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TMG investe em Saúde
Empresa mineira Biomm Technology pretende recolocar o Brasil no mapa mundial de produção de insulina

SÃO PAULO - A TMG, gestora brasileira de “private
equity”, anunciou investimento de R$ 77 milhões, com
possibilidade de chegar a R$ 84 milhões, na Biomm
Technology, empresa mineira que atua no processo de
produção de insulina humana e análoga. Com o aporte,
a TMG passa a deter 21% de participação na empresa. O
Brasil era um dos poucos países entre os emergentes
onde não havia produção local de insulina.
“Acreditamos que a Biomm vai gerar um impacto
positivo para a sociedade, pois vai produzir localmente
um produto altamente relevante para a saúde no país”,
ressaltou Luiz Francisco Viana, presidente da TMG.
Segundo Viana, a Biomm é a única empresa do país com capital nacional que tem
condição de patente e “know how” no processo de produção de insulina. A empresa
detém uma avançada tecnologia para a produção de insulina humana recombinante,
patenteada no Brasil e em vários países da Europa, América do Norte e Ásia. Para
Viana, a Biomm tem condição de abastecer o setor de saúde público e privado no país.
“Estamos apostando em uma empresa que vai impactar de forma positiva
aproximadamente 18 milhões de brasileiros que possuem diabetes”, afirmou.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025 o mundo terá 330
milhões de diabéticos. “É uma epidemia mundial não infecciosa e isso é ocasionado
pelo aumento da classe média, maus hábitos alimentares e sedentarismo”, completou.
A atuação da empresa tem uma função complementar com a saúde pública.
“Acreditamos que ao se criar e desenvolver um investimento local. Há inevitavelmente
uma contribuição para a redução de despesas com a saúde pública, o que
indiretamente vai gerar um impacto social positivo”, ressaltou Pedro Teixeira, sócio da
TMG responsável pelo investimento.
Investidores – Junto com a gestora também entraram o BNDESPar, braço de
participação do BNDES, o BDMGTec, subsidiária do BDMG – Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, além de vários familly offices. Viana descreve o
negócio como uma recapitalização, pois a empresa estava em regime de estabilização,

mantendo seu laboratório, bancos de células e o processo de DNA recombinante de
produção de insulina.
Os recursos ajudarão no desenvolvimento de uma planta de produção de insulina, que
vai atuar de forma integrada, produzindo o cristal de insulina até a sua formulação
final. Também está previsto a construção de uma fábrica, localizada em Nova Lima, na
região metropolitana de Belo Horizonte, orçada em R$ 330 milhões.
A gestora também vai ajudar no desenvolvimento de parcerias e distribuição do
produto, estabelecer relacionamento internacional com outras operadoras de insulina,
dar apoio na implantação do plano de negócios, além de ampliar a capacidade de
gestão da empresa. Um exemplo foi a contratação recente de Heraldo Marchezini, expresidente da Sanofi para o Brasil e América Latina.
Entre os acionistas da Biomm estão os executivos Guilherme Emrich, ex-proprietário
da Biobrás (precursora da Biomm), citado com um dos três líderes em biotecnologia
dos BRICs e Walfrido Mares Guias, ex-ministro do turismo no governo Lula.
FIP – O investimento foi feito pelo fundo TMG III, cujo volume é de U$ 375 milhões,
provenientes de mais de 40 investidores e dos próprios sócios da gestora. Além da
Biomm, o fundo conta com mais três empresas no portfólio: Boa Vista Serviços,
empresa de birô de credito; Neurotech, que produz soluções para análise de risco de
crédito e operações financeiras, e OQVestir; empresa de comércio eletrônico. O fundo
tem previsão de investir em mais duas empresas neste ano.
A Biomm é fruto da cisão da Biobrás, pioneira na produção de insulina no Brasil. Em
2002, teve o seu controle acionário vendido para a empresa dinamarquesa Novo
Nordisk, mas a holding controladora Brasileira, Biopart Ltda., reteve a patente de
processo de uso do DNA recombinante e criou a Biomm.
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