
O Dia da Mentira morreu. Ou
melhor, deixou de ser uma brin-
cadeira inocente entre pessoas
comuns para se tornar um colos-
so corporativo controlado por
executivos de marketing.

Empresas do mundo todo, in-
cluindo Google, BMW e Sony,
adotaram a tradição de pregar
peças nos incautos no 1º de
abril, como forma de mostra-
rem seus lados mais descontraí-
dos e conseguirem alguma pu-
blicidade gratuita.

O Google, que já faz isso há
uma década, brincou com sua
própria onipresença: lançou
um arquivo de aromas, fingiu

que iria desativar o YouTube,
transformou o Google Maps
em um velho pergaminho,
com jeito de caça ao tesouro, e
apresentou o Gmail Blue, nova
versão do seu serviço de
emails que tem como grande
novidade: ser azul.

No Japão, a empresa de tele-
comunicações KDDI lançou um
celular que é na verdade uma ca-
ma - para poupar o usuário de
ter de se levantar. E a Sony sol-
tou os cachorros, literalmente,
ao apresentar uma TV que só
exibe imagens em cores que
agradam aos cães, e com um
controle remoto adaptado ao
uso por patas.

No Twitter, ou melhor, “Twt-
tr”, um blog disse que os usuá-
rios que desejarem usar vogais

precisarão pagar US$ 5 por
mês. Já a Procter and Gamble
lançou uma versão do seu enxa-
guatório bucal Scope no sabor
“bacon”.

No mesmo ritmo, a montado-
ra alemã BMW ofereceu aos lei-
tores da Grã-Bretanha, onde há
grande agitação com a iminente
chegada de um novo bebê real,
o veículo chamado Pram (sigla
em inglês para “automóvel real

pós-natal”). O anúncio tinha
um carrinho de bebê em estilo
esportivo, e um cão da raça cor-
gis (favorito da realeza) em fren-
te ao palácio de Windsor.

No âmbito mais tradicional
das falsas notícias do Dia da
Mentira, o Yahoo francês colo-
cou em sua manchete o anún-
cio de que, por razões de econo-
mia, o presidente François Ho-
llande iria transferir seu gabi-
nete do palácio do Eliseu para
um dos subúrbios mais pobres
de Paris.

O site Iceland Review Onli-
ne noticiou que o Banco Cen-
tral da Islândia havia resolvido
o problema de como valorizar
a krona, moeda local, que so-
freu muito durante a crise fi-
nanceira. A reportagem satíri-

ca informava que a ilha escan-
dinava adotaria como moeda o
franco CFA, que circula em vá-
rios países africanos.

Na Grã-Bretanha, o Guardian
ofereceu ao seus leitores esquer-
distas óculos de “realidade au-
mentada” que permitem “ver o
mundo o tempo todo pelos
olhos do Guardian”.

O Daily Mail publicou um tex-
to assinado por “Nesta Vowles”
sobre o treinamento de corujas
para a entrega de correspondên-
cias internas em um escritório.

O Sun publicou uma foto de
Mick Jagger em uma barraca, di-
zendo que o milionário vocalis-
ta dos Rolling Stones teria passa-
do a Páscoa ao ar livre num trei-
no para o festival de rock de
Glastonbury. ■ Reuters

A Suprema Corte da Índia ne-
gou um pedido de patente apre-
sentado pela gigante suíça dos
medicamentos Novartis para
uma nova versão de um produ-
to de combate ao câncer, uma
decisão que, segundo ativistas,
protege o acesso dos mais po-
bres a remédios genéricos de
preço mais justo.

Em uma decisão histórica, a
corte indiana decidiu que a fór-
mula da nova versão do medica-
mento Glivec, para o qual a No-
vartis buscava obter a patente,
“não satisfaz os critérios de no-
vidade ou criatividade” reque-
ridos pela legislação local.

A Novartis também foi con-
denada a pagar os custos do
processo, que não teve o valor
divulgado. A decisão encerra
uma batalha de 7 anos, que pro-
vocou discussões sobre a legis-
lação indiana de patentes. O ca-
so foi acompanhado pelos prin-
cipais grupos farmacêuticos do
mundo. A Novartis apresentou
o pedido de patente em 2006 e,
desde então, a moção foi nega-
da em todas as instâncias.

Em uma nota oficial, a Novar-
tis criticou a decisão judicial e
alegou que “desestimula a des-

coberta de novas drogas essen-
ciais ao avanço da ciência médi-
ca”. “Esta decisão é um retro-
cesso para pacientes, porque
impedirá o progresso médico
para doença sem opções efeti-
vas de tratamento”, declarou o
diretor da Novartis na Índia,
Ranjit Shahani.

O advogado Anand Grover,
representante da Associação
de Ajuda a Pacientes com Cân-

cer, afirmou que estava “louco
de felicidade” com a decisão da
corte. “Isto representa um
enorme passo adiante para ofe-
recer medicamentos a preço
acessível aos mais pobres”, dis-
se Grover.

Pratibha Singh, advogado da
empresa de remédios genéri-
cos Cipla, afirmou que a corte
“deixou claro que não se pode
patentear uma nova droga ape-

nas fazendo algumas modifica-
ções. A lei de patentes indiana
foi apoiada pela corte”.

A empresa alegava que uma
forma melhorada do Glivec me-
recia certamente uma nova pa-
tente, ao afirmar que a nova fór-
mula era absorvida mais rapida-
mente pelo organismo. Críti-
cos, no entanto, apontaram
que as mudanças na fórmula
eram “óbvias e de rotina”.

A legislação indiana limita a
capacidade dos laboratórios far-
macêuticos de obter novas pa-
tentes introduzindo apenas pe-
quenas modificações nas fór-
mulas (um processo denomina-
do “evergreening”).

A decisão da Suprema Corte
permite que os laboratórios de ge-
néricos continuem produzindo a
própria versão do Glivec. Leena
Menghaney, do conselho jurídi-
co da organização Médicos Sem
Fronteiras, lembrou que o trata-
mento de um paciente durante
um mês com Glivec custa US$ 4
mil, enquanto na Índia a versão
genérica custa menos de U$ 73.

Única droga
“Esta decisão é um enorme alí-
vio. Ajudará a salvar muitas vi-
das, não apenas na Índia mas
em todos os países em desenvol-
vimento”, disse Menghaney.

Para a especialista, a decisão
do tribunal “não significa que
novas patentes não serão con-
cedidas na Índia, mas a prática
abusiva de buscar muitas paten-
tes diferentes patentes para
uma única droga terminará”.

Em 2007, a Alta Corte de Mad-
ras já havia negado o pedido da
Novartis de uma nova patente
para o Glivec. Em 2009, o argu-
mento foi derrotado no Painel
de Apelação Indiano sobre Pro-
priedade Intelectual. O painel
já havia alegado que a nova fór-
mula do remédio não era muito
diferente da versão original. ■

AQUISIÇÃO

Eurofarma compra a peruana Refasa Carrión

Dia da Mentira vira ferramenta de marketing

Novartis perde na Índia batalha por
patente de remédio contra o câncer

A Eurofarma fechou há duas semanas a compra da Refasa Carrión, a

25ª companhia do setor no mercado peruano. A empresa já adquiriu,

desde 2009, pequenas empresas na Argentina, no Uruguai, no Chile

e na Colômbia. Juntas, as operações internacionais equivalem a 8%

das vendas da Eurofarma. O México e a Venezuela são mercados

prioritários. O mercado brasileiro de medicamentos representa 40%

do latino-americano e cresceu, no ano passado, a uma taxa de 12%.

Empresas como Google, BMW
e Sony aproveitaram a data
para divulgar suas marcas

Henrique Manreza

Gianluca Colla/Bloomberg

Versão do Glivec “não
satisfaz critérios de
novidade ou criatividade”,
segundo corte indiana

O Google anunciou
que iria desativar o

Youtube e modificou
a visualização do

Google Maps para
um pergaminho

Novartissedefende: anovafórmuladomedicamentoéabsorvida maisrapidamente peloorganismo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. 13.
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