
Jornal Valor --- Página 6 da edição "17/07/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 16/07/2013@21:07:09

B6 | Valor | Quarta-feira, 17 de julho de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 17/7/2013 (21:7) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | I n d ú st r i a

Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Casaca Auto Serviço Ltda. -
Re q u e re n te : Janaína Oliveira de Vasconce-
los - Va ra /C o m a rc a : 7a Vara Empresarial do
Rio de Janeiro/RJ
Re q u e r i d o : Infoguias Editora S/A - Reque -
re n te : Leandro Rodrigues Lábio - Vara/Comar -
ca: 5a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Re q u e r i d o : Jmg Plásticos do Brasil Ltda.
ME - Re q u e re n te : Moacir Cordeiro - Va -
ra /C o m a rc a : 2a Vara de São Gonçalo/RJ
Re q u e r i d o : L a Torres ME - Re q u e re n te : N i-
coletti Indústria Têxtil S/A - Va ra /C o m a rc a :
1a Vara de Votuporanga/SP
Re q u e r i d o : Stoper Editora e Gráfica Ltda.
Epp - E n d e re ç o : Rua José Pereira Jorge, 227,
Bairro do Carandiru - Re q u e re n te : Banco

Fa r m a c ê u t i c a Empresa nasce com US$ 300 milhões em caixa para projetos de desenvolvimento de medicamento

EMS cria a Brace Pharma para atuar nos EUA
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

O grupo EMS colocou em práti-
ca seu plano para atuar nos Esta-
dos Unidos. A farmacêutica brasi-
leira criou a Brace Pharma, com
objetivo de fazer investimentos
em medicamentos em desenvolvi-
mento no mercado americano. O
laboratório nacional quer investir
em projetos a partir de moléculas
consideradas promissoras. Essa
recém-criada companhia tem em
caixa US$ 300 milhões, afirmou
ao Va l o r Mário Nogueira, vice-
presidente institucional corpora-
tivo da EMS Participações.

A companhia já avalia os proje-
tos nos quais pretende fazer apor-

tes e vai defini-los nos próximos
meses. Tradicionais farmacêuticas
internacionais costumam fazer in-
vestimentos em empresas que de-
senvolvem moléculas considera-
das promissoras para o desenvol-
vimento de importantes medica-
mentos, dividindo riscos e lucros. E
a EMS quer fazer parte desse negó-
cio gigantesco que movimenta bi-
lhões de dólares nos EUA.

A Brace Pharma poderá fazer
aportes em empresas que desen-
volvem esses potenciais medica-
mentos sozinha ou em co-parce-
ria, afirmou Nogueira.

Para compor o “board” do comi-
tê científico da Brace Pharma, o
empresário Carlos Sanchez, con-
trolador do grupo nacional, convi-

dou o médico austríaco Eric Ri-
chard Kandel, que ganhou em
2000 o prêmio Nobel de medicina,
em parceria com o sueco Arvid
Carlsson e o americano Paul Gre-
engard, pela descoberta envolven-
do a transmissão de sinais entre cé-
lulas nervosas no cérebro humano.
O cardiologista Jorge Kalil tam-
bém faz parte desse comitê.

A farmacêutica brasileira, a
maior companhia produtora de
genéricos do país, se incluídas suas
empresas controladas, tem planos
ambiciosos também para o merca-
do interno. No Brasil, os projetos
de expansão incluem investimen-
tos de cerca de R$ 600 milhões na
construção de quatro novas fábri-
cas — uma delas em Manaus (AM),

que deverá entrar em operação en-
tre o fim deste ano e início de 2014
— e outras três unidades em Brasí-
lia, com operações previstas para o
início em 2015.

Conhecida por seu “modus ope-
randi” agressivo no mercado de
genéricos, a companhia quer mu-
dar seu perfil de produção e partir
para produtos inovadores. O pro-
jeto nos EUA marca o início desse
processo fora do país. No Brasil, a
companhia deverá começar a pro-
duzir hormônios, antibióticos e
produtos oncológicos em Brasília,
quando essas unidades entrarem
em operação. No ano passado, a
EMS associou-se aos grupos Hy -
permarcas, Aché e União Química
para a criação da Bionovis, super-

farmacêutica para produzir biossi-
milares, empresa na qual possui
25% de participação.

Com faturamento líquido de
cerca de R$ 2 bilhões em 2012 e
lucro líquido de R$ 269,4 mi-
lhões, a companhia, que tem in-
comodado seus principais con-
correntes dentro e fora do país,
garantiu este ano a posição de vi-
ce-liderança no mercado latino-
americano em receita, atrás da
francesa Sanofi. Até o ano passa-
do, a farmacêutica ocupava a ter-
ceira posição, mas desbancou a
suíça Novartis, tornando-se a se-
gunda maior da região, de acor-
do com a empresa, citando os da-
dos da consultoria IMS Health.

Os planos para deixar de ser

uma empresa genuinamente pro-
dutora de genéricos para partir pa-
ra inovação começaram a ser tra-
çados há cinco anos por Carlos
Sanchez. A companhia já colocou
no mercado o medicamento Patz,
indutor de sono, fruto de inovação
incremental (medicamento novo
com patente desenvolvido a partir
de um princípio ativo já conheci-
do). Outros projetos nesse mesmo
sentido estão no “p i p e l i n e” da em-
presa (em desenvolvimento).

Atualmente, a farmacêutica tem
duas unidades em operação — em
Hortolândia (SP) e São Bernardo
do Campo (Grande ABC). Este ano
a empresa concluiu expansão na
unidade de embalagens de medi-
camentos no interior paulista.

Ouro Preto avalia ativos da El PasoDADO GALDIERI/BLOOMBERG

Landim, fundador da Ouro Preto, comprou três blocos na 11a Rodada da ANP

Pet r ó l e o
Cláudia Schüffner
Do Rio

A Ouro Preto Óleo e Gás, empre-
sa criada por Rodolfo Landim (ex-
Pe t r o b r a s , OGX e OSX), está anali-
sando a compra dos ativos da ame-
ricana El Paso no Brasil. O vende-
dor é o fundo Apollo Global Mana-
gement, que comprou em maio do
ano passado as áreas de explora-
ção e produção reunidos na El Paso
Energy dos Estados Unidos por
US$ 7,15 bilhões. O Va l o r apurou
que o negócio está em fase de ne-
gociação e não foi possível obter
valores. Procurado, Landim prefe-
riu não se manifestar.

A Ouro Preto é uma empresa
de capital fechado que tem entre
seus investidores fundos de in-
vestimentos e o grupo B o z a n o,
do empresário Julio Bozano, que
ocupa o 34o lugar na lista da For-

bes dos mais ricos do Brasil. A
empresa comprou três blocos na
11 a Rodada da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), em maio, por
R$ 14,8 milhões, se comprome-
tendo a investir R$ 52,8 milhões.

Ela disputou sem levar dez
áreas, um indício de que sobrou
fôlego para o negócio que pode
fechar com a El Paso. Em entrevis-
ta depois do leilão, Landim des-
creveu o perfil da Ouro Preto co-
mo conservador, como o seu.

O empresário também disse, na
época, que a Ouro Preto continua-
va procurando oportunidades de
investimento no país, inclusive a
compra de ativos e farm-outs
(compra de áreas sob concessão de
outras companhias). Landim pre-
fere não ter seu nome mencionado
junto ao de Eike Batista, mas foi
um dos integrantes do “dream
t e a m” formado pelo empresário
na época da criação da MMX, para
onde foi depois de deixar a Petro-

bras. Ele ajudou a criar a petroleira
de Batista e o estaleiro mas saiu em
2009, depois do IPO da OSX e antes
que o primeiro poço da OGX fosse
perfurado por divergências com
Batista que o levaram à justiça.

Além da companhia de petró-
leo, criada em 2010 com o nome
de YXC, o hoje empresário tam-
bém é sócio da Mare Investimen-
tos, junto com o ex-presidente do
BNDES Demian Fiocca; o ex-dire-
tor da BR Distribuidora Nelson
Guitti; e de Claudio Coutinho, do
Banco CR2. Recentemente, dois
fundos administrados pela Mare e
a Mantiq, do S a n t a n d e r, compra-
ram a americana DeepFlex, fabri-
cante de linhas flexíveis.

Se concluir a compra da El Pa-
so Energy do Brasil e da sua con-
trolada EP Energy Pescada, a Ou-
ro Preto aumentará seu portfolio
exploratório. Também passa a ter
produção imediatamente, adi-
cionando os 673 barris de petró-

leo e 319 mil metros cúbicos por
dia de gás produzidos no Brasil
país vindos dos campos de Ca-
marupim Norte (ES), 16o maior
produtor de gás em águas pro-
fundas, e Pescada e Arabaiana,
todos operados pela Petrobras.

A El Paso começou a operar no
Brasil em 1997 e adquiriu licen-
ças de exploração e de desenvol-
vimento da produção nas bacias
de Camamu-Almada (BA), Espíri-
to Santo (ES) e Potiguar (RN). No
ano passado, a companhia teve
negada a licença ambiental para
explorar petróleo e gás no Campo
de Pinaúna, no bloco BM-CAL– 4,
na Bacia de Camamu/Almada.

A área fica em águas rasas, a 11,3
km da Ilha de Boipeba, uma área
turística na Bahia e próxima a reci-
fes de corais e áreas de reprodução
de baleias que correm risco de ex-
tinção. Em 2006 a companhia esti-
mou que Pinaúna tinha reservas
de 50 milhões de barris de óleo.

Incorporadoras ampliam
vendas no 2o t r imest re
C o n st r u ç ã o
Chiara Quintão
De São Paulo

As incorporadoras de capital
aberto que divulgaram prévias
operacionais até o fechamento
desta edição — Cyrela Brazil Realty,
Direcional Engenharia, Even Cons -
trutora e Incorporadora, E Z Te c ,
Gafisa, MRV Engenharia, Te c n i s a e
Tr i s u l — apresentaram, em conjun-
to, vendas contratadas próprias de
R$ 5,63 bilhões, no segundo tri-
mestre, 46,12% maiores do que no
mesmo período de 2012.

O aumento das vendas resultou
do crescimento de lançamentos e
da comercialização de estoques.
Em conjunto, as oito incorporado-
ras lançaram R$ 4,4 bilhões no tri-
mestre, Valor Geral de Vendas
(VGV) 23,3% maior que o do inter-
valo de abril a junho de 2012. Hou-
ve destaque dos lançamentos de
médio-alto padrão e de projetos
do segmento econômico.

Das oito empresas, sete registra-
ram aumento de vendas e cinco, al-
ta de lançamentos. A Cyrela, maior
incorporadora de capital aberto,
teve os patamares de vendas e de
lançamentos mais elevados do pe-
ríodo, de R$ 1,47 bilhão e R$ 1,25

bilhão, respectivamente. O seg-
mento econômico respondeu por
60,9% dos lançamentos totais da
Cyrela no trimestre, ante 49,9% de
abril a junho do ano passado. No
segmento, foram incluídos os pro-
jetos para a faixa 1 do programa
habitacional Minha Casa, Minha
Vida, lançados por meio da Cur y,
na qual a Cyrela tem 50%.

No trimestre, os maiores au-
mentos de vendas foram registra-
das por Trisul, EZTec e Tecnisa, de
148%, 142%, 135,2%, respectiva-
mente. Tecnisa, Even e EZTec tive-
ram as altas mais acentuadas de
lançamentos, de 427,6%, 178,8% e
137,4%, respectivamente. Trisul,
EZTec, Tecnisa e Even têm atuação
expressiva nos segmentos de mé-
dio a alto padrão. Na EZTec, um
lançamento comercial também
contribuiu para a expansão.

“As empresas mais focadas em
São Paulo, como Cyrela, Even e EZ-
Tec estão bem. A sinalização é que
os outros mercados estão mais len-
tos”, diz um analista que acompa-
nha o setor. O analista de constru-
ção civil da Bradesco Corretora,
Luiz Mauricio Garcia, ressalta que
tem havido seletividade em toda a
cadeia, como na compra do terre-
no, escolha do produto e estrutura
de capital das incorporadoras, em

que as melhores operadoras, como
Cyrela, se destacam.

Ontem, a Trisul divulgou lança-
mentos de R$ 110 milhões no se-
gundo trimestre, 5,8% acima do
mesmo período do ano passado.
Os lançamentos foram feitos na ci-
dade de São Paulo. As vendas con-
tratadas somaram R$ 156 milhões.
Conforme o diretor comercial e de
marketing da incorporadora, Ri-
cardo Stella, esse desempenho re-
sultou da venda dos lançamentos e
da comercialização dos estoques,
impulsionada por promoções.

“As vendas continuam muito
bem, apesar dos juros e do dólar
em alta e da instabilidade política”,
diz o analista da Gradual Investi-
mentos, Flávio Conde. Mas, no
mercado, há quem considere o ce-
nário macroeconômico “desafia -
dor ”, para empresas focadas na
baixa renda, exceto para quem
atua na faixa 1 do programa.

Conforme Conde, companhias
como PDG Realty, Rossi Residen -
cial, MRV e Gafisa, que precisam
gerar caixa para reduzir endivida-
mento, buscam vender mais do
que lançar. Dessas empresas, MRV
divulgou ter lançado R$ 634 mi-
lhões e vendido R$ 1,38 bilhão no
trimestre, e Gafisa lançou R$ 461
milhões e vendeu R$ 554 milhões.

Mercado de veículos mostra
queda de 12,6% em julho
Ve í c u l o s
Eduardo Laguna
De São Paulo

Depois do forte desempenho re-
gistrado, sobretudo, durante o se-
gundo trimestre, as vendas de veí-
culos novos no país perdem fôlego
neste mês, marcando queda tanto
em relação a junho como na com-
paração com igual período do ano
passado. Na primeira quinzena de
julho, os licenciamentos de veícu-
los — entre automóveis, comer-
ciais leves, caminhões e ônibus —
tiveram queda de 12,6%, em rela-
ção ao mês anterior.

Na comparação com o mesmo
período do ano passado, quando a
indústria de carros teve o terceiro
melhor mês de toda a história, a
queda foi de 12,9%, segundo levan-
tamento da Fenabrave, a entidade
que representa as concessionárias
de veículos. O menor ritmo acon-
tece num momento em que o setor
acumula altos estoques. O volume
de veículos parados nos pátios de
montadoras e revendas fechou ju-
nho em nível equivalente a 39 dias
de venda, quando o normal seria
um giro mais próximo a 30 dias.

A menor atividade da indús-
tria, contudo, pode contribuir a

um melhor equilíbrio dos esto-
ques, já que a produção foi com-
prometida no início do mês por
problemas de abastecimento de
autopeças causados pela greve
dos caminhoneiros e paradas em
diversas fábricas durante os pro-
testos promovidos por centrais
sindicais na última quinta-feira.
Já nesta semana, 1,7 mil operá-
rios da Vo l k s w a g e n em São Ber-
nardo do Campo (SP) entraram
em férias coletivas de dez dias. A
partir da semana que vem, a Ge -
neral Motors (GM) também vai
dar férias coletivas, até 4 de agos-
to, aos 750 funcionários da linha
de produção do sedã Classic em
São José dos Campos (SP).

No total, foram vendidos 154,2
mil veículos nos 15 primeiros dias
deste mês, o que reduz o ritmo de
crescimento no acumulado do ano
para 3,1%. No fechamento do pri-
meiro semestre, as vendas de veí-
culos acumulavam alta de 4,8%.

Quando se considera apenas o
mercado de carros de passeio e
utilitários leves, as vendas soma-
ram 145,9 mil unidades na pri-
meira quinzena de julho, com re-
cuo de 13,1% em relação a junho
e de 14,5% na comparação com o
volume de um ano antes.

Dado o fortalecimento da base

de comparação, a queda na com-
paração anual já era esperada. Na
esteira do anúncio de descontos
no Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) que chegavam a
zerar a alíquota para carros popu-
lares, a indústria automobilística
registrou entre junho e agosto de
2012 alguns de seus melhores re-
sultados na história. “O efeito da
redução do IPI sobre as vendas é o
principal diferencial dos resulta-
dos do ano passado”, afirma Flávio
Meneghetti, presidente da Fena-
brave. Ele acrescenta que o aumen-
to dos juros, tornando mais caro o
“custo do dinheiro”, também pesa
sobre o desempenho de 2013.

Na briga das marcas, a Fiat se
mantém na liderança das vendas
de carros neste mês, responden-
do por 21,5% do total emplacado.
Na sequência, aparece a General
Motors (18,8%), que volta a supe-
rar a Vo l k s w a g e n , com 18,1%, na
disputa pelo segundo lugar.

Apesar dos números negativos
dos veículos leves, o mercado de
caminhões continua em recupera-
ção, com alta de 28,7% neste mês,
em relação ao fraco resultado de
2012. Na comparação com junho,
contudo, as vendas de caminhões
— que somaram 7 mil unidades na
quinzena — recuam 3,6%.

.

Daycoval S/A - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de
Falências de São Paulo/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Aucnus do Brasil Circuitos Lt-
da. ( Extensão Dos Efeitos da Falência da
Empresa Somacis P e B Ltda., Atual De-
nominação de Somacis Cosmotech do
Brasil Circuitos Ltda. ) - E n d e re ç o : Av. Ci-
dade Jardim, 2423, Sala 06, Jardim Satélite
- Administrador Judicial: Dr. Alfredo Luiz
Kugelmas - Va ra /C o m a rc a : 8a Vara de São
José Dos Campos/SP
E m p re s a : Ss Disribuidora de Papéis Ltda. -
Administrador Judicial: O Próprio Administra-
dor Judicial da Recuperação Judicial Rescin-
dida, Dr. Rafael Brizola Marques - Vara/Comar -
ca: 4a Vara de Passo Fundo/RS - Observação:
Recuperação Judicial convolada em Falência

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Siol Goiás Indústria de Alimen-
tos Ltda. - Re q u e re n te : Banco Sofisa S/A -
Va ra /C o m a rc a : 3a Vara de Rio Verde/GO
Re q u e r i d o : Tupa Sistema Metálico Ltda. -
Re q u e re n te : Paulifer S/A Indústria e Co-

mércio de Ferro e Aço - Va ra /C o m a rc a : 2a
Vara de Sorocaba/SP - Observação: Petição
inicial indeferida

Recuperação Judicial Requerida
E m p re s a : Cânter Bar Ltda. ME - E n d e re ç o :
Av. Lineu de Paula Machado, 1263, Arquiban-
cada Social, Cidade Jardim - Va ra /C o m a rc a :
1a Vara de Falências de São Paulo/SP
E m p re s a : Jm Protetores Para Caçamba e
Capotas Marítimas Ltda. Epp - Va ra /C o-
m a rc a : 2a Vara de Penápolis/SP

Recuperação Judicial Deferida
E m p re s a : Estrutezza Indústria e Co-
mércio Ltda. - Administrador Judicial:
Deloitte Touche Tohmatsu Contultores Lt-
da. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Porto Fer-
re i ra /S P
E m p re s a : Vetro Indústria, Comércio e
Serviços Ltda. - Administrador Judicial:
Kpmg Corporate Finance Ltda. - Va ra /C o-
m a rc a : Vara Única do Foro Distrital de Iba-
té/ Comarca de São Carlos/SP

Homologação de Desistência de
Recuperação Judicial
E m p re s a : Rd Indústria e Comércio de
Roupas e Acessórios Ltda. - E n d e re ç o :
Rua Baronesa de Itu, 42 - Va ra /C o m a rc a : 1a
Vara de Falências de São Paulo/SP
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