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INTERNACIONAL

O banco britânico HSBC infor-
mou que continuará procurando 
formas de reduzir custos, depois 
de não ter conseguido cumprir 
suas metas de desempenho em 
2012 em face dos problemas eco-
nômicos da Europa e grandes bai-
xas contábeis ligadas a acordos 
para resolver irregularidades. O 
lucro do banco caiu 17% em 2012, 
para US$ 13,5 bilhões. O HSBC 
planeja investir em negócios exis-
tentes na Ásia, América Latina, 
Oriente Médio e Reino Unido.

A petrolífera espanhola Repsol 
vendeu uma participação de 5% 
para a Temasek, estatal de inves-
timentos de Cingapura, por US$ 
1,4 bilhão, informou a Temasek, 
que busca aumentar a presença 
no setor energético. Já a Repsol 
vem vendendo ativos e pagando 
dívidas para proteger sua classifi-
cação de grau de investimento.

A Shell, petrolífera anglo-holan-
desa, afirmou que estuda fechar 
o oleoduto de Nembe Creek, na 
Nigéria, devido ao roubo inten-
sivo de petróleo, que chegou a 
60.000 barris por dia, segundo a 
empresa. O oleoduto transporta 
150.000 barris por dia, num valor 
de US$ 15 milhões a preços atuais.

Ações de incorporadoras da 
China despencaram ontem na 
bolsa de Xangai, depois de o 
governo ter anunciado, na sexta-
feira, medidas para conter o supe-
raquecimento do mercado imo-
biliário, entre elas, um imposto 
de 20% sobre lucros com venda 
de imóveis. Só em Xangai, o preço 
médio de imóveis residenciais 
subiu 41% este ano até fevereiro, 
segundo a imobiliária Soufun.

A Marriott, rede americana de 
hotéis, deve anunciar hoje os 
detalhes de uma nova marca de 
hotel, a Moxy, desenvolvida com 
uma subsidiária da varejista de 
móveis sueca Ikea. A Ikea planeja 
investir cerca de US$ 500 milhões 
nos próximos cinco anos em 
cerca de 50 hotéis de baixo preço 
na Europa, em parceria com a 
Marriott, segundo executivos 
desta. O projeto usará uma nova 
técnica de construção criada pela 
Ikea para manter os custos baixos.

A montadora francesa Renault 
informou que vai lançar seu 
primeiro compacto elétrico 
este mês, na França. O Zoe, que 
custará cerca de US$ 17.800, terá 
um subsídio de 51% do governo 
francês para equiparar o seu 
preço ao de carros a gasolina.

A GM fez bem em não ter ven-
dido sua unidade europeia Opel, 
disse o vice-presidente do con-
selho da montadora americana, 
Stephen Girsky. Ele acrescentou 
que a Opel, responsável pela 
maior parte do prejuízo de US$ 
1,8 bilhão da GM na Europa em 
2012, está começando a fazer 
progressos. A GM quase fechou 
a venda da Opel para uma 
empresa de autopeças, em 2009.

A farmacêutica alemã Bayer 
teve recusada ontem, pelo órgão 
que julga recursos sobre proprie-
dade intelectual na Índia, uma 
solicitação para que fosse rever-
tida a decisão de permitir que a 
rival local, Natco Pharma, venda 
o genérico do seu remédio Nexa-
var, para câncer de fígado e rins. 
A Bayer afirmou que vai recorrer 
num tribunal superior.

REGIONAL

A fusão do Merval, Mercado de 
Valores de Buenos Aires, com a 
Bolsa de Comércio de Buenos 
Aires, anunciada em novembro, 
foi aprovada pelos seus respecti-
vos conselhos de administração 
e diretores-presidentes. A nova 
bolsa se chamará B&MA e listará 
suas próprias ações por meio de 
uma oferta pública.

A Pacific Rubiales, petrolífera 
da Colômbia, informou que suas 
reservas de petróleo subiram 27% 
em 2012, para 517 milhões de 
barris equivalentes, graças a pro-
jetos de exploração e aquisições.

O mercado de hipotecas do Peru 
deve crescer este ano até 20%, gra-
ças à alta na demanda da classe 
média, prevê a Asbanc, associa-
ção de bancos do país. Em 2012, o 
setor já tinha crescido 26%.

O Bancolombia, maior banco 
colombiano em ativos, divulgou 
lucro de US$ 258 milhões no 
quarto trimestre de 2012, 7,2% 
menor que o de um ano antes. 
A queda reflete, em parte, um 
aumento de 17% nas despesas 
operacionais do banco.

A Vitro, fabricante mexicana 
de vidro, informou que fechou 
acordo com credores que se opu-
seram a seu plano para reestru-
turar US$ 3,4 bilhões em dívida, o 
que encerra dois anos de litígios.

A Cerrejón, maior produtora de 
carvão da Colômbia, informou 
que fez um acordo preliminar 
com líderes sindicais para encer-
rar uma greve por melhores salá-
rios que dura 25 dias. O acordo 
será votado pelos trabalhadores 
esta semana, afirmou o sindicato.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Jonathan D. Rockoff, Anupreeta 
Das e  Dana Cimilluca
The Wall Street Journal

A farmacêutica Bristol-Myers 
Squibb Co. está numa encruzi-
lhada. Depois que o Plavix, seu 
remédio para afinar o sangue, 
com mercado global de US$ 7,1 
bilhões, perdeu a proteção de 
patente nos Estados Unidos em 
2012, as versões genéricas ganha-
ram a maior parte dessas vendas, 
que representavam cerca de um 
terço da receita do laboratório.

 Na preparação para a expiração 
da patente, a Bristol passou por 
uma das maiores reestruturações 
já realizadas no setor. Foram eli-
minadas as unidades de comida 
pronta para bebês, máquinas de 
ultrassom e curativos cirúrgicos. 
Hoje, a empresa tem uma equipe 
cerca de 30% menor e metade das 
fábricas que tinha há sete anos. 
Até a cafeteria na sede da Bristol, 
em Nova York, foi eliminada.

Agora, a Bristol está muito 
mais enxuta, transformada numa 
farmacêutica de médio porte, 
focada exclusivamente no lança-
mento de novos produtos. Entre 
eles o Eliquis, da nova geração de 
drogas para afinar o sangue, e há 

uma série de medicamentos que 
estão nos últimos estágios de tes-
tes para tratamento do câncer, 
diabetes e hepatite C.

“Temos um futuro muito bri-
lhante”, disse o diretor financeiro 
Charles Bancroft numa entrevista 
ao The Wall Street Journal.

Mas não está claro se as novas 
drogas, sozinhas, bastarão para 
recuperar o crescimento. No 
ano passado, a Bristol registrou 
US$ 17,6 bilhões em vendas, 
17% menos que o obtido no ano 
anterior, antes do vencimento da 
patente do Plavix. A Bristol prevê 
que as vendas de 2013 serão mais 
ou menos iguais às de 2012.

Se essa série de medicamentos 
em teste não tiver êxito, a Bris-
tol poderá passar por mudan-
ças ainda maiores. A empresa já 
foi considerada por Wall Street 
como um alvo de aquisição. Ou 
ela pode ter que recorrer aos pro-
dutos de algum outro laborató-
rio, por meio de alguma grande 
aquisição que evitou fazer duran-
te a fase de enxugamento. A Bris-
tol já fez estudos preliminares 
sobre a possibilidade de uma 
grande aquisição, segundo pes-
soas a par da visão da empresa.

No fim de 2012, a empresa 

tinha US$ 6,4 bilhões em dinheiro 
ou equivalentes.

Nos últimos meses, a Bristol 
avaliou uma possível aquisição 
da Biogen Idec Inc., empresa de 
biotecnologia com valor der mer-
cado de US$ 39 bilhões, que fabri-
ca medicamentos para doenças 
neurológicas como a esclerose 
múltipla, segundo pessoas a par 
do assunto. No ano passado, a 
Bristol também considerou a 
compra da Shire PLC, biotecnoló-
gica do Reino Unido, com drogas 
que tratam o déficit de atenção, 
a hiperatividade e uma série de 
doenças raras, segundo outras 
pessoas. A Shire tem valor de mer-
cado de cerca de US$ 18 bilhões.

Em 2011, a Bristol já tinha 
flertado com a ideia de adqui-
rir a Pharmasset Inc., fabricante 
de remédios para a hepatite C, 
depois comprada pela Gilead 
Sciences Inc. por US $ 11 bilhões.

A Bristol preferiu não dar deta-
lhes, dizendo que não faz comen-
tários sobre especulações ou 
rumores de mercado. A Biogen e 
a Shire não quiseram comentar.

Se uma Bristol mais enxuta tiver 
sucesso, isso poderá ser um indi-
cador para outros laboratórios 
que também simplificaram seus 

negócios diante de graves que-
das devido a patentes expiradas. 
A Pfizer Inc., que perdeu a patente 
do Lipitor, seu remédio mais ven-
dido, no fim de 2011, vendeu suas 
divisões de alimentos para bebês 
e saúde animal. A Abbott Labora-
tories, preocupada com a depen-
dência nas vendas do Humira, 
um medicamento para artrite 
reumatoide, dividiu-se em duas 
empresas, uma farmacêutica e 
outra de aparelhos médicos.

As empresas viram suas ações 
subirem em resposta a esses esfor-
ços. Wall Street agora observa se 
os medicamentos em desenvolvi-
mento pela Bristol poderão con-
tinuar justificando a alta cotação 
de sua ação, dizem analistas. A 
empresa tem hoje valor de mer-
cado de mais de US$ 60 bilhões.

Um grande negócio representa-
ria uma mudança de rumo para a 
Bristol, conhecida por suas aqui-
sições de pequeno e médio porte. 
Depois de um esforço frustrado 
para proteger o Plavix contra a 
concorrência dos genéricos, em 
2007 a Bristol nomeou James Cor-
nelius como diretor-presidente e 
anunciou seu plano de enxuga-
mento e de usar essas pequenas 
compras para reabastecer seu 

estoque de futuros medicamen-
tos. Em 2010, Lamberto Andreot-
ti se tornou diretor-presidente.

Elliott Sigal, chefe de pesquisa e 
desenvolvimento da Bristol, disse 
que a empresa sempre foi “agnós-
tica” em termos de tamanho ou 
estrutura com relação às empre-
sas que avalia adquirir. O que ela 
procura, segundo ele, é ganhar 
remédios promissores que com-
plementem sua carteira de trata-
mentos para doenças virais como 
a aids, distúrbios neurológicos e 
outras doenças, sem gastos exces-
sivos ou grandes riscos.

Para o crescimento a curto 
prazo, a Bristol está contando 
com o Eliquis, medicamento para 
prevenção de derrame aprovado 
no ano passado nos EUA, que será 
vendida em parceria com a Pfizer. 
Alguns analistas calculam que as 
vendas podem alcançar US$ 5 
bilhões anuais. A Bristol também 
aposta em drogas que lutam con-
tra o câncer utilizando o próprio 
sistema imunológico do organis-
mo, como a Yervoy, para câncer 
da pele, aprovada em 2011.

Mas algumas apostas não 
compensaram. A Bristol foi mul-
tada em US$ 1,8 bilhão no ano 
passado e concordou depois em 

pagar US$ 80 milhões para encer-
rar  processos ligados a mortes e
lesões causadas durante testes de
um remédio para a hepatite C.

Um porta-voz da Bristol disse
que o caso foi um contratempo
infeliz e que desenvolver trata-
mentos para essa infecção con-
tinua sendo uma prioridade. 

Bristol se refaz para viver com menos patentes Perto do fim
Campeões de venda da Bristol 

RECEITA, em US$ bilhões

PERDA DA PROTEÇÃO DE PATENTE

Ano da perda
Remédio Uso nos EUA

The Wall Street JournalFonte: Bristol-Myers Squibb

*Direitos de comercialização nos EUA terminam em 2015
†Vencerá para o Sustiva, mas não para tratamentos combinados
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Jessica E. Lessin  
e Spencer E. Ante 
The Wall Street Journal

Menos de cinco anos após a 
Apple Inc. ter lançado a febre 
dos aplicativos móveis, a indús-
tria está bombando.

As lojas de aplicativos da 
Apple e do Google Inc. oferecem 
hoje mais de 700.000 apps cada. 
Com tantos aplicativos à dispo-
sição, estima-se que os consu-
midores gastem em média duas 
horas por dia com eles. A expec-
tativa é que a receita global das 
lojas de apps cresça 62% este 
ano, para US$ 25 bilhões, de 
acordo com a Gartner Inc.

A indústria de aplicativos 
amadureceu em alguns aspec-
tos. Algumas das táticas do 
Velho Oeste de cinco anos atrás 
— como fraudes para contabi-
lizar mais downloads — saíram 
de cena à medida que a Apple 
e outras empresas fortaleceram 
suas regras. Os desenvolvedores 
de aplicativos são mais metódi-
cos em relação ao marketing de 
seus apps e se concentram nos 
poucos aplicativos que funcio-
nam melhor.

Para cada Instagram, o app de 
compartilhamento de fotos muito 
popular que o Facebook Inc. com-
prou por US$1 bilhão no ano pas-
sado, há centenas de milhares de 
apps que não vingam.

À medida que o campo de 
batalha migra para novas geo-
grafias, novas categorias e novos 
aparelhos, os desenvolvedores 
ainda estão tentando descobrir 
quais modelos de negócios são 
os mais rentáveis.

A indústria de aplicativos 
“é como a automobilística na 
virada do século passado”, diz  
Simon Khalaf, diretor-presiden-
te da Flurry Inc., firma de pesqui-
sa especializada na indústria de 
dispositivos móveis. “Você vê o 
crescimento das estradas e sabe 
que o setor vai explodir. Mas 
ainda é cedo para saber.”

A TinyCo Inc., desenvolvedora 
de jogos sediada em San Francis-
co, que lançou seu primeiro jogo 
para aparelhos móveis em 2012, 
está experimentando tanto o 
lado das promessas quanto o 
dos riscos da indústria de apps. 
Ela tem 13 jogos para celulares 
e está dobrando a sua receita. 
Mas todo dia é uma batalha para 
conquistar novos usuários, diz 
Michael Sandwick, gerente de 
parcerias estratégicas.

O custo de conquistar usuários 
por meio de publicidade conti-
nua a crescer a uma taxa de dois 
dígitos ano após ano, às vezes de 
forma mais acentuada quando 
companhias maiores procuram 
lançar um novo jogo. Isso tem for-
çado a empresa novata a ajustar 

melhor seus gastos com base em 
informações de como as pessoas 
estão descobrindo seus jogos.

“Há um nível de saturação ina-
creditável”, disse Sandwick.

Há apenas alguns anos, a 
indústria de aplicativos era mais 
simples. No início de 2010, a 
App Store, da Apple, detinha a 
liderança com cerca de 140.000 
apps para celulares. O mercado 
estava fortemente focado nos 
Estados Unidos.

A Apple e o Google Inc., com a 
sua loja Google Play, estão hoje 
empatados em termos de catálo-
gos de aplicativos para celulares 
e uso, dizem analistas. A Apple 
ainda domina com relação à 
receita obtida — a relação é de 
mais de três para um, segundo a 
firma de pesquisa App Annie.

E também há outras empresas 
que oferecem lojas de aplicati-
vos — com diferentes níveis de 
sucesso — incluindo a Microsoft 
Corp., a Research In Motion Ltd., 
fabricante dos BlackBerry, e a  
Amazon.com Inc.

O boom dos aplicativos se 
espalhou para mercados como 
China, Japão e Coreia do Sul. Isso 
fez com que alguns aplicativos 

como a rede social Line, da NHN 
Corp., ultrapassasse desenvolve-
dores de app nos EUA em recei-
ta com a venda de itens virtuais 
como adesivos.

E os aplicativos estão expan-
dindo seu alcance nos aparelhos. 
Eles não são mais voltados apenas 
pra smartphones, mas também 
tablets e TVs. A indústria está se 
beneficiando dos avanços em har-
dware como sensores que podem 
dizer ao aplicativo o quão rápido 
a pessoa está se movendo.

Nos últimos dois anos, os 
consumidores têm dobrado o 
tempo que gastam com apps 
para cerca de duas horas por 
dia, de acordo com a Flurry. No 
entanto, eles passam de um app 
para outro com bastante frequ-
ência, tornando difícil para os 
desenvolvedores retê-los.

Cerca de 63% dos aplicativos 
usados diariamente hoje diferem 
dos usados diariamente há um 
ano. Além disso, os consumidores 
focam apenas em um punhado 
— cerca de oito apps — por vez.

Michael Duda, um consultor 
de marketing e investidor de 
Nova York, diz que usa regu-
larmente cerca de 12 dos apro-
ximadamente 70 aplicativos 
instalados nos seu smartphone 
Android que facilitam a sua 
vida, incluindo o Twitter, Linke-
dIn, Sonos, AmericanExpress e 
J.P. Morgan Chase. 

“Vários dos aplicativos que 
baixei pareciam legais”, disse. 
Mas, segundo ele, a maioria não 
acrescentava nenhuma “utilida-
de à minha vida no dia-a-dia”.

Os desenvolvedores de apli-
cativos novatos podem ter pela 
frente um período difícil para 
conseguir ingressar em um 
negócio dominado por opera-
dores experientes.

Apenas 2% das 250 marcas 

mais buscadas na loja da Apple
são de novatos, ante 3% na loja
do Google, para os apps Android,
de acordo com a empresa de pes-
quisa Distimo.

“A barreira é tão alta para
desenvolver algo que seja espe-
cial, valioso e de fácil uso”, diz
Jake Mintz, um dos fundadores
da Bump Technologies Inc., que
há quatro anos criou um app
que permite que as pessoas com-
partilhem dados entre dois celu-
lares batendo levemente ambos
os aparelhos. Para ser mais útil,
a empresa californiana se expan-
diu para compartilhar dados
também entre laptops, disse ele.

Outros fabricantes de aplicati-
vos estão lidando com a mudança
de cenário sendo mais seletivos
com relação ao que desenvolvem
e como promovem seus apps.

Michael Bayle, vice-presidente
sênior e gerente geral de dispo-
sitivos móveis da ESPN, da Walt
Disney Co., disse que recente-
mente a empresa cancelou 23
dos seus 30 apps na loja da Apple
e que só mantém agora os mais
populares.

“É fácil desenvolver um app,
o que é realmente caro é sua
manutenção”, disse Bayle.

Quando a firma de descoberta
de música Shazam Entertain-
ment Ltd. lançou seu primeiro
app para celular cerca de sete
anos atrás, a maior parte da
receita veio de acordos com
operadoras de celular e de licen-
ciamento de sua tecnologia de
reconhecimento  de áudio. Hoje,
ela tem cinco fontes de receita,
incluindo a venda de anúncios
em apps e uma versão ‘premium’
paga de seu aplicativo.

“Estamos tentando descobrir
onde estão as melhores oportuni-
dades e dobrando a aposta”, diz o
diretor de receita Doug Garland.

Apps para dispositivos móveis,
um negócio de US$ 25 bilhões

Fonte: Gartner The Wall Street Journal
*Previsão
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas, p. B9.




