
SÃO GENÉRICO

Por trás do incentivo do Face-
book para os usuários libera-
rem um maior número de
informações pessoais está a
venda dos dados, que podem
valer ouro para empresas
que vão lançar um produto,
por exemplo. Entidades de
defesa da privacidade na web
criticam a iniciativa, mas ana-
listas dizem que a estratégia
do site faz sentido: afinal,
todo serviço prestado exige
alguma contrapartida.

FRANQUIAS

HOTELARIA
BHG vai ampliar em
25% oferta de quartos
A Brazil Hospitality Group (BHG), con-
trolada pelo GP Investimentos, quer
expandir em 25% a capacidade de sua
rede hoteleira. Para isso, a terceira
maior rede de hotéis do País, atrás da
Accor e da Atlantica, investirá este ano
na aquisição de 1,5 mil quartos, o que
eleva para 7,3 mil o número de unida-
des disponíveis em seus 31 hotéis – 13
próprios e 18 administrados pelo gru-
po. “Um terço dessa meta já foi cumpri-
da”, afirma Peter Vader, presidente da
BHG. Ele se refere às recentes com-
pras do Hotel Recife Palace, de Per-
nambuco, e do Hotel Internacional de
Foz, de Foz do Iguaçu (PR). A BHG,
cujo foco é o turismo de negócios, ope-
ra no Brasil com a bandeira da rede ho-
landesa Golden Tulip. Vader explica a
estratégia de expansão: “Depois da Áfri-
ca do Sul, a atenção do mundo se volta-
rá com tudo para o Brasil”, diz Vader.

COMÉRCIO ELETRÔNICO
Notebooks lideram Dia
das Mães high tech
Segundo o site de pesquisa de preços
BuscaPé, os bens de consumo com
maior componente tecnológico são os
produtos mais procurados como op-
ção de presente para o Dia das Mães. À
frente está o notebook, seguido por
outros badulaques high tech, como câ-
maras digitais, TVs de LED e celulares.
O site também revela diferença de
mais de 100% nos preços desses produ-
tos. De acordo com a e-bit, empresa
especializada em informações de co-
mércio eletrônico, a data deve gerar R$
620 milhões em vendas em todo o

País, um acréscimo nominal de 40%
sobre 2009.

DIVERSIFICAÇÃO
SKF amplia negócios
com monitoramento
O grupo sueco SKF, um dos maiores
fabricantes de rolamentos do mun-
do, está expandindo seus negócios
no País. Sua aposta é na área de mo-
nitoramento remoto de maquiná-
rios. Operando há dois anos, o moni-
toramento já responde por 10% das
vendas da divisão de serviços da em-
presa no Brasil. Neste mês, a SKF
alcançou 100 mil ativos industriais
acompanhados pela internet, o do-
bro do registrado no ano passado.

RECUPERAÇÃO
Copa e comércio
valorizam brindes
A proibição pela Anvisa, de que os
laboratórios farmacêuticos ofertem
mimos aos médicos, reduziu em
20% as vendas de brindes no País.
“Tivemos de nos reinventar”, diz
Luiz Roberto Salvador, organizador
da Expo Bríndice, maior feira seto-
rial da América Latina. Uma das saí-
das para os quatro mil fabricantes
nacionais foi apostar na produção
de cornetas, bandanas, apitos, cha-
veiros e bolas alusivos à Copa da
África. Outra foi atender ao interes-
se do comércio, que está utilizando
brindes na promoção de seus negó-
cios. Com isso, o setor deve fechar o
ano com receitas de R$ 5 bilhões,
10% acima do registrado em 2009.

CONSULTORIA
Alvarez & Marsal amplia
equipe no Brasil
A consultoria americana Alvarez &
Marsal, que atuou na reestruturação
de empresas como Varig, Casa &
Vídeo e Leader Magazine, no Brasil,
está ampliando sua representação
brasileira. Acaba de contratar os exe-
cutivos John Koutras (ex-Visanet,
Mobil Oil e Quaker) e Juan Ocerin
(ex-Booz Allen, Telefônica e Globo)
para seu quadro de consultores.

Laboratório

EMS

Aché

Medley

Eurofarma

R$ 99 mi

N os últimos anos, a produ-
ção e venda de medica-
mentos genéricos vêm
crescendo de maneira geo-

métrica no País. Em 2003, quatro
anos após a promulgação da lei
9.787, que regulamentou a produ-
ção desse tipo de remédio, a comer-
cialização de genéricos chegou a R$
650 milhões, o equivalente a menos
de 2% do faturamento da indústria
farmacêutica nacional. Seis anos de-
pois, em 2009, as receitas haviam se
multiplicado por sete, batendo na
casa dos R$ 4,5 bilhões.

Em termos relativos, sua partici-
pação passou para 15% do mercado
total. “Os genéricos estão assumin-
do a vanguarda do crescimento do
setor farmacêutico no Brasil”, diz
Odnir Finotti, presidente da Pró Ge-
néricos, entidade que representa la-
boratórios responsáveis por 90%
dos negócios do segmento. “Com
mais dinheiro no bolso, os brasilei-
ros podem dar mais atenção e gas-
tar com a sua saúde.”

Segundo ele, a julgar pelos resulta-
dos do primeiro trimestre, os 91 fa-
bricantes nacionais de genéricos po-
dem ir antecipando a continuação
dos bons resultados em 2010. Con-
forme levantamento da Pro Genéri-
cos, entre janeiro e março foram
vendidos 93,8 milhões de unidades,
ou 31% a mais do que o registrado no
mesmo período do ano passado.
Traduzido em valores, esse volume
dá um total de R$ 1,3 bilhão, um cres-
cimento de 30%. “Esse ritmo tem
tudo para se manter até o final do
ano”, afirma Finotti.

Para ele, a extinção da patente de
20 substâncias importantes, inicia-
da pelo Sildenafil, do Viagra, vão aju-
dar a turbinar as vendas de genéri-
cos. “Serão adicionados pelo me-
nos US$ 700 milhões de receitas ao

setor”, diz. No entanto, o que deverá
fazer mesmo a diferença, a seu ver, se-
rá o comportamento do consumidor
brasileiro. “Acesso é o nome do jogo”,

afirma Finotti. “Com preço baixo e
produto de qualidade disponível, o
pessoal de baixa renda garantirá a de-
manda em alta.” Capaz de atender a
90% das prescrições de remédios do
dia a dia, os genéricos custam, em mé-
dia, 50% menos que os medicamentos
de referência.

Bom para o consumidor, o genérico
deverá continuar comportando-se
com um elixir milagroso para os labo-
ratórios. Como mostra a tabela, labora-
tórios como EMS, Medley (vendido ao
francês Sanofi, em março de 2009) e
Eurofarma, que ocupavam a rabeira
do ranking do setor na era pré-genéri-
co, foram catapultados para a vanguar-
da em menos de 10 anos. “O genérico
será o grande responsável pela valori-
zação dos laboratórios brasileiros, so-
bretudo dos pequenos”, diz Finotti.
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Falha no Facebook suscita novas preocupações
Na quarta-feira, informações restritas foram reveladas a todos os usuários; site incentiva que membros liberem dados de seu perfil para toda a internet
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Elixir. Para Finotti, os remédios copiados vitaminaram os laboratórios nacionais

Explosão dos genéricos
tem tudo para continuar

Perfil público. Zuckerberg quer fornecer dados a outros sites

Serviço quer
elevar renda ao
vender dados

Jenna Wortham
THE NEW YORK TIMES

Para muitos usuários do Face-
book, a maior rede social do mun-
do, foi apenas a última de uma
série de frustrações: na quarta-
feira, eles descobriram uma fa-
lha de segurança que permitiu o
acesso a informações restritas
em suas contas do Facebook, co-
mo as conversas de chat. Embo-
ra o Facebook tenha agido rapi-
damente para solucionar a falha,
o problema a aumentou a sensa-
ção de que está ficando difícil
confiar no serviço para proteger
informações pessoais.

Há pouco tempo, o Facebook
introduziu mudanças que basica-
mente obrigam os usuários a op-
tar entre disponibilizar informa-
ções sobre seus interesses a qual-
quer um ou a removê-las comple-
tamente. “O Facebook se tornou
mais assustador que divertido”,
diz Jeffrey P. Ament, 35 anos, for-
necedor do governo. Ament esta-
va tão insatisfeito com o Face-
book que deletou sua conta nes-
ta semana, após três anos de uso.
“Toda semana parece haver uma
nova atualização ou mudança de
privacidade, e eu me cansei.”

O Facebook afirma que a falha
de segurança, que durou algu-

mas horas, não deve ter um im-
pacto duradouro na reputação
da empresa. “Para um serviço
que cresceu tão dramaticamen-
te como o nosso, e agora atende
mais de 400 milhões de pessoas,
achamos que nosso histórico de
segurança e privacidade não tem
paralelo”, disse Elliot Schrage, vi-
ce-presidente para políticas pú-

blicas da companhia. “Se somos
perfeitos? Certamente não.”

Confiança. O site de relaciona-
mentos está no centro de uma
discussão sobre como os dados
pessoais dos usuários são usa-
dos pelos websites, segundo Ja-
mes E. Katz, professor de comu-
nicações da Universidade Rut-
gers. “Está claro que continuare-
mos a descobrir novas fronteiras
de privacidade que são passíveis
de ampliar e, com igual velocida-
de, de violar”, disse Katz.

Especialistas em redes sociais
questionam se o Facebook não
cresce de uma maneira que pode-
rá prejudicar sua situação no fu-
turo. O incidente de privacida-
de, reportado inicialmente pelo
blog TechCrunch, não ajudou.
“Embora essa violação pareça re-
lativamente pequena, ela ocor-
reu em momento inoportuno”,
disse Augie Ray, analista da For-
rester Research. “A falha ameaça
solapar metas do Facebook para
os próximos anos, pois os usuá-
rios se perguntam se a platafor-
ma é digna de confiança.”

Nos últimos meses, o Face-
book introduziu mudanças que
encorajam os usuários a torna-
rem fotos e informações acessí-
veis a qualquer pessoa. No mês

passado, o presidente da empre-
sa, Mark Zuckerberg, anunciou
planos de compartilhar informa-
ções com outros sites. O Face-
book passou a estimular que os
usuários compartilhassem da-
dos sobre hobbies e local de nas-
cimento, de maneira a tornar es-
sas informações públicas.

Essa última mudança levou o
Electronic Privacy Information
Center, entidade de defesa do di-
reito de privacidade eletrônica,
a registrar uma queixa na Comis-
são Federal de Comércio. “O Fa-
cebook manipula os ambientes
de privacidade de usuários e tam-
bém sua própria política de priva-
cidade para tornar públicas infor-
mações pessoais que os usuários
gostariam de manter limitadas”,
diz Marc Rotenberg, diretor exe-
cutivo da organização.

A extensão da insatisfação dos
usuários é difícil de quantificar,
mas umamedida é um grupo cria-
do no Facebook para protestar
contra as recentes mudanças,
que atraíram mais de 2,2 milhões
de novos membros. Schrage afir-
ma que a companhia estava cien-
te de que alguns usuários não es-
tavam contentes com as mudan-
ças, mas considera que a respos-
ta geral foi positiva. / TRADUÇÃO

DE CELSO M. PACIORNIK

é o volume de negócios previsto
para a 19ª edição da ABF Franchi-
sing Expo, prevista para o período
de 9 a 12 de junho, no Expo Center
Norte, em São Paulo

Clube de Investimentos dos Empregados em Empresas de Energia,
Saneamento Básico e Recursos Hídricos - CESPINVEST

CNPJ/MF nº 06.265.992/0001-65
Administrado pela Fibra Asset Management DTVM Ltda.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos dos Empregados em Empresas
de Energia, Saneamento Básico e Recursos Hídricos - CESPINVEST (“CESPINVEST”),
administrado pela Fibra Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 30.711.501/0001-47, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada no dia 17 de maio de 2010, às 10:00, em primeira convocação, e no
dia 24 de maio de 2010, às 10:00, em segunda convocação, na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 360, térreo, Chácara Itaim, São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: Examinar e aprovar o relatório de administração e as
contas do administrador do CESPINVEST, Fibra Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2009; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Ratificar as matérias anteriormente aprovadas
nas Assembleias Gerais realizadas em 22 de dezembro de 2005, 11 de maio de 2006, 21 de junho de
2007, e 11 de julho de 2007; na Reunião da Diretoria realizada em 13 de janeiro de 2004; e nas Reuniões
do Conselho Deliberativo realizadas em 04 de maio de 2006, 11 de dezembro de 2006, 04 de maio de
2007, e 11 de julho de 2007; (b) Deliberar sobre a reforma integral do Estatuto Social do CESPINVEST,
no intuito de adequá-lo as normas da Resolução Bovespa nº 303/2005-CA, conforme alterada. Poderão
participar da Assembleia Geral os senhores cotistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios do
CESPINVEST ou representados por procuradores que atendam os requisitos legais.

São Paulo, 06 de maio de 2010
Fibra Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Pregão Eletrônico 051/7076-2010
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que este Pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico pela Internet. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de
remoção de lixo orgânico, inorgânico e entulhos diversos de Unidades CAIXA, nos municípios
de São Paulo, inclusas as dependências do Edifício Sede. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO
PREGÃO: www.caixa.gov.br, no menu Sites Especiais, Portal de Compras Caixa, na opção
Pregão Eletrônico. DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23:59h do dia
19/05/2010. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09:00h do dia
20/05/2010. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: DAS 10:00h às 10:30h do
dia 20/05/2010. Disponibilização do Edital e informações no endereço Web www.caixa.gov.br,
no menu Sites Especiais, Portal de Compras Caixa, na opção Pregão Eletrônico, no item
Editais. CONTATO: e-mail gilicsp04@caixa.gov.br.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 07 de maio de 2010.

Dr. Mauro Gomes Aranha de Lima
1º Secretário

Dr. Luiz Alberto Bacheschi
Presidente

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL – PENA DISCIPLINAR APLICADA
AO MÉDICO – DR. FLÁVIO MOREIRA DE ALMEIDA PRADO – CRM/SP 78.453.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das atribuições
conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, consoante
Acórdão nº 3.139/2.004, exarado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo e referendado pelo Conselho Federal de Medicina, nos autos do Processo
Ético-Profissional nº 5.269-629/02, vem executar a pena de “CENSURA PÚBLICA EM
PUBLICAÇÃO OFICIAL”, prevista na alínea “c” do artigo 22 do aludido diploma legal, ao
médico Flávio Moreira de Almeida Prado – CRM/SP 78.453, por infração ao artigo 37
do Código de Ética Médica.

● Como a liberação da fabricação de
cópias de medicamentos turbinou
algumas farmacêuticas nacionais

MARCIO FERNANDES/AE – 17/5/2007
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