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A corrida para criar o analgésico seguro já começou
L a b o rat ó r i o
Timothy W. Martin e
Jonathan D. Rockoff
The Wall Street Journal

Na esteira de importante deci-
são da Food and Drug Administra-
tion (FDA, a agência que regula ali-
mentos e remédios nos EUA) mais
de dez farmacêuticas — da gigante
Pfizer a novatas — estão competin-
do para conceber analgésicos que
dificultam o uso abusivo.

A FDA atuou no mês passado
para impedir a fabricação e a ven-
da de versões genéricas do Oxy-
Contin original, cuja patente já
venceu, mas que é mais fácil de se
abusar do que a versão atual. Essa
nova versão do OxyContin, lança-
da em 2010 pelo laboratório Pur -
due Pharma LP, contém uma infu-
são de polímeros que torna difícil
esmagar a pílula, impedindo os
viciados de obterem de uma vez
— através da inalação — os ingre-
dientes de efeito prolongado que
precisam para se doparem.

Nesta semana, a FDA tem de ava-
liar o nível de segurança de outro
analgésico com proteção adicio-

nal, o Opana ER, da Endo Pharma-
ceuticals Inc. Se a FDA concluir que
o Opana ER reduz o abuso, a agên-
cia pode proteger o remédio da
concorrência, pois genéricos não
têm tais dispositivos de segurança.

A decisão seria um claro aviso às
farmacêuticas de que os analgési-
cos sem proteções serão provavel-
mente removidos do mercado — e
que há bilhões de dólares em recei-
tas potenciais com a venda de
analgésicos à prova de abuso.

Como resultado, empresas
com a Pfizer, Johnson & Johnson
e Endo estão tentando desbravar
um mercado possivelmente lu-
crativo. A Pfizer quer lançar o Re-
moxy, um concorrente direto do
OxyContin com proteções contra
o abuso, e uma remédio à base de
morfina chamado Embeda.

A Johnson & Johnson está con-
duzindo testes para demonstrar a
segurança do seu opioide para
dor moderada e aguda. E a Pur-
due Pharma pretende adaptar
sua tecnologia de proteção con-
tra abuso a um produto feito com
hidrocodeína — uma classe de re-
médios atualmente dominada
por genéricos que não contam

com fórmulas à prova de abusos.
“Com o tempo, deverá ocorrer

uma corrida científica em todo o
setor para criar um mercado onde
todos os opioides terão proprieda-
des para evitar abusos,” disse Gary
L. Stiles, diretor de pesquisa e de-
senvolvimento da Purdue Pharma,
que é de capital fechado.

Essa corrida poderia impulsio-
nar um já lucrativo mercado e au-
mentar os preços dos analgésicos.
Um relatório recente da Cowen &
Co. prevê um aumento de mais
15% no valor das vendas dos anal-
gésicos sob receita até 2017, para
US$ 8,4 bilhões, graças em parte à
determinação da FDA. A corrida
poderia também mudar o ranking
de participações no aquecido mer-
cado de analgésicos, avaliado em
US$ 7,3 bilhões, à medida que em-
presas como a Pfizer entrarem
com tudo nesse segmento de
opioides pela primeira vez.

A FDA não está exigindo direta-
mente que todos os analgésicos te-
nham proteções. Mas se uma pro-
teção eficaz vier a ser desenvolvida,
a FDA afirmou que tem o poder de
remover do mercado os produtos
que não tiverem tal salvaguarda.

As farmacêuticas estão corren-
do para realizar estudos e pesqui-
sas exigidos pela FDA para provar
que suas drogas impedem o abuso.
Obter essa distinção da FDA, como
a Purdue Pharma conseguiu com o
OxyContin, permite aos represen-
tantes de vendas das empresas
promover essas propriedades para
os médicos. “É assim que veremos
a batalha se desenrolar”, disse Mi-
ke Royal, diretor para assuntos clí-
nicos da AcelRx Pharmaceuticals,
que está desenvolvendo medica-
mentos para dor aguda.

A Pfizer poderia abocanhar uma
fatia maior do mercado de analgé-
sicos, amparada pela sua linha de
novos produtos e capacidade de
comercializar com sucesso novos
remédios, dizem analistas. A Endo
lidera o mercado de analgésicos
para controlar a dor com uma par-
ticipação de 30%, seguida pela Pur-
due Pharma, com 28%, segundo
um relatório recente da Cowen &
Co. Já a Pfizer apareceu só com 5%.

A Pfizer vem se preparando. Sua
aquisição, por US$ 3,6 bilhões, da
King Pharmaceuticals em 2011 a
colocou no mercado de opioides.
Além do Remoxy e do Embeda, a

GM vai investir
mais nos EUA
do que na China
Tim Higgins
B l o o m b e rg

A General Motors (GM) preten-
de investir cerca de US$ 16 bi-
lhões em suas fábricas e instala-
ções nos Estados Unidos até 2016,
mais do que vai aplicar na China.

“Os US$ 11 bilhões que serão
investidos na China até 2016 es-
tão vindo de nossas joint ventu-
res e não de Detroit e represen-
tam bem menos que os cerca de
US$ 16 bilhões que a GM vai in-
vestir nos Estados Unidos nesse
t e m p o”, disse Selim Bingol, vice-
presidente de políticas públicas
da GM, em uma carta publicada
no “The Wall Street Journal”.

A GM divulgou o investimento
nos EUA após anunciar os US$ 11
bilhões na China no mês passado
em Xangai. Em 2011, a companhia
disse que pretendia investir US$ 7
bilhões até 2015. Por meio de suas
joint ventures, a GM vendeu no
ano passado 2,84 milhões de auto-
móveis na China, seu maior merca-
do, e pretende aumentar esse nú-
mero para 5 milhões até 2015.

O “The Wall Street Journal” pu -
blicou, na semana passada, um
comentário em sua página de
opinião com o título “Bem-vindo
à General Tso’s Motors”, afirman-
do que a China “está se benefi-
ciando desproporcionalmente”
da reorganização da GM bancada
pelo governo americano em
2009. A página editorial do “Jour -
nal” havia criticado anteriormen-
te a decisão do governo america-
no de ajudar a companhia.

A GM “estava na China muito
antes do colapso econômico de
2008-2009 e nem um único dólar
dos contribuintes americanos foi
gasto em nossas operações lá”,
disse Bingol na carta. “Nossas
joint ventures chinesas se ban-
cam sozinhas, o que significa que
exigimos que os recursos aplica-
dos lá sejam gerados lá.”

O plano de investimentos nos
EUA se encaixa na estratégia do di-
retor-presidente Dan Akerson de
melhorar as margens operacionais
dos 7,4% registrados na América

do Norte nos últimos três anos, pa-
ra 10% até a metade da década. A
GM está lançando cerca de vinte
veículos remodelados nos EUA, co-
mo parte de um plano para au-
mentar os lucros e recuperar-se da
menor participação de mercado
registrada em 88 anos no mercado
americano, no ano passado.

“Nossos investimentos nos EUA
e China refletem a determinação
de continuar sendo a maior nos
dois maiores mercados do mun-
d o”, disse Greg Martin, porta-voz
da GM, no fim de semana. A GM in-
formou que investiu US$ 8,5 bi-
lhões nos EUA desde que saiu da
concordata, incluindo esforços de
preparação de produção de moto-
res e veículos mais econômicos.

A GM possui 31 unidades nos
EUA, segundo Martin. Isso inclui
12 linhas de montagem, de acor-
do com o site da companhia na
internet. Com seu investimento
na China, ela vai aumentar o nú-
mero de linhas de montagem pa-
ra 17, segundo afirmou no mês
passado Bob Socia, presidente da
montadora na China. O número
total de unidades na China será
de 30 até 2016, segundo a GM.

Em 2 de maio, a companhia di-
vulgou uma queda de 11%, para
US$ 1,18 bilhão, no lucro líquido
do primeiro trimestre deste ano,
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. O lucro ex-
cluindo os itens extraordinários
foi de 67 centavos de dólar por
ação, superando a média de 54
centavos prevista por 16 analis-
tas consultados pela Bloomberg.

O lucro antes dos juros e im-
postos na América do Norte caiu
de US$ 1,64 bilhão nos primeiros
três meses do ano passado para
US$ 1,41 bilhão no mesmo perío-
do deste ano. O lucro das opera-
ções internacionais, que incluem
a China, caiu de US$ 521 milhões
para US$ 495 milhões.

“Se você olhar para os lucros, ve-
rá que obviamente o mercado
americano continua sendo um
grande centro de lucros”, diz Alan
Baum, analista da Baum & Associa-
tes de Wes Bloomfield, Michigan.

Veículos Ritmo de investimentos do grupo sobe para R$ 3,7 bi por ano

Fiat prevê R$ 15 bilhões
para o Brasil até 2016

VALENTIN FLAURAUD/BLOOMBERG

Marchionne, principal executivo da Fiat, esteve em Brasília para apresentar plano de investimento à presidente Dilma

Eduardo Laguna
De São Paulo

A Fiat informou ontem que vai
aumentar o ritmo de investimen-
tos no Brasil para R$ 15 bilhões
no período de 2013 a 2016. O
anúncio foi feito pessoalmente
pelo chefão da multinacional ita-
liana, Sergio Marchionne, em au-
diência que durou pouco mais de
uma hora com a presidente Dil-
ma Rousseff em Brasília.

O novo programa representa
um acréscimo em relação aos
R$ 10 bilhões anunciados dentro
do plano para o período de 2011 a
2014, no qual a média anual de in-
vestimentos era equivalente a
R$ 2,5 bilhões. Se o grupo italiano
cumprir com o que foi prometido
para a presidente Dilma, a Fiat pas-
sará a investir mais de R$ 3,7 bi-
lhões no país por ano — ou, no to-
tal, R$ 9 bilhões a mais do que esta-
va previsto anteriormente. A au-
diência com a presidente aconte-
ceu durante a tarde de ontem em
Brasília e também teve a presença
do presidente da Fiat na América
Latina, Cledorvino Belini.

Os executivos saíram do encon-
tro sem dar declarações a jornalis-
tas, mas, na sequência, as infor-
mações foram confirmadas pela
assessoria de imprensa da Fiat.
Em curta visita ao país, Marchion-
ne chegou no sábado e, após a
reunião em Brasília, partiu para a
Argentina, onde vai acompanhar
a inauguração oficial de uma fá-
brica da CNH — braço do grupo
na área de máquinas agrícolas e
de construção — em Córdoba.

Os investimentos para o Brasil
abrangem todas as operações do
grupo no país, incluindo, além da
montadora de carros e da fabri-
cante de autopeças Magneti Ma-
relli, os negócios da Fiat Industrial,
como a montadora de caminhões
I v e c o, a fabricante de motores FPT
e a CNH. Não houve, contudo, um
detalhamento sobre como esses
recursos serão distribuídos.

A empresa antecipa apenas que
eles serão direcionados a inovação,

Pfizer tem os direitos sobre pelo
menos cinco outros analgésicos.

O Remoxy é protegido contra
abuso por um tipo de sacarose
usada em refrigerantes e bebidas
energéticas. Ela impede o remé-
dio de se partir com a aplicação
de calor ou de ser misturado com
álcool, disse James E. Brown, di-
retor-presidente da Durect Corp.,
que desenvolveu o Remoxy com
a Pain Therapeutics Inc. antes de
vendê-lo para a King.

A FDA não aprovou o Remoxy
em 2011, mas a Pfizer se reuniu
com a agência em março e está dis-
cutindo os “próximos passos” para
resolver os problemas levantados,
disse John Young, presidente da
Pfizer para a área de saúde básica,
numa conferência de resultados
com analistas, semana passada.
“Acreditamos que poderemos se-
guir em frente”, disse, acrescentan-
do que o Embeda pode ser lançado
no primeiro semestre de 2014.

A FDA deve decidir na sexta-fei-
ra se o Opana, da Endo, que vira
uma substância gelatinosa quan-
do dependentes aquecem o remé-
dio para uso intravenoso, pode ser
oferecido a médicos como tendo

proteção contra abusos.
A Johnson & Johnson também

está realizando estudos para mos-
trar as propriedades defensivas
contra abuso do Nucynta ER e pla-
neja apresentá-las à FDA no fim do
ano, disse Gary Vorsanger, diretor
de desenvolvimento clínico da
Janssen Pharmaceuticals, unidade
farmacêutica da empresa.

A Purdue Pharma, por sua vez,
afirma que está estudando ma-
neiras de usar a tecnologia do
OxyContin em outras drogas, co-
mo outras formulações do oxico-
deína, morfina e hidrocodeína.

Já firmas menores de biotecno-
logia estão criando as próprias
proteções. A Egalet, da Pensilvânia,
recorreu a uma técnica de injeção
de plástico usada para fazer brin-
quedos de montar ou tampas de
garrafas. As pílulas são tão duras
que, quando colocadas num moe-
dor de café — um meio comum
usado por viciados para partir pí-
lulas — as lâminas quebram. “É
uma pílula muito robusta”, disse
Bob Radie, diretor-presidente.

Leia na página B9 mais conteúdo do
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desenvolvimento de novos produ-
tos, tecnologia e melhora de pro-
cessos logísticos e de manufatura,
assim como para a construção de
fábricas e linhas de produção. Os
recursos adicionais estão alinha-
dos com as exigências colocadas
pelo governo no novo regime au-
tomotivo, que estabelece para as
montadoras aportes mínimos em
inovação e engenharia, além de
cobrar delas o desenvolvimento de
carros mais eficientes.

A Fiat diz que o novo ciclo de
investimentos vai gerar 7,7 mil
empregos diretos, além de 12 mil
empregos indiretos — principal -
mente nas empresas fornecedo-

ras que vão acompanhar a ex-
pansão de capacidade do grupo.

No momento, o projeto mais
importante da montadora está
em Goiana (PE), onde vai investir
por volta de R$ 4,5 bilhões na
construção de um complexo in-
dustrial para a produção de 200
mil a 250 mil carros por ano, jun-
to com uma fábrica de motores.

Colocando na conta os siste-
mistas que vão se instalar ao re-
dor da fábrica — como a Magneti
Marelli —, os investimentos liga-
dos à chegada da Fiat a Pernam-
buco podem passar de R$ 7 bi-
lhões. Para o financiamento das
obras, o grupo conta com R$ 2,4

bilhões já aprovados pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e
outros R$ 888 milhões em em-
préstimo do Banco do Nordeste.

No ano passado, a subsidiária
brasileira da Fiat investiu R$ 1 bi-
lhão, conforme balanço divulga-
do no início de abril. Os recursos
foram direcionados a projetos
como a ampliação da fábrica em
Betim (MG) — de 800 mil para
950 mil carros por ano até 2014
—, além do início das obras em
Goiana. A marca italiana é, há on-
ze anos, líder em vendas de car-
ros no Brasil. Só em 2012, a parti-
cipação de mercado foi de 23,1%.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2013, Empresas, p. B6.




