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ERA DE OURO DA INDUS
TRIA FARMACÊUTICA ter
minou no dia 30 de no
vembro de 2011. Na
quele dia, expirou a 

patente do remédio mais rentável da 
história, o anticolesterol Lipitor, pro
duzido pela americana Pfizer. No ano 
anterior, as vendas do Lipitor somaram 
10,7 bilhões de dólares — o equivalen
te ao faturamento da nona maior em
presa brasileira, a telefônica Vivo. O 
fim da patente liberou a cópia do re
médio pela concorrência e simbolizou 
o drama vivido pela indústria farma
cêutica: entre 2011 e 2015, remédios 
que vendem o equivalente a 170 b i 
lhões de dólares por ano perderão sua 
patente. Para a Pfizer, perder a exclu
sividade de seu principal produto ex
pôs os efeitos colaterais da década de 
crescimento que fez dela a maior em
presa farmacêutica do mundo. Foram 
mais de 200 bilhões de dólares em 
aquisições — que, ao fim do processo, 
transformaram a Pfizer naquilo que os 
mais maldosos a p e l i d a r a m de 
"Frankenstein". Enorme, remendado, 
lento e, pior, pouco inovador — como 
demonstra a falta de remédios para 
compensar a quebra da patente do L i 
pitor. As ações da Pfizer perderam 25% 
de seu valor na última década. Hoje, a 

companhia fatura 68 bilhões de dóla
res por ano. 

Com 59 anos de idade e 34 de Pfizer, 
o escocês Ian Read está executando a 
mais observada reestruturação do se
tor farmacêutico. Desde que assumiu 
a presidência da empresa, em dezem
bro de 2010, Read está preparando a 
Pfizer para sua vida pós-Lipitor. Ven
deu unidades, cortou drasticamente 
o investimento anual em pesquisa, 
desistiu de 91 projetos de medicamen
tos. No segundo trimestre, o fatura
mento caiu 9%, mas o lucro cresceu 
25%. Em agosto, durante uma visita 
ao Brasil, Read falou a EXAME. 

As empresas farmacêuticas 
investiram centenas de bilhões de 
dólares em pesquisa na última 
década, mas, mesmo assim, estão 
vivendo a crise da quebra das 
patentes. A indústria perdeu a 
capacidade de inovar? 
Situações como a atual são da natureza 
do nosso negócio. Precisamos inovar 
para sobreviver. Para isso, você precisa 
de uma combinação de ciência, bons 
processos e um pouco de sorte. As ino
vações dos anos 80 trouxeram ótimos 
produtos para os anos 90, mas nos anos 
90 a ciência não ajudou. Os alvos fáceis 
já haviam sido atingidos. A indústria 

teve de mudar a forma com que encara 
a pesquisa. Nos anos 80, o grande foco 
era a química. Hoje, temos uma com
preensão muito melhor da biologia. 
Acho que a indústria está prestes a dar 
um novo salto de produtividade. 

Qual é a chave para que uma 
empresa com 100 000 funcionários 
volte a acertar na pesquisa? 
Criar uma cultura que nos permita 
tomar decisões mais rápidas e dar aos 
cientistas a liberdade para fazer o 
que julgam correto. Antes, cada uma 
das unidades de pesquisa só podia 
decidir como usar 10% do orçamento. 
Hoje, os cientistas controlam 80% do 
orçamento. Cada time tem de 200 
milhões a 300 milhões de dólares pa
ra as fases iniciais da pesquisa. 

Em uma década, a Pfizer gastou 
mais de 200 bilhões de dólares em 
aquisições. Tamanho atrapalha? 
O problema não é o tamanho em si, 
mas a distração causada por grandes 
mudanças. Nós fizemos grandes aqui
sições em sequência e levamos muito 
tempo para nos reorganizar. Ao mes
mo tempo, houve essa série de desa
fios científicos que mencionei. Deu 
tudo errado: tivemos uma série de 
distrações justo na hora em que os 
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tempos de pesquisa fácil estavam fi
cando para trás. Não acredito em ta
manho só pelo tamanho. Se ter esca
la ajuda, ótimo. Mas, se não adianta 
nada, para que ser tão grande? 

O senhor vendeu a unidade de 
nutrição infantil para a Nestlé por 12 
bilhões de dólares, e pretende abrir 
o capital da unidade de medicina 
animal. São negócios que crescem 
mais do que a área farmacêutica. 
Por que se desfazer deles? 
Chamo esse processo de simplifica
ção dramática. Esses negócios são 
realmente ótimos. Mas precisamos 
decidir como vamos usar nosso capi
tal. E. hoje, nosso foco absoluto tem 
de estar na transformação do proces
so de inovação farmacêutico. 

Diz-se que descobrir novos remédios 
é em parte uma arte, em parte um 
processo. Como combinar essa 
atividade incerta com a cobrança por 
resultados vinda dos acionistas? 
Você precisa ter grandes cientistas, 
criar uma estrutura correta e cobrá-
los. É o que é possível fazer. Ciência é 
um processo, não uma arte. Uma das 
coisas mais complicadas que a huma
nidade faz é levar um medicamento 

novo ao mercado. Nesse caminho, des
perdiçar dinheiro não ajuda em nada. 
É preciso gastar dinheiro suficiente, 
mas não mais do que isso. Minha fun
ção é dar retorno aos acionistas. 

Isso inclui não apenas cortar 30% do 
investimento anual em pesquisa 
mas também eliminar 91 projetos 
de novos remédios no ano passado. 
Não é arriscado cortar tanto? 
Chegamos à conclusão de que não 
havia sentido continuar investindo 
em tantas áreas. Decidimos investir 
onde podemos ganhar: doenças car
diovasculares, oncologia, neurologia, 
vacinas, dores e inflamações. A Pfi
zer tinha muitas linhas de pesquisa, 
e não havia como ser melhor que a 
concorrência em cada uma delas. Um 
exemplo de como fazemos pesquisa 
hoje: temos acordos com 20 institui
ções acadêmicas que submetem a nós 
projetos em que querem investir. De 
300, escolhemos 16, colocamos d i 
nheiro e o trabalho é feito pelos pro
fissionais dessas instituições. Para 
nós, é uma ótima maneira de nos 
aliarmos aos melhores cientistas dis
poníveis — e, esperamos, um jeito 
que custe menos dinheiro à Pfizer do 
que fazer tudo sozinhos. 

Remédios como o Lipitor atingem 
um enorme número de pessoas. A 
era das drogas "precisas", 
desenvolvidas para pequenos 
grupos, está chegando? 
Hoje investimos muito nesse tipo de 
droga. A maior parte dos tratamentos 
contra o câncer será muito específica, 
à medida que o genoma ficar mais 
acessível. Quando encontramos o 
Xalkori (remédio contra um tipo raro 
de câncer de pulmão), descobrimos 
que funcionava em apenas 3% a 5% dos 
pacientes, que tinham um certo gene 
expressado. Temos remédios como es
se em vários estágios de desenvolvi
mento, em áreas como diabetes, onco
logia e doenças cardiovasculares. 

O Brasil está atrás de países como 
China e Índia na pesquisa de 
medicamentos? 
Sim. Na China, o governo escolheu a 
indústria farmacêutica como área de 
importância estratégica. Não acho que 
o governo brasileiro tomou essa deci
são. O Brasil pode se tornar uma po
tência farmacêutica, mas com parce
rias. A Pfizer é parceira de qualquer 
cientista que tenha capacidade. O Bra
sil terá de ser aberto a cientistas do 
mundo inteiro e investir em qualquer 
empresa que queira pesquisar no país. 
Não quero dizer ao governo brasileiro 
o que fazer, mas a Pfizer está no Brasil 
há 60 anos e somos tão brasileiros 
quanto qualquer um. Seria ótimo se o 
governo nos visse assim. 

Em 2010, a Pfizer comprou 40% do 
laboratório goiano Teuto por 400 
milhões de reais. Por que crescer no 
mercado de genéricos, com margens 
tão baixas, é importante? 
Você tem de ajustar as margens pelo 
risco. A inovação de alto risco tem de 
ter um alto retorno. De 50 empresas 
que existiam há 20 anos, sobraram dez. 
Os genéricos têm risco baixo, e o retor
no é naturalmente menor. Mas faz 
muito sentido ter os genéricos no nos
so portfólio. Estamos bem representa
dos em todos os mercados. Nenhuma 
empresa local cresce tanto quanto a 
Teuto, então estamos felizes. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 16, p. 66-68, 22 ago. 2012.




