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Diante da iminente possibilida-
de de perder mais de US$ 100
bilhões em faturamento com o
fim das patentes de medica-
mentos de venda em massa até
2013, a indústria farmacêutica
global começa a se reinventar.
Alterar essa trajetória requer
substituir investimentos no
desenvolvimento de grandes
sucessos de venda — ou seja, em
remédios conhecidos em todo o
mundo como Viagra ou Lipitor,
da líder global do segmento Pfi-
zer — por drogas voltadas a pe-
quenas populações, além de
atuar em parceria com institui-
ções acadêmicas e governos
para desenvolver novas drogas
para, ao mesmo tempo, reduzir
os investimentos em pesquisa e
aumentar a rentabilidade.

Segundo estudo do Centro de
Estudos de Desenvolvimento de
Medicamentos da Universidade
de Tufts, nos Estados Unidos,
com a adoção do novo modelo de
atuação em curso, o segmento
passará por uma mudança dra-
mática nos próximos anos. O le-
vantamento aponta que as dez
farmacêuticas mais afetadas so-
mam US$ 95,5 bilhões em vendas
com esses medicamentos cujas
patentes vencem entre 2010 e
2013. “Nos próximos cinco anos
essas empresas vão mudar muito
e, daqui a dez anos, estarão irre-
conhecíveis”, afirma Kenneth
Kaitin, diretor do centro de estu-
dos (leia entrevista na página 6).

O ponto nevrálgico dessas
mudanças toma como base o
fato de a indústria precisar cor-
tar custos para o desenvolvi-
mento de medicamentos e ten-
tar reduzir os riscos desses in-
vestimentos. Em média, a cada
dez pesquisas para a descoberta
de novas drogas, apenas três
têm retorno de seu investimen-
to. O custo de uma nova droga
é, em média, de US$ 1,3 bilhão,
ao longo de cerca de 15 anos,
sendo que muitas falham nas
últimas fases de testes, antes do
pedido de aprovação pelos ór-
gãos responsáveis.

“A proporção é muito peque-
na para sustentar a quantidade

Fim de patentes
leva à reinvenção
de farmacêuticas
Até 2013 expiram patentes que rendem US$ 100 bi. Indústrias
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APROVAÇÕES

CONCORRÊNCIA

85%
é a redução estimada de preço de
um medicamento, em mercados
competitivos como o americano,
um ano após o fim da patente.

40%
dos remédios a serem
aprovados nos próximos anos
devem ser para o tratamento
de doenças raras, para as quais
não há drogas no mercado.

necessária de novos produtos à
indústria e ao mundo. As drogas
que estão sendo aprovadas não
são suficientes para trazer os
ganhos exigidos ”, diz Kaitin.

Outra questão primordial
dentro desse processo de mu-
dança é o aumento dramático da
dependência entre as empresas.
“Atualmente o modelo integra-
do virou regra, se alguma in-
dústria quiser fazer tudo sozi-
nha, vai falir”. Ao mesmo tem-
po, como as universidades estão
estranguladas e precisam de di-
nheiro, elas têm ganhado im-
portância e incentivos do go-
verno — pela via da saúde e não
da ciência — para vender co-
nhecimento à indústria.

Prejuízos
A Pfizer, por encabeçar a lista
das empresas que mais sofrem
com o fim das patentes de re-
médios, é uma das empresas
que mais se esforçam para con-
figurar essas parcerias. Segun-
do estudo da Universidade de
Tufts, a empresa pode perder
cerca de US$ 29,2 bilhões em
receitas até 2013. Só o Lipitor,
medicamento para colesterol
mais vendido no mundo, fatura
anualmente US$ 12,9 bilhões. A
patente termina em novembro
nos Estados Unidos.

“Em função do fim das pa-
tentes, precisamos criar uma
nova Pfizer e nossa maior espe-
rança está na biotecnologia. Es-
tamos mudando nosso perfil e
acelerando o desenvolvimento
de pesquisas”, diz Belén Carril-
lo-Rivas, diretora de pesquisa e
desenvolvimento em projetos e
estratégia da companhia.

As parcerias com universida-
des — centenas ao redor do
mundo — devem trazer à com-
panhia cerca de 40% de redução
no custo e no tempo de desen-
volvimento de um novo medi-
camento, segundo Belén. “Nos-
so foco agora está menos em
tentarmos criar um grande novo
medicamento, como o Viagra, e
mais em focar nos tratamentos
para pequenas populações”.
Este ano, a Pfizer vai investir
US$ 7 bilhões em pesquisa, 25%
menos do que o ano passado. ■

*Viajou a convite da Interfarma

● A Pfizer fatura
anualmente US$ 60 bilhões.
Só as vendas do Lipitor
correspondem a cerca de
US$ 12,5 bilhões anuais.

● Depois da Pfizer,
a Lilly é a segunda maior
empresa a registrar
perdas com o fim das
patentes, com previsão
de US$ 12,9 bilhões.

● Em terceiro lugar,
segundo o levantamento
da Universidade Tufts,
está a a Bristol-Meyers Squibb,
com US$ 11,3 bilhões.

● Em 1998, as farmacêuticas
investiram US$ 11 bilhões em
pesquisa nos Estados Unidos.
Dez anos depois, em 2008,
os investimentos somaram
US$ 50 bilhões.

PERDAS ESTIMADAS

● Apesar do aumento dos
investimentos, média de
medicamentos aprovados por
ano não cresceu de 1998 a 2008
mantendo-se entre 15 e 30.

● Ao longo das últimas
duas décadas as reprovações
de novas drogas por
órgãos reguladores foram
muito altas, segundo a Tufts.
Isso criou um período
vazio de lançamentos,
além do que uma nova
droga pode demorar 18 anos
para chegar ao mercado.

● Na análise da
universidade, o movimento
de consolidação do
segmento deve continuar,
em especial com aquisição
de empresas de áreas
complementares pelas
grandes grandes indústrias.
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“Em função do
fim das patentes,
precisamos criar
uma nova Pfizer
e nossa maior
esperança está
na biotecnologia.
Estamos mudando
nosso perfil
e acelerando
o desenvolvimento
de pesquisas

Belén Carrillo-Rivas,
diretora de pesquisa e

desenvolvimento em projetos e
estratégia da empresa
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