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Asexportações brasileiras de
carne suína in natura soma-
ram26,5mil toneladas em
abril, volume20,4%maior que
as22mil toneladas exporta-
das emmarço. Em relação a
abril de2005, houve queda
expressivade52,4%.Oembar-
go russo às carnesbrasileiras
prejudicouas exportações. Os
dados são daSecretaria de
ComércioExterior (Secex).

Exportaçãoatingirá
24milhõesdesacas

Asexportações brasileiras de
cafédevem totalizar 24mi-
lhões de sacas de 60quilos na
safra atual, que vai de julhode
2005a junho.Osembarques
devemrenderUS$2,802bi-
lhões, ao preçomédio deUS$
116,77 por saca. As previsões
sãodo vice-presidentedoCon-
selhodosExportadores deCa-
fédoBrasil (Cecafé), Guilher-
meBraga.

Líbanoimporta
animaisvivos
Nasegunda operaçãodogêne-
rodeste ano, foramexporta-
dos parao Líbanomais 14mil
bovinospeloporto deRioGran-
de (RS). Emmarço, foramem-
barcados 15mil bovinospara o
exterior.Outro embarque deve
ocorrer até o começode junho.
Em2006, a previsãodoporto
éembarcar 70mil bovinos.No
anopassado, foramexporta-
dos 50mil animais.

BOI

Chinesesvão
produzir genéricos
emmassa

Nocampo

Vendasexternas
crescem20,4%

Remédiobrasileiroganhamercado
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Safra2007seráapiorem5anos

AGRONEGÓCIOS

EMALTA–Paracrescer37,7%no faturamentoem2005, aEMSapostouna forçadosgenéricos, quehoje já representam30%doseuportfólio

Produção de medicamentos genéricos leva indústria nacional a ocupar espaço demultinacionais

CRISE-OministroRodrigues falousobreosproblemasdaagricultura, emeventoemSãoPaulo

Rodrigues afirma que o agronegócio passa pela crise mais séria dos últimos 40 anos

CAFÉ

SUÍNOS

NÚMEROS

●●● Omercado de remédios deve
passar por uma nova transforma-
ção. Os genéricos estão avançan-
do em vários países. Mas há um
novo produtor se destacando no
mundo: a China. Segundo Cheryl
Buxton, líder global da área de
saúde da consultoria Korn Ferry,
deve ocorrer uma invasão deme-
dicamentos baratos da China.
“Eles possuem formulações e
maquináriomoderno, e acredito
que em cinco anos já estarão
aqui.” Para ela, empresas ameri-
canas e brasileiras terão poucas
chances de competir. Números
da Korn Ferry aindamostram que
omercadomundial de genéricos
deve crescer 15,3% até o final do
ano, somandoUS$ 60,2 bilhões.
Até 2009, deve ultrapassar US$
88 bilhões. “PrevemosUS$ 23
bilhões em quebras de patentes
de grandesmarcas até o final do
ano, número que deve chegar a
US$ 56 bilhões em dois anos.” ●
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Andrea Vialli

Os laboratórios brasileiros es-
tão crescendo rapidamente e
ocupando o espaço de grandes
indústrias multinacionais. A
principal explicação para esse
avanço está na produção dos
medicamentos genéricos: en-
quanto omercado geral de me-
dicamentoscainoPaís,osgené-
ricos vendem cada vezmais.
No ano passado, as vendas

da indústria farmacêutica em
todo o País cresceram apenas
1%. Quando se leva em conta o
número de unidades, o merca-
do caiu 2,3%.
Já o segmento de genéricos

cresceu 29,1% em 2005, e as
principaisempresasqueatuam
no setor, como EMS -Sigma
Pharma, Medley e Aché (que
comprou o Biosintética, forte
no segmento, no ano passado)
têm registrado crescimento
nas vendas superior a 30%.
As vendas da EMS cresce-

ram37,7%em2005,chegandoa
R$983milhões.Emfevereiro, a
empresa chegou a ocupar a se-
gundaposiçãoemunidadesven-
didas no ranking da IMS Heal-
th, a auditoria oficial do setor
farmacêutico, ultrapassando a
Aché,queemmarçovoltouàse-
gunda posição. A liderança do
mercadobrasileiro édo labora-
tório francês Sanofi-Aventis.
De acordo com Telma Sal-

les, diretoradeRelaçõesExter-
nas da EMS-Sigma Pharma, o
crescimentosófoipossíveldevi-
do a aposta nos genéricos.
“Crescemos 154% em cinco
anos, o que nos fez saltar do 13º
para o 3º no ranking nacional”,
diz Telma.
Hoje, os genéricos corres-

pondem a 30% do portfólio da
empresa,quetemcercade1mil
produtos. A meta do laborató-
rio para este ano é continuar
crescendo ao ritmo de 30%, en-
costadanoAché, o vice-líderde

mercado.
A Medley disputa acirrada-

mente com a EMS a liderança
entre os fabricantes de genéri-
cos. De 2000 para cá, o fatura-
mento da empresa tem cresci-
do em média 25% ao ano. Em
março, a empresa conquistou a
maiorparticipaçãodemercado
de sua história, com 31,79% do
segmento de genéricos.
De acordo com o presidente

da empresa, Jairo Yamamoto,
esse mercado deve continuar
crescendo, mas em patamares
menoselevados.“Ogenéricoto-
mou espaço do medicamento
de marca, mas não houve um
avançoem termosde acessoda
população aosmedicamentos”,

diz Yamamoto.
Segundo Enrico de Vettori,

gerente sênior da consultoria
Delloite, o crescimento das em-
presas foi motivado também
por investimentos de risco. “As
empresas souberam se prepa-
rarparaaoportunidadedemer-
cado que lhes foi dada, com a
LeidosGenéricos”,diz.“Elasin-
vestiramempesquisa emoder-
nizaram sua gestão.”

CÓPIAS
A EMS, no entanto, tem sido
acusada de usar estratégias
poucoelegantesparavenderos
seus genéricos de medicamen-
tos sem prescrição. Quatro la-
boratórios internacionais –

Bayer, Aventis, Boheringer e
Procter&Gamble–movem
ações na Justiça contra a em-
presa,acusadadecopiarasem-
balagens de medicamentos co-
nhecidos como o Buscopan e o

xaropeVick.Aempresa afirma
que só se inspira nas embala-
gensdosprodutosdemarcapa-
ra orientar o consumidor.
“Acreditamosqueasimilari-

dade das embalagens orienta o

consumidor, e não há lei que
nosproíba deproduzir embala-
gens parecidas”, diz Telma, da
EMS. Segundo ela, copiar as
embalagensnãoimpactadireta-
mente as vendas. “O medica-
mento semprescrição não che-
ga a representar 5% do nosso
faturamento”, diz.
A Associação dos Medica-

mentos Isentos de Prescrição
(Abimip) entrou na briga con-
tra aEMS, por entender que as
embalagens copiadas confun-
dem o consumidor. “A embala-
gem é um direito comercial da
marca,quenãopodeserinflingi-
do. Copiar embalagens é ile-
gal”,ressaltaAurélioSaez,dire-
tor executivo daAbimip. ●

CRISE

Venilson Ferreira
Ana Conceição

Oministro da Agricultura, Ro-
berto Rodrigues, disse ontem
que o Brasil irá colher em 2007
a pior safra dos últimos cinco
anos. Segundo ele, o endivida-
mento e a descapitalização dos
produtoresruraisdevemprovo-
car a redução de 6 milhões de
hectares na área plantada na
próxima safra. Entre 2005 e
2007, a reduçãode áreaplanta-
da deve chegar a 12 milhões de
hectares. Ele participou do se-
minário Perspectivas para o
Agribusiness em 2006 e 2007.
Para o ministro, a situação

do agronegócio no Brasil pode-
rá afetar os preços internacio-
nais dos grãos. Ele afirmou que
a maioria das causas da crise
atual está relacionada a ques-
tõesqueestão foradaalçadado
ministério, como câmbio, defi-
ciêncianainfra-estruturaepro-
blemasclimáticos: “Masacrise
estásentadanocolodoministé-
rio daAgricultura”.
Ele disse que nos últimos

doisanos,oagronegóciodeixou
defaturarR$30bilhões.Acrise
atual, de acordo com ele, é a
maior dos últimos 40 anos pela
importância que o agronegócio
tem hoje na economia. “Crises
tivemosmuitasque tambémfo-
ram sérias, mas neste ano exis-
te um agravante, por ter afeta-
do também o setor de carnes,
emfunçãodaocorrênciadagri-
peaviáriaemoutrospaísesedo
foco de aftosa noBrasil”, disse.
Oministroafirmouqueopla-

no de safra 2006/07 deve ser
anunciado até o final de maio e
que a linha mestra será “mais
dinheiroemaisbarato”parasu-
perar o problema do endivida-
mento. Ele disse que o pacote
demedidasde emergência, que
por questões burocráticas de-
morou ummês entre o anúncio

e a entrada em vigor, vai redu-
zir pela metade as dívidas dos
agricultores. Rodrigues afir-
mou que serão alongados R$ 7
bilhões em créditos de investi-
mento e outros R$ 7 bilhões no
custeio.Nasuaopinião,asmedi-
das amenizam a crise mas não
resolvemoproblemadosprodu-

tores no Mato Grosso: “Lá a
questão é de aritmética. A con-
ta não fecha”.
O presidente da Associação

BrasileiradeAgronegócio,Car-
loLovatelli,dissequeosproble-
mas atuais poderiam ter sido
evitados“semuitacoisa tivesse
sidofeitatemposatrás”.Infeliz-

mente,disseele,muitosseto-
res do governo vêem o agro-
negócio como um “grupo de
pidões e chorões”.
Lovatelli afirmou que a

Abag vai realizar encontros
com os presidenciáveis para
apresentar15temasrelevan-
tes com os quais os candida-
tos devem assumir compro-
missos.Umdospontoséado-
taçãoorçamentáriadominis-
tério da Agricultura que, se-
gundo ele, neste ano repre-
senta 10%domontante de 10
anosatrás.Outraquestãore-
fere-se à tributação. A Abag
defende a isonomia tributá-
ria como fimdo ICMS, “pois
muitas vezes na escolha de
locais para instalação de in-
dústria, as benesses fiscais
contammaisquealogísticae
proximidade dos pólos de
produção”. A Abag também
vai cobrar um compromisso
com a segurança fundiária,
“pois o direito de proprieda-
de deve prevalecer já que as
ameaças de invasões afas-
tam investimentos”.
O presidente da Federa-

ção da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de Goiás
(Faeg), Macel Caixeta, disse
ontem,emBrasília, queogo-
verno federal está tornando
inviável a atividade agrícola
noPaís.“Continuamosdefen-
dendo o ministro, mas pare-
ce que ele está dormindo,
pois anuncia medidas que
não terão eficácia”, afirmou
Caixeta. ● COLABOROU FABÍOLA

SALVADOR

US$ 52,2 bilhões
é o quanto a indústria de remédios
genéricosmovimentou nomundo
anopassado

15,3%

é o quanto omercado para estes
medicamentos deve crescer até o
final de 2006

US$ 23 bilhões
é o valor dos negócios de
medicamentos que devem ter a
patente quebrada este ano

R$ 983 Milhões
é o faturamento da EMS-Sigma
PharmanoBrasil, umadasmaio-
res empresas do setor
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