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A INOVAÇÃO , 
NO CRISTALIA , 

E RECONHECIDA 
NOVAMENTE 
O Laboratório Cristália está mais uma vez 
entre as três empresas mais bem colocadas 
no Prêmio Valor Inovação Brasil 2018. 

Este reconhecimento prova que o Cristália estava 
certo quando decidiu-se por inovar. Detêm 105 patentes 
registradas nos últimos 15 anos e está pronto para 
os grandes desafios do futuro. 

~CRISTÁLIA 
!5emtre lftn pa:;:;v à /rente ... 
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DESTAQUES 
SETORIAIS 

FARMACÊUTICA E 
CIÊNCIAS DA VIDA 

Por Felipe Dat t 

INTENSIDADE 
NA PESQUISA 
Laboratórios ocupam a segunda colocação. entre 
os 21 setores do ranking, com o maior nível de 

investimento da receita líquida em atividades de P&D 
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• FARMACÊUTICAS E CIÊNCIAS DA VIDA 

A 
inovação é a principal prio
ridade na agenda estratégica 
de 62% das empresas da área 
farmacêutica e de ciências da 

vida no Brasil. Trata-se do segundo maior 
percentual entre todos os segmentos do 
levantamento, atrás apenas de bens de 
consumo ( 67%), conforme o ranking Va
lor Inovação Brasil 2018. A busca pelo 
desenvolvimento de novas moléculas e 
medicamentos e a condução de estudos 
clínicos que validem as descobertas levam 
o segmento a aparecer na segunda posição 
entre os 21 pesquisados quanto ao nível de 
investimento da receita líquida em P&D, 
com uma mediana superior a 5% do fatu
ramento anual. 

O setor é também o quarto que mais 
investe em inovações não rotineiras ou 
incrementais: 53% dos recursos. Líder na 
produção de anestésicos na América La
tina, o Laboratório Cristália dedicou 6% 

do faturamento de R$ 1,9 bilhão em 2017 
para atividades de pesquisa, desenvolvi
mento e inovação. Para 2018, a empresa 
está investindo R$ 20 milhões na amplia
ção de sua unidade de P&D, localizada no 
complexo industrial de Itapira (SP), e que 
reúne uma equipe de 300 pesquisadores 
que se dedicam a buscar inovações em 
três áreas: farmacêutica, farmoqtírrnica 
e biotecnológica. 

Com expertise para o desenvolvimen
to ele todas as etapas ele produção ele um 
novo produto, da concepção da molécula 
ao medicamento final, o laboratório de 
origem nacional lançou 29 novos produ
tos no mercado nos últimos anos, alcan
çando um total de 1 OS patentes ( em países 
como Brasil, Argentina, Canadá, China, 
EUA e Japão), além de 207 depósitos de 
pedidos de patentes_ 

"A inovação mais radical que desen
volvemos foi um produto para disfunção 
erétil, o Helleva. É da mesma farnília do 
Viagra, mas com urna molécula nova, de
senvolvida inteiramente no Brasil", afirma 
o presideme do Conselho Diretor do labo
ratório, Dr_ ()gari Pacheco. As inovações 
não se resrringem à pesquisa de novas 
moléculas.. (.;m dos principais produtos 
que na.sce= do centro de P&D da com
panhia foi uma embalagem inovadora 
~ conrabc...'11 para mitigar os riscos de 
inieccão hospitalar nos centros cirúrgi-
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cos - a embalagem também é esterilizada 
na parte exterior. Batizada de sterile pack, 
essa embalagem é utilizada atualmente 
em todos os produtos hospitalares do Cris
tália, como anestesias e morfinas. 

Entre os projetos em desenvolvimento 
pelo Cristália atualmente, pelo menos 25% 
são classificados como inovações radicais. 
Nesse momento, está em curso o desen
volvimento de um inovador hormônio 
de crescimento para evitar o nanismo. 
O medicamento atual é utilizado pelos 
pacientes em doses diárias. "Estamos de
senvolvendo um hormônio de longa dura
ção, permitindo ao paciente uma injeção 
a cada 15 dias. Já conseguimos isolar a 
molécula e precisamos traduzir isso em 
medicamentos. A expectativa é que isso 
ocorra dentro de três anos", diz. 

A Libbs direciona 10% do faturamento 
para P&D e inovação, o dobro do verificado 
p ela média do mercado. "A inovação nes-

sa indústria ~ feita por poucas empresas 
e em poucos pá1Ses. Entendemos que de
veríamos trilhar o caminho da inovação e 
não da cópia. Para nos especializarmos e 
desenvolvermos produtos novos, teríamos 
qm: fazer um sacrifício em termos de inves
timentos", afirma o presidente-execurn."O. 
Athayde Júnior. 

Em 2016, a Libbs investiu RS 500 ;ni

lhões na construção da primeira pla:lra 
nacional para a produção de biossi::d.!
res em escala industrial no Brasil, a~ 
Os medicamentos biossirnilares são il:
mulados a partir de materiais blOkigicas 
(produzidos a partir de células ó,as.ax:» 
bactérias, fungos ou células de roa=:-1i-r:,s 
e utilizados no tratamemode~.m
toimunes e cânceres avançad,o6. • ~
tativa da Libbs é que, nos prú:c;;;;as 
seis medicamentos bi~~ 
produzidos na fábrica 

Em março de 2018. o ::.d.a.~ 
meçou a comercializar o p::=:.t:ILt.l 
milar à base de anticorpo :::lllx:a:xi:i=.~ 

logia e transformado e.:: =i::ó::.i::::cin::. 

A previsão é que, em ciacc 
camento seja produzidc :.J..;;,,.~=.::...:.,;;;... 

- durante este tempo, a:.-~:u:E:::::;;:;.:...: 

tra:nsferencia de tecnologia do biossimilar 
para o bsriruto Butantan. "A transferência 
de bid.ógicos é quase como o desenvolvi
mr:nm de um novo produto, tamanha a 
~ dade",diz. 

Pc: :neio de um contrato de Parceria 
deDesrcmlvimento Produtivo (PDP) com 
e !:=!:srério da Saúde, a Libbs levantou 
.:=505 com o BNDES e a Finep para a 
cm:s:-Jào da planta e a transferência de 
~ para o Brasil. O governo, por 

~ ~ se comprometeu a comprar o 
.::rcxa=iento junto ao laboratório, com 

decrescentes ao longo dos anos. "O 
ei::::::2forma de contrato que o gover

~ u para quebrar o monopólio 
.cr i::;:s::;;:>OS ~stratégicos, aumentando o 
~de ofertantes deum determinado 
;::::rc"rz::;,enro", diz. 

Ca= = portfólio com mais de 200 
i;:z:::c::::J5t:m fase de desenvolvimento clí-

~ CCJl',-ação no Brasil a condução de 
d=:cos. No último triênio, o braço 

::=z;;;;c= do grupo farmacêutico de ori
:~:::1.=i::z:r-.'eStiu mais de R$ 222 milhões 
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!ill1 pesquisas clínicas, que beneficiaram 
ais de 30 mil pacientes em cerca de 300 

~ tros de pesquisa no Brasil. 
Os estudos de desenvolvimento clí

· co são estratégicos para a indústria 
iirmacêutica para a validação de novos 

dicamentos e terapias que tratem ou 
vinam doenças. No Brasil, os estudos 

.lrncos da Novartis são conduzidos para o 
te de inovações nas áreas de oncologia, 
diovascular, de biassimilares e cuida
oftalmológicos. "A Novartis é, segura

nte, a primeira ou a segunda empresa 
Jpmacêutica que mais investe em estudos 

· cos no Brasil", diz o diretor de relações 
emamentais,João Sanches. 
Conforme o especialista, apesar das 
elentes condições para o desenvolvi-
to de estudos clínicos no Brasil ("em 
os de oferta de infraestrutura, boa 

eia e captação ele pacientes"), a execu-
desses estudos ainda é desafiadora no 
il por conta de aspectos regulatórios e 
·s. "AAnvisa tem diminuído os prazos 
a condução de estudos clínicos no 

il, que chegaram a ter um período de 
vação superior a um ano. Hoje este 

prazo está em seis meses, com tendência 
de diminuir", diz. "Mas, para o Brasil ser 
competitivo globalmente, é preciso de um 
prazo médio menor. O Brasil não atrai hoje 
nem 1% dos investimentos mundiais em 
estudos clínicos, e poderíamos multiplicar 
esse número por cinco facilmente", com
pleta Sanches. 

Já a Roche Farma Brasil direcionou um 
total de R$ 400 milhões para pesquisa e 
desenvolvimento no Brasil nos últimos 
três anos - foram R$ 160 milhões apenas 
em 2017. A linha estratégica de atuação é 
também a condução de estudos clínicos. 
Cerca de 240 centros de pesquisa locais 
estão envolvidos em mais ele 85 estudos 
clínicos. Atualmente são cerca de 1,4 mil 
pacientes brasileiros envolvidos com as 
inovações em protocolos clínicos. 

A Roche mantém, na sede no Jaguaré 
(SP), um departamento de pesquisa clinica 
com 42 profissionais dedicados a trazer 
estudos globais da companhia ao Brasil. A 
ideia é que todos os medicamentos desen
volvidos globalmente possam ser testados 
no país antes do lançamento. Os estudos 
são realizados em hospitais privados e, 
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52 ROCHE 

também, na rede do Sistema Único de 
Saúde ( SUS), com o intuito de testarnovos 
medicamentos e terapias em áreas como 
a oncológica (tumores) e de neurologia 
( Alzheimer, esclerose múltipla, autismo), 
por exemplo. "Com os estudos clinicas, os 
pacientes têm acesso antecipado a terapias 
que podem prolongar a vida ou mesmo 
curar suas doenças", diz o presidente da 
Roche Farma Brasil, Rolf Hoenger. 

Em outra frente, a empresa vem fomen
tando o desenvolvimento das healthtechs, 
as startups que apostam em tecnologias 
disruptivas para transformar o segmen
to de saúde. No ano passado, a empresa 
patrocinou a primeira edição do Desafio 
Roche para Startups, com o tema "ltans
formando a Jornada Oncológica". Para a 
edição 2018 do desafio, a busca é por em
presas novatas com abordagens inovado
ras em projetos de gestão digital de dados 
para o setor de saúde ( a exemplo de novos 
prontuários médicos eletrônicos, sensores 
wearable, softwares para diagnósticos re
motos automatizados etc.). 

Na edição passada, a vencedora foi 
a startup gaúcha Ziel Biosciences, que 
inovou na metodologia de prevenção 
do câncer de colo do útero com um dis
positivo que p ermite a coleta do exame 
por pessoas não especializadas - o que 
pode facilitar a detecção do papilomaví
rus humano (HPV) em regiões de difícil 
acesso para os serviços de saúde. A Roche 
auxiliará as startups com a participação 
em congressos internacionais e mentoria. 
"Ao aumentar as interações externas, a 
Roch e consegue identificar mais facil
mente onde estão as melhores ideias. 
Eventuais aquisicões serão estudadas 
caso a caso-. diz Hoenger. • 
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EMPRESAS MAIS li 

Empresa Setor Posição Emi:,resa li-. 

2018 2017 

EMSRAER Bens de Capital 39 87 ~ 

WHIRLPOOL Bens de Consumo 40 75 e:-
PETROBRAS Petróleo e Gás 41 ... 
NATURA Bens de Consumo 42 47 ......... -3M Química e Petroquím .• Embalagens e Papel eCeulose 43 23 ....... - .. ~ .. 
WEG Bens de capital 44 49 711! 

CIELO Serviços Financeiros 4S )6 ~ '-=- ;zGrandePorte 

ACHÉ Farmacêuticas e Ciências da Vida 46 ..... '::iPJc.a:::>Vida 

EMBRACO Bens de capital 47 w -BRADESCO Bancos 48 BI ~ .---.---..~es 
Hospital lsraelitl Albert Einstein Serviços Médicos 49 21 a 
IBM Tecnologia da Informação 50 s. -~e~Decoração 

CNH Industrial Automotiva e Veículos de Grande Porte 51 

Samsung Bens de Consumo ::..:a:iaVida 

Braskem QJinica e Petroquím .• Embalagens e Papel e Celulose 

lt.iú Unibanco Bancos S4 -=-::..Grande Porte 

Vale Mineração. Metalurgia e Siderurgia 

Microsoft Tecnologia da Informação 

Solvay QJinica e PetroqÚm. , Embalagens e Papel eCeUose 

Totvs Tecnologia da Informação 

Mahle Automotiva e Veículos de Grande Porte B 

Stefanint Tecnologia da Informação a: -= 
Grupo Boôcário Bens de Consumo • 
Basf Química e PetroqUim., Embalagens e PapeleC.U:S. a;;'. 

li 
Kroton Serviços 

) 
Cnstáloa Farmacêuticas e Ciências da Vida 

lt 
FiatQ-ryslerhmncllies-R:A Automotiva e Veículos de Grande Porte 

li - Farmacêuticas e Ciências da Vida 
1( 

F1owy Serviços Médicos 
IC 

Anã Seguros e Planos de Saúde 

'º Om!m Química e Petroqulm .• Embalager,; e Pap,l "Caaa :-,.. 
10 

"""' Telecomunicações 
--• ryadlentes 'º ,0:0 Automotlva e Veículos de Grande Ponz ._,_::..Grande Porte 

10 
MN.,'Yt Automotiva e Veículos de Grande Pon2 

Ili 
Gn:lq,el'S,I. Automotiva e Veículos de Grande Ponz 

IT 
-p Materiais de Construção e de Deançã, - n; 
~SsllÇ3SMédicos Serviços Médicos ' a n, .... Serviços Financeiros ~ e Papel e Celulose 

ll• 
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5 INOVADORAS 

Posição Empresa Setor Posição Empresa Setor 

2018 2017 2018 2017 

77 90 EDP Energia Elétrica 115 CBMM Mineração, Metalurgia e Siderurgia 

78 Saint•Gobain Materiais de Construção e de Decoraç~ 116 102 Clmargo Corrêa Infra Engenharia e Infraestrutura 

79 36 Eu rolar ma Farmacêuticas e Ciências da Vida 117 86 Sanepar Serviços 

80 Clrgill Alimentos, Bebidas e Ingredientes 118 119 Owens Illinois Química e Petroquín., Embalagens e Papel e CeUose 

81 85 Conaemat Engenharia e Infraestrutura 119 GPA Comércio 

82 67 Lorenzetti Materiais de Construção e de Decoração 120 110 Bemis Química e Petroquím., Embalagens e Papel e Celulose 

83 24 BRF Alimentos, Bebidas e Ingredientes 121 147 Prati-Oonaduzzi Fannacêuticas e Ciências da Vida 

84 52 Electrolux Bens de Consumo 122 Sabesp Serviços 

85 62 Anima Educação Serviços 123 92 Mercedes-Benz Automotiva e Veículos de Grande Porte 

86 71 lngredion Alimentos, Bebidas e Ingredientes 124 105 São Francisco Saúde Seguros e Planos de Saúde 

87 104 Energisa Energia Elétrica 125 14 4 Arcor Alimentos, Bebidas e Ingredientes 

88 31 Enel Energia Elét rica 126 84 A.C. Clmargo Serviços Médicos 

89 64 Janssen Farmacêuticas e Ciências da Vida 1Z7 158 Anglo American Mineração, Metalurgia e Siderurgia 

90 94 Coopercitrus Agro negócio 128 123 Repsol Sinopec Petróleo e Gás 

91 166 Positivo Bens de Consumo 129 113 White Martei Química e Petroquím., Embalagens e Papel e Celulose 

92 UndeGases Química e Petroquím .. Embalagens e Papel e Celulose 130 153 Pernambuc.inas Comércio 

93 Shell Petróleo e Gás 131 Banco do Brasil Bancos 

94 176 JBS Alimentos. Bebidas e Ingredientes 132 140 Brasilprev Seguros e Planos de Saúde 

95 39 Santander Bancos 133 82 Uoldiveo Tecnologia da Informação 

96 81 Sodexo Benefícios Serviços Financeiros 134 107 Kimberly Clarlc Bens de Consumo 

97 146 Aegea Saneamento Serviços 135 128 Copel Energia Elétrica 

98 Engie Energia Elétrica 136 78 DSM Agronegócio 

99 120 Localiza T ranspones e Logística 137 155 Schneider Eleanc Bens de Clpital 

100 111 União Química Farmacêuticas e Ciências da Vida 138 133 Airliquide Qumica e Petroquím., Embalagens e Papel Celulose 

101 103 Smiles Serviços Financeiros 139 170 Via Varejo Comércio 

102 Hypera Pharma Farmacêuticas e Ciências da Vida 140 97 Sanofi Farmacêuticas e Ciências da Vida 

103 46 Netshoes Comércio 141 Bradesco~ Seguros e Planos de Saúde 

104 56 AlgarTech Tecnologia da Informação 142 83 Recl<itt Bend<,se- Bens de Consumo 

105 53 Nexa (Votorantim) Mineração. Metalurgia e Siderurgia 143 Dasa Serviços Médicos 

106 AbbVie Farmacêuticas e Ciências da Vida 144 43 BancoOrigi,al 3ancos 

107 159 Renner Comércio 145 165 LeroyMeriin Comércio 

: \ 
108 Andrade Gutierrez Engenharia Engenhana e Infraestrutura 146 77 iGUi Materiais de Construção e de Decoração 

109 CBA M....-ação. Metalurgia e Siderurgia 147 Coplacaria ~ 

~ 1 
110 99 Multiplus 5erv,ços Financeiros 148 Liq Sen,ços 

111 137 Sabin Servç,sMédicos 149 118 Coteminas 31!1lsdeConsumo 

~ 1 

112 129 Votorantim Cimentos Mar.mas de Construção e de Decoraç.lo 150 Gol - .nsportes e Logística 

113 58 P&G Bens de Consumo 

114 168 Celesc Distribuição EnergiaElénica Fonte Valor loovação 8rasi -edç.lc ~ 
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