
ClaudioBergamo,presidentedaHypermarcas,que comprouaNeoQuímicaemdezembro de2009

Dois anos e meio após a Hyper-
marcas pagar cerca de R$ 1,3 bi-
lhão pela Neo Química, a farma-
cêutica tem surpreendido o mer-
cado com crescimento significati-
vo no ramo dos genéricos. Me-
dley e EMS, juntas, ainda detêm
55% de market-share. Um ano
atrás, porém, a participação de-
las era de 65% e quem tem avan-
çado no mercado é exatamente
a empresa de Goiás. No merca-
do de medicamentos como um
todo, a Hypermarcas ocupa ter-
ceiro lugar no Brasil (veja o grá-
fico). E, segundo a companhia
presidida por Cláudio Bergamo,
a Neo Química, antes de ser
comprada, estava em nono lu-
gar no ranking dos genéricos.
Hoje, é a quarta colocada.

“A Neo Química é uma das
fabricantes que estão lideran-
do o processo de pulverização
dessa área”, atesta Odnir Fi-
notti, presidente da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos (Pró-
Genéricos), em referência ao
recuo das duas marcas que lide-
ram o setor. “Com a aquisição

da Hypermarcas e um investi-
mento muito forte em marke-
ting, hoje é a quarta no setor
de genéricos, atrás de Medley,
EMS e Eurofarma.”

Em março último, de acordo
com Finotti, a marca foi a ter-
ceira que mais vendeu genéri-
cos. Já no acumulado de 12 me-
ses, segue com market-share
de 7%. Parece pouco? O merca-

do de genéricos movimentou
R$ 8,7 bilhões em 2011, 32,2%
a mais que em 2010. Porém res-
tam desafios, caso a Hypermar-
cas queira conduzir a Neo Quí-
mica ao topo. O maior deles é
conquistar os clientes das dro-
garias brasileiras.

Ao ser vendida, a Neo Quími-
ca deixou de ser uma empresa.
Tornou-se uma marca.Resta-

ram o nome e a unidade fabril
de Anápolis (GO) a serviço da
compradora. Ela pertence à di-
visão Farma da Hypermarcas
que tem a DM Farmacêutica e a
Mantecorp. No último trimes-
tre de 2011, a receita bruta da di-
visão Farma retrocedeu 16,9%
em relação ao mesmo período
de 2010. Mas nem isso pareceu
abalar as perspectivas.

“A Hypermarcas pisou no
freio em 2011, que já foi um ano
mais fraco, reforçou o caixa, pa-
gou fornecedores. A participa-
ção dela no mercado fármaco-
químico, porém, ficou pratica-
mente estável”, diz Iago Whate-
ly, analista da Fator Corretora.

Patrocínio
Em fevereiro de 2010, a Hyper-
marcas anunciou contrato de
patrocínio com o Corinthians
de R$ 38 milhões por ano para
estampar as marcas Bozzano,
Avanço, Assim e Neo Química
na camisa oficial do time: Bo-
zzano, Assim, Avanço e Neo-
Química.Walker Lahmann —
executivo que, após quatro
anos na Medley, foi para a área
de fármacos da Hypermarcas -
disse à época que a empresa ti-

nha preferência pela renova-
ção do acordo, considerado o
mais caro do futebol brasilei-
ro. Mas o contrato venceu em
março de 2012 e a empresa não
deu continuidade.

“A Hypermarcas ainda não
conseguiu posicionar a Neo Quí-
mica de maneira muito atraen-
te para o consumidor, e faz par-
te de um mercado difícil, em
que a publicidade está se res-
tringindo cada vez mais”, crê
Ivan Pinto, consultor e profes-
sor de branding na Escola Supe-
rior de Propaganda e Marke-
ting em São Paulo. “A fixação
da marca exige prazo longo, pa-
ra mais de 10 anos. Até porque,
entre as novas gerações, remé-
dio não é o tipo de produto que
se discute nas redes sociais.

Lahmann, da Hypermarcas,
também havia dito em 2010 que
a marca de genéricos crescia
em ritmo mais forte que a mé-
dia do mercado naqueles tem-
pos, de 25% ao ano.

Será possível verificar se o se-
tor de medicamentos da com-
panhia continua na segunda-
feira, 7, quando a empresa pu-
blicar balanço do primeiro tri-
mestre deste ano. ■

A Ultrapar Participações regis-
trou lucro líquido de R$ 191 mi-
lhões no primeiro trimestre,
queda de 1% ante o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. De acor-
do com a companhia, o resulta-

do se deu principalmente em
função de “maiores custos e
despesas com depreciação e
amortização, decorrentes dos
maiores investimentos realiza-
dos no período, principalmen-
te na Ipiranga, e ainda em pro-
cesso de maturação”.

A receita líquida da compa-
nhia foi de R$ 12,4 bilhões, alta

de 15% em relação a 2011.
O Ebitda (sigla em inglês pa-

ra lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção) somou R$ 502 milhões en-
tre janeiro e março, alta de 7%
sobre o primeiro trimestre de
2011 e queda de 1% ante o quar-
to trimestre do ano passado.

O conselho de administra-

ção da Ultrapar Participações
aprovou a nomeação de Thilo
Mannhardt para ocupar a pre-
sidência executiva da compa-
nhia a partir de 1º de janeiro
de 2013. O atual presidente,
Pedro Wongtschowski, subs-
tituirá Thilo Mannhardt no
conselho de administração.
■ Reuters e Bloomberg

José Gabriel Navarro
jgnavarro@brasileconomico.com.br

HOTELARIA

Empreendimentos da AtlanticaHotels
oferecemserviços especiais às mulheres

INOVAÇÃO

Bayer lança alternativa verde a resina
poliéster para revestimento de banheiros

Divulgação

De janeiro a março, receita
líquida da companhia teve alta
de 11% e somou R$ 12,4 bilhões

Henrique Manreza

Lucro da Ultrapar atinge R$ 191 milhões no trimestre

Neo Química
é a maior
ameaça a
EMS e Medley

A Atlantica Hotels elaborou uma estratégia para atender as mulheres
de maneira especial. Em seus 70 hotéis espalhados pelo país, a rede
disponibiliza kits com objetos femininos como esmaltes, cosméticos,
meias finas e maquiagem. Secador de cabelo profissional, cabides em
cetim e flores naturais complemetam a cesta. Além disso, o mini-bar
de cada apartamento é montado com uma variedade de produtos light.

A Bayer MaterialScience, divisão de Materiais Inovadores do Grupo
Bayer, prepara mais uma novidade para o mercado brasileiro. A partir
deste mês, a empresa começa o fornecimento do Multitec, um sistema
de poliuretano (PU) desenvolvido para substituir a resina poliéster
reforçada com fibra de vidro usada no revestimento de banheiras.
Já usado nos EUA, o Multitec é menos agressiva ao meio ambiente.

EMPRESAS

Thilo Mannhardt vai
assumir a presidência
do grupo em janeiro
de 2013, em
substituição a Pedro
Wongtschowski, que
vai para o conselho

As duas líderes do setor de genéricos
perderam 10 pontos percentuais de
participação de mercado entre 2011 e 2010
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A ELITE DA FARMÁCIA

Os maiores fornecedores de medicamentos do Brasil, em R$ bilhões

Sanofi-Medley-Genzyme

EMS

Hypermarcas 
(Neo Química inclusa)

Novartis

Aché

Pfizer

Eurofarma

Bayer

Fonte: IMS Health Consulting & Services
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




