
Ao se tornar o laboratório mais inovador
do Brasil, o Cristália virou uma dor de cabeça
para as grandes multinacionais
JOÃO WERNER GRANDO

P
ode-se dividir a indústria farma-
cêutica em duas grandes catego-
rias. A primeira corresponde às
empresas capazes de investir

bilhões de dólares em novos medica-
mentos. Á outra, às que se restringem a
produzir cópias. São negócios comple-
tamente diferentes entre si — embora o
produto final seja muito parecido. Aos
laboratórios brasileiros, historicamente,
restou a segunda opção. Sem recursos e
sem escala para investir no risco da des-

coberta de novas moléculas, eles se
transformam em seguidores e lutam pe-
la sobrevivência na arena do preço.

Em meio a esse cenário, o Cristália,
com sede em Itapira, no interior de São
Paulo, chama a atenção pelo caminho
que escolheu. Ele é hoje, a despeito de
seus resultados futuros, o laboratório
nacional mais inovador do Brasil. O
momento da virada começou em outu-
bro de 2007, quando o Cristália estreou
no pulsante mercado de disfunção eré-

til com o lançamento do Helleva, pri-
meiro medicamento desenvolvido de
uma molécula inteiramente sintetizada
no Brasil. Com faturamento de 555 mi-
lhões de reais em 2008, o Cristália ocu-
pa um modesto lugar entre os 20 maio-
res do país. Mas hoje possui 7% de
participação no mercado inaugurado
pelo Viagra, da americana Pfizer, em
1998 (a patente do medicamento, aliás,
expira em 2011). O líder Cialis, da tam-
bém americana Lilly, tem cerca de 40%
de participação. Os demais, pela ordem,
são o Viagra e o Levitra, da alemã
Bayer. O Helleva, quarto colocado, es-
tá à frente do Vivanza - versão mais
barata do Levitra, licenciada pela Bayer
para o Medley em 2005. "O Helleva
representa um divisor de águas para
nós", afirma Ogari Pacheco, fundador
e presidente do conselho de administra-
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ção do Cristália. "Hoje
sabemos que é possível
inovar e disputar os
grandes mercados."

Neste ano, seus pedi-
dos de patentes de medi-
camentos inovadores
praticamente triplicaram
em relação a 2008 (veja
quadro). Segundo Pacheco, duas novas
moléculas são tão inovadoras quanto o
Helleva — ambas com lançamento pre-
visto para 2011, Uma delas dará origem
a um medicamento para prevenir enfar-
tes. Com o nome provisório de DMA.
deverá concorrer com medicamentos de
multinacionais como Pfizer e Merck
Sharp & Dohme. A outra é uma molé-
cula para tratamento da aids. Os dois
estão com patentes requeridas no Brasil
e nos Estados Unidos. Mesmo antes de

chegar ao mercado, a nova leva de me-
dicamentos do Cristália o coloca num
patamar sem precedentes. "Nenhum ou-
tro laboratório brasileiro chegou ao mes-
mo nível de inovação", afirma Ruy Cury,
da consultoria Booz & Company.

Com uma fração quase irrisória das
verbas bilionárias de grandes laborató-
rios, Pacheco só consegue inovar por-
que não faz tudo sozinho. Hoje, é o que
os teóricos chamariam de inovação co-
laborativa, algo que entrou em moda
com a sofisticação da internet. No Cris-
tália. porém, a busca de parcerias exter-
nas é uma tradição que vem de sua
origem, em 1974, quando surgiu para
abastecer a clínica psiquiátrica que Pa-
checo e três colegas montaram ao sair
das faculdades de medicina e odonto-
logia da Universidade de São Paulo, Na
época, eles queriam deixar de comprar

medicamentos importados — e caros
— e substituí-los por cópias de fórmu-

las, desenvolvidas em parceria com
universidades. Pacheco, o único funda-
dor remanescente (dois venderam suas
participações e um deles morreu), de-
cidiu levar o negócio um estágio adian-
te ao contratar um time de pesquisado-
res nos anos 80. A primeira patente
internacional só chegou duas décadas
mais tarde. Em 2004, o Cristália regis-
trou um anestésico criado de uma fór-
mula já conhecida, mas que causava
alucinações. O laboratório conseguiu
eliminar o efeito colateral numa nova
versão chamada Ketamin, até hoje uma
das mais vendidas no ramo de anestesia
hospitalar. Desde então Pacheco passou
a reinvestir cerca de 90% dos lucros,
valor equivalente a cerca de 50 milhões
de reais em 2008, para patrocinar pes-

Pacheco,
dono do
Cristália:
pedido de
patente
para outras
duas novas
moléculas

Text Box
Werner. O pequeno que incomoda. Exame, São Paulo, ano 43, n. 21, p. 84-85, 4 nov. 2009.




