em nossas outras re-
giões”, afirma o porta-voz da Car-
gill, David Feider. “Assim, se um
estudante do Brasil vinha a nosso
estande, informávamos sobre
oportunidades naCargill-Brasil.”

O venezuelano Lima, ainda as-
sim, mantém o otimismo. Ele
abandonouum emprego de enge-
nheiro químico na Cargill na Ve-
nezuela para frequentar a Florida
International University em
2009, convencido de que um
MBA americano era a chave para
um sucesso maior. Tem um visto
para Formação Prática Opcional
que lhe dá mais um ano para ficar
no país e encontrar uma empresa
disposta a patrocinar seu visto.

Sua estratégia na conferência?
“Ir até essas empresas, vender
meu peixe, deixar que elas vejam
a importância de ter diversidade
em sua força de trabalho e real-
mente ter uma perspectiva inter-
nacional”, diz. “Eu pessoalmente
acredito que os Estados Unidos
são o melhor país do mundo. Se
você souber o que quer depois de
consultar seu íntimo, precisa se
aferrar a isso e perseverar porque
você conseguirá. / TRADUÇÃO DE
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