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AstraZeneca fecha acordo para desenvolver
nova droga contra insuficiência renal
A AstraZeneca anunciou ontem que chegou a um acordo com o
laboratório Ardelyx para o desenvolvimento de uma nova droga
para o tratamento de insuficiência renal crônica. Pelo acordo, a
AstraZeneca terá que desembolsar US$ 35 milhões. Caso os objetivos de
desenvolvimento da nova droga sejam alcançados, a Ardelyx receberá
mais US$ 237,5 milhões, além de royalties pela venda do medicamento.
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Empresas transformam Monterrey
na capital industrial do México
ca

Além do grupo Femsa, município abriga unidades de gigantes como Siemens, Johnson & Johnson e Basf
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Algumas das principais
companhias instaladas
em Monterrey
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ALFA
Petroquímico, alimentos,
comunicações e autopeças
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CEMEX

Cimento

FEMSA

Bebidas, logística, refrigeradores
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Componentes industriais
Transformadores

JOHN DEERE
Máquinas e equipamentos agrícolas

JOHNSON & JOHNSON
Higiene

MERCEDES-BENZ
Veículos e caminhões

SIEMENS
Disjuntores
Fonte: empresa
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Femsa é presença forte na cidade que tem 60 parques industriais

GENERAL ELECTRIC
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com 39 campus espalhados em
diversas localidades. Na unidade da cidade, as construções
modernas chamam a atenção
dos visitantes, que se encantam
com a imponência dos prédios e
com a qualidade do ensino. Em

uma das áreas de livre convivência do campus, está também o
Centro de Biotecnologia do grupo, um suntuoso prédio de metal, onde pesquisadores e alunos de graduação, mestrado e
doutorado fazem pesquisas e de-

senvolvem novas tecnologias
para produção de alimentos e
bebidas. Dali, saem as principais inovações em produtos da
Femsa e também projetos que
resultam em parcerias com institutos como o MIT e a Nasa.
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Rodeada por montanhas, Monterrey é uma cidade que respira
trabalho. Com economia dinâmica e repleta de indústrias, é o
berço do grupo Femsa, um dos
maiores engarrafadores de bebidas do mundo. A força da holding e sua importância para a cidade pode ser percebida em detalhes, quando se caminha pela
cidade. Desde as lixeiras nas
ruas, em formato de garrafas de
Coca-Cola, até as máquinas de
refrigerantes instaladas em algumas das praças do município,
que tem cerca de quatro milhões de moradores.
Além do grupo, que tem a Coca-Cola Company como sócia
em 48,9% do envase de bebidas, outras grandes empresas escolheram a cidade mexicana,
que fica a 230 quilômetros da
fronteira com os Estados Unidos, para se instalar. Mais do
que uma questão de logística —
a proximidade do território norte-americano — Siemens, Johnson & Johnson, John Deere e
Basf também levaram em conta
os investimentos em educação
e tecnologia feitos na região, já
que algumas das principais universidades e escolas técnicas estão sediadas nas redondezas.
A própria Femsa é fundadora
do Centro Tecnológico de Monterrey, uma das maiores universidades particulares do país,

O grupo também mantém
um hospital particular, em parceria com outras empresas,
cujo atendimento é exclusivo
para funcionários e familiares.
Considerada a terceira cidade mais rica do México, Monterrey é também bastante sofisticada. Nos shoppings, o que
não faltam são opções de lojas
renomadas, caras e exclusivas,
como Armani.
Nas largas ruas e avenidas,
cujos canteiros são enfeitados
com palmeiras no melhor do estilo de Los Angeles, jipes, caminhonetes e grandes SUVs não
são novidade. Ali, a maioria dos
veículos, incluindo os caminhões, são importados dos Estados Unidos, enquanto no Brasil,
a frota é dominada por marcas
europeias, como Volks e Fiat.
Os últimos dados do governo
da província de Nuevo León,estado onde está Monterrey são
de 2006 e apontam PIB per capita de US$ 11,8 mil e cerca de 60
parques industriais, principalmente empresas para produção
de máquinas e equipamentos.
Mas a produção de bebidas
faz parte da história da cidade.
A primeira fábrica foi fundada
em 1890, por um grupo de empresários. Com o nome cervejaria Cuauhtémoc, a companhia
foi dividida nos anos 70 e dela
nasceu a Femsa, que além da linha Coca-Cola, produz as cervejas Tecate, Bohemia, Heineken, Dos Equis e Sol. ■
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Controle da cadeia é estratégico para a Femsa
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Além da produção de bebidas,
companhia mantém empresa de
logística e fabrica garrafas pet
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Desde sua fundação como Cervejaria Cuauhtémoc no final do
século XIX, o grupo Femsa mantém uma estratégia de negócios
baseada no controle da maior
parte da cadeia produtiva.
Prova disso está na diversidade de empresas pertencentes à
holding, todas diretamente ligadas à produção, manutenção
e distribuição de seus produ-

tos. “Temos cuidado especial
com tudo o que é considerado
insumo estratégico para a companhia, a fim de garantir a máxima qualidade”, afirma José
Castro, diretor de relações com
investidores do grupo.
Além das unidades de envase
dos refrigerantes, cervejas,
águas e sucos, a Femsa mantém
sob seu controle a Imbera - responsável pela fabricação de refrigeradores para os pontos de
venda. Também mantém a
PTM, empresa especializada no

Companhias como
Imbera, PTM e
Oxxo estão sob o
guarda-chuva da
holding, que ainda
atua na distribuição
desenvolvimento de materiais
de plástico para pontos de venda e fachada das geladeiras. A
empresa nasceu como um departamento dentro da Imbera.

A Femsa Logística, que também opera no Brasil, é a companhia responsável pela distribuição das bebidas não só nas 13
mil unidades das lojas Oxxo também pertencente ao grupo,
mas também em todas as principais redes varejistas do México e em outros nove países das
Américas.
Em 2000, a companhia decidiu-se pela venda da Corrugados Tehuacán, empresas especializada na fabricação de caixas de papelão ondulado. Em

contrapartida, em 2005, o grupo adquiriu uma unidade de reciclagem de plástico para a produção de embalagens pet. Foram investidos US$ 20 milhões
para modernização e melhoria
da qualidade na produção das
embalagens. Com isso, anualmente, são produzidas 25 mil toneladas de garrafas. No radar do
grupo, “estão todas as oportunidades de negócios que puderem
agregar valor ou ampliar a qualidade e eficiência da nossa produção”, diz Castro. ■ J.R.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

