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As análises genéticas permitem
actuar ao nível do rastreio, mas
tambémnaterapêutica.Em1992,
Purificação Tavares, médica ge-
neticista,regressadadosEstados
Unidos, entendeu que os labora-
tórios públicos, os existentes na
altura em Portugal, demoravam
demasiado arealizaremos testes
genéticos.E,comAmândioTava-
res (primeiro professor catedrá-
ticodegenéticamédica)eCarmo
Palmares(médicaquedirigiaola-
boratório de citogenética), criou
oprimeirolaboratórioprivadode
genética médica em Portugal. O
que, segundo Purificação Tava-
res,presidentedo CGC Genetics,
levou também a uma melhoria
nostemposderespostadoslabo-
ratórios públicos.

No Porto nasceu, assim, o
maiorlaboratóriodegenéticaque,
hoje, contacom cercade 70 cola-
boradoreseumcentrodeinvesti-
gaçãoedesenvolvimento,através
doqualjáseconseguiudesenvol-
vernovastécnicasderastreioede
diagnóstico, e novos testes gené-
ticos. Por exemplo, submeteu a
patente os Painéis de Mutações
por “arrays” CGC que, segundo
PurificaçãoTavares,“permitere-
duzir 10 vezes o custo de um tes-
te, com um tempo de resposta
tambéminferioràsmetodologias
tradicionais,mantendoasensibi-
lidade e qualidade de execução”.

Mas há outros produtos pró-
prios que têm permitido ao CGC
conquistar mercado no exterior,
nomeadamente desenvolvendo
testes para populações diversas.
Por exemplo: no Médio Oriente,
onde a taxa de casamentos con-
sanguíneos é elevada, a necessi-
dadederealizaçãodetestesgené-
ticos é maior.

Além das instalações em Lis-
boaePorto,oCGC Geneticsjáen-
trounosEstadosUnidosdirecta-

mente e comprou dois laborató-
rios em Espanha. Está presente
em muitos outros mercados in-
ternacionais,atravésdeparcerias.
Além de fazer análises para hos-
pitaisouclínicasparaoutrostan-
tos países. “Adimensão reduzida
do mercado nacional tornou na-
tural, e quase obrigatório, o pro-
cesso de internacionalização do
CGC”. O mercado natural é refe-
rido pela empresa como sendo o
nacional e internacional. As difi-
culdades na internacionalização
foramvariadas,assumePurifica-
çãoTavares(vercaixa),masaem-
presa garante ser competitiva
com“qualquerlaboratóriodege-
néticamundial”.

Beneficiando de poderfazero
transporte expresso de amostras
biológicas consegue fazerumser-
viço de diagnóstico clínico para
qualquerhospitalemqualquerpar-
tedoglobo.Osangueeoutrosteci-
dos paraanálise chegamdos mais
variadospaíses.“Foicommuitoes-
forçoquechegámosaestenívelde
adequaçãoaomercadoecapacida-
dederespostaperantetodososde-
safios”,dizPurificaçãoTavares.

O CGC Genetics é o maior laboratório privado
de genética médica em Portugal. Mas assume
que o seu mercado natural é o mundo

CGC Genetics | Por ano, processa cerca de 56 mil pedidos de análise. O CGC disponibiliza mais de 1.500 testes genéticos.

PE RG U N TAS A . . .

CGC admite ajustar força de trabalho
com queda nos negócios com o Estado

O facto de serem uma empresa portu-
guesa cria obstáculos no estrangeiro? 
Se em Espanha existe um claro

proteccionismo em relação a em-
presasouprodutosnão-espanhóis,
em outros países a dificuldade é
conseguir demonstrar competên-
cia técnica e conhecimento numa
área de grande exigência, ganhan-
doaconfiançadosmédicosquenos
enviam as amostras dos doentes e
tendo preços muito competitivos.

O que dificulta a internacionalização? 
As dificuldades foram grandes e

oseuiníciofoidifícil:distânciasgeo-
gráficas,temporais,questõesalfan-

degáriasnotransportedeamostras,
logísticadostransportes,conflitode
regulamentações, avaliações, certi-
ficações e licenças específicas, dife-
rentesmoedaseculturas,idiomase
discrepâncias ético-legais entre
quempedeaanáliseeolaboratório.
Mas temos conseguido ultrapassar
as dificuldades e colocar-nos como
laboratório de referência interna-
cional. Com aforte políticade dife-
renciação,temosvindoacrescerea
ser requisitados pelas mais presti-
giadasinstituiçõesnaEuropa,Amé-
ricadoNorteeSuleMédioOriente.

Qual o impacto da crise no CGC? 

Acrisefezcomqueestivéssemos
maisatentosatodosossinaisdaen-
volvente externaàempresa, levan-
do-nosatomarmuitomaisdecisões
decurtoprazo.Oquenosestáaafec-
tarmaisdirectamenteéovolumede
negócio proveniente do cliente Es-
tado,quediminuiuem2011equede-
verá continuar a baixar em 2012.
ApesardospreçosdoCGCseremin-
feriores aos dos laboratórios do Es-
tado,esteefeitonaprocuradosnos-
sosprodutospeloshospitais podeter
delevaraalinharorumodanossaes-
tratégiae ponderar ter de ajustar a
forçadetrabalho,deformaanãobai-
xarmososníveisdeprodutividade.
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Prémios exportação
As melhores exportadoras são
hoje anunciadas, num evento
com o ministro da Economia.
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I D E I AS - CH AVE

O QUE FAZ O CGC GENETICS?
O CGC Genetics foi o primeiro
laboratório privado de genética

médica em Portugal. Tem como
missão “dotar a comunidade médica
das mais avançadas formas de
diagnóstico” nessa área.

QUAL O NEGÓCIO?
As áreas de maior relevo são
o rastreio e o diagnóstico

pré-natal, a oncologia (com testes de
rastreio de cancro de cólon no
sangue), testes para neurologia
(doenças e síndromes genéticos), e
mais recentemente os testes de
farmacogenómica (que permite
identificar para cada pessoa,
consoante o seu perfil, a indicação
própria para uma terapêutica em
psiquiatria, cardiologia e cancro, por
exemplo).

EM QUE PAÍSES ESTÃO?
O CGC Genetics tem
instalações em Portugal

(Porto e Lisboa), Espanha (Madrid) e
Estados Unidos da América (New
Jersey). Nos outros países a
internacionalização é através de
parcerias. E está presente na
Argentina, Canadá, Costa Rica,
México, Panamá, Porto Rico, Arábia
Saudita, Bahrein, Emirados Árabes
Unidos, Irão, Israel, Japão, Jordânia,
Tailândia, Bélgica, Croácia, Itália,
Países Baixos, Reino Unido, República
Checa, Suécia, Turquia, Austrália,
Brasil. E recebe amostras de outros
países esporadicamente. O maior
cliente deste laboratório está fora de
Portugal. O CGC recebe pedidos para
análises genéticas de hospitais
nacionais e internacionais, públicos e
privados, bem como clínicas e outros.
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CONHEÇA O LABORATÓRIO QUE TESTA A NOSSA GENÉTICA
PARA PREVENIR E ORIENTAR A TERAPÊUTICA


