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O ESTADO DE S. PAULO

TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2012

Novartis vai ampliar produção de
medicamentos genéricos no Brasil
Vendas no País, que é o sexto mercado para o laboratório suíço, crescem mais de 10% ao ano e ficaram acima de R$ 3 bilhões em 2011
CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS–1/9/2011

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Novos mercados. Sede da Novartis: expansão focada em mais lançamentos em países emergentes, que já representam 22% da receita da companhia suíça
do setor farmacêutico chegaram
a US$ 58 bilhões. Mas, se o desempenho nos países ricos patina, nos emergentes a expansão é
importante. No caso do Brasil, o
crescimento é de mais de 10% ao
ano. Em 2011, as vendas já chegaram a R$ 3 bilhões.
Não por acaso, a atenção sobre o mercado nacional faz parte
dos planos estratégicos da empresa.ANovartispreparajáoterrenopara a fabricação de vacinas

ADIB JACOB
PRESIDENTE DO GRUPO
NOVARTIS NO BRASIL

“Já operamos com
capacidade de produção
plena e vamos fazer
uma ampliação da
fábrica de Cambé
(no Paraná).”

Internet

Serviço de e-mail do Google teve falhas ontem

O

sua solicitação. Por favor, tente
novamente em 30 segundos”.
Reclamaçõessobreainterrupção do serviço se multiplicaram
nas redes sociais. Enquanto algunssequeixavamda impossibilidade de acessar e-mails importantes ou até mesmo de trabalhar, outros faziam piadas, relacionando a falha ao fim do mundo. “O Gmail decidiu celebrar o
iminente apocalipse maia alguns dias antes”, disse um usuário no Twitter. Sites de tecnolo-
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cios. Ele tem acompanhado de
perto a retração da circulação
dos diários, um problema que
também afeta o FT.
A ambivalência de Bloomberg
tem duas faces: o empresário sabe dos perigos que o negócio jornal corre, mas também é atraído
pelo poder e proeminência que
um título como o Financial Times traria. A Pearson, companhia controladora do jornal, não
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Até pouco tempo atrás, o Financial Times seria a joia da coroa
de qualquer empresa de mídia,
uma forma de qualquer empresa
conquistar credibilidade instantânea. Agora, considerados os
principaisinteressadosemcomprá-lo, o FT pode virar apenas
ummeio paravendermaisterminais de computadores.
Michael R. Bloomberg está
considerando comprar o The Financial Times Group, o que inclui o jornal e também a metade
darevista TheEconomist,deacordo com três fontes próximas à

ão

THE NEW YORK TIMES
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Negócios da Pearson
também estão na mira de
outro gigante das
informações financeiras,
a Thomson Reuters

negociação.
Bloomberg, empresário e
atualprefeitodeNovaYork,éadmirador da Economist há muito
tempo,esuaafinidade comojornal, pelo menos como leitor, se
estreitou nos últimos tempos.
Pessoaspróximasaoempresáriodizemqueelegeralmenteprefere ler reportagens mais curtas
e diretas. Mas, em outubro,
Bloomberg visitou a sede do Financial Times, apenas a alguns
blocos dos novos edifícios da
Bloomberg LP, que ainda estão
em construção. Quando um editor perguntou se o empresário
compraria o jornal, ele respondeu: “Compro todos os dias”.
Bloomberg confidenciou a
amigos e funcionários sobre os
potenciais benefícios e perigos
de fazer uma aquisição custosa
emuma indústria que ele admira
pessoalmente, mas que o incomoda do ponto de vista de negó-
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Bloomberg avalia a compra do
‘FT’ e de parte da ‘Economist’

● Porte

US$ 9,88 bi

foi o faturamento da Thomson
Reuters nos primeiros
nove meses deste ano

3%

foi a queda em relação a igual
período de 2011

fazer uma ampliação da fábrica
deCambé”,confirmouJacob.Segundoele, osegmento de genéricos tem sido a área mais dinâmica do mercado brasileiro.
Desenvolvimento. Outra iniciativa é aumentar os investimentos em estudos clínicos locais,
chegando a 200. Com parcerias
como a que tem com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca) para
o tratamento do câncer no colo

REPRODUÇÃO

Mensagens. 425 milhões de usuários usam o serviço Gmail
em detalhes.
Esta não é a primeira vez que
serviços do Google ficam fora do
ar. Na última semana de novembro, usuários relataram dificuldades para usar o buscador do

Google e o Gmail. Na ocasião, a
empresaafirmouqueafalhaatingiu apenas a América Latina.
Apesar de ter ficado instável
ontem, o Gmail pôde ser acessadodeoutrasformas.Nosnavega-

divulga números separados
para as publicações, mas a
aposta do mercado é que a publicação é deficitária.

Techint avança
na disputa por
73% da CSA
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gia falavam ainda do fechamento forçado do navegador Google
Chrome durante as tentativas
de acesso ao e-mail. Por outro
lado, muitos usuários disseram
nãoterencontrado problemapara acessar o serviço.
O Google não informou o número de usuários prejudicados,
mas admitiu a instabilidade em
comunicado à imprensa: “Neste
momento, estamos enfrentando um problema com alguns serviços do Google. Para todos os
usuários que foram afetados, pedimosdesculpasporqualquerinconveniente causado”. A página
oficial de status dos aplicativos
do Google reportava erro no
Gmaileno GoogleDrive, serviço
de criação e armazenamento de
documentos. “O problema será
resolvido”, informava a página
na tarde de ontem, sem entrar

GMAIL TEM DIA DE
‘ROBÔ QUEBRADO’
Gmail, serviço de
e-mail do Google
usado atualmente
por mais de 425 milhões de pessoas, apresentou
instabilidade ontem. Usuáriosdediversospaísessedepararam,aotentaracessarapágina, com o desenho de um robô quebrado (exibido geralmente quando há falhas) e a
seguintemensagem: “Oservidor encontrou um erro temporário e não pôde concluir

para meningite, em uma fábrica
em Pernambuco que vai custar
US$ 500 milhões.
Mas os planos da empresa vão
além. Um exemplo é a fábrica de
genéricos da companhia em
Cambé, no Paraná. Hoje, remédios genéricos correspondem a
15% das vendas nacionais da Novartis. Mas a aposta é de uma expansão rápida nos próximos
anos. “Já operamos com capacidade de produção plena e vamos
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De olho na expansão dos gastos dos brasileiros com a saúde, a Novartis lançará um vasto programa de introdução de
novos remédios no mercado
nacional, vai ampliar sua produção de genéricos e incrementará os testes clínicos realizados no País. As informações são de Adib Jacob, o novo
presidente do Grupo Novartis
no Brasil e que hoje simbolicamente será apresentado ao
mundo empresarial ediplomatas em um evento na Embaixada da Suíça em Brasília.
Ementrevista exclusivaao Estado, o executivo deixou claro
que a atenção ao mercado brasileiro faz parte de uma estratégia
mais ampla do grupo com sede
na Suíça de se lançar na conquista dos emergentes, justamente
num momento que a renda desses países se eleva, a expectativa
devidaaumentaeacrisenaEuropa não dá sinais de perder força.
O Brasil, segundo ele, já é hoje
osextomaiormercado deprodutos Novartis no mundo, ganhando praticamente uma posição a
cada ano na última década. Juntos, os emergentes já representam 22% das vendas mundiais da
Novartis e, pelos cálculos de Jacob,esseblocode economiaspoderá já representar um quarto de
todas as vendas em 2013.
“São nesses países que vemos um crescimento mais dinâmico”, disse o novo presidente.
“Há uns anos, a empresa se concentrava em projetos que fizessem sentido na Europa e Estados Unidos. Hoje, há uma visão
clara de que temos de atender
às necessidades dos emergentes.”
Em 2011, as vendas da gigante

Disputa. Para a Thomson
Reuters, a única outra empresa na disputa pelo jornal, a situação é diferente. Ao contrário de Bloomberg, que abriu
seu serviço de informações financeiras em 1982, James C.
Smith, presidente da ThomsonReuters,começou nadivisão de jornais regionais da
companhia e tem experiência
em mídia impressa.
Noentanto,acompanhiatevedificuldadesfinanceirasdepois que seu mais recente terminal de informações financeiras não teve boa recepção.
De janeiro a setembro de
2012, a Thomson Reuters teve
receita de US$ 9,88 bilhões,
3% abaixo do resultado de
igual período do ano passado.
O Financial Times poderia
expandir a marca Thomson
Reuters, uma vez que, ao contráriodaBloomberg,acompanhia não tem uma revista própria semanal ou mensal.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B14.

ATechint/Terniumestáganhando vantagem na disputa com a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para a compra de
uma fatia da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), segundo duas fontes próximas a
transação. Em um ano, essa é a
segundadisputaentreasempresas em torno da aquisição de
uma siderúrgica no Brasil.
No ano passado, a Techint/
Ternium superou a CSN e entrou para o bloco de controle da
Usiminas. De acordo com as
mesmas fontes, apesar do avanço, a venda da CSA ainda deve
demorar alguns meses.
No fim de novembro, a ThyssenKrupp, dona de 73,13% da
CSA, informou que as empresas selecionadas na primeira fase do processo de venda da
Steel Americas (que inclui a
CSA e uma unidade americana)
farão uma due dilligence (audito-

do útero, a Novartis deve terminar 2012 com R$ 80 milhões em
testes clínicos realizados no
País. Em 2011, os investimentos
foram de R$ 58 milhões em 2011.
Para 2013, Jacob garante que a
Novartis será uma “máquina de
lançamentos”. Entre os produtosquepoderãoentrarnomercado estão os medicamentos para
tratamento da fibrose cística,
edema macular diabético, esclerose múltipla e psoríase.

doresInternetExplorer eMozilla Firefox, por exemplo, o
serviço estava funcionando.
Nas próximas vezes que a interrupção ocorrer, é aconselhável acessar o Gmail na versãomóvel – o que também pode ser feito no computador.
Outra saída é o acesso por outros programas, como o Outlook. Recomenda-se também fazer o backup dos arquivosemoutrossitesdearmazenamento em nuvem.
Os aplicativos do Google
são usados por usuários comunsecompanhias.Nasemana passada, o Google informou que vai cobrar US$ 50
por usuário, por ano, de empresas com 10 empregados ou
menos que usam o conjunto
de aplicativos./ NAYARA FRAGA
e TATIANA DE MELLO DIAS

ria dos números) nas unidades
para depois firmarem ofertas
de compra.
A expectativa é de que o recebimento das propostas ocorra
ainda neste ano. Segundo informações não confirmadas pela
empresa, a CSN já teria feito
uma oferta de US$ 3 bilhões.
Novidades sobre a venda das
unidadesdaThyssensãoesperadas para hoje, já que a companhia divulga resultados. Procurada, a CSN não quis comentar.
ATechint/Terniumnão respondeu. / FERNANDA GUIMARÃES

ESCLARECIMENTO

O contrato de venda do controle do Pão de Açúcar é de
2005, e não de 1999, como
informado ontem em “Casino diz que não planeja incluir Pão de Açúcar no Novo
Mercado”. A assessoria de
Abilio diz que a migração da
companhia para o Novo Mercado não serviria para dar
poder ao empresário, mas
para reforçar a governança.

