
Roche inaugura fábrica de US$ 6 milhões  
Maurício Capela 
 
Vitaminas Divisão, que fatura US$ 2,43 bilhões no mundo e pertencia à suíça Roche, foi vendida 
para a DSM  
 
Em meio ao processo final de venda, a Roche Vitaminas inaugura hoje mais uma fábrica no Brasil. 
Com investimentos de US$ 6 milhões, a companhia - que aguarda apenas o sinal verde das 
autoridades antitruste para passar às mãos da holandesa DSM - abre as portas de uma unidade 
de pré-misturas nutricionais para alimentação humana. A divisão pertencia a suíça Roche.  
 
A DSM pagou US$ 2,1 bilhões pela divisão de vitaminas da Roche, que faturou US$ 2,43 bilhões 
no mundo em 2002. O grupo holandês, que não possui nenhum grande negócio na área de 
vitaminas, fatura globalmente US$ 6,4 bilhões.  
 
"Há complementaridade entre as empresas. No futuro, deverá haver alguma reorganização, o que 
não deverá afetar os rumos da nova fábrica brasileira", diz Markus Altwegg, presidente mundial 
da Roche Vitaminas desde 1999. Ele acredita que os órgãos antitruste darão o seu veredicto ainda 
no primeiro semestre deste ano.  
 
Antes da nova fábrica, a empresa já mantinha uma operação também no país. A antiga unidade 
será desativada, mas os 37 postos de trabalho serão mantidos.  
 
Com a nova fábrica, a capacidade anual de produção da Roche Vitaminas sobe das atuais 1,2 mil 
toneladas para até 6 mil toneladas. No entanto, a operação deverá funcionar em apenas um 
turno, o que significará uma produção anual de 2 mil toneladas.  
 
No Brasil, o setor de vitaminas para a divisão humana (engloba a indústria farmacêutica, 
cosmética e alimentícia) movimenta cerca de US$ 55 milhões e a Roche detém 45% do total, o 
que lhe propicia um faturamento anual perto de US$ 25 milhões. No setor de alimentação animal, 
a Roche detém 70% de um mercado estimado em US$ 58 milhões no país, o que significa uma 
receita de US$ 41 milhões.  
 
Estima-se que o mercado global de vitaminas para o setor humano e animal movimente perto de 
US$ 4,5 bilhões. Do faturamento mundial de US$ 2,43 bilhões da Roche, 50% está atrelado ao 
setor animal e 50% ao humano.  
 
"A Roche é líder de mercado, seguida pela alemã Basf. Mas se considerarmos as várias empresas 
da China, o ranking sofre mudanças. A Roche fica na liderança, seguido pelos chineses", diz o 
presidente mundial.  
 
A concorrência chinesa é tão grande que analistas questionam se o grupo holandês conseguirá 
ampliar as vendas de vitaminas. A afirmação foi feita quando as companhias anunciaram o 
acordo.  
 
Markus Altwegg sabe da concorrência chinesa, mas lembra que as companhias daquele país 
também têm problemas, principalmente no aspecto tecnológico das suas fábricas.  
 
Segundo o executivo, o mercado brasileiro do setor humano cresce a razões entre 2% e 3% por 
ano. No mundo, o desempenho é um pouco maior.  
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