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Jeffrey Kindler, o presidente da farmacêutica Pfizer, veio do McDonald's como esperança de 
renovação.Charlie Wilson Quando assumiu o comando da Pfizer Inc., em julho de 2006, Jeffrey 
Kindler foi aclamado como alguém de fora que finalmente iria acabar com a estagnação da 
gigante farmacêutica.  
 
Mas, a caminho do vigésimo mês no cargo, Kindler não tem muito o que mostrar depois das 
ambiciosas previsões de que iria "transformar todos os aspectos de como fazemos negócios", com 
"planos de ação concretos e específicos". De fato, ele ainda não mostrou como resolverá o maior 
problema da empresa: a iminente perda de US$ 13 bilhões em receita anual proveniente do 
remédio anticolesterol Lípitor, cujas patentes começam a expirar em 2010. 
 
Não há nada aparente entre as novas drogas da Pfizer em estágios finais de testes que poderia 
chegar perto de substituir essas vendas, e Kindler não fez nenhuma aquisição importante que 
pudesse preencher o vazio. Desde que ele assumiu a presidência, a ação da Pfizer caiu quase 
15%, depois de cair quase 50% durante o comando seu antecessor. Ontem ela teve baixa de 
0,13% e fechou a US$ 22,25. 
 
A Pfizer negou vários pedidos para liberar Kindler para uma entrevista, citando uma reunião 
amanhã, quando ele fornecerá a Wall Street sua atualização anual sobre a estratégia para a 
empresa.  
 
Embora ainda seja muito cedo para julgar o desempenho de Kindler, os investidores estão ficando 
impacientes. 
 
"Estamos perto de chegar ao fim da época em que se pode argumentar que ainda é cedo demais 
para mudanças visíveis", diz Kris Jenner, administrador de carteira da T. Rowe Price, que possui 
cerca de 50 milhões de ações da Pfizer. "Eles tiveram uma janela de oportunidade, mas ela está 
começando a se fechar." 
 
Ralph Shive, diretor de investimentos do First Source Monogram Income Equity Fund, diz que "eu 
aposto (na Pfizer) há dois anos e não tenho muito para mostrar". A firma de Shive tem cerca de 
231.000 ações da Pfizer. 
 
A reunião do ano passado desapontou muitos investidores porque apresentou soluções batidas, 
como demissões e fechamento de fábricas. Em janeiro, numa prévia do plano para este ano, 
Kindler mencionou para analistas cinco iniciativas, como encontrar novas oportunidades para 
produtos já estabelecidos e cultivar uma cultura de melhorias na empresa. 
 
Antes da Pfizer, Kindler trabalhou na McDonald's Corp., como presidente da rede de restaurantes 
Boston Market Corp. e presidente do conselho da Partners Brands, a divisão que agrupa as 
marcas do McDonald's, exceto sua principal. Ele entrou na Pfizer em 2002, como diretor jurídico. 
O fato de ser relativamente estranho à indústria farmacêutica foi bem recebido pelos investidores 
devido ao potencial de injetar novas idéias num setor inflexível. Mas a falta de conhecimento 
sobre o mundo farmacêutico pode acabar se tornando um problema. 
 
Ao contrário, Richard Clark, o presidente da Merck & Co. (conhecida no Brasil como MSD) que 
assumiu o cargo em 2005, conseguiu levar adiante uma reviravolta rápida depois do fiasco do 
Vioxx - um acordo de US$ 4,85 bilhões ainda está pendente - e de fracassos no desenvolvimento 
de novos remédios. Clark é um veterano da indústria farmacêutica que passou seus 36 anos de 
carreira trabalhando para a Merck. Poucos meses depois de assumir a chefia, Clark divulgou um 
conjunto de metas e está a caminho para atingi-las dentro de um ano, o que ajudou a ação a 
subir 28% desde que ele assumiu o comando. 



 
Kindler, por outro lado, está "demorando um pouco para entender como funciona o negócio", diz 
Tim Anderson, analista da indústria farmacêutica da firma de administração de fortunas Sanford 
Bernstein & Co. 
 
Mas pode haver bons motivos para Kindler agir cuidadosamente. Seu antecessor na presidência 
executiva, Hank McKinnell, foi demitido, em parte, porque exagerou as perspectivas da Pfizer para 
substituir a receita do Lípitor, lembra uma pessoa a par da situação. "Achamos que os produtos 
em desenvolvimento eram robustos e que tínhamos tempo. Há muito menos disso agora", 
responde McKinnell. "O conselho viu os detalhes da linha em desenvolvimento, e embora 
tivéssemos poucos candidatos em Fase 3 (a fase final de testes), a Fase 2 (intermediária) parecia 
bem forte. Isso é material de alto risco, mas alguns bons produtos resultaram daquele grupo." 
 
O resultado, aponta a pessoa próxima da situação, é que Kindler "está um pouco cuidadoso para 
não exagerar" nos planos, preferindo prometer pouco e obter resultados mínimos. "Wall Street 
pode ficar decepcionada com o que ele falar na quarta-feira, porque pode ser que não seja tão 
ousado" quanto os investidores gostariam, disse a pessoa. 
 
O declínio da ação incomoda alguns diretores da Pfizer, diz a pessoa, mas eles não 
responsabilizam Kindler - pelo menos ainda não. 
 
Internamente, Kindler tem revelado planos ambiciosos que "são realmente agressivos", como 
novos produtos, aquisições consideráveis e mais cortes de custos, segundo a pessoa. "As 
aquisições serão maiores do que ele descrever (amanhã) e a reestruturação será maior do que o 
que ele diz. Mas elas acontecerão nos próximos meses. Na quarta-feira, ele será cuidadoso." 
 
Em resposta a um pedido de comentários, o porta-voz da Pfizer Ray Kerins disse: "Esperamos que 
os investidores ganhem uma compreensão mais profunda da estratégia da Pfizer no futuro." 
 
Os conselheiros da Pfizer ainda não perderam a fé em Kindler, disse a pessoa próxima da 
situação. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2008, Empresas, p. B9. 


