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Empresas | I n d ú st r i a

Fa r m a c ê u t i c a Com investimento de
R$ 143 milhões visa crescer no setor

Bayer inova
sem esquecer
velha fórmula

CLAUDIO BELLI/VALOR

Theo van der Loo, presidente da Bayer no Brasil: “Sem interesse em genéricos”

Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

Com forte presença no Brasil
no segmento de agronegócios, a
Bayer está reforçando suas apos-
tas na divisão farmacêutica no
país. O foco da companhia será
no lançamento de produtos ino-
vadores desenvolvidos pela mul-
tinacional alemã e também nos já
consagrados — os chamados me-
dicamentos maduros, afirmou ao
Valor o presidente do grupo no
Brasil Theo van der Loo.

Dona da centenária marca As-
pirina, a companhia faturou
R$ 4,3 bilhões no Brasil no ano
passado. Deste total, a divisão
CropScience (agrícola) responde
por 50% das vendas. A área Heal-
thCare (saúde) fica com 35% e
MaterialScience (materiais ino-
vadores), com os outros 15%. “A
imagem da Bayer no mundo é di-
ferente. A divisão farmacêutica
responde por 50% do faturamen-
to global. Aqui no Brasil a agri-
cultura tem uma importância
muito grande para a Bayer”, disse
Loo. “O que não é ruim. Para nós,
é bom ter uma estrutura assim
porque dividimos os riscos.”

Loo não acredita que a divisão
farmacêutica vá ultrapassar a
agrícola de uma hora para outra,
mas vê espaço para que a área de
saúde ganhe mais importância
no país. Para isso, a companhia

prevê investimentos neste ano da
ordem de R$ 143 milhões — parte
desse aporte será concentrado na
força de vendas e na promoção de
novos medicamentos no país..

Com uma fábrica de hormô-
nios instalada na capital paulis-
ta, a empresa produz anticon-
cepcionais no país e exporta o
produto para cerca de 30 países,
incluindo América Latina e Ásia.
No ano passado, as exportações
da Bayer atingiram US$ 100 mi-
lhões. Líder nesse segmento, a
empresa possui cerca de 35% de
participação no país.

O segmento de anticoncepcio-
nais no país movimentou em
2011 cerca de R$ 2 bilhões, ou
160 milhões de unidades (emba-
lagens). O país comercializa 120
marcas, a maioria medicamento
similares. Os recentes lançamen-
tos da Bayer foram o Qlaira, com
hormônio natural, e o YAZ.

Em março, a companhia lançou
no país o Xarelto, a grande aposta
de “blockbuster ” (campeão de
venda) do grupo para os próximos
anos. Esse medicamento, oral e de
dose única diária, é indicado para
a prevenção do AVC em pacientes
com fibrilação atrial e para a trom-
bose para os que passaram por ci-
rurgia ortopédicas de grande por-
te (quadril e joelho). Além disso, o
Xarelto está aprovado para o trata-
mento e prevenção da trombose e
prevenção de embolia pulmonar.

O mercado dos anticoagulan-
tes está em expansão em todo o
mundo. Esse segmento movi-
mentou US$ 6,9 bilhões em 2008
e deve atingir US$ 15,1 bilhões
em 2015. A Bayer estima a receita
global com o Xarelto de US$ 4 bi-
lhões até 2020. No Brasil, a com-
panhia acredita que esse merca-
do saltará dos atuais R$ 226 mi-
lhões neste ano para cerca de R$
700 milhões em 2020, dos quais
o Xarelto responderá por cerca
de R$ 240 milhões. “Para nós é
uma grande oportunidade por-
que é um mercado terapêutico
onde as outras opções estão anti-
quadas”, afirmou Loo.

Apesar do avanço dos genéri-
cos no Brasil, a Bayer não tem in-
teresse em investir nesse seg-
mento no país — globalmente a
empresa atua nesse setor em
poucos países. A empresa não
descarta, contudo, analisar o
mercado de genéricos de marca

(medicamento similar), sobretu-
do na área de cardiologia.

Outra linha de atuação da far-
macêutica no país será em seus
produtos já consagrados. Além
dos anticoncepcionais, que res-
pondem por quase 60% das vendas
da divisão farma, o foco será em
produtos MIPs (medicamentos
isentos de prescrição), como o Re-
doxon (suplemento de vitamina
C), lançado há 77 anos, Aspirina, e
a pomada Bepantol, por exemplo.
“A Aspirina é a Coca-Cola dos me-
dicamentos”, observou Loo.

Segundo o executivo, as pes-
quisas em torno da Aspirina
ocorrem até hoje. “Em oncologia,
há estudos que apontam que o
uso da Aspirina no tratamento
câncer do colo melhora a eficácia
da quimioterapia. Esses estudos
são tocados por universidades,
não pela Bayer.” O exemplo clássi-
co é o cardio-aspirina, usado co-
mo prevenção anticoagulante.

Tecnisa vai adotar
renda garantida
para vender mais
I m ó ve i s
Chiara Quintão
De São Paulo

A Te c n i s a lança hoje campanha
de renda garantida para compra-
dores de imóveis comerciais, com
o objetivo de elevar a velocidade
de vendas dos empreendimentos
incluídos na iniciativa. A intenção
é que, com esse estímulo às vendas,
seja necessário manter os estandes
abertos por menos tempo, redu-
zindo esforços de marketing, o
que, segundo o diretor comercial
da Tecnisa, Douglas Duarte, contri-
bui, “i n d i r e t a m e n t e”, para aumen-
tar a rentabilidade.

A campanha começa por em-
preendimento de saletas comer-
ciais da região de Alphaville, em
Barueri (SP), lançado no fim do
ano passado, e se estenderá a todos
os lançamentos comerciais reali-
zados em 2012. Projetos residen-
ciais voltados para investidores
também serão incluídos.

A Tecnisa pagará, mensalmente,
aos clientes, 0,8% do preço das sa-
letas, o equivalente ao aluguel, pe-
lo prazo de 18 meses contados a
partir de 60 dias após a data de ins-
talação da assembleia de condo-
mínio. A promoção vale para clien-
tes que optem por pagamento de
imóveis pela tabela curta, ou seja,
com conclusão das parcelas até o
“h a b i t e - s e”. Atualmente, de 30% a
40% dos imóveis comerciais são
vendidos pela tabela curta, parcela
que a Tecnisa quer elevar para 70%
naqueles incluídos na promoção
da renda garantida.

Conforme Duarte, com a renda
garantida, o proprietário de uma

saleta comercial pode, por exem-
plo, conceder desconto no aluguel
cobrado do ocupante no primeiro
ano, o que estimula a locação. A
renda garantida oferecida pela
Tecnisa inclui quem compra imó-
veis para uso e para locação e inde-
pende de o imóvel estar ocupado.

Segundo ele, o desenvolvimen-
to da promoção de renda garanti-
da não foi decorrente da queda de
quase 54% das vendas da Tecnisa
no primeiro trimestre ante o mes-
mo período do ano passado. Duar-
te ressaltou que a queda resultou
de a incorporadora não ter lança-
do projetos no primeiro trimestre.

O estoque de imóveis da Tecni-
sa também não é fonte de preocu-
pação, de acordo com o diretor
comercial. No fim do ano passa-
do, o estoque da Tecnisa a valor de
mercado era de R$ 2,2 bilhões. Se
consideradas as vendas de R$
1,831 bilhão da companhia, o es-
toque correspondia a 1,2 ano de
comercialização, o que se enqua-
dra no patamar ideal de um ano a
um ano e meio, segundo Duarte.

Em 2011, a E Z Te c fez promoção
de renda garantida para estimular
a venda de salas comerciais de três
empreendimentos e unidades de
dois projetos residenciais. Na en-
trega das chaves, o cliente podia
receber da incorporadora, de uma
só vez, o correspondente a 8% do
preço de venda, ou optar por aba-
ter os recursos do que faltava pa-
gar pelo imóvel. Segundo o diretor
financeiro e de relações com inves-
tidores da EZTec, Emílio Fugazza,
embora o conceito da promoção
fosse de renda garantida, na práti-
ca, tratava-se de desconto sobre o
valor do contrato.

Participe e concorra a tablets
e a um carro zero km no fim do ano.
O Canal Valor Investe é o único que oferece opiniões independentes de especialistas do mercado.
Você aprende a investir e aplica seus conhecimentos no simulador Valor em Ação, que premia os
melhores resultados. Participe!

Portal Valor. As principais notícias, análises, vídeos, cotações e índices do mercado financeiro para
você investir melhor, planejar sua carreira e tomar decisões com muito mais segurança.

Simulador Valor em Ação.

Acesse valor.com.br/valor-investe

É o sonho de todo investidor: risco zero
e chance de ganhar prêmios.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Empresas, p. B8.




