
SEM PATENTE
Venda de genéricos para doenças crônicas, em 2017

Crescimento no 1º semestre, em%*

Hipertensão Colesterol Diabetes

16,6

35,9

19,2

69,4%
dosmedicamentos para
hipertensão vendidos em
farmácias são genéricos; há
dois anos, a taxa era de 63%

56,4%
é a participação no
caso de remédios para
colesterol; em 2015,
era 42,1%

*comparado aomesmo período do ano passado Fonte: IMS Health/ProGenéricos
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OlaboratórioCristáliacon-
seguiu aprovar nos Estados
Unidos a patente de uma en-
zimautilizadano tratamento
de queimaduras e feridas.
Amedida é umdos princi-

pais passos da companhia
paraentrarnomercadoame-
ricano, afirma Ogari Pache-
co, fundador e presidente do
conselho da empresa.
“Estamos em negociações

comumparceiro local do se-
tor. Estãoavançadas,mashá
ainda umprazo para o regis-
tro dos produtos. Creio que
isso será feitoemumperíodo
deoitomesesaumano”,diz.
Acolagenase,queacabade

ser aprovada, é um dos car-
ros-chefes da farmacêutica e
édesenvolvidaapartirdeum
meio de cultura com proteí-
nas de plantas brasileiras.
O investimentonaenzima,

desdeo iníciodaspesquisas,
foi de R$ 120milhões.
Essaéa16ªpatentedoCris-

tálianosEstadosUnidos,nú-
mero superior ao aprovado
noBrasil (13).Atéhoje,acom-
panhia teve 93 dos seus 175

pedidos aceitos nomundo.
Além dos planos de atuar

nosEstadosUnidos, oCristá-
lia tambémplanejaconverter
a companhia, hoje limitada,
emumasociedadeanônima.
“É o primeiro passo para

fazer parte domercado acio-
nário”, diz Pacheco.
Não há uma data definida

paraumIPO(oferta inicialde
ações),mas a reestruturação
societária deverá ser conclu-
ída ainda neste ano.

5.200
são os funcionários diretos

R$ 1,7 BILHÃO
foi o faturamento em 2016

Cristália prevê
entrada nos EUA
após aprovação
de patente

HORADO CAFÉ

Ação contra pagamento às
transmissoras ganha adesões
Associações de empresas

dos setores de alumínio, ce-
râmica, indústria têxtil e a
Firjan (federação das indús-
trias do Rio) devem entrar
com ações na Justiça contra
umataxaderessarcimentoàs
transmissoras de energia.
Elas se somamaentidades

devidro,química,cloro, ligas
de ferroedosgrandesconsu-
midoresdeenergia,quejáha-
viamprotocoladoumproces-
so e conseguiram uma limi-
nar para não pagar a taxa,
que vem na conta de luz.
O grupo se reuniu em São

Paulonestaquinta (10),eain-
danãodecidiusehaverámais
ações na Justiça ou se as no-
vasassociaçõesvão se juntar
ao processo que já corre.
A ideia não é ganhar a

açãomas, sim,usaroproces-
sona Justiçapara forçarogo-
verno a rever os termos do
pagamento de R$ 62 bilhões
às transmissoras.
Esse valor se deve a com-

pensações por bens reversí-

veis construídos antes de
maio de 2000.
“A conta precisa ser revis-

ta.Queremosabrirpontespa-
ra negociação”, afirma Luci-
enBelmonte, superintenden-
tedaAbividro.Ogovernotem
sido “intransigente” nessa
discussão, diz o executivo.
“As discussão não é sobre

a indenização em si, mas,
sim,os jurosquecorrigemes-
sa conta”, afirmaSérgioMal-
ta,presidentedoconselhode
energia elétrica da Firjan.
A proposta do Ministério

deMinaseEnergiaéusarpar-
te de um fundo global do se-
tor elétrico para abater parte
dos R$ 62 bilhões.
Ela foi considerada insatis-

fatória pelos representantes
dosempresários.Peloscálcu-
los deles, isso representaria
R$ 1,5 bilhão a menos por
ano, o que dizem ser pouco.
Elesqueremqueaportaria

que estabeleceu o pagamen-
to, de 2016, seja revogada e
que a conta seja refeita.

Avendaderemédiosgené-
ricos para doenças crônicas
cresceu, em média, 19% no
primeiro semestredeste ano.
Osdados,quecontemplam

medicamentosparahiperten-
são,diabetesecolesterol, são
da IMS Health e da Progené-
ricos (associação do setor).
O maior acesso aos remé-

diosajudouareduzironúme-
ro de internações e a morta-
lidade por essas doenças no
país,avaliaMicheleLessa,do
Ministério da Saúde.
“O acompanhamento tem

começadomais cedo”, diz.
As internações por diabe-

tes e hipertensão no SUS ca-
íram 19% entre janeiro de
2016 emaio deste ano.
Nomesmo período, a ven-

daderemédiosparaessasdo-
enças nas farmácias subiu
25,4%, aponta Nelson Mus-
solini, presidente doSindus-
farma (entidade do setor).
Os genéricos impulsiona-

ram essa alta: no caso de hi-
pertensão, a fatia foi de63%,
em 2015, para atuais 69% .
“Aspessoasnãodeixaram

dese tratar,masoptarampor
medicamentos mais bara-
tos”,avaliaTelmaSalles,pre-
sidente da Progenéricos.
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Ummemorandodedezpá-
ginasquelevouàdemissãode
umengenheirodoGooglenes-
ta semana expôs como a ba-
talha ideológica que domina
a política e as universidades
americanas chegou agora às
empresas do Vale do Silício.
James Damore perdeu o

empregodepoisqueescreveu
umtextoquestionandooque
ele chama de tendência es-
querdista do Google, enviou
paraumgrupodecolegas eo
documento se espalhoupela
empresa, vazando também
para a imprensa.
Nele, o engenheiro afirma

queépreciso “parar deassu-
mir que as diferenças de gê-
nero [no trabalho] sãoconse-

quência de sexismo”.
Ele argumenta que prefe-

rências e características ine-
rentes a homens e mulheres
podem explicar, em parte,
por que homens dominam
postosde liderançaenaárea
de tecnologia do Google.
“Asmulheres têm, emmé-

dia, mais abertura a senti-
mentos e estética do que a
ideias”, escreveuDamore, ci-
tando pesquisas.
O texto causoubarulhona

imprensaamericana, eopre-
sidentedoGoogle,SundarPi-
chai,dissequeDamorefoide-
mitido porque o texto “vai
longe demais ao fazer avan-
çar estereótipos nocivos de
gênero”no localde trabalho.
Adireitaconservadorasaiu

emdefesa deDamore, dizen-
doqueoGoogle foi intoleran-

Batalha ideológicanosEUAchegaàs gigantesde tecnologia
Demissão de funcionário doGoogle acusado de sexismomovimenta direita conservadora, que afirma que empresa foi intolerante

Mike Blake - 7.ago.2017/Reuters

Logotipo do Google em prédio da empresa na Califórnia

teenão respeitoua liberdade
de expressão. O fundador do
WikiLeaks, Julian Assange,
ofereceu emprego aDamore.
MarkPerry, especialistado

centro de pesquisas conser-
vadorAEI,destacoudadosdo
governo dos EUA que mos-
tramqueaproporçãodemu-
lheres graduadas em ciência
dacomputaçãoem2015 (18%
dototal) é similaràparticipa-
ção delas nos empregos de
tecnologia do Google (20%).
Para Marie Hicks, autora

do livro “Programmed Ine-
quality” (Desigualdade Pro-
gramada), não só as pesqui-
sas que Damore menciona
são“altamente contestadas”
comoele “ignoradécadasde
história em campo”.
“Ironicamente,muitosdos

traços que ele identifica co-

modealguma formaprejudi-
ciaisàhabilidadedasmulhe-
res de serem boas engenhei-
ras de software são, na ver-
dade, traços que todos os
bonsprofissionaispossuem”,
diz, citando a capacidade de
trabalhar com outras pesso-
as e de ser mais detalhista.
Ela ainda defende a deci-

sãodoGoogleao lembrarque
uma empresa não tem “as
mesmasobrigaçõesqueogo-
verno em assegurar o direito
à liberdade de expressão”.
O Google, que nesta quin-

ta (10) faria um evento sobre
diversidade, desistiu do en-
contro.A justificativa foi pre-
ocupação com a segurança
dos funcionários, depoisque
sites de direita publicaram o
nomesdealgunsque tinham
proposto perguntas.

Contra... A Advocacia-
Geral da União (AGU) ajui-
zou uma ação contra a Gene-
ral Motors (GM) para cobrar
o ressarcimento de R$ 5,5 mi-
lhões ao INSS.

... reformaOvalor corres-
ponde a gastos da Previdên-
ciaparapagar 181benefícios a
127empregadosdamontadora
que tiveram doenças por con-
dições inadequadas de traba-
lho na fábrica de São Caetano
do Sul (SP), diz a AGU.

Alegação A ação se ba-
seia em auditorias do Minis-
tério do Trabalho em 2013 e
2014. A AGU alega que o res-
sarcimento àPrevidência des-
seprejuízo causadopor tercei-
ros está previsto no artigo 120
da Lei nº 8.213/91.

Empresa Procurada pela
coluna, a GM informou que
não vai se pronunciar sobre
o processo.

Crédito...OBNDESeoSe-
brae-RJ farão uma rodada de
investimentos comexecutivos
de bancos privados e peque-
nas empresas do Rio, na ter-
ça (15). A perspectiva é de R$
35 milhões de investimentos.

...carioca O banco quer
mais pequenas companhias
no crédito. E o Sebrae-RJ, di-
versificar os negócios, muito
concentrados em petróleo.
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Ogari Pacheco,
presidente do
conselho da

farmacêutica

Velati


