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O setor aéreo teve o melhor mês
de fevereiro desde 2000, com au-
mento de 12,9% na demanda do-
méstica e de 15,06% na oferta de
voos em relação a fevereiro de
2011, segundo dados da Agência
Nacional de Aviação Civil

(Anac). TAM e Gol, as maiores
companhias nacionais, perde-
ram fatia de mercado para a
Azul, que pela primeira vez regis-
trou participação superior
a10%, e Avianca, que ficou com
4,68%. As duas líderes ainda de-
têm juntas 73,58% do mercado.

A estratégia de redução de fro-
ta adotada por Gol e TAM para se
recuperar dos prejuízos registra-

dos no ano passado deve levar a
Azul a aumentar ainda mais sua
participação no mercado domés-
tico de passageiros este ano. Ao
contrário das concorrentes, a
empresa de David Neeleman de-
ve ampliar sua frota de 52 aerona-
ves para 66 no fim de 2012.

“Como a Azul é líder em taxa
de ocupação e deve adicionar 14
aviões este ano, num momento

em que as principais concorren-
tes têm dito que vão enxugar ou
ter taxa de crescimento próximo
de zero, estamos otimistas”, afir-
mou o diretor de Marketing da
companhia, Gianfranco Beting.

A Gol, que anunciou anteon-
tem o desligamento de 205 tripu-
lantes, viu suas ações preferen-
ciais amargarem perda de 1,66%,
no rastro de notícias negativas:

além da perda de mercado, o re-
baixamento de sua classificação
anunciado pela Fitch, uma das
três maiores agências classifica-
doras de risco mundiais.

Embora especialistas alertem
que aumento de market share
não implique rentabilidade, a
Azul espera registrar em 2012 o
primeiro lucro de sua história,
disse uma fonte próxima à em-
presa. Beting não confirma.

O executivo reconhece que a
companhia – que iniciou suas
operações em dezembro de

2008 e transformou o aeroporto
de Campinas no principal cen-
tro concentrador de suas rotas –
também sofreu no ano passado
com a disputa tarifária entre Gol
e TAM. No entanto, mantém seu
plano de frota para 2012, confian-
te em um mercado ainda aqueci-
do, porém cautelosa com o cená-
rio marcado pelos altos custos
dos combustíveis.

Uma das vantagens da Azul é
voar com uma aeronave menor
que as concorrentes e conseguir
maiores taxas de ocupação.

Silvana Mautone

A fabricante americana de
aviões Boeing anunciou ontem
que vai instalar no Brasil, ainda
este ano, um centro de pesquisa
e tecnologia. A sede será em São
Paulo. Segundo a empresa, o
Boeing Research & Technology-
Brasil vai trabalhar com pesqui-
sadores e cientistas do País no
desenvolvimento de tecnolo-
gias aeroespaciais.

O foco de pesquisa do novo
centro inclui áreas como bio-

combustíveis sustentáveis de
aviação, gestão avançada de trá-
fego aéreo, metais avançados e
biomateriais e tecnologias de
apoio e serviços.

O Brasil terá o sexto centro de
pesquisas da Boeing fora dos Es-
tados Unidos. Os demais funcio-
nam na Espanha, Austrália, Ín-
dia, China e Rússia. A estimativa
da empresa é que o mercado bra-
sileiro demandará mais de 1.000
aviões nos próximos 20 anos.

Os investimentos iniciais da
Boeing no centro de pesquisa de-
vem girar em torno de US$ 5 mi-
lhões por ano. “Esses são os re-
cursos que normalmente aplica-
mos em nossos centros de pes-
quisa nos estágios iniciais”, afir-
mou Al Bryant, vice-presidente
de Pesquisa e Tecnologia da em-
presa norte-americana.

Ele não citou o número de fun-
cionários da Boeing no centro,
mas disse que a equipe trabalha-
rá em parceria com universida-
des, centros de pesquisa gover-
namentais e indústrias.

A Embraer será uma das par-
ceiras da Boeing nas pesquisas
desenvolvidas no local. Em ju-
nho do ano passado, as duas com-
panhias firmaram um acordo pa-
ra desenvolvimento conjunto de
pesquisas para bicombustíveis

sustentáveis para a aviação.

Licitação. A empresa afirmou
que o anúncio da criação de um
centro de pesquisa e tecnologia
no País não está relacionado
com a disputa da qual participa
para a venda de caças à Força Aé-
rea Brasileira (FAB), dentro do
Programa FX-2.

“O centro de pesquisa e tecno-
logia vai muito além de qualquer
decisão do governo brasileiro

com relação ao FX. Se vencer-
mos, e acho que vamos vencer,
porque temos o melhor produ-
to, este centro estará aqui no Bra-
sil e vamos trabalhar com nossos
parceiros brasileiros. E se não
vencermos a competição, o cen-
tro também estará aqui e vamos
trabalhar com os nossos parcei-
ros brasileiros”, disse Donna Hri-
nak, que desde o ano passado
ocupa o cargo de presidente da
Boeing no Brasil. Donna é ex-em-

baixadora dos Estados Unidos
no País.

Questionada se o anúncio do
centro pode fortalecer a Boeing
na disputa, já que a transferência
de tecnologia é um dos princi-
pais pontos discutidos pelo go-
verno brasileiro e os concorren-
tes, a executiva disse que “uma
coisa é transferir tecnologia e ou-
tra coisa é desenvolver tecnolo-
gia”. “O que estamos falando
aqui é sobre desenvolver tecno-
logia nova. A parte de transferên-
cia de tecnologia para a indústria
brasileira em razão do Programa
FX é outra coisa”, afirmou.

O governo brasileiro deve vol-
tar a discutir nos próximos me-
ses a compra dos caças para a
FAB. O processo está suspenso
desde o início do governo da pre-
sidente Dilma Rousseff. Os con-
correntes são o avião Rafale, da
francesa Dassault, o Gripen, da
sueca Saab, e F-18 Super Hornet,
da Boeing.

Em 2010, o então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, duran-
te visita do presidente francês
Nicolas Sarkozy, anunciou a op-
ção pelo Rafale – o que acabou
ainda não se confirmando.

Participação de mercado da Azul chega a 10%

Boeing anuncia
centro de pesquisa
em São Paulo

Celulares. Argentina vai
multar Telefônica por pane
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Eurofarma compra fábrica da
Merck Sharp & Dohmena Colômbia

Empresa nega que
investimento esteja
relacionado a interesse
em contrato com a Força
Aérea Brasileira

Presença. Donna Hrinak, da Boeing, quer parcerias locais

● Laboratórios

Expansão. Aquisição faz parte da estratégia de internacionalização da empresa que, nos últimos três anos, se expandiu pela
América do Sul, com compras de laboratórios na Argentina, no Uruguai e no Chile, além do início de operações na Venezuela

Meta. O complexo de Itapevi (SP) responde por 80% da produção da Eurofarma, que quer virar referência na América Latina

● Inovação

Cátia Luz

A Eurofarma, quinto maior la-
boratório do País em vendas
no varejo, fechou na segunda-
feira a compra da fábrica da
Colômbia da Schering Plough,
empresa que pertence ao gru-
po Merck Sharp & Dohme
(MSD). O valor não foi revela-
do. As negociações duraram
cerca de um ano.

“O fato de sermos sócios da
MSD na Supera RX criou um am-
biente favorável às conversas”,
diz, em entrevista ao Estado,
Maurizio Billi, presidente da Eu-
rofarma e filho do fundador, Gal-
liano. A Supera RX é uma joint
venture entre o laboratório ame-
ricano e a Supera, companhia for-
mada em 2011 pelas brasileiras
Eurofarma e Cristália.

A Eurofarma Colômbia vai ini-
ciar as operações com um contra-
to de terceirização da produção
da MSD. A intenção é atender ou-
tros clientes locais. Com produ-
ção de 20 milhões de unidades

por ano, a fábrica opera hoje ape-
nas com 60% da capacidade ins-
talada. O faturamento estimado
para a unidade em 2012 é de US$
20 milhões. “Só devemos ingres-
sar com marcas próprias dentro
de dois anos, prazo médio neces-
sário para obtermos os registros
dos nossos produtos no órgão sa-
nitário colombiano”, diz Billi.

Para isso, a empresa terá de in-
vestir em contratações – a expec-
tativa é dobrar o número de fun-
cionários da unidade, hoje de 125
pessoas –, e criar uma equipe de
força de vendas. Atualmente, a
produção é voltada sobretudo
para medicamentos que não exi-
gem prescrição médica, os cha-
mados OTC (sigla em inglês pa-
ra “over the counter”). O carro-
chefe é o talco antisséptico Mex-
sana, popular no país vizinho.

De acordo com Billi, houve um
encontro de interesses. “A MSD
precisava vender a unidade (her-
dada da compra da Schering, em
2009) para racionalizar as ope-
rações. E nós temos a meta de
estar presente em 90% do merca-
do latino-americano até 2015”,
afirma.

Exterior. A estratégia de inter-
nacionalização da empresa, ba-
seada em aquisições, teve início
em 2009, com a compra do labo-
ratório argentino Quesada. Em
2010, a empresa anunciou a aqui-
sição do uruguaio Gautier – que
mantém vendas no Paraguai e na
Bolívia – e dos chilenos Volta
S.A. e Farmindustria. Apenas o
ingresso na Venezuela, no ano
passado, foi feito a partir de uma
operação do zero. Segundo da-
dos da consultoria americana
IMS Health, o mercado latino-
americano de medicamentos
movimenta cerca de US$ 53 bi-
lhões, sendo que o Brasil repre-
senta 40% do total.

A investida na América Latina

faz parte do esforço da empresa
de diversificar seus mercados,
afirma Maria Del Pilar Muñoz,
diretora de Sustentabilidade e
Novos Negócios da Eurofarma.
“Além de passar a operar em no-
vos países, a empresa também
ampliou a atuação para novos se-
tores”, diz.

No final de 2010, a Eurofarma
adquiriu a Segmenta, maior fa-
bricante de soros hospitalares

do País, estreando em um merca-
do estimado em R$ 1 bilhão.

Segundo a executiva, a expan-
são na América Latina é uma for-
ma também de atrair novos acor-
dos de licença, contratos em que
a empresa registra, promove e
distribui produtos de terceiros.
“Pequenos e médios laborató-
rios, em vez de se instalarem no
Brasil – o que envolve mais ris-
cos e exige mais capital – prefe-

rem fechar parcerias com uma
empresa local”, explica Maria
Del Pilar. “Com a expansão pela
América Latina, podemos virar
uma referência regional”. Hoje a
Eurofarma mantém acordos de
licença com 25 empresas de paí-
ses como Argentina, Espanha,
Estados Unidos, França e Índia.

Fundada em 1972, a Eurofar-
ma faturou R$ 1,6 bilhão em
2011. Cerca de 60% das receitas

vieram do segmento de prescri-
ção médica – segundo dados da
IMS Health, a empresa ocupa a
segunda posição no ranking de
receituário médico no País. O la-
boratório atua ainda nas áreas
de genéricos, hospitalar e licita-
ções, oncologia e veterinária.
Com 4,5 mil funcionários, a com-
panhia tem dez fábricas – sete no
Brasil e três em outros países da
América Latina.
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DONNA HRINAK
PRESIDENTE DA BOEING BRASIL
“O centro de pesquisa e
tecnologia vai muito além de
qualquer decisão do governo
brasileiro com relação ao (caça)
FX. Se vencermos, e acho que
vamos vencer, porque temos o
melhor produto, este centro
estará aqui no Brasil e vamos
trabalhar com nossos parceiros
brasileiros. E se não vencermos
a competição, o centro também
estará aqui e vamos trabalhar
com os parceiros brasileiros.”

US$ 53 bi
é o tamanho do mercado de
medicamentos na
América Latina

40%
é a participação do Brasil
na região

5%
é o market share da Colômbia no
mercado latino-americano

R$ 1,6 bi
foi o faturamento da Eurofarma
no ano passado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




