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Farma 
sem fins lucrativos 

Todo ano, mais de 1 bilhão de pessoas na Áfri-
ca, Ásia e América do Sul sofrem de malária, 
tuberculose, doença de Chagas e outras en-
fermidades. Segundo dados da organização 
BIO Ventures for Global Health, que incentiva 

o desenvolvimento de medicamentos contra doenças que 
atingem a população pobre do mundo, esses males matam 
10 milhões de pessoas por ano e ainda deixam vários in-
divíduos incapacitados para trabalhar ou, até mesmo, para 
cuidar de si e de suas famílias. 

De acordo com o relatório de pesquisa e desenvolvimento 
da CMR International Pharmaceutical em 2011, organiza-
do pela agência de notícias Thomson Reuters, a indústria 
farmacêutica mundial investe ao redor de US$ 70 bilhões 
anuais em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, mais de 
90% desse montante é destinado ao estudo de doenças que 
afetam apenas 10% da população mundial. "Os sofrimentos 
dos ricos", explica a empreendedora social Victoria Hale, 
fundadora e CEO da Medicines360, organização sem fins 
lucrativos especializada em saúde feminina e, mais especifi-
camente, em controle de natalidade. 

Há pouco mais de uma década, Hale era uma bem-sucedi-
da gestora de P&D da indústria farmacêutica que tinha tudo: 
dinheiro, uma carreira proeminente no setor privado e um 
futuro brilhante com inúmeras oportunidades. Ela fazia par-
te da equipe científica do Genentech, o primeiro laboratório 
de biotecnologia do mundo. Anteriormente, trabalhara como 
analista sênior na Food and Drug Administration (FDA), en-
tidade que regula os setores farmacêutico e alimentício nos 
Estados Unidos. Hale era uma experiente conhecedora de 
todos os meandros do processo de licenciamento de novos 
remédios e respeitada tanto por sua capacidade científica 
como por suas habilidades executivas. 

Porém, quanto mais avançava em sua carreira, menos 

A entrevista é de Viviana Alonso, colaboradora de HSM 
MANAGEMENT. 

feliz ficava. Em 1998, decidiu renunciar a tudo. Seus fa-
miliares e amigos acharam que tinha enlouquecido. "Eu 
queria criar grandes medicamentos não para poucos, mas 
para toda a humanidade. Há muitos problemas que os go-
vernos poderiam resolver, porém nada fazem; ou as cor-
porações, mas elas não agem nesse sentido. Por isso, os 
empreendedores sociais são necessários", relata Hale na 
entrevista a seguir. 

Hale e seu marido investiram US$ 100 mil de suas econo-
mias e, em 2000, no porão de sua casa em São Francisco, Ca-
lifórnia, Estados Unidos, lançaram o Institute for OneWorld 
Health, a primeira companhia farmacêutica sem fins lucra-
tivos projetada para cuidar das doenças típicas da pobreza, 
ignoradas pelos grandes laboratórios. 

A OneWorld Health conquistou seu propósito, e muito 
mais. Entre seus feitos, desenvolveu o tratamento para a 
leishmaniose visceral, também conhecida como febre negra 
-segunda doença infecciosa mais severa do mundo após a 
malária- e negociou com o governo da índia -país que regis-
tra mais da metade dos casos mundiais dessa doença- para 
que distribuísse o medicamento gratuitamente. O mal, que 
afeta 90% dos pobres de Bangladesh, Sudão, Nepal, índia e 
também no Brasil, agora é tratado com um antibiótico -a 
paromomicina-, que há 60 anos teve a fabricação interrom-
pida pelos laboratórios comerciais e a OneWorld Health o 
reintroduziu no mercado depois de demonstrar sua eficácia 
no combate à doença. 

Em entrevista exclusiva a HSM Management, Hale fala 
sobre a OneWorld Health e a Medicines360, fundada em 
2008 com modelo de financiamento híbrido (o investimento 
inicial veio da filantropia, mas se preveem receitas obtidas 
com a venda dos remédios) e sobre as lições que já apren-
deu. Objetiva, responde com franqueza a respeito de suas 
parcerias e as intenções das empresas privadas. 

Por que você trocou o mundo corporativo pelo da responsa-
bilidade social? 
Porque não me sentia feliz. Na FDA tive contato com cente-A ut
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conhecem as doenças infecciosas relacio-
nadas com a pobreza, de modo que viajei 
para falar com os especialistas em parasito-
ses humanas e suas diversas enfermidades. 
Meu objetivo era saber quais delas necessi-
tavam do desenvolvimento de novas drogas; 

quais tinham cura, mas os medicamentos para tratá-las 
não estavam disponíveis; e em quais áreas não havia von-
tade política para mudar as coisas. 

Detectei algumas doenças para as quais havia a neces-
sidade de novos medicamentos. Depois visitei os locais do 
mundo onde as pessoas padeciam desses males e falei com 
os pacientes para ver de que tipo de remédio eles precisa-
vam, se injetáveis ou orais, e perguntei quanto poderiam 
pagar. Passei 15 anos desenvolvendo medicamentos e, por 
ter trabalhado em uma entidade regulatória, sei quando 
uma droga é boa candidata à aprovação. Então, me con-
centrei em fármacos que já se encontravam em uma fase 
avançada de desenvolvimento, o que permitiria que fossem 

lançados no mercado relativamente rápido e 
com menor custo. 

A OneWorld Health distribui? 
Não, esse é um desafio complexo. 
Temos parceiros que variam depen-
dendo do medicamento; por exem-

plo, o governo da índia e várias organizações com ou 
sem fins lucrativos. 

nas de companhias e milhares de medicamentos e vi que 
os fármacos podiam ser desenvolvidos com pouco dinheiro 
e até lutando contra as entidades regulatórias. Depois tra-
balhei em uma grande empresa farmacêutica, onde percebi 
que muitas das decisões são tomadas com base apenas na 
rentabilidade. Assim é essa indústria. Mas eu não tinha inte-
resse em fazer muito dinheiro desenvolvendo drogas; queria 
criar medicamentos que atendessem muita gente. 

Você pode nos contar sobre o começo da OneWorld Health? 
Meu trabalho como cientista é experimentar. Nesse caso, 
meu experimento foi criar uma companhia farmacêutica 
como qualquer outra, exceto em relação à obtenção de recei-
ta. A fonte de financiamento foi a filantropia. Muitos disse-
ram que não íamos poder desenvolver medicamentos com 
esse modelo, que era preciso muito dinheiro e uma grande 
corporação por trás. Mas, no início, obtivemos dinheiro da 
Fundação Bill & Melinda Gates. Primeiro US$ 1 milhão e de-
pois outros US$ 150 milhões. 

Como é o processo de desenvolvimento de novos medicamen-
tos em uma organização sem fins lucrativos? Há colaboração 
de grandes companhias ou você faz sua pesquisa sozinha? 
Vou dar um exemplo. Em 1998, iniciei uma série de sete visi-
tas à sede principal da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em Genebra, na Suíça. Nos países ricos do Ocidente não se 

Qual o modelo de sua nova organização, a Medicines360? 
Como empreendedora em série aprendi várias coisas. Meu 
primeiro empreendimento foi nos clássicos moldes da filan-
tropia. Já a Medicines360 baseia-se em doações e na comer-
cialização de produtos. Desenvolvemos medicamentos para 
todos, não só para os mais pobres do mundo, mas também 
para gente que pode pagar muito dinheiro por eles. 

Os ganhos com a comercialização dos anticoncepcionais 
que estamos desenvolvendo para os mercados norte-ameri-
cano e europeu financiarão o acesso dos setores com menos 
recursos, e dos países emergentes, aos produtos. 

Em que etapa de desenvolvimento está esse primeiro produ-
to da Medicines360? 
Na fase três, dos testes clínicos. Atualmente, mais de cem 
mulheres nos Estados Unidos estão usando nosso disposi-
tivo intrauterino e outras 400 o farão em futuro próximo. 
Vamos fazer o acompanhamento durante uns sete meses, 
depois levaremos o produto para a aprovação na FDA. O ob-
jetivo é que esteja no mercado em 2013 ou 2014. 

0 mercado dos anticoncepcionais é concorrido? 
Bastante. Sempre foi um nicho, mas queremos fazê-lo cres-
cer. Do total de mulheres que usam anticoncepcionais nos 
Estados Unidos, só 5,5% adotam o DIU. Na Europa é mais 
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comum, entre 15% e 30% das mulheres que querem evitar 
uma gravidez recorrem ao DlU. Há uma grande oportuni-
dade de mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, só duas 
companhias oferecem esse tipo de produto: a alemã Bayer e 
a israelense Tava. A Medicines360 será a terceira e espera-
mos triplicar o mercado do DIU no país. 

Por que vocês elegeram um anticoncepcional como o DIU, 
pouco comum no mundo desenvolvido, embora muito popu-
lar na América Latina? 
A metade das gestações nos Estados Unidos não é planejada. 
Um doador anônimo, que contribuiu com US$ 82 milhões, é 
a favor da legalização do aborto, mas o tema é muito compli-
cado do ponto de vista político. Os anticoncepcionais orais, 
tanto os de marca como os genéricos, são um grande negó-
cio. Mas há um problema: usa-se o anticoncepcional errado, 
a pílula. Ela é muito popular, mas é preciso lembrar-se de 
tomá-la todos os dias. O DIU, por sua vez, é um dispositivo 
de longa duração e seguro. 

É provável que também atuemos em uma arena mais po-
lítica, levantando a bandeira da produção de anticoncepcio-
nais orais sem a necessidade de prescrição médica. Sei que 
em muitos países da América Latina o comércio se realiza 
dessa forma, mas isso não é comum no resto do mundo. Há 
uma série de grupos no sistema de saúde norte-americano 
que ganham muito dinheiro com prescrições: laboratórios 
farmacêuticos, consultórios médicos, farmácias, centros de 
diagnósticos. Por isso é necessário que um laboratório não 
comercial como o nosso ingresse no mercado. 

Você acha que o fato de ter um objetivo social ajudará na ven-
da do produto? 
Há uma grande diferença entre a Medicines360 e nossos 
concorrentes, Tava e Bayer. Nós fabricamos um produto 
para todas as mulheres, não importa seu poder aquisitivo. O 
DIU será vendido pelo preço que cada uma pode pagar. Em-
bora essas duas empresas ofereçam seus anticoncepcionais 
a um preço pouco menor para as populações com menos 
recursos, não os comercializam em países emergentes. Nos-
sa visão é diferente. Vamos prover um produto de grande 
qualidade às mulheres de todo o mundo. 

O que você aprendeu como empreendedora social? 
Uma das maiores lições que aprendi graças à OneWorld 
Health foi a importância de ser autossustentável, independen-
te da filantropia. Isso não significa que deixaremos de aceitar 
doações, mas o que mantém a Medicines360 é sua receita. 

Muitos empreendedores sociais que estão fazendo um 
trabalho brilhante passam entre 70% e 80% do tempo arre-
cadando fundos. Não são capazes de desenhar um modelo 
sustentável para gerar receita. Mas é fundamental que co-
mecem a participar do mercado. Muitos entenderam isso e 
estão percorrendo esse caminho. Outros não sabem como 
fazê-lo. Não é fácil montar um negócio quando se trabalha 

com as pessoas mais pobres do planeta. Por outro lado, me 
parece complicado mostrar aos filantropos que uma empre-
sa social também pode ser gerenciada de maneira eficiente e 
que possibilita o retorno do investimento. Quem sabe os em-
preendimentos possam ser financiados com empréstimos. 

Outra lição que aprendi é que o mais difícil na área de saú-
de não é desenvolver medicamentos, mas, sim, garantir que 
sejam acessíveis às pessoas. Essa é uma das razões pelas 
quais, após a mudança de mentalidade dos empreendedores 
sociais, deveria acontecer uma alteração similar nas empre-
sas. Elas devem aprender como acrescentar a variável social 
em seus modelos de negócio. Nós estamos nos aliando ao 
setor farmacêutico comercial com esse propósito. 

Com quais corporações a Medicines360 se associou? 
Com a Sanofi-Aventis, grande laboratório francês, para de-
senvolver um medicamento contra malária; com duas com-
panhias farmacêuticas suíças, para criar um fármaco con-
tra cólera; e com a Gland Pharma, um laboratório da índia. 
Agora estamos conversando com vários laboratórios multi-
nacionais sobre desenvolver remédios para mulheres e anti-
concepcionais. Nos últimos tempos, vários laboratórios têm 
pedido minha ajuda para encontrar um novo medicamento 
que seja benéfico para o mundo, mas não compita com seus 
negócios principais. Na verdade, acredito que em toda em-
presa existam pessoas generosas e com a mente aberta -e 
acho que se deve ajudar as empresas em vez de atacá-las. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p. 80-83, mar./ abr. 2012.




