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FARMACËUTICA

Henkel fatura ¤ 3,9 bilhões no trimestre,
crescimento na América Latina é de 9,6%

Profarma alcança receita bruta de R$ 779,4
milhões no segundo trimestre de 2011

O desempenho de vendas da companhia alemã teve um acréscimo
de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro
operacional aumentou 8%, totalizando ¤ 514 milhões. O lucro líquido
cresceu 33,9%, passando de ¤ 280 milhões para ¤ 375 milhões
de euros. A América Latina registrou um crescimento de vendas de
9,6%, para ¤ 272 milhões.

A receita bruta da Profarma atingiu R$ 779,4 milhões no segundo
trimestre de 2011, montante 7,5% superior ao registrado no mesmo
período do ano anterior. O resultado foi motivado pelo aumento nas
vendas de perfumaria, segmento que apresentou crescimento pelo
sexto trimestre consecutivo. As vendas da categoria cresceram
87,3% no período, quando comparadas ao segundo trimestre de 2010.

Votorantim terá fábrica de cimento
Companhia investirá US$ 146 milhões em parceria com estatal Ancap e Artigas em unidade para atender
Nivaldo Souza

Marcela Beltrão

nsouza@brasileconomico.com.br

A investida internacional da Votorantim Cimentos (VC) ganhou
novo capítulo ontem, com o
anúncio da construção de uma fábrica no departamento (estado)
de Treinta y Tres, no Uruguai.
Em parceria com a Artigas e a estatal local Ancap, a unidade receberá US$ 146 milhões para produzir 750 mil toneladas anuais do
insumo para construção.
A Ancap terá 20% da fábrica,
mesma participação da VC. Os
60% restantes ficam com a Artigas (joint venture da VC e a espanhola Molins). “A previsão é iniciar operação da fábrica em
2014. Iniciamos hoje o processo
de licenciamento ambiental,
que é semelhante ao do Brasil e
deve ser de cerca de quatro meses. Após a obtenção da licença,
as obras começam com duração
entre 24 e 26 meses”, diz o presidente da VC, Walter Schalka.
A unidade uruguaia ficará a
cerca de 250 quilômetros da
fronteira com o Brasil. A posição facilitará o acesso ao mercado da região sul do Rio Grande
do Sul, atendido pela Votorantim pela fábrica de Esteio e Vieira Machado, próximos de Porto
Alegre. “O mercado do sul já
tem um estoque de cimento colocado, mas o sul cresce a taxas
expressivas e essa fábrica do
Uruguai já começa a operar perto da capacidade em 2014”, diz.
Segundo Schalka, a cobertura da parte norte do estado gaúcho será feita via Santa Catarina, a partir da recém-inaugurada fábrica de Imbituba (1,1 milhão de toneladas) e Vidal Ramos, unidade a ser inaugurada
neste ano com capacidade de
700 mil toneladas. “A combinação dessas plantas vai abastecer
Santa Catarina e o norte do Rio
Grande do Sul.”
Reserva calcário

A Votorantim afirma que a inexistência de reservas de calcário no Rio Grande do Sul pesou
na decisão de aportar no Uruguai, onde o consumo atual de
cimento equivale à capacidade
a ser instalada em Trinta y
Tres. “As fábricas de cimento
têm de ser feitas em regiões onde existam jazidas de calcário
em tamanhos suficientes”, diz
o presidente da companhia.

Walter Schalka
Presidente
da Votorantim
Cimentos

“Essa fábrica visa o
abastecimento do mercado
brasileiro, especificamente
o Rio Grande do Sul,
por uma questão logística.”

“Não se pode construir em
áreas com poucas reservas e no
Rio Grande do Sul as reservas
são limitadas”, afirma Schalka.
A VC comprou uma reserva
do mineral em Treinta y Tres há
cerca de dez anos, pagando US$
400 mil. “Nosso objetivo sempre foi utilizar essa jazida para a
construção de uma planta de cimento”, afirma Schalka.
O depósito certificado é de
100 milhões de toneladas de calcário, explorável por 100 anos.
A empresa vai consumir 1 milhão de toneladas por ano, prevendo um retorno do investimento total da viabilidade da
mina e a construção da fábrica
entre cinco e seis anos. A implantação da fábrica vai empregar 400 pessoas e, na operação
em 2014, serão 120 funcionários
diretos e indiretos. “Teremos
de desenvolver mão de obra no
local, porque as fábricas de cimento não ficam nessa região
do Uruguai”, diz o executivo.
A reserva uruguaia foi um
dos primeiros passos na estratégia de internacionalização da
Votorantim Cimentos. A investida externa ganhou projeção em
2001, com a aquisição da canadense St.Marys Cement. Em
2010, a empresa adquiriu 21,2%
da portuguesa Cimpor. Com isso, a VC ganhou presença nos
mercados da África, América Latina e Ásia. A empresa encerrou
2010 com a venda de 26,3 milhões de toneladas de cimento
no globo, atingindo receita líquida de R$ 8,5 bilhões. ■

Plano de expansão da
Votorantim Cimentos no Brasil
é de R$ 2,5 bi até 2013

INTERNACIONALIZAÇÃO
CANADÁ
4 unidades/itens para
concreto e cimento

PORTUGAL
21,2% da Cimpor - presente
em 12 países da África,
América Latina, Ásia e Europa

EUA
2 fábrica de cimento e
agregados de concreto
PERU
29,5% da Cemento
Portland, que investe
US$ 150 milhões em uma
unidade em Lima até 2013

BRASIL
40 fábricas + 8 unidades até 2014 com aporte
de R$ 2,5 bilhões, 90 centrais de concreto

BOLÍVIA
50% da Cementos Camba
CHILE
15% da Cementos Bio Bio
Fonte: Empresa

ARGENTINA
38% da líder local
Avellaneda

URUGUAI
38% da Cementos Artigas e 20%
de fábrica em Treinta y Tres

PARAGUAI
35% da Cementos
Iguazu
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Receita bruta da Júlio Simões Logística
cresce 36,7%, chegando a R$ 654,5 milhões

Lanxess obtém faturamento de ¤ 2,2 bilhões,
em seu melhor desempenho trimestral

A companhia acumula faturamento bruto de R$ 1,210 bilhão no
primeiro semestre do ano, crescimento de 33% em relação ao
mesmo período de 2010. A JSL teve lucro líquido de R$ 9,1 milhões,
35% maior na comparação entre os períodos. Os investimentos
realizados no segundo trimestre totalizam R$ 275,9 milhões, sendo
64,9% destinados para a expansão de negócios.

As vendas globais da companhia química alemã cresceram 23% em
relação ao mesmo período de 2010. A Lanxess informa que o resultado
é consequência de aumento de vendas, mas também de reajustes
de preços, a fim de repassar os custos mais elevados com insumos.
A América Latina registrou um aumento nas vendas de 25% em relação
a 2010, para € 307 milhões, e respondeu por 14% das vendas do grupo.

Matéria

no Uruguai
o mercado do Rio Grande do Sul
Divulgação

Pirelli injeta US$ 25 mi
para crescer em
mineração e construção
Companhia lança três produtos para aumentar participação de mercado no
segmento de infraestrutura dos atuais 20% para 30% no prazo de dois anos
Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

PORTO DO AÇU

Fábrica no complexo pode custar US$ 600 mi
A Votorantim mantém o interesse
de ter fábrica no Porto do Açu,
complexo em construção em
São João da Barra (RJ) pela LLX.
Em acordo de 2009, as empresas
acertaram que a VC pagaria
R$ 30 milhões por ano para se
instalar no porto para utilizar a
escória gerada como subproduto
das siderúrgicas do complexo.
“Havendo sucesso nos projetos
siderúrgicos, a Votorantim
implantará uma fábrica
semelhante à que fizemos na
CSA”, diz Walter Schalka.
O executivo calcula em US$ 200
o custo da linha de produção por

tonelada de cimento produzida,
sendo a proporção de duas
toneladas de cimento para cada
uma de escória. Com a proporção
de 30% de escória por tonelada
de aço produzida, as 10,6 milhões
de toneladas das siderúrgicas
Wisco e Techint no Açu devem
render 3,18 milhões de toneladas
de escória. O insumo será usado
pela Votorantim e a Camargo
Corrêa, que também tem acordo
com a LLX. Cada fábrica de
cimento pode ter 3 milhões
de toneladas de capacidade.
A projeção exigiria aporte de
US$ 600 milhões na fábrica. N.S.

Para aumentar sua participação
no segmento de pneus para
construção civil e mineração, a
Pirelli investiu US$ 25 milhões
entre 2009 e 2011 para lançar
três modelos e brigar por espaço no mercado. Segundo Flávio
Bettiol Junior, diretor da Unidade de Negócios Caminhão e
Agro da companhia na América
Latina, a participação de 20%
no segmento deve saltar para
até 30% em dois anos.
“Temos um período de crescimento iminente que deve ser
sustentado pela obras de infraestrutura para a realização dos
eventos esportivos mundiais no
país. Além disso, as obras do
PAC e o crescimento da mineração e do pré-sal são fatores que
devem alavancar nossos negócios”, diz Bettiol, citando ainda
obras de infraestrutura iniciadas no continente, por exemplo, o novo canal do Panamá.
Os três pneus lançados oficialmente ontem pela Pirelli, durante a Construction Expo 2011, são
destinados a construção civil e
mineração e começaram a ser fabricados na unidade de Santo
André há cerca de dois meses
para a formação de estoque. Segundo o executivo, clientes como a mineradora brasileira Vale
a estatal chilena Codelco participaram do processo de desenvolvimento dos produtos. “Valorizamos a opinião dos clientes e
formatamos produtos com uma
ótica latina”, diz.
Um dos modelos de pneus, o
TQ01, utilizado para mineração
mas com aplicabilidade em
construção civil, também será
fabricado na unidade fabril do
Egito. “Exportamos a tecnologia brasileira e eles vão fabricar
o modelo por lá”, afirma Bettiol. Os três modelos de pneus
prometem rendimento até 20%
maior do que os pneus convencionais, por usarem uma tecnologia radial, que tem formatação diferente de contato com o

“

Os pneus para
construção civil
e mineração
respondem por
cerca de 20% do
faturamento da
companhia no país
e esta proporção
pode aumentar
Flávio Bettiol Junior

solo. “O custo inicial é maior,
porque a tecnologia e os materiais são diferenciados, mas o
custo benefício acaba dissolvendo isso”, diz.
Para dar conta do aumento
na demanda por pneus pesados,
a Pirelli anunciou aumento de
capacidade de até 30% na sua
unidade fabril de Santo André
(SP) e em 2009 a companhia iniciou investimentos de US$ 100
milhões para isso. Segundo a
companhia, o aporte se justifica
porque o Brasil é um dos maiores mercados mundiais para
pneus OTR, como são chamados os produtos destinados para
as áreas de construção e mineração, com previsão de crescimento de 37% entre 2010 e 2013.
Além disso, a produção nacional também visa todo o mercado latino-americano, que tem
crescimento estimado de 25%
no mesmo período.
Resultados

No primeiro semestre a Pirelli
teve faturamento de US$ 1,29 bilhão na América Latina, alta de
22% em relação ao mesmo período do ano anterior. A região
representa 33% das vendas
mundiais (percentual alinhado
com o ano anterior), que totalizou US$ 3,88 bilhões de dólares
no primeiro semestre de 2011
(19% maior em relação a 2010).
Argentina e Brasil detêm mais
de 80% do resultado. ■
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