
Desde que recebeu o Prêmio No-
bel da Medicina, em 1998, por
suas pesquisas envolvendo o óxi-
do nítrico, o biomédico america-
no Ferid Murad se viu em uma can-
sativa rotina de viagens. “Viajo o
tempo todo, porque tenho parcei-
ros de pesquisa em várias partes

do globo”, afirma o pesquisador.
A quantidade de viagens está

ligada também à utilidade da pes-
quisa. Ao receber o prêmio, Mu-
rad já sabia que o estudo poderia
ter impacto em diversas áreas da
saúde. Mesmo assim, era difícil
imaginar que o alcance fosse tão
grande. “O segredo é saber co-
mo mandar a molécula para o lu-
gar certo do corpo da forma cer-
ta”, diz. Além do tratamento das

doenças intestinais, o óxido nítri-
co pode ser usado para tratar pro-
blemas cardíacos - fato que ga-
rantiu o Nobel a Murad - e há pes-
quisas que indicam sobre seu
efeito no tratamento de tumores
no cérebro. “Isso ainda está em
pesquisa acadêmica, mas tam-
bém temos interesse em fazer as
testes clínicos quando for o mo-
mento”, afirma Dante Alario, do
Biolab. ■ G.F.

O mercado de aviões particula-
res na China deverá ter uma “ex-
plosão” nas vendas no ano que
vem graças ao abrandamento
das restrições locais sobre o trá-
fego aéreo (que deve vigorar a

partir do mês que vem) e tam-
bém por conta do ritmo de cons-
truções de aeroportos - são 10
por ano. Por outro lado, de acor-
do com o presidente da fabrican-
te de jatos Gulfstream, Larry
Flynn, as vendas no mercado in-
diano estão em declínio. Os ou-
tros países do BRICs, Rússia e
Brasil, também observam o mer-

cado de aviação executiva per-
der força por causa da desacele-
ração econômica.

De acordo com o executivo, o
apoio oficial da China para a
compra de aviões poderá ajudar
a indústria aeronáutica a se de-
senvolver mais rapidamente.
“O país está importando aviões
o mais rápido possível. E vejo

que a tendência continua no
próximo ano”. A empresa pro-
duz, entre outros modelos, o ja-
to G650, de longo alcance.

“O movimento na Índia está
bastante devagar. As obras de in-
fraestrutura, como os aeropor-
tos, estão atrasadas. Além dis-
so, o processo de importação de
aviões é lento”, disse Flynn.

Mercados emergentes como a
China deverão registrar cresci-
mento nas compras de jatos
maior do que o desempenho de
mercados tradicionais como Es-
tados Unidos e Europa, de acor-
do com a fabricante de turbinas
Honeywell. Nos próximos cin-
co anos, as vendas de jatos vão
crescer 30%. ■ Bloomberg

Os executivos do laboratório far-
macêutico Biolab estão acostu-
mados a fechar parcerias com
pesquisadores e instituições para
o desenvolvimento de medica-
mentos. Tanto, que no seu site
há uma área dedicada ao envio
de projetos e o laboratório foi o
primeiro a fechar uma parceria
com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) para a escolha de pesqui-
sas que têm potencial de se torna-
rem medicamentos comer-
ciais.“A pesquisa científica pura
deve ser função da academia e
não da indústria”, afirmou, ao
BRASIL ECONÔMICO, Dante Alario,
cientista chefe e
sócio da Biolab.

A última parce-
ria deste tipo feita
pela Biolab, po-
rém, teve um sa-
bor especial. A em-
presa anunciou
ontem que vai
aproveitar as pes-
quisas feitas por Ferid Murad,
vencedor do Prêmio Nobel de
Medicina em 1998 (ver texto ao la-
do), para desenvolver uma droga
voltada ao tratamento de doen-
ças intestinais, como diarreia e
síndrome do cólon irritável. “Es-
se tipo de parceria me ajuda a
ver minha pesquisa se tornando
algo realmente útil”, afirma Mu-
rad. “Todos os anos, a diarreia
bacteriana atinge 2 bilhões de
pessoas.” Estima-se que essa
doença mate anualmente 1,5 mi-
lhão de crianças em países po-
bres, principais vítimas do mal.

Chegar a uma parceria com
uma Prêmio Nobel foi um pro-
cesso gradual na Biolab. Hoje, a
empresa investe cerca de 10%
de seu faturamento anual em
pesquisa, desenvolvimento e
inovação. Este ano, o orçamen-
to dessa área deve ultrapassar
os R$ 75 milhões. “Há algum
tempo o percentual era bem me-
nor, mas fomos subindo gra-
dualmente, até chegar ao mes-
mo nível das maiores farmacêu-
ticas do mundo”, afirma Alario.

A partir da parceria formaliza-
da com Murad, a Biolab deve con-
cluir as pesquisas para o novo me-
dicamento dentro de dois anos.
“Para que o produto seja comer-
cializado, ficará faltando apenas
as licenças da Anvisa”, diz Alario.

Com essa aprova-
ção, a Biolab pre-
tende iniciar as
vendas da nova
droga não só no
Brasil. “Hoje em
dia não faz mais
sentido investir o
tanto que se aplica
em inovação e dei-

xar o produto restrito a um único
mercado”, afirma o executivo.

A escolha pelo tratamento das
doenças intestinais esteve direta-
mente ligado ao potencial desse
mercado. Segundo Alario, as
doenças infecciosas do intestino
representam um mercado global
de US$ 5 bilhões. “A maior parte
deste dinheiro vem dos tratamen-
tos para colite, que é uma doença
que atinge todas as partes do
mundo, o que não deixa o setor
tão dependente da venda para
países pobres, onde há maior in-
cidência de diarreia.” ■
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Murad: trabalho aplicado em várias frentes
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Chinesa Baoshan investe US$ 1,3 bilhão em
plataforma de extração de gás natural

Kevin Lee/Bloomberg

Divulgação

Gulfstream projeta alta em vendas de jatos na China

Biolab recorre a Prêmio Nobel em
busca de inovação em pesquisas

A Baoshan Iron & Steel Co., maior siderúrgica de capital aberto da
China, vai investir US$ 1,3 bilhão em uma unidade de extração de gás
natural que está sendo construída para um “cliente estratégico”. A
Baoshan possui 12,8% de um projeto de gasoduto que é liderado pela
China National Petroleum Corp., que ligará a região de Xinjiang à
província de Fujian. Bloomberg

Quando foi premiado, em 1998,
pesquisador estudava efeitos do
óxido nítrico no sistema cardíaco

Companhia americana aposta
em leis mais flexíveis de tráfego
aéreo e propriedade de aviões

EMPRESAS

Empresa investe
cerca de 10%

da receita anual
em pesquisa e

desenvolvimento
de novas drogas

Laboratório amplia política de parcerias para transformar estudos acadêmicos em produtos comerciais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 24.




