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Empresas | I n d ú st r i a

Merck vai demitir 8,5 mil pessoas em dois anos
Andrew Jack
Financial Times, de Londres

A companhia farmacêutica
americana Merck deverá demitir
um quinto de sua força de traba-
lho dentro de dois anos, ao bus-
car estreitar o foco de seus negó-
cios e reduzir os custos operacio-
nais anuais em US$ 2,5 bilhões.

A empresa disse ontem que
planeja uma nova redução, de
8,5 mil funcionários, de um total
global de 81 mil — uma decisão
que se soma aos 7,5 mil cortes de
postos de trabalho anunciados
anteriormente —, e deverá assu-
mir encargos entre US$ 2,5 bi-
lhões e US$ 3 bilhões para cobrir
os custos da reestruturação.

Num momento em que está
empenhada em manter sua re-
putação de líder inovadora no se-
tor farmacêutico, a Merck disse
que deverá concentrar-se em 10
"mercados prioritários". Ela irá
concentrar-se em vendas nos
EUA, Japão, França, Alemanha,
Canadá, Reino Unido, China, Bra-
sil, Rússia e Coreia do Sul.

A empresa, com sede em Nova
Jersey, também pretende con-
centrar suas pesquisas em um le-
que mais estreito de áreas tera-
pêuticas, aquelas com "maior po-
tencial de crescimento", como
oncologia, diabetes, cuidados
hospitalares agudos e vacinas.

A decisão foi tomada em meio
a crescentes pressões dos investi-

dores para que a companhia crie
novas medicações para substi-
tuir seus atuais medicamentos
mais vendidos, como o Januvia,
para diabetes, que sofrem a con-
corrência de genéricos à medida
que suas patentes vão expirando.

A Merck demorou para pesqui-
sar terapias biológicas baseadas
em "grandes moléculas" e observa-
dores do setor disseram que a em-
presa ficou atrasada em relação a
suas rivais na formação de parce-
rias e alianças externas para ajudar
a melhorar sua produtividade.

Kenneth Frazier, presidente-
executivo da Merck, disse: "Essas
medidas tornarão a Merck mais
competitiva, mais bem posiciona-
da para impulsionar inovações e

vender de forma mais eficaz os me-
dicamentos e vacinas para as pes-
soas que deles necessitam."

A companhia disse que os cortes
foram concebidos para torná-la
mais ágil no desenvolvimento de
medicamentos. O enxugamento
de pessoal afetará os departamen-
tos de marketing e de administra-
ção, bem como pesquisa e pessoal
envolvido em desenvolvimento.

Respondendo à cobrança, pe-
los investidores, de retornos em
dinheiro, a Merck comprometeu-
se a usar as economias resultantes
do programa para manter um ní-
vel elevado de pagamento de di-
videndos e recompras de ações.

A Merck realizou uma série de
mudanças em suas operações de

pesquisa para aumentar a pro-
dutividade, neste ano, ao no-
mear Roger Perlmutter, ex-alto
executivo da Amgen, para dire-
tor de pesquisas, em substitui-
ção a Peter Kim, que ocupava o
cargo desde 2003.

Andrew Baum, analista do Citi,
avalia que a decisão da Merck
vem na esteira de "um ano difí-
cil" e deverá elevar moderada-
mente sua estimativa para o va-
lor presente líquido da compa-
nhia. "A Merck é atualmente re-
tardatária, em relação a suas con-
correntes, na externalização das
atividades de P&D e a decisão
anunciada hoje [ontem]  é um
passo positivo para corri-
gir esse descompasso."

Lanxess
ajusta
produção
no Brasil
B orracha
Stella Fontes
De São Paulo

Uma das maiores produtoras
mundiais de borrachas de alta
performance, a alemã Lanxess vai
ajustar sua produção no país. A
partir de 1o de novembro, o gru-
po vai suspender por tempo inde-
terminado uma parte da produ-
ção de borracha de estireno buta-
dieno em emulsão (E-SBR), usada
na fabricação de pneus comuns,
na unidade de Triunfo (RS).

Além disso, a Lanxess adiou
em quase dois anos a conclusão
do projeto de conversão da uni-
dade para outro tipo de borra-
cha, a de estireno butadieno em
solução (S-SBR), aplicada na fa-
bricação de pneus de alto desem-
penho (ou pneus verdes).

O ajuste, de acordo com o pre-
sidente da Lanxess no Brasil, Mar-
celo Lacerda, tem por objetivo
equilibrar a produção da compa-
nhia ao ritmo da demanda nacio-
nal e ao excesso de oferta decor-
rente dos grandes volumes de
borracha sintética importada que
chega ao país. “Mas vamos conti-
nuar com capacidade suficiente
para atender toda a demanda do-
méstica e ainda exportar”, ressal-
tou o executivo, sem fornecer nú-
meros de produção no país ou re-
lativos à suspensão temporária.

Conforme Lacerda, embora o
mercado doméstico esteja cres-
cendo em ritmo inferior ao dese-
jado, há expansão. Porém, o exce-
dente de produção em outras re-
giões do globo, notadamente Eu-
ropa e Ásia, tem se refletido no
aumento das importações brasi-
leiras. “Não há data para encer-
rarmos a hibernação. Assim que o
mercado voltar, a produção será
r e t o m a d a”, disse. Com a medida,
19 trabalhadores da unidade de
Triunfo serão afetados. A compa-
nhia informou que vai tentar rea-
locá-los, na medida do possível.

Única produtora de E-SBR do
país, a Lanxess atenderá seus
clientes a partir das fábricas de
Duque de Caxias (RJ) e da própria
unidade de Triunfo. Já o forneci-
mento de borrachas de polibuta-
dieno (Nd-PBR e Li-BR) e SBR em
solução (S-SBR) continuará a ser
feito a partir da unidade de Cabo
de Santo Agostinho (PE).

A conclusão do projeto de con-
versão da produção de E-SBR na
unidade de Triunfo para a borra-
cha do tipo S-SBR, usada na fabri-
cação dos chamados pneus ver-
des (que contribuem para a re-
dução do consumo de combustí-
vel) foi adiada para o segundo se-
mestre de 2016. Originalmente,
o projeto, que demandará inves-
timentos de € 80 milhões, seria
concluído no fim de 2014.

“O investimento segue em vi-
gor, mas o prazo foi dilatado”,
afirmou o executivo. A ideia, ago-
ra, é que a conversão esteja opera-
cional antes de outubro de 2016,
quando começa a valer no país a
etiquetagem de pneus, pelo In-
metro, em linha com o modelo de
normas da União Europeia.

Em 2012, o faturamento glo-
bal da Lanxess alcançou € 9,1 bi-
lhões e o Brasil foi responsável
por cerca de 10% das receitas. No
país, o grupo está presente com
14 unidades de negócio e cinco
unidades produtivas.

UCB quer país entre os
seus maiores mercados

REGIS FILHO/VALOR

Joel Barlan, presidente da Meizler-UCB, pretende acelerar investimentos

L a b o rat ó r i o
Chiara Quintão
De Barueri (SP)

Um ano e meio depois de com-
prar o controle do laboratório
nacional Meizler Biopharma, a
belga UCB planeja que o Brasil —
hoje em 20o lugar no ranking
dos seus mercados de atuação —
passe a ocupar a quarta ou quin-
ta colocação em cinco anos, à
frente da Europa. Os principais
atrativos do país, segundo o pre-
sidente da Meizler-UCB, Joel Bar-
lan, são o tamanho e o potencial
de crescimento de seu mercado.

“A UCB sabe que chegou um
pouco tarde ao Brasil. A ideia é ace-
lerar os investimentos e ir mais
além, com transferência de tecno-
logia para o governo”, disse Barlan,
em sua primeira entrevista desde
que assumiu o cargo em junho do
ano passado. A empresa aposta no

crescimento da indústria farma-
cêutica acima da expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do país.

O valor dos investimentos em
curso e projetados não é divulga-
do. O executivo não revela tam-
bém o faturamento da Meizler-
UCB, mas conta que, neste ano, a
cifra vai superar a de 2012 em 50%.

Três medicamentos da UCB es-
tão em análise na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), dois para epilepsia (Keppra e
Vimpat) e um para combate à
doença de Parkinson (Neupro). A
expectativa é lançar os medica-
mentos em 2014, com prioridade
para os utilizados no tratamento
da epilepsia. “Num primeiro mo-
mento, os medicamentos serão
importados da Europa — Bélgica
ou Alemanha”, disse Barlan. Futu-
ramente, parte da produção vai
ocorrer no Brasil, com possibili-
dade de ser realizada junto à sua
sede no país, em Barueri (SP).

Com o governo, a empresa fe-
chou, em junho, parceria para o
desenvolvimento produtivo (PDP)
para a produção do medicamento
Cimzia (utilizado no tratamento
de artrite reumatóide), pelo o la-
boratório público Biomangui -
nhos/Fiocruz, no Rio de Janeiro. O
governo será o comprador exclusi-
vo do medicamento e, no fim de
cinco anos, o país vai deter a tecno-
logia. O volume ainda está em ne-
gociação e dependerá da deman-
da, conforme Barlan.

O centro de distribuição da
Meizler-UCB, atualmente em
Goiás, será transferido para Itajaí
(SC) em 2014 para facilitar a im-
portação de produtos e devido
aos incentivos fiscais.

O laboratório nacional adqui-
rido pela farmacêutica belga no
ano passado é focado em licen-
ciamento e distribuição de medi-
camentos para a área de sistema
nervoso central (SNC).

Aço Primeira unidade fora da Itália disputará mercado de tubos para veículos e indústrias

Com investimento de R$ 180 milhões,
italiana Arvedi monta fábrica em SP
Olivia Alonso
De São Paulo

Com uma chegada discreta no
país, a italiana Arvedi Metalfer in -
vestiu R$ 180 milhões em uma fá-
brica de tubos de aço em Salto
(SP). Neste mês, a companhia sela
o início de sua produção local
com a fabricação de tubos de aço
soldados destinados principal-
mente ao mercado automotivo.

Em dezembro do ano passa-
do, quando a fábrica de Salto fi-
cou pronta — ocupando 40 mil
m2 de um terreno de 330 mil m2

—, a companhia deu início à
produção de tubos trefilados.

A unidade é a primeira da Arve-
di fora da Itália e terá uma capaci-
dade total de produção de 90 mil
toneladas de tubos soldados e tre-
filados de aço. Com 50 anos de his-
tória, a empresa tem quatro unida-
des produtivas no norte italiano,
incluindo uma aciaria com capaci-
dade para 3,2 milhões de tonela-
das de aço e uma fábrica de peças.
No ano passado, produziu cerca de
500 mil toneladas de tubos de aço
na Itália e faturou € 2,2 bilhões.

Na fábrica paulista, onde em-
pregará 120 pessoas, a empresa vai
produzir tubos para cilindros hi-
dráulicos, barras de torção e dire-
ção e eixos para veículos, tratores,
caminhões, guindastes, máquinas
agrícolas, além de tubos de aços
especiais para uso industrial.

A marca italiana já está presen-
te no Brasil há quatro anos, quan-
do começou a importar produtos
feitos na Itália diretamente para
clientes brasileiros, principal-
mente tubos para cilindros hi-
dráulicos e eixos de caminhões.

Por decisão de seu fundador e
presidente do conselho, Giovanni
Arvedi, a instalação de uma unida-
de em solo brasileiro foi silenciosa
e cautelosa. “A empresa primeiro
quis sentir a demanda, para depois

confirmar o início da sua produ-
ção local”, disse Marco Aurelio Pi-
colo, diretor-geral no Brasil.

Agora, a Arvedi afirma ter
maior confiança no potencial de
crescimento do mercado local,
principalmente o automotivo. O
setor corresponde por aproxima-
damente 60% de suas vendas. Se-
gundo Picolo, as expectativas de
aumento das vendas de veículos
e as novas exigências de conteú-
do nacional na produção pesa-
ram na decisão de vir ao país.

O maior desafio da Arvedi é
consolidar sua marca no Brasil e
ganhar espaço em um momento

ruim do setor. Para isso, tem que
conquistar uma fatia de um mer-
cado dominado por empresas
como Va l l o u r e c , MTP e Tu p e r,
que entre tantos outros produtos
vendem tubos para as montado-
ras de veículos brasileiras.

Segundo Picolo, o setor está
muito pressionado pelos seus for-
necedores, as siderúrgicas, que en-
frentam dificuldade para crescer, e
por seus clientes, tanto industriais
como as montadoras. “O momen-
to é delicado para as empresas de
tubos no país”, diz. O objetivo da
Arvedi é convencer as empresas de
substituir os tubos sem costura,

que hoje são maioria no mercado
local, por seus tubos soldados.

Neste ano, a meta da compa-
nhia é atingir um faturamento de
R$ 45 milhões no Brasil, quando a
maior parte de suas vendas ainda
será de produtos vindos da Itália. A
partir de 2015, com a fábrica de
Salto operando perto de sua capa-
cidade total, a Arvedi tem a ambi-
ção de chegar a R$ 250 milhões.

Com os equipamentos atuais,
a unidade tem possibilidade de
produzir 60 mil toneladas de tu-
bos de aço soldados, sendo 45
mil toneladas para comerciali-
zar no mercado e 15 mil tonela-

das para transformar em trefila-
dos de aço. Com outras 15 mil
toneladas de tubos vindos da
Itália, de parede mais grossa, vai
produzir em Salto 30 mil tonela-
das de trefilados, para vender
aos seus clientes brasileiros e de
outros mercados próximos.

Além do mercado local, a Ar-
vedi tem planos de exportar
uma parte de sua produção. Já
firmou seu primeiro contrato
com uma empresa argentina, se-
gundo Picolo, e futuramente
pretende vender para outros lo-
cais da América do Sul, além de
México e Estados Unidos.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Picolo, diretor-geral no Brasil, estima faturamento de R$ 250 milhões em 2015, quando estiver operando perto de sua capacidade total na fábrica de Salto

.

Curta

Sumitomo compra Edgen
A japonesa Sumitomo chegou

a um acordo para comprar a
americana Edgen, ampliando
sua presença no mercado de pe-
tróleo e gás. A transação, que de-
verá ser concluída antes do fim
do ano, está avaliada em US$ 12
por ação da Edgen, valor que cor-
responde a prêmio de 58% sobre
o preço de fechamento na segun-
da-feira. A Edgen faturou US$ 2,6
bilhões em 2012 com a distribui-
ção de produtos especiais para
energia e infraestrutura, incluin-
do tubos de aço e válvulas.
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Text Box
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