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The size and relevance of the Ameri-
can market both from Regulatory and 
Scientific standpoints, and the need 
to serve better the small innovator fir-
ms led Hovione to set up operations 
in the uSA. in 2001 Hovione opened 
a research center in New Jersey, near 
Princeton. The goal of the site was 
to provide small quantities of active 
pharmaceutical ingredients (APis) for 
clinical trials, and thus cover a major 
gap many of the competing European 
players had left open. 

The investment in this greenfield 
site was at the time quite large for 
Hovione’s size. it amounted to $20 
million when Hovione’s sales were 
just below $100m. 

We are very proud of our past, but 
we remain committed to the future 
and we are fully aware on how  
competitive the market is. 

There is no time to rest on our 
laurels.

1	In	Diário	Económico,	24th	July	2012

por guy viLLax
Chief executive

hOVIONE IN ThE US
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This could not have been achie-
ved at the time if it wasn’t for 
the strong support of Portuguese 
banks especially Banco Espírito 
santo – the one bank that throu-
gh thick and thin has been at our 
side for over fifty years in all the 
continents where we operate.

Hovione’s exports to the US, 
Japan and Northern europe are 
also important to Portugal’s 
economy as a whole. Hovione 
became last year the leading 
pharmaceutical company in Por-
tugal1 in terms of exports, with 
the Us representing the biggest 
share. 

Over the last 10 years the Research 
Centre in New Jersey met many goals. 
Some were part of the original pro-
ject: proximity to clients and to the 
FdA, acquiring new clients and ser-
ving them so well that when the ca-
pacity of the New Jersey site was too 
small, the customer felt comfortable 
enough with Hovione to transfer the 
business to Portugal or Macau. Other 
successes were not predictable. 

The centre became a great place for 
promising young people from our 
other sites to rotate through. As new 
drugs became more potent their vo-
lumes decreased and the centre be-
came capable of doing commercial 
products. 

Today the New Jersey research cen-
tre is regularly inspected by FdA and 
supplies commercial product for the 
uS market. Another feather in the 
cap of the New Jersey team is ha-
ving been invited to OSHA’s VPP Star 
program – this is an award reserved 
to the top percentile of best perfor-
mers in the fields of health, safety and 
environment.

Hovione executives play an active 
role in the debate that defines the 
direction of industry regulations. in 
2007 Hovione’s CEO testified at a sub-
committee session of the uS Con-
gress in representation of the Europe-
an APi industry. 

during 2011 Hovione executives 
were part of the industry team that 
negotiated the Generic drugs user 
Fees Act. This quickly resulted in le-
gislation that will get industry to pay 
$300m annually to FdA in user fees, 
that will accelerate the approvals of 
generic drug applications and that 
will also double the number of ins-
pectors that enforce compliance of 
GMPs in manufacturing sites located 
outside the uSA. This is the most sig-
nificant legislation change for the uS 
generics industry in 20 years.

European firms, and Portuguese ones 
in particular, are facing uncertain ti-
mes. Hovione is able to face the cur-
rent crisis with some comfort becau-
se the sector where it operates is not 
subject to bubbles – neither booms 
nor busts. Yet the robustness of the 
company comes from its very balan-
ced product and client portfolio. 

Hovione has no excessive dependen-
ce in any specific market, no product 
or client is too significant – and the 
development pipeline is deep and 
ensures long-term growth. Over the 
last 30 years the uS pharmaceutical 
industry has found in Hovione a relia-
ble partner for generics and innova-
tors alike. 

To the Mylans and Tevas of America 
Hovione is a reliable source of com-
petitively prices APis. To big Pharma 
and small Biotechs Hovione is the 
APi workhorse – able to develop and 
support launches of new life-saving 
drugs. 

We have been central to bringing new 
drugs for unmet needs in the fields of 
HiV, Cardiovascular diagnostic, Hepa-
titis C and Cystic Fibrosis. 

We recently opened an office in 
Mumbai, india to support the globa-
lization of our customers, and in the 
next couple of weeks we are announ-
cing a major new strategy that offers 
a comprehensive set of new techno-
logies to address the problems of lack 
of solubility of compounds in clinical 
development. 
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Foi com satisfação, mas também com 
um elevado sentido de responsabi-
lidade, que a equipa da Leadership 
Business Consulting recebeu um dos 
cinco AmCham Tributes por ocasião 
da comemoração dos 60 anos da Câ-
mara de Comércio em Portugal em 
reconhecimento das entidades que 
têm dado um “contributo para uma 
maior aproximação e entendimento 
entre Portugal e os EuA”. Neste arti-
go, sintetizamos algumas das ações 
desenvolvidas no passado, mas aci-
ma de tudo, salientamos um possível 
caminho futuro de reforço da ligação 
da economia portuguesa a Silicon Val-
ley que possa mobilizar vários agen-

tes económicos em Portugal. Antes, 
permitam-me uma breve referência  
a dois dos outros premiados. O dr. Rui 
Machete, de quem fui colega no Parla-
mento português, está num patamar 
muito acima da grande maioria dos 
portugueses, na promoção de uma li-
gação entre Portugal e os EuA. A FLAd 
tem sido a instituição que mais tem 
colocado em prática esta ligação, em 
resultado de vários dos seus dirigen-
tes, entre os quais merece um desta-
que especial o dr. Charles Buchanan.  
A Leadership Business Consulting ain-
da tem muito caminho pela frente an-
tes de ombrear com estes líderes que 
devem servir de inspiração a todos 

ACeLerADor/GATewAy GLoBAL
•	 Construir	conexões	globais
•	 Afinar	modelo	de	negócio	global
•	 Aceder	a	expertise	de	ponta
•	 Reforçar	cultura	de	Game Changer
•	 Obter	financiamento
•	 Importar	modelos	de	incubação

o MAis DesTACADo 
cLUSTEr MUNDiAL 
De iNoVAÇão
e eMPreeNDeDorisMo

CoMPeTiTiViDADe
•	 Crescimento	económico
•	 Emprego
•	 Desenvolvimento exPorTAÇões

INTERNACIONALIZAçãO
ALCANCe GLoBAL

iMPACTo ACUMULADo
•	 Partilha	de	network
•	 Modelo	de	negócio	globalizado	gera	receita
•	 Utilização/partilha	de	expertise
•	 Alavancagem	do	financiamento
•	 Contaminação	cultural
•	 Novos	modelos	de	incubação
•	 Reforço	do	ecossistema	empreendedor

MAior ATrATiViDADe De:
•	 Investimento
•	 Talento	empreendedor
ProDUTos / eMPresAs 
+ CoMPeTiTiVAs

nós. Também na equipa da Leadership 
Business Consulting há que destacar 
o desempenho extraordinário do Tor-
ben Rankine, Partner no escritório de 
San Francisco, na promoção da ligação 
da economia portuguesa à Califórnia.

A Relevância de Silicon Valley
A relevância de Silicon Valley para  
a economia portuguesa está esque-
matizada na figura a seguir.

O Passado
Entre as várias iniciativas que temos 
desenvolvido entre Portugal e Silicon 
Valley destacamos duas. A primeira 
iniciativa é o GSI International Exe-
cutive Program, um programa de 
emersão intensivo de 7 dias em Sili-
con Valley dirigido a executivos de 
topo de grandes empresas e a CEOs 
de empresas de elevado potencial, 
designado de Global Strategic inno-
vation (ver mais informações e inscri-
ções em www.globalstrategicinnova-
tion.com). 

Trata-se de um programa premium, 
que conjuga quatro componentes:
 i)  Formação em inovação estratégi-
 ca com referência mundiais (com  
 o apoio das universidades de  
 Stanford e de San Francisco), 
ii)  interacção com Champions (de 
 onde se destaca a interação regu- 
 lar com a Cisco), 

CARLOS VALLERé OLIVEIRA
Managing Partner - Leadership 
Business Consulting
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Originalmente, este progra-
ma estava focado apenas em 
Portugal, mas desde este ano 
passou a encluir todo o mundo 
lusófono.

iii)  Sessões com incubadoras, como 
 o Plug and Play Tech Center, e 
iv)  Network exponencial (encontros 
 com empresários locais, políticos  
 luso-americanos, com o apoio da  
 PALCuS e da PAPS).

O Track Record do GSi international 
Executive Program é o seguinte:
• Mais de 130 executivos e 90 em-
 presas/entidades visitaram SV no  
 âmbito deste programa;
• Mais de 60 oradores; com as uni-
 versidades de Stanford, de San  
 Francisco e Santa Clara; 
• Mais de 35 empresas inovadoras 
 visitadas; 
• Mais de 500 pessoas participaram 
 nos eventos de networking;
• Já envolveu participantes de Por-
 tugal, Angola, Brasil, Cabo Verde,  
 Macau e Moçambique.

A segunda iniciativa é o GSI Accelera-
tors que assegura um Pavilhão Portu-
guês, designado de innovative Portu-
gal, numa das incubadoras de maior 
prestígio em Silicon Valley, o Plug and 
Play Tech Center (mais informação no 
site www.globalstrategicinnovation.
com) para receber start-ups ou em-
presas já estabelecidas com elevado 
potencial de crescimento, por perío-
dos de aceleração de três meses.

Este programa de aceleração, cujo par-
ceiro institucional é a AiCEP Portugal 
Global e tem o Alto Patrocínio do Pre-
sidente da República, segue a melhor 
prática desenvolvida pelo Plug and 
Play e hoje seguida por outros países 
europeus que têm também pavilhões 
nesta prestigiada e bem sucedida in-
cubadora. O GSi Accelerators conta 
com inúmeros parceiros entre os quais 
se destacam o BES, a FLAd, e a Brisa.

O Track Record do GSi Accelerators  
é o seguinte:
• 10 empresas aceleraram no Plug 
 and Play Tech Center;
• Foram realizados 2 boot camps 
 de preparação em Lisboa com  
 mais de 40 empresas (20+20);
• O subprograma Start up Challen-
 ge teve 22 candidatos e o sub 
 programa Start-up AidA teve 8  
 candidatos.

EMPRESAS qUE JÁ ACELERARAM 
EM SILICON VALLEy

O FUTURO
Olhando para o futuro, para que haja 
algum impacto na economia por-
tuguesa é preciso fazer muito mais  
e implementar ações complementa-
res. Entre o vasto conjunto de ações  
a desenvolver, que deveriam envolver 
um largo conjunto de atores da eco-
nomia portuguesa, salientam-se as 
seguintes dez. Em cada uma destas 
ações salientamos o contributo que 
a Leadership Business Consulting tem 
estado a dar. 

1. Promover a relevância 
de Silicon Valley para  
a Economia Portuguesa. 
Esta ação tem por objetivo alargar  
o leque de atores envolvidos com a 
ligação a Silicon Valley, pois só com 
alguma dimensão se conseguirá ob-
ter resultados. Neste sentido, temos 
efetuado várias reuniões e apresenta-
ções junto de grandes empresas na-
cionais, incubadoras, entidades públi-
cas relevantes e promovido este tema 
na televisão, na rádio e nos jornais. No 
passado dia 5 de Junho, realizámos 

em Lisboa um grande evento de apre-
sentação deste tema que contou com 
150 participantes.

2. Promover visitas regulares 
de Executivos a Silicon Valley 
Esta ação tem sido desenvolvida no 
âmbito do GSi international Executive 
Program cuja próxima edição decor-
rerá de 21 a 26 de Abril de 2013, com 
a participação de elementos dos vá-
rios países do mundo lusófono.

3. Promover a Incubação/Acelera-
ção de Empresas Portuguesas em 
Silicon Valley 
Neste momento, a decorrer de forma 
sistematizada e continuada, existe 
apenas o GSi Accelerators, que está 
a entrar numa fase mais madura, en-
volvendo mais parceiros e mais insti-
tuições. No entanto, é de incentivar 
um movimento muito maior de start 
ups e de empresas portuguesas para 
processos de incubação e aceleração 
em Silicon Valley. Os ganhos são ele-
vados, em termos de alinhamento de 
modelo de negócio, construção de 
uma rede de network mundial, aces-
so a smart capital, acesso a peritos de 
referência e reforço de uma cultura de 
inovação de rotura.

4. Construir um Fundo de Investi-
mento (parte em Silicon Valley  
e parte em Portugal) 
Sem a componente de financiamen-
to será muito difícil conseguir-se que 
haja uma ligação com alguma dimen-
são a Silicon Valley. Por isso, seria im-
portante constituir um fundo, pelo 
menos, para apoiar financeiramente 
a aceleração de start-ups em Silicon 
Valley e investir no seu crescimento 
se forem suficientemente atrativas. 

Este fundo deveria ser constituído 
por capital dos dois lados do oceano. 
A Leadership Business Consulting 
está em conversações com várias en-
tidades para constituir um fundo des-
ta natureza.

 5. Trazer parte do ecossistema 
de Silicon Valley para Portugal
um dos objetivos da ligação a Silicon 
Valley é o desenvolvimento do ecos-
sistema de apoio ao empreendedo-
rismo inovador em Portugal. Numa 
economia global em rede, a ligação  
a superclusters de empreendedorismo 
como Silicon Valley, é o primeiro passo 
para se reforçar o ecossistema de em-
preendedorismo, pois sem integração 
na economia global não há empreen-
dedorismo global. O segundo passo  
é incorporar as vantagens dessa ligação 
no ecossistema nacional, trazendo para 
Portugal peritos, network, capital, ta-
lento empreendedor. Mas este segun-
do passo não é possível sem o primeiro 
passo, que é a nossa introdução na rede 
global. Neste momento, a Leadership 
Business Consulting tem várias incuba-
doras e Business Angels interessados 
em viajarem até Portugal e a desenvol-
verem laços com o ecossistema local de 
empreendedorismo inovador.

6. Promover a Ligação de Universi-
dades Portuguesas à Universidade 
de Stanford
A universidade de Stanford é o epi-
centro do conhecimento aplicado, da 

formação do talento e da cultura de 
empreendedorismo que diferencia 
Silicon Valley. As universidades portu-
guesas muito beneficiariam de aceder 
ao vasto conhecimento desta universi-
dade no campo do desenvolvimento 
do empreendedorismo, no campo do 
design thinking e no campo da ligação 
à economia real. Para este efeito, seria 
interessante promover formas de cola-
boração entre as universidades portu-
guesas e a universidade de Stanford. 
Neste âmbito, a Leadership Business 
Consulting tem promovido encontros 
entre Stanford e universidades portu-
guesas.

7. Utilizar Silicon Valley para
 Agregar Esforços da Lusofonia 
Portugal hoje tem muito mais atrativo 
para investidores se se posicionar como 
pivot e acelerador de negócios com  
o mundo lusófono, que representa 3,6% 
da população mundial e 4,3% do PiB 
mundial. Os países lusófonos, com 
exceção do Brasil, terão muito mais di-
ficuldade em se posicionarem numa 
plataforma como Silicon Valley sem a 
credibilidade que Portugal empresta. 
Por este motivo, interessa a todos que 
se estabeleça uma ponte entre todos 

nos esforços de ligação do mundo 
lusófono a Silicon Valley. É altura de 
começar a reforçar as dinâmicas que 
podem impulsionar a competitivida-
de da economia portuguesa. Na eco-
nomia global e em rede, a ligação  
a Silicon Valley é uma das dinâmicas 
que mais importa construir. Ainda 
está quase tudo por fazer. No en-
tanto, de uma quase total ausência 
de sensibilidade para esta matéria 
em Portugal, já se evoluiu para uma 
maior consciência da relevância 
desta ligação. As primeiras ações fo-
ram já testadas. A dinâmica está em 
construção. Creio que o futuro será 
risonho nesta ligação.
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