
A experiência de 30 anos do pro-
fessor e pesquisador João Calix-
to garantiu a ele um centro de
desenvolvimento de medica-
mentos, voltado para pesquisa
pré-clínica, idealizado pelos
Ministérios da Saúde e da Ciên-
cia e Tecnologia e com o apoio
do Governo do Estado de Santa
Catarina, que será inaugurado
em novembro, no Sapiens Par-
que, em Florianópolis (SC).

“Há três anos, o governo me
procurou perguntando se eu
queria ser o responsável. O cen-
tro será o primeiro do Brasil a
ter padrão internacional. Algu-
mas indústrias brasileiras fa-
zem experimentos no exterior,
o que é ruim, pois é muito difí-
cil e caro mandar o material pa-
ra fora”, explica Calixto. Apesar
de a inauguração ser em novem-
bro, o centro vai funcionar so-
mente em fevereiro por causa
dos trâmites legais.

“Teremos recursos para so-
breviver durante três anos, mas
a intenção é ser autossustentá-
vel e independente. Teremos se-
tores específicos para a indús-
tria, desenvolvimento próprio
de inovação e vamos trabalhar
na parte de serviços para empre-
sas industriais”. O momento é
propício para a inauguração,
pois fundos de investimentos es-
tão interessados no Brasil. No
entanto, o professor aponta pa-
ra um futuro incerto, pois ficará
à mercê de aspectos regulató-
rios e políticas governamentais.

O centro será especificamen-
te para empresas criadas no Bra-
sil, com capital nacional ou
não. “Queremos que o centro es-
teja totalmente capacitado em

2015. Inicialmente, teremos de-
manda de apenas 40% de sua ca-
pacidade, mas em pleno funcio-
namento teremos 80 pessoas
trabalhando. Dessas, cerca de
20 serão cientistas para traba-
lhar também com inovação”,
conta o pesquisador.

Para isso, Calixto está abrin-
do espaço na Universidade Fede-
ral de Santa Catarina para man-
dar universitários para estudar
no exterior, pois o Brasil é caren-
te no setor. Segundo ele, no iní-
cio, o centro deverá contar com
profissionais estrangeiros, prin-
cipalmente na área de toxicolo-
gia e de metabolismo de drogas
e medicamentos biológicos.

Todo esse projeto tem funda-
mento. O objetivo do centro é
de melhorar as patentes e de
dar suporte às empresas brasilei-
ras para desenvolver medica-
mentos. Com isso, o governo en-
tende que a produção terá que
dar reflexo positivo ao Sistema
Único de Saúde. “Estamos im-
portando muitos medicamen-
tos e isso está saindo caro em
nossa balança comercial”.

“O governo já lançou uma lei
estipulando que empresas que
inovarem no Brasil terão priori-
dade para a compra dos medica-
mentos. Isso gera mais empre-
go, mais capital e diminui nossa
dependência externa.” ■ N.M.

Pensando na dificuldade para re-
gistrar uma patente no Brasil, a
Interfarma e a Biominas lança-
ram, em parceria, há duas sema-
nas, um guia com o passo a pas-
so, tais como documentação e
custos envolvidos na obtenção
de uma patente. Todo o procedi-
mento levou seis meses para fi-
car pronto. “É necessário esti-
mular no Brasil maior presença
de pesquisadores individuais e
de pequenas empresas, porque é
de onde está vindo a maior parte

das inovações”, aponta Antonio
Britto, presidente executivo da
Interfarma. Segundo ele, cerca
de 90 empresas fazem pesquisa
na área farmacêutica no Brasil.

“Existe um enorme desco-
nhecimento e inexperiência de
como enfrentar a burocracia,
como proteger a pesquisa com
patentes e como obter financia-
mentos”, mostra Britto, apon-
tando os três grandes proble-
mas. O intuito desta parceria é
levar o guia para dentro das
universidades.

A publicação insiste que o
pesquisador precisa tomar pro-
vidências da ideia que ele está

protegendo. Britto assinala que
o maior obstáculo é a falta de ar-
ticulação entre as universida-
des e as empresas, daí o baixo
volume de patentes. Em segun-
do lugar está o fraco setor quími-
co/farmacêutico no país.

“A intenção é distribuir e dis-
cutir nas universidades para es-
timular as pesquisas. Estamos le-
vando 2 mil exemplares para as
faculdades”, complementa. O
incentivo deverá melhorar os
novos projetos. Atualmente no
Brasil, as poucas patentes exis-
tentes são de segundo uso, ou se-
ja, feitas em cima de um medica-
mente já existente. ■ N.M.
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Valores humanos
e competitividade
Neste mês de setembro a presidente Dilma Rousseff em
um pronunciamento oficial afirmou que passará a apoiar a
competitividade empresarial. No seu discurso explicou
que competitividade significa “baixar custos de produção
e baixar preços de produtos para gerar emprego e gerar ren-
da”. Foi uma boa notícia saber que o governo incluiu ofi-
cialmente a competitividade entre suas prioridades na eco-
nomia brasileira. Para reforçar que competitividade é a pa-
lavra-chave do mês, outra notícia positiva foi que o Brasil
subiu três posições no ranking de Competitividade Global.
O país ocupava o 53º lugar entre os países mais competiti-
vos do mundo e ocupa agora a 48ª posição. Passa a fazer par-
te das cinquenta economias mais competitivas do mundo.

O índice de competitividade foi criado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial e é desenvolvido através de pesquisas
com empresários de 144 países sobre 12 pilares da competi-
tividade. Além de ambiente macroeconômico, entre ou-
tros, também estão categorias como educação, capacita-
ção e inovação. Principalmente estas três precisam de uma
mudança de atitude das pessoas em relação ao mundo do
trabalho, além do suporte do governo que é fundamental.

Para a competitivida-
defazer parte deuma em-
presa é necessário que as
pessoas pensem e ajam
de forma criativa e inova-
dora nas diferentes fun-
ções e posições da organi-
zação. Num passado re-
cente, a expectativa de
comportamento proati-
voe realizador ficava cen-
trada no empreendedor,
afinal o negócio é dele e é
ele que deve procurar ser
inovador, correr riscos e
persistir mesmo nas ad-
versidades para ser bem
sucedido. Este tipo de
mentalidade não pode

mais ocorrer se quisermos efetivamente focar o desenvolvi-
mento da competitividade empresarial na nossa sociedade.

Não apenas o empreendedor, mas todos seus colabora-
dores desde o início de um negócio devem ter atitudes
alinhadas com a competitividade mundial agindo para
reduzir custo, melhorar a produtividade e gerar renda e
inovar sempre. E como preparar os colaboradores para
além de competência técnica, desenvolver uma atitude
empreendedora alinhada com a competitividade?

Quando se constrói uma empresa, o empreendedor pre-
cisa investir na busca de pessoas que acreditem na sua for-
ma de conduzir seu negócio. Ele próprio precisa conhecer
seu sistema de valores e definir o caminho de sua empresa
alinhado à inovação. A competitividade deve ser um valor
para a empresa, e o empreendedor deve ser o protagonista
de formas de agir em relação a seu negócio que demons-
trem de maneira coerente sua escolha. Além da seleção ini-
cial de sua equipe baseadas nos valores, promover sensibi-
lizações e encontros entre os líderes e colaboradores para
identificar comportamentos do dia a dia de trabalho coe-
rente com os valores da empresa é uma estratégia eficaz.

Os valores explicam as atitudes, organizam posturas e
dão sentido ao trabalho. As atitudes de inovação estão
fundamentadas em tipos específicos de valores humanos
que promovem abertura à mudança e autotranscedência
pessoal como liberdade, espírito de realização e diversi-
dade. Como os valores são princípios de vida que ajudam
as pessoas decidir o que é bom para si e para os outros,
uma empresa só será competitiva se tiver lideranças e co-
laboradores que transformem a palavra competitividade
num valor para sua vida profissional. ■

Divulgação

Centro vai desenvolver
medicamentos no Sul

Dificuldades no registro de
patentes levam empresas a criar
um guia para pesquisadores

Guia de patentes tenta estimular
pesquisa entre universitários
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Governo vê gargalo na produção e cria unidade de desenvolvimento
de remédios com padrões internacionais para reduzir a importação

A competitividade
deve ser um valor
para a empresa, e o
empreendedor deve
ser o protagonista
de formas de
agir em relação
a seu negócio que
demonstrem de
maneira coerente
sua escolha

Unidade no Sapiens Parque começa a funcionar em fevereiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




