
ambiente menos competitivo 
agora do que tivemos nos últi-
mos dois anos", afirmou. 

Sobre a possível venda do la-
boratório farmacêutico rival 
Aché, Bergamo afirmou que a 
Hypermarcas continua focada 
em crescimento orgânico e que 
não está participando do pro-
cesso de ofertas. 

"Uma eventual fusão com o 
Aché poderia fazer sentido es-
tratégico para ambas as empre-
sas, dada a grande complemen-
tariedade da linha de produ-
tos", disse o executivo. "Mas é 
preciso fazer uma detalhada 
avaliação para se ter certeza 
que seria vantajoso para os acio-
nistas da Hypermarcas." 

A Hypermarcas passou o ano 
passado revendo suas opera-
ções para gerar mais caixa de-
pois que mais de 20 aquisições 
desde 2008 elevaram o endivi-
damento e pesaram sobre a ren-
tabilidade. • 

crescimento do primeiro tri-
mestre vai ficar abaixo de nos-
sas expectativas", disse o presi-
dente-executivo da Hypermar-
cas, Cláudio Bergamo, em tele-
conferência com analistas. 

Apesar disso, a Hypermarcas 
continua mirando em um lucro 
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda) 
de R$ 950 milhões em 2013, al-
ta de 10% sobre 2012. 

Crescente frustração com o 
baixo crescimento do Brasil po-
de eventualmente fortalecer a 
posição estratégica da Hyper-
marcas, indicou Bergamo, de-
pois de uma década de forte ex-
pansão econômica que atraiu 
atenção de grandes competido-
res globais. 

"Muitos estrangeiros no Bra-
sil ficaram assustados ao desco-
brir que o país é complexo e on-
de é difícil competir. E a eufo-
ria inicial está começando a res-
friar. Eu atualmente vejo um 

Apesar disso, empresa mantém 
previsão de lucro de R$ 950 
milhões, alta de 10% sobre 2012 

Brad Haynes 
Reutersl 

O presidente-executivo da em-
presa de bens de consumo 
Hypermarcas afirmou ontem 
que a companhia teve um iní-
cio de ano de vendas mais fra-
cas que o esperado, mas reafir-
mou sua meta de lucro opera-
cional em 2013. 

Fortes vendas na divisão far-
macêutica levaram a um lucro 
melhor que o esperado no final 
de 2012, mas um calendário de 
feriados mais difícil e incerteza 
sobre novos impostos sobre in-
gredientes importados pesa-
ram sobre a demanda no início 
deste ano. "Acreditamos que es-
tes fatores devem ser compen-
sados no decorrer do ano, mas, 
neste momento, parece que o 

Hypermarcas diz que vendas começam mal em 2013 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas,  p. 16.




