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C o n st r u ç ã o
Chiara Quintão
De São Paulo

A Upcon Incorporadora apos-
ta na demanda por empreendi-
mentos de médio e alto padrão
em regiões com escassez de terre-
nos, principalmente da capital
paulista, para lançar R$ 500 mi-
lhões neste ano, mais que o do-
bro dos R$ 200 milhões do ano
passado (parcela da empresa).
“Cada projeto tem de ser olhado
como único”, afirma o fundador
da Upcon e principal sócio, Gui-
lherme Benevides, filho de um
dos fundadores da antiga Com -
p a n y, Gilberto Benevides.

Entre os lançamentos previs-
tos estão dois projetos residen-
ciais de alto padrão, na rua Dr.
Mario Ferraz, no Itaim Bibi, na
zona sul de São Paulo. Esses pro-
jetos estão em fase de aprovação
de licenças, e a previsão é que
um seja lançado em julho, e o
outro em outubro ou novembro.
O foco são potenciais moradores
e investidores.

Dos R$ 500 milhões previstos
para o ano, os lançamentos resi-

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Guilherme Benevides, sócio-fundador da empresa, diz que a preocupação com os detalhes está entre as prioridades

Lopes vai assumir a gestão da Itaplan

Empresas | I n d ú st r i a

Fa r m a c ê u t i c a Com a bem-sucedida
parceria, grupo exportará genéricos

Pfizer quer
ter o controle
da Teuto

REGIS FILHO/VALOR

Conforme Victor Mezei, presidente da Pfizer no Brasil, a farmacêutica também deverá fazer importantes lançamentos de medicamentos inovadores no país

Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

Ao concluir a compra de 40%
do laboratório goiano Te u t o, es-
pecializado em genéricos no fim
de 2010, a americana Pfizer não
tinha ideia da dimensão que esse
negócio tomaria para a multina-
cional. “O modelo de associação
com o Teuto é considerado um
caso de sucesso para o grupo”,
disse ao Va l o r Victor Mezei, pre-
sidente da companhia no Brasil.

Dois anos e meio depois dessa
bem-sucedida parceria, a farma-
cêutica Pfizer se prepara para
começar a exportar medicamen-
tos com a marca Teuto para os
países latino-americanos. Mas os
planos da multinacional para a
o laboratório nacional são ainda
mais ambiciosos. O Va l o r apu -
rou que o grupo americano po-
derá exercer o direito de compra
pelos 60% restantes da compa-
nhia e, por essa fatia, deverá de-
sembolsar entre R$ 1,3 bilhão e
R$ 1,7 bilhão nessa operação.

No acordo amarrado entre as
duas empresas no fim de 2010 já
estava previsto que a Pfizer po-
deria exercer esse o direito de
opção entre o fim deste ano e
início de 2014 — o múltiplo a ser
pago foi fechado em 14,5 vezes o
Ebtida (lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-

ção) da Teuto. O Ebtida da com-
panhia nacional para 2013 está
estimado entre R$ 150 milhões e
R$ 200 milhões, apurou o Va l o r .
No Brasil, os recentes negócios
envolvendo aquisições de labo-
ratórios não são fechados por
menos de 20 vezes o Ebtida.

Mezei não nega que a integra-
ção entre as duas companhias é
grande, mas prefere não comen-
tar sobre o exercício de opção de
compra da multinacional.

Em relação aos planos de ex-
portação dos medicamentos da
Pfizer com a marca Teuto para a
América Latina, o executivo disse
que as negociações estão avança-
das. “Estamos na fase de montar
os dossiês”, afirmou. Venezuela e
Argentina estão mais adiantadas
nesse processo. Esses países já fi-
zeram uma análise do portfólio
do Teuto e estão fechando a lista
de dossiês que têm interesse de
submeter em seus países para
lançamento local.

A Pfizer já tinha uma pequena
operação em genéricos nos Esta-
dos Unidos, mas a compra da Teu-
to marcou definitivamente a en-
trada do grupo americano nesse
segmento. Com o caso bem-suce-
dido da Teuto no Brasil, a múlti
montou uma estratégia própria
em cada mercado onde planeja
expandir nesse segmento. “É bem
diferente de fazer uma grande

aquisição global”, disse.
Além dos planos bem traçados

para os produtos genéricos e si-
milares, a companhia tem uma
estratégia agressiva de lança-
mento de medicamentos inova-
dores no país. “Trabalhamos para
comercializar no mercado brasi-
leiro novos produtos que vão
contribuir para a prevenção e
controle de doenças importan-
tes, como artrite reumatoide,
câncer renal, AVC e doenças
pneumocócicas”, disse.

Entre os medicamentos que
serão lançados no país este ano
estão a vacina Prevenar 13 para
adultos (voltados para pacientes
com mais de 50 anos); o Inlyta
(axitinibe), que recebeu recente-
mente aprovação da Food and
Drug Administration (FDA),
agência americana que regula-
menta a venda de medicamen-
tos e alimentos, para segunda li-
nha de tratamento de carcino-
ma de células renais avançado e
complementará a linha de me-
dicamentos em câncer de rim; o
Xeljanz (tofacitinbe), em fase
avançada de pesquisa clínica e
ação intracelular no combate à
artrite reumatoide; além do Eli-

quis (apixabana), em fase de
aprovação da segunda indicação
para prevenção de AVC em pa-
cientes com fibrilação atrial.

Além de medicamentos ino-
vadores, a companhia tem forte
posição nos chamados medica-
mentos maduros ou já estabele-
cidos. Nesse segmento, a empre-
sa também busca parcerias e ini-
ciativas para ampliar seu portfó-
lio de produtos no país.

No ano passado, o faturamen-
to da Pfizer no Brasil foi de R$ 4,6
bilhões, o que inclui os resultados
das áreas farmacêutica, que ficou
em R$ 3,7 bilhões, além das divi-
sões de consumo e saúde animal.
“Somente a divisão farmacêutica
teve um crescimento de 14% em
comparação ao resultado de
2011”, disse. No ano passado, os
medicamentos campeões de ven-
da no país foram o Enbrel, Zyvox,
Sutent, Lipitor, Vfend, Geodon.
Esse ranking demonstra que a
companhia tem um portfólio for-
te na área de especialidades e pri-
mary care/estabelecidos.

Esse bom resultado reflete os
planos traçados pela companhia
no Brasil, segundo Mezei, lem-
brando que a companhia sofreu

o baque da perda de exclusivida-
de de dois produtos importan-
tes, como o Lipitor (para coleste-
rol elevado) e do Viagra (disfun-
ção erétil), que tiveram suas pa-
tentes expiradas.

Ao decidir entrar definitiva-
mente no mercado de genéricos,
a companhia não só começou a
produzir as cópias de seus im-
portantes medicamentos como
também passou a fabricar remé-
dios de concorrentes que perde-
ram a patente. “A Pfizer, por for-
ça maior, se reinventou”, afir-
mou Mezei, lembrando que so-
mente com o Lipitor as vendas
globais do grupo chegaram a
US$ 14 bilhões por ano antes da
perda da patente.

Sem a força de um “blockbus -
ter ” (campeão de vendas), a es-
tratégia global da companhia é
focar seu pipeline em medica-
mentos voltados para importan-
tes áreas terapêuticas, o que in-
clui tratamentos complexos. Em
seu pipeline, o grupo tem 78
produtos em pesquisa e desen-
volvimento. Com atuação em
nove áreas terapêuticas, a com-
panhia mantém fortes apostas
nos segmentos biológicos e car-

diometabólicos.
O Brasil tem uma importante

participação em grande parte
dos estudos clínicos desses no-
vos medicamentos em desenvol-
vimento pelo grupo. No país são
pesquisadas atualmente 26 mo-
léculas em 46 projetos de desen-
volvimento — o que representa
envolvimento em 59% dos estu-
dos globais, envolvendo cerca de
2 mil pacientes.

Com acordo de transferência
de tecnologia já firmado com o
governo federal para a doença
de Gaucher, a companhia tam-
bém firmou no ano passado
acordo de cooperação científica
e tecnológica com o governo do
Rio de Janeiro para desenvolvi-
mento de pesquisas no Brasil.
Essa parceria envolve o Instituto
Vital Brazil (IVB), com a finalida-
de de colaborar no processo de
implantação do Centro de Ino-
vação Tecnológica em Saúde
(Sautec) da Secretaria de Saúde
do Estado de Saúde, com ações
no campo das neurociências, do
mapeamento cerebral, de pes-
quisas neuromusculares e neu-
rociências aplicadas ao esforço e
à fisiologia do exercício.

Upcon pretende mais que
dobrar lançamentos no ano

De São Paulo

A Lopes quer aumentar a par-
ticipação da Itaplan nos lança-
mentos da Região Metropolita-
na de São Paulo. Ontem, anun-
ciou compra de mais 29% da em-
presa, por R$ 1,976 milhão, ele-
vando sua parcela para 80%.
Com isso, a Lopes passa a ser res-
ponsável pela gestão da Itaplan.

“Esperamos que, em dois ou três
anos, a Itaplan seja a segunda imo-
biliária de São Paulo”, diz o diretor
executivo de novos negócios da

Lopes, Tomás Salles. Conforme da-
do da Empresa Brasileira de Estu-
dos de Patrimônio (Embraesp) ci-
tado pela Lopes, a empresa ficou
em oitavo lugar entre as imobiliá-
rias da Região Metropolitana de
São Paulo no ano passado.

Cyro Naufel Filho, atual dire-
tor de atendimento da Lopes, as-
sumirá o cargo de diretor-geral
da Itaplan. Fabio Rossi, que esta-
va à frente da empresa até então,
irá para o conselho de adminis-
tração da imobiliária. Após a
venda dos 29% adicionais, a Ros-

si fica com 20% da empresa.
A Lopes só participa da venda

de lançamentos quando é a imo-
biliária exclusiva. Já a Itaplan
“divide placa”, no jargão do se-
tor, com outras imobiliárias em
empreendimentos pequenos. A
intenção, diz Salles, é que a con-
trolada passe a disputar tam-
bém a comercialização de proje-
tos de maior porte. Para isso, a
estrutura de vendas será reorga-
nizada, e Naufel vai levará para a
Itaplan sua experiência de aten-
dimento a incorporadores. (CQ)

denciais responderão por 65%
do total, hotéis, por 25% e proje-
tos comerciais, por 10%.

Fundada em 2006, a empresa
passou a ser uma Sociedade
Anônima (SA) de capital fecha-
do em 2010. O objetivo foi po-
der acessar o mercado de capi-
tais por meio de debêntures ou
de fundos de private equities, se-
gundo Benevides.

Um ano e meio atrás, Gilberto
Benevides e Fábio Romano (que
fez parte dos quadros de incor-
poradoras como Company e Ga -
fisa), tornaram-se sócios da Up-
con, com 10% de participação
cada. Os demais 80% pertencem
a Guilherme Benevides.

Para 2014 e 2015, a projeção é
lançar Valor Geral de Vendas
(VGV) anual de R$ 500 milhões a
R$ 700 milhões. A Upcon está es-
truturando a captação de R$ 200
milhões em debêntures com a fi-
nalidade de dar suporte a esses
lançamentos. A primeira tranche
será de R$ 50 milhões a R$ 100
milhões, com captação prevista
para o segundo semestre.

No ano que vem, a incorporado-
ra dará início a lançamentos na ci-
dade do Rio de Janeiro. Em São

Paulo, a empresa tem terrenos em
bairros como Perdizes, Vila Mada-
lena, Ibirapuera e Centro e nas pro-
ximidades do Parque Villa-Lobos.

O fundador da Upcon deixa
claro que a preocupação com os
detalhes dos projetos está entre
as prioridades da empresa. “Des -
de o ano passado, todos os apar-
tamentos têm fechadura biomé-
trica. As garagens possuem toma-
da para bicicleta elétrica e carro
e l é t r i c o”, diz Benevides.

A Upcon não tem empresa de
vendas nem construtora pró-
pria. Os imóveis da incorpora-
dora são comercializados pela
Lopes, Fernandez Mera, Elite e
Abyara Brasil Brokers.

Embora não haja exclusivida-
de, a Construcompany tem pre-
ferência na construção dos imó-
veis da Upcon. A Construcompa-
ny pertence aos ex-donos da an-
tiga Company — Elias Calil Jor-
ge, Gilberto Benevides, Luiz Ro-
gelio Tolosa e Walter Lafemina.
A Company foi incorporada pela
então Brascan Residential Pro-
perties em setembro de 2008.
Posteriormente, a Brascan pas-
sou a chamar-se Brookfield In -
corporações.

MMX fecha primeiro trimestre com perda de R$ 55 milhões
M i n e ra ç ã o
Francisco Góes e Rafael Rosas
Do Rio

A MMX, mineradora do Grupo
EBX, do empresário Eike Batista,
fechou o primeiro trimestre do
ano com prejuízo de R$ 55,2 mi-
lhões. O resultado reverteu lucro
de R$ 49,3 milhões registrado pe-
la empresa em igual período do
ano passado. A empresa afirmou
em relatório que o primeiro tri-
mestre de 2012 ainda não tinha
incorporado o efeito negativo do

ajuste a valor presente dos royal-
ties que serão pagos aos detento-
res de títulos de remuneração va-
riável da companhia, papéis cha-
mados de MMXM11.

Na mensagem aos acionistas e
ao mercado, o diretor-presiden-
te da MMX, Carlos Gonzalez,
afirmou que a implementação
da expansão de Serra Azul, em
Minas Gerais, segue em ritmo
menos acelerado até a obtenção
de todas as licenças necessárias
ao projeto. O objetivo da medi-
da, como antecipou o Va l o r em
abril, é preservar o caixa da com-

panhia, que encerrou o trimes-
tre em R$ 1,2 bilhão. A MMX
aguarda a emissão, pelo órgão
ambiental de Minas de Gerais,
da licença ambiental da barra-
gem de rejeitos de Serra Azul,
projeto cujo investimento total é
estimado em R$ 4,8 bilhões.

A MMX informou ainda que
encerrou o primeiro trimestre do
ano com dívida financeira total
de R$ 3,12 bilhões, sendo R$ 1,2
bilhão de curto prazo e R$ 1,9 bi-
lhão de longo prazo. O endivida-
mento total se manteve pratica-
mente estável em relação ao

quarto trimestre de 2012, de
R$ 3,11 bilhões. A empresa afir-
mou que o prazo médio da dívi-
da em moeda estrangeira ficou
em 23 meses no primeiro trimes-
tre, enquanto o prazo médio da
dívida em reais foi de 29 meses.

A receita líquida da compa-
nhia entre janeiro e março ficou
em R$ 236,9 milhões, com alta
de 49% na comparação com os
R$ 159,2 milhões dos três pri-
meiros meses de 2012. O lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda, na
sigla em inglês) recuou de R$

10,9 milhões nos três primeiros
meses do ano passado para R$
3,1 milhões em igual período
deste ano, uma queda de 71%.

A produção de minério de fer-
ro da empresa totalizou 1,5 mi-
lhão de toneladas no primeiro
trimestre de 2013, com queda de
1% sobre igual período do ano
passado. A produção do sistema
Sudeste da MMX sofreu o impac-
to negativo das chuvas, em janei-
ro, em Minas Gerais, informou a
empresa. O sistema Sudeste da
MMX produziu 1,3 milhão de to-
neladas de janeiro a março, com

alta de 7% na comparação anual.
O outro polo de produção da em-
presa, o sistema Corumbá, pro-
duziu 242 mil toneladas, com
queda de 27% sobre o mesmo pe-
ríodo de 2012. A companhia in-
formou ainda que realizou a ven-
da de 1,4 milhão de toneladas de
minério de ferro no primeiro tri-
mestre, com queda de 2% sobre o
período janeiro-março de 2012.
As exportações tiveram partici-
pação expressiva no total de ven-
das, aumentando sua fatia de 23%
no quarto trimestre de 2012 para
71% no primeiro trimestre.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. B10.




