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Novo padrão de escolha começa a surgir, com destaque para a administração pública, ciências e ensino

Gáveaseune
àArsenalna
áreadegestão
depatrimônioEmpresa foi acusada de práticas ilegais na venda de medicamentos nos Estados Unidos

WASHINGTON

A gigante da indústria farma-
cêutica Pfizer, fabricante do
Viagra, chegou ontem a um
acordo com aJustiça dosEsta-
dos Unidos e vai pagar uma
multa de US$ 2,3 bilhões para
fechar umprocesso sobre suas
práticas de comercialização de
alguns medicamentos em con-
dições que não haviam sido
aprovadas pelas autoridades
de saúde americanas. Esse é o
maior acordo da história da in-
dústriafarmacêuticanosEUA.
APfizer, que está nomeio de

umprocessodeaquisiçãodari-
val Wyeth, já havia sido consi-
derada culpada, em 2004, em
outro processo criminal por
suas táticas de vendas. Desde
então, vinha sendo vigiada pe-
las autoridades federais.
O acordo foi anunciado pelo

Departamento de Justiça dos
EstadosUnidosepeloDeparta-
mento de Saúde. “A seriedade
dessa resolução reflete a gravi-
dade e o alcance dos crimes da
Pfizer”, afirmou Mike Loucks,
da área de fiscalização do Dis-
trito deMassachusetts.

O acordo inclui uma multa
deUS$1,3 bilhão, ligadaàs táti-
casdevendadoBextra,umme-
dicamento para artrite que foi
retirado do mercado em 2005
por causa de preocupações
acercade suasegurançaparaa
saúde.Alémdisso,oacordopre-
vê que a empresa pague US$ 1

bilhão de multa civil por suge-
rirusosalternativosdomedica-
mento,quenãohaviamsidoau-
torizados pela Food and Drugs
Administration (FDA), o órgão
regulatório do mercado de ali-
mentosemedicamentosnosEs-

tados Unidos. A Pfizer promo-
veu os anti-inflamatórios Bex-
tra e Geodon, o antipsicótico
Zyvox e o Lyrica, usado para
epilepsia, diretamente a médi-
cos, recomendando dosagens
não aprovadas.

“Estamos arrependidos de
certas ações feitas no passado,
mas temos orgulho do que fize-
mos para fortalecer os nossos
controles internos”, afirmou
Amy Schulman, advogada da
Pfizer.

Os valores que aPfizer te-
rádedesembolsarpeloacor-
do extrajudicial sãoosmaio-
res da história da indústria
farmacêutica nos Estados
Unidos. SuperamosUS$ 1,4
bilhãoqueoutra empresado
ramo, a Eli Lilly, teve de pa-
gar no início do ano por ven-
der seu medicamento para
esquizofrenia Zyprexa para
usos não autorizados pela
FDA.
APfizerafirmouquepaga-

rá US$ 503milhões para re-
solver práticas que envolve-
ram o Bextra, outros US$
301 milhões relacionados ao
medicamento para esquizo-
frenia Geodon, outros US$
98milhões referentes ao an-
tibióticoZyvox eUS$ 50mi-
lhões sobre o uso do Lyrica.
Segundo a companhia, as
ações impróprias ocorre-
ram antes de 2005.
Em julho, a companhia in-

formou que seu lucro no se-
gundo trimestre havia caído
19%, mas ficou em US$ 2,26
bilhões (US$ 0,34 por ação),
e ainda elevou sua projeção
de lucro para este ano para
uma faixadeUS$ 1,90aUS$
2 por ação.
Na dia 20 do mesmo mês,

os acionistas do laboratório
farmacêutico Wyeth vota-
ram a favor da compra da
empresa pela Pfizer, por
US$ 68 bilhões. Em janeiro
desteano,aPfizerhaviaassi-
nadoumacordo comaWye-
th para a aquisição, o que
cria uma companhia com fa-
turamento de US$ 75 bi-
lhões.Onegócioaindapreci-
sa passar pela aprovação
das autoridades regulado-
ras domercado. ●
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A Churrascaria Fogo de Chão
comemora 30 anos e, como
toda boa tradição, conquistou
o mundo aprimorando a qualidade 
mas mantendo as origens que 
consagraram a maneira de fazer
o autêntico churrasco gaúcho.  
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Steve Lohr
THE NEW YORK TIMES

Na Depressão, estudantes uni-
versitáriosespertoscorriampa-
ra a engenharia civil para dese-
nhar os projetos de construção
deautoestradas,pontesebarra-
gensdoperíodo.NaeradoSput-
nik,osestudantescorriampara

asciênciasnomomentoemque
os Estados Unidos apostavam
na tecnologia para combater o
desafio comunista na guerra
fria. Sim, os empregos eram
abundantes e a remuneração
boa. Mas essas carreiras, em
seutempo,traziamoutrosbene-
fícios: respeito e autoestima.
Hoje,acrise financeiraeare-

cessão econômica provavel-
mente alterarão drasticamen-
te as escolhas de carreiras nos
próximos anos. Os contornos
damudançaaindaestão impre-
cisos, em parte porque há mui-
ta incerteza sobre as formas

que o panorama econômico e o
mercado de trabalho tomarão
no futuro.
Mas escolher uma carreira é

uma especulação sobre o futu-
ro em que a economia é apenas
umapartedocálculo.Prestígio,
expectativas de pares e o clima
da opinião pública também pe-
sam.Eas indicações iniciais su-
geremnovasdireçõesdecarrei-
ras,associadasmenosaosonho
de uma remuneração imediata
de seis dígitos emWall Street e
maisàsdemandasdeumanova
agenda pública para resolver
os problemas da nação.

Arecessãoclaramentedebili-
tou setores – e profissões –
cujas economias já estavamem
riscoantesdarecessão.Escritó-
rios de advocacia estão dispen-
sandoadvogadoscomonuncae
questionando a forma tradicio-
naldepagamentonosetor,aco-
brança por hora trabalhada. O
jornalismo está vacilando com
aquedadapublicidade ea inca-
pacidade dos jornais e revistas
de lucraremna internet.
Noentanto,osetorcujospro-

blemas estão tendo omaior im-
pacto na reavaliação de carrei-
ras,especialmentenasuniversi-
dades de elite da nação, é o que
está no centro da recessão eco-
nômicadopaís–asfinanças.Du-
ranteanos, oschequesdepaga-
mento polpudos e o status so-
cial em Wall Street se mostra-
ram irresistíveis para muitos
dos jovens mais brilhantes da
América, mas empregos, di-
nheiroerespeitosocial alidimi-
nuírammuito hoje.
“Naescolhadacarreira,osjo-

vens procuram sinais da socie-

dade, eWall Street não atrairá
mais os talentos como atraiu
por muitos anos”, disse Ri-
chardFreeman, diretordopro-
grama de estudos do trabalho
no Departamento Nacional de
Pesquisas Econômicas.
Como será o novo mapa de

fluxode talentos?Aindaé cedo,
mas com base nas inscrições
em escolas de pós-graduação
noprimeirosemestre,asmatrí-
culas em cursos de graduação,

os resultados preliminares da
ofertadeempregosemfaculda-
des e os relatos anedóticos de
alunos e professores, um novo
padrão de escolha ocupacional
parece estar surgindo. Serviço
público, governo, ciências e
mesmooensinoparecemseros

vencedores.
Para os campos de negócios

mais bem pagos, o panorama é
de uma correção moderadora,
emvezdeumêxodoacentuado.
EmHarvard, por exemplo, cer-
ca de 40% dos formandos nos
últimos anos iam para os cam-
pos empresariais mais lucrati-
vos, como finanças e consulto-
ria, com base em pesquisas no
fim do ano letivo. “Não será es-
se o caso certamente este ano”,
dizLawrenceKatz, economista
do trabalho que tem estudado
as escolhas de carreiras de alu-
nos de graduação emHarvard.
Faculdades de pós-gradua-

çãoemadministraçãopúblicae
políticas públicas estão tendo
um forte crescimento nas ins-
crições. No entanto, o apelo de
carreiras no setor público vai
alémda abertura de empregos,
segundo autoridades escola-
res. A conjectura de laisser-fai-
re de que governo não é a solu-
ção, mas o problema, que re-
monta à era Reagan, foi deixa-
da de lado, dizem elas. ●

INVESTIMENTOS

Rita Tavares

AGávea Investimentos e a Ar-
senal Investimentos anuncia-
ram ontem a fusão de suas
áreas de gestão depatrimônio.
Juntas, terão um patrimônio
de R$ 4,5 bilhões e cerca de 60
clientes, entre famílias, indiví-
duos e empresas. Os clientes
das duas gestoras já foram co-
municado da associação, que
nãoenvolveudesembolsodere-
cursos.Asempresas continua-
rão a atuar separadamente em
outras áreas. No caso da Gá-
vea, em hedge funds e estraté-
gias ilíquidas. A Arsenal, na
área de fusões, aquisições e
reestruturações.
Segundo Fernando Barrozo

do Amaral, da Arsenal, e Mar-
celoStallone,daGávea,a fusão
começoua ser discutida no iní-
cio deste ano. O comitê de in-
vestimentos da área de gestão
de patrimônio da Gávea, co-
mandado pelo ex-presidente
doBancoCentralArmínioFra-
ga, balizará as decisões de ges-
tão de recursos dos clientes.
Stallone e Amaral, sócios res-
ponsáveis pelas respectivas
áreas, passam agora a traba-
lhar juntos .
Stalloneexplicouquehámui-

ta sinergia entre o trabalhode-
senvolvido pelas duas empre-
sas, além de clientes com per-
fis semelhantes. Em ambas, as
famílias são maioria, embora
estruturadasdediferentes for-
mas: family offices, empresas
ou apenas famílias.
A Arsenal Investimentos foi

criada, entre outras pessoas,
pelo empresário Roger Ian
Wright, que morreu em junho
deste ano em um acidente de
avião, que caiu em Trancoso,
na Bahia. ●

RECORDE–ValoresqueaPfizer terádedesembolsar representamomaioracordodosetor já feitonopaís

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Inscrições em
faculdades de
administração
pública cresceram

Empresa já havia
sido condenada
em um outro
processo, em 2004

FRANCOIS LENOIR/REUTERS–23/1/2007
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