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A GM informou ontem que
fará recall de 511.528 carros
Chevrolet Camaro, sobretu-
do na América do Norte, por-
que o joelho do motorista po-
de bater na chave e desligá-la
da posição “ligado”, causan-
do perda de potência. “O sis-
tema de ignição do Camaro
atende a todas as especifica-
ções de engenharia da GM e
não está relacionado com os
sistemas de ignição usados
nos Chevrolet Cobaltos e ou-
tros pequenos carros incluí-
dos no recall do interruptor
de ignição”, disse a GM.

A Fiat Chrysler alcançará suas
metas de 2014 mesmo com o
cenário difícil do merca-
do automotivo do Bra-
sil e com a Europa
ainda não mostran-
do sinais de melho-
ra, disse ontem o
presidente da em-
presa, Sergio Mar-
chionne. Questiona-
do sobre uma possível
estabilização no Brasil, ele
disse que a Fiat manterá sua
fatia do mercado em meio aos
altos e baixos. “Esperamos que
seja um ano difícil.”

ÓLEO E GÁS
GM anuncia recall de
511.538 Camaros

A alemã Siemens e a japonesa
Mitsubishi Heavy Industries

estão colocando os to-
ques finais na oferta

conjunta pelo negó-
cio de turbinas da
Alstom, incluindo
parcela em dinhei-
ro de cerca de€9

bilhões, disseram
fontes a par do assun-

to. Sob a oferta, a Sie-
mens compraria o negócio

de turbinas a gás da Alstom en-
quanto a Mitsubishi injetaria
dinheiro em uma joint venture
de turbinas a vapor.

Dez dias depois da aprovação
em assembleia de credores, a
Justiça do Rio deu o sinal verde
à execução do plano de recupe-
ração judicial do grupo OGX.
Após a decisão ser publicada,
será aberto prazo para even-
tuais recursos de credores.

O juiz Gilberto Clóvis Ma-
tos, titular da 4ª Vara Empresa-
rial do Rio, destacou a aceita-
ção expressiva dos termos do
plano por 90% dos credores (e
créditos) presentes à reunião,
realizada em 3 de junho, no pré-
dio da Bolsa de Valores do Rio.

Matos descartou a hipótese
de tratamento privilegiado ao
grupo de detentores de títulos
(bondholders) que fechou um
acordo para injetar US$ 125 mi-
lhões na empresa no fim do
ano passado, ponto discutido
na assembleia de credores.

AUTOMÓVEIS II
Fiat confirma metas
apesar de cenário difícil

Pan aprova aumento de
capital de até R$ 3 bi

Mônica Scaramuzzo

As farmacêuticas registraram
receita de R$ 25,636 bilhões (va-
lor bruto, sem os descontos con-
cedidos no varejo) entre janei-
ro e maio, alta de 13% sobre o
mesmo período do ano passa-
do, de acordo com dados da con-
sultoria IMS Health. Desse to-
tal, a divisão de genéricos atin-
giu R$ 6,248 bilhões em vendas,

aumento de 12% em relação aos
cinco meses do ano passado.

Em volume, o crescimento
também segue firme. Nos pri-
meiros cinco meses do ano, os
laboratórios comercializaram
1,238 bilhão de unidades de me-
dicamentos, alta de 8% sobre
igual período do ano anterior. A
categoria de genéricos apresen-
tou crescimento maior, de 12%,
com 346,4 milhões de unidades
comercializadas no período.

Em maio, as vendas totais de
remédiostotalizaramR$5,658bi-
lhões, elevação de 14% em rela-
ção ao mesmo mês do ano passa-
do. Só o segmento de genéricos
atingiu receita de R$ 1,4 bilhão,
alta de 19% sobre igual período

de 2013. “Tradicionalmente, es-
se mês tem uma demanda firme
pormedicamentoscomoreflexo
da maior incidência de gripe”,
afirmouNelsonMussolini,presi-
dente executivo do Sindusfarma
(Sindicato da Indústria Farma-
cêutica no Estado de São Paulo).

Expansão. A expectativa das
indústrias é de que o setor far-
macêutico encerre com um
crescimento de dois dígitos es-
te ano, mas abaixo da expansão
registrada no ano passado. Em
2013, as vendas totais do setor
somaram R$ 57,6 bilhões, alta
de 16% sobre o ano anterior.

O segmento de medicamen-
tos genéricos, que tem impul-

sionado o resultado das indús-
trias nos últimos anos, totali-
zou faturamento de R$ 13,6 bi-
lhões em 2013, aumento de 22%
sobre o ano anterior. Neste ano,
o segmento de genéricos com-

pletou 15 anos – a lei nacional
foi criada em 1999. Esses medi-
camentos têm de ser, no míni-
mo, 35% mais baratos que os
produtos de referência (com pa-
tente). A participação dos gené-
ricos em unidades no total de
medicamentos vendidos encer-
rou maio em 24,8%. Em dezem-
bro passado, ficou em 23,5%.

A meta da Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Medica-
mentos Genéricos (Pró Genéri-
cos) é dobrar a participação da
categoria nos próximos anos.

Segundo Mussolini, o ano de
2014 deve encerrar com expan-
são entre 12% e 15%. “Acredito
queo crescimentoserá mais pró-
ximo de 12%”, afirmou. “Apesar
da desaceleração da economia,
se o nível de emprego está bem,
o setor farmacêutico cresce”,
disse. “O aumento das vendas
de planos de saúde também be-
neficia a indústria. Significa que
tem mais pessoas se tratando.”

Líderes. O grupo nacional
EMS, de Hortolândia (SP), man-
tém-se na liderança na venda to-
tal de medicamentos no acumu-
lado do ano até maio. A Hyper-
marcas é vice, seguida pelo gru-
po francês Sanofi. As nacionais
Aché e Teuto ficaram, respecti-
vamente, em quarto e quinto no
ranking das maiores.

Se considerar somente o seg-
mento de genéricos, a EMS tam-
bém se mantém na liderança, se-
guida pelo laboratório Medley,
do grupo Sanofi. Em terceiro,
lugar ficou a Teuto, seguida pe-
la Eurofarma e Germed, do gru-
po EMS.

A EMS, maior laboratório far-
macêutico nacional, tornou-se
líder no segmento de genéricos
em junho do ano passado. Essa
divisãoencerrou 2013com recei-
ta de R$ 2,9 bilhões, com uma
fatia de mercado de 21,4%. Para
2014, a farmacêutica planeja
crescer 25% nessa área.

AUTOMÓVEIS I ALSTOM BANCOS

Venda de medicamentos cresce
13% no acumulado até maio

● A condição dos concorrentes
favorece o consórcio que reúne
EcoRodovias, Odebrecht Trans-
Port e Serveng. CCR, Triunfo e
Invepar conquistaram novos pro-
jetos recentemente e estão mais
focados em entregar os compro-
missos já firmados. “Neste ano,
vamos ser mais criteriosos do
que nunca, porque precisamos
estabilizar os investimentos que
estamos fazendo”, disse, recente-
mente, o presidente da CCR, Rena-
to Vale. Ele reiterou, porém, que a
empresa segue estudando oportu-
nidades. Um profissional do mer-
cado considera a possibilidade de
uma presença forte da Queiroz
Galvão, que participou de algu-
mas licitações, mas sem sucesso.
Triunfo e Invepar disseram que
estão estudando o projeto. Quei-
roz Galvão não respondeu.

Justiça dá sinal verde para execução do
plano de recuperação judicial da OGX

FLÁVIO PEREIRA / O VALE

Siemens e Mitsubishi
concluem oferta

O conselho de administração
do Banco Pan aprovou dois au-
mentos de capital no valor to-
tal de até R$ 3 bilhões. Segun-
do comunicado, as operações
têm como objetivo o cresci-
mento das atividades da com-
panhia de acordo com o novo
plano de negócios que está sen-
do implementado pela atual
diretoria. A primeira operação,
no valor de até R$ 1,5 bilhão,
prevê a emissão de até
443.786.982 novas ações na
mesma proporção das ações
ordinárias e preferenciais atual-
mente existentes.

EcoRodovias se une a Odebrecht e
Serveng para disputar PPP da Tamoios
Luciana Collet
Wladimir D’Andrade

A EcoRodovias vai se unir à
Odebrecht TransPort e à Ser-
veng para disputar a Parceria
Público-Privada (PPP) da
“Nova Tamoios” (SP-99), em
São Paulo. Fontes ligadas às
duas empresas confirmaram
a parceria. As três empresas
teriam participações iguais
no consórcio. Oficialmente,
elas não confirmam.

A EcoRodovias já era consi-
derada uma forte candidata a
vencer a concorrência interna-
cional pela rodovia, que liga o
Vale do Paraíba ao litoral Nor-
te paulista. A parceria pode dar
o impulso que faltava para a
companhia conquistar a licita-
ção, na opinião de profissio-
nais de mercado.

A empresa participou no ano
passado da disputa pelo aero-
porto de Galeão e apresentou
propostas pelas rodovias fede-
rais BR-050 (Goiás / Minas Ge-
rais); BR-163 (Mato Grosso),
BR-163 (Mato Grosso do Sul),
BR-060/153/262, BR-040 (Dis-
trito Federal, Goiás e Minas Ge-
rais). Neste ano, também parti-
cipou do certame da BR-153
(Goiás/ Tocantins). A EcoRodo-
vias não foi bem sucedida em
nenhum dos lances feitos.

Por um lado, as propostas re-
lativamente conservadoras fize-
ram o mercado rever sua avalia-
ção sobre a empresa. Inicial-
mente, a EcoRodovias era vista
com reticência por causa da
agressividade com que fez algu-
mas aquisições. Nos leilões
mais recentes, no entanto, a em-
presa passou a ser elogiada pela
disciplina de capital. Por outro
lado, a frustração na conquista

dos projetos levou alguns pro-
fissionais a considerar que esta
é a última grande oportunidade
de curto prazo para a EcoRodo-
vias ampliar o portfólio, o que
poderia levá-la a uma oferta
mais agressiva.

Neste sentido, um apoio da
Odebrecht e da Serveng pode
dar à companhia o “gás” que
tem faltado para conquistar as
concessões. Segundo o analista
do BB Investimentos Renato
Hallgren, uma parceria entre o
grupo de concessões e uma
grande construtora pode fazer
com que a proposta do consór-
cio seja mais competitiva.
“Uma construtora pode redu-

zir o gasto de capital do projeto,
enquanto a EcoRodovias pode
obter sinergias operacionais”,
disse. O grupo já administra o
corredor Ayrton Senna/Carva-
lho Pinto, que liga a região me-
tropolitana de São Paulo ao Va-
le do Paraíba.

Quem levar a PPP da Tamoios

terá de duplicar o trecho de ser-
ra (entre o km 60,48 e o km 82).
A obra contempla 12,6 quilôme-
tros de túneis e 2,5 quilômetros
de viadutos. Serão cinco túneis,
sendo o mais extenso com 3.675
metros – o maior do País.

Duplicação. Por causa da com-
plexidade, a obra vem sendo
comparada uma das pistas da
Rodovia dos Imigrantes, tam-
bém administrada pela EcoRo-
dovias. “Ninguém, melhor do
que a EcoRodovias, sabe calcu-
lar os custos desse tipo de
obra”, afirmou um profissional
de mercado, que pediu para não
ser identificado. Só na duplica-

ção do trecho de serra serão in-
vestidos R$ 2,9 bilhões. Outro
R$ 1 bilhão será aplicado ao lon-
go dos 30 anos do contrato de
concessão.

O analista do UBS Victor Mi-
zusaki comenta que, embora
exista uma estrutura de garan-
tias adequada para o projeto, o
risco de execução é elevado,
pois se trata de uma região de
serra. “Tanto Odebrecht quan-
to EcoRodovias têm conheci-
mento nisso”, salienta. Ele não
considera, porém, que o fato de
a Odebrecht estar no consórcio
torne a EcoRodovias mais ousa-
da na proposta. “A ideia do con-
sórcio é que todas as empresas

têm a mesma visão sobre o pro-
jeto. Se não tivessem essa mes-
ma visão, a EcoRodovias iria so-
zinha”, diz.

A EcoRodovias nunca escon-
deu o forte interesse na conces-
são. Já no início de 2012, quan-
do conquistou a BR-101, o presi-
dente da companhia, Marceli-
no Seras, disse que a Tamoios
seria a próxima licitação de
mais interesse para a EcoRodo-
vias. Isso foi antes de o governo
anunciar o Programa de Investi-
mentos em Logística (PIL) e os
nove lotes de rodovias do paco-
te, mas é uma mostra da aten-
ção dada ao projeto pela compa-
nhia há mais de dois anos.

Negócios
Infraestrutura. Consórcio passa a ser o favorito na concorrência internacional pela rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral
Norte paulista; se vencerem a licitação, empresas terão de bancar a complexa obra de duplicação do trecho de serra, orçada em R$ 2,9 bi

Situação de rivais
favorece consórcio

€ 9 BI

Festival de Cannes
Uso de redes sociais
por empresa é inútil em
96% dos casos. Pág. B13

Complexo. Obra de duplicação do trecho de serra da Tamoios (SP-99) inclui 12,6 km de túneis e 2,5 km de viadutos
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É A PARCELA EM
DINHEIRO QUE AS
EMPRESAS DARÃO

PELA ALSTOM

Expectativa é que as
indústrias farmacêuticas
encerrem o ano
de 2014 com expansão
entre 12% e 15%

● Investimento

● Vendas totais de 
medicamentos
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Em maio De jan. a mai.

2013 2014 2013 2014

EM BILHÕES DE REAIS

4,963 5,658

22,587
25,636

R$ 2,9 bi
serão investidos apenas na
duplicação do trecho de serra e
mais R$ 1 bi será aplicado ao
longo dos 30 anos de concessão


