
6 Brasil Econômico Sexta-feira, 1 de abril, 2011

DESTAQUE SAÚDE

Sexta-feira e fim de semana, 1º, 2 e 3 de abril, 2011

Cláudia Bredarioli, de Boston*
cbredarioli@brasileconomico.combr

Há 35 anos, a Universidade Tufts,
em Boston, nos Estados Uni-
dos, tem um grupo de pesquisa
voltado ao acompanhamento
da indústria farmacêutica e do
desenvolvimento de novas dro-
gas. É a partir desses anos dedi-
cados à compreensão do seg-
mento que, Kenneth Kaitin, di-
retor do centro de estudos, ava-
lia que o momento crucial vivido
por essa indústria aponta para o
fundo do poço na trajetória de
queda de valor dessas empresas.
É inevitável, por isso, que essas
companhias se reinventem para
voltar a captar recursos e redu-
zir o volume de investimentos
em pesquisa sem perda de quali-
dade em inovação.

As mudanças em curso na
indústria farmacêutica
podem trazer de volta os
investidores no curto prazo?
Os investidores estão perdendo
a fé nesse segmento. Preferem
colocar dinheiro em outra coisa,
em fast food, por exemplo. A
indústria farmacêutica ainda é
lucrativa, mas o que os investi-
dores avaliam é o potencial de
crescimento futuro. Por isso, as
grandes farmacêuticas perde-
ram tanto valor de mercado nos
últimos anos. As mudanças do
segmento estão no cerne de
questões econômicas, pois não
há no mercado produtos sufi-
cientes para gerar receita para a
continuidade do desenvolvi-
mento das pesquisas. Isso cria
um problema em relação ao
modelo que as empresas têm
adotado para desenvolver novas
drogas. Elas teriam que estar
abertas a correr riscos e fazer
isso por meio de parcerias.

Essas parcerias se mostram
suficientes para resolver
os impasses das empresas?
Começamos a ver o início de um
movimento que mostra a parti-
cipação de instituições acadê-
micas, parcerias com iniciativa
privada, grupos de pacientes.
Sabemos que há uma mudança
em curso. Os analistas dizem
isso. As indústrias dizem isso. O
modelo tradicional claramente
não é mais sustentável.

Mas há várias parcerias entre
instituições acadêmicas
e empresas neste sentido.
Há cerca de quatro anos isso co-
meçou a ocorrer por incentivo
do governo americano. As uni-
versidades precisavam de di-
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“Investidores preferem apostar
em outra coisa, como fast-food”
Pesquisador diz que a preocupação do mercado é com o potencial de crescimento do segmento no futuro
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nheiro e as empresas, de conhe-
cimento. Assim, desde 2006,
instituições como a nossa, a
Duke, Harvard e a Universidade
da Califórnia, entre outras, re-
ceberam muitos recursos para
seus grupos de pesquisa. Antes
disso, existia uma parede entre
universidades e empresas nos
Estados Unidos. Foi a iniciativa
do governo que fez essa cultura
mudar nos últimos quatro anos.
Começou a vigorar uma cultura
na qual a maior certeza é de que
nenhum dinheiro deve ser gas-
to a não ser que ele se reverta
em ajudar as pessoas.

Esse movimento da indústria
tem sido percebido apenas
nos Estados Unidos?
Isso se dá em todo o mundo.
Não há mais nada que possa
ocorrer só nos Estados Unidos.
Não há mais empresas nacio-
nais na indústria farmacêutica,
exceto no caso de algumas que
atuam no tratamento de doen-
ças específicas que só existam
em um determinado país.

Como o Brasil está inserido
nesse contexto?

O Brasil é um país importante,
se observarmos a trajetória de
onde o desenvolvimento de me-
dicamentos vai acontecer. A
América Latina como um todo
tem crescido em ritmo acelera-
do e isso representa um merca-
do potencial relevante para a in-
dústria daqui a alguns anos.

De que modo países como a
China ou a Índia concorrem
com o Brasil nesse cenário?
Tanto a China quanto a Índia que-
rem ocupar o principal espaço
entre os países emergentes dentro
da indústria farmacêutica. Só que
ainda há um problema com a
qualidade da medicina e da pes-
quisa de medicamentos na Índia.
Algumas empresas tiveram difi-
culdade em manter a qualidade
de sua produção nas fábricas in-
dianas. A China, ao contrário,
está galgando degraus para supri-
mir esses problemas e o governo
está muito atento, tomando deci-
sões para incentivar a produção e
a pesquisa. Hoje, a empresa que
não cumprir quesitos de qualida-
de é severamente punida. A Chi-
na está investindo muito em sua
infraestrutura de pesquisa. Isso é

uma concorrência até mesmo
para os Estados Unidos.

Essa presença envolveria a
possibilidade de aumento do
investimento em pesquisas
em países emergentes?
As indústrias farmacêuticas,
hoje precisam estar presentes
nesses locais. Querem parceiros
com quem possam trabalhar
juntos. Querem ter certeza de
que contarão com infraestrutura
adequada para desenvolver, pro-
duzir e distribuir seus medica-
mentos. Querem saber se terão
hospitais nos quais internar os
pacientes que poderão receber as
novas drogas que estão sendo
desenvolvidas. É muito impor-
tante para as empresas tomar
posição nesses países. Vemos,
por exemplo, que a Argentina
tem tomado muitas iniciativas
nessa área, como o Chile, apesar
de ser um país pequeno. Além
disso, há também a necessidade
crescente de desenvolvimento
de pesquisas clínicas para pe-
quenas populações, o que am-
plia a importância de ter acesso
a pacientes no mundo todo. ■
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Tufts tem um dos mais
antigos centros de

acompanhamento da
indústria farmacêutica
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Novo destino
“A América Latina como
um todo tem crescido
em ritmo acelerado e isso
representa um mercado
potencial relevante para a
indústria daqui a alguns anos”
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