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Em 1994, cientistas da
Universidade de Washington,
nos Estados Unidos, fizeram
uma descoberta surpreendente
ao testar
um trata-
m e n t o
experimen-
tal para a
aids em
macacos: o
r e m é d i o ,
tenofovir,
protegia os
macacos e
não os dei-
xava ser
infectados.

A desco-
berta, publicada na revista
Science em 1995, foi uma grande
notícia para pesquisadores da
aids e suscitou uma pergunta
instigante: será que um sim-
ples comprimido conseguiria
desacelerar ou até mesmo
interromper o alastramento do
vírus da aids?

Onze anos mais tarde, a
pergunta continua sem respos-
ta. Hoje o tenofovir é um cam-

peão da farmacêutica ameri-
cana Gilead Sciences Inc. —
mas apenas como um trata-
mento para pacientes já conta-
minados, e não como uma
medida preventiva para pes-
soas não-infectadas com o
HIV, o vírus da aids.

A incapacidade do remédio
de conseguir mais destaque
como medida preventiva reflete
o ambiente conflituoso em
torno da aids. Desde 2004, pro-
testos e outras questões obriga-
ram pesquisadores a descartar
testes em quatro países na Ásia
e na África.

A Gilead também tinha
motivos empresariais para con-
centrar-se no tenofovir como
uma droga de tratamento. As
barreiras regulamentares para
aprovação e os riscos legais são
menores quando as pessoas que
tomam os remédios já estão
doentes. A empresa tentou evi-
tar ser arrastada para uma
guerra cultural sobre se a exis-
tência de uma pílula de preven-
ção à aids incentivaria a práti-
ca do sexo inseguro. “Sempre
evitamos correr atrás disso nós
mesmos”, diz Norbert
Bischofberger, diretor de pes-

quisas da Gilead.
Mas nos bastidores, direto-

res de pesquisa da Gilead
nunca abandonaram a idéia de
usar o tenofovir para bloquear
a infecção do HIV. Dois cientis-
tas da empresa —
Bischofberger e Howard Jaffe,
ex-executivo de desenvolvimen-
to de remédios e atual presi-
dente da Fundação Gilead — se

esforçaram para impulsionar
as pesquisas e arranjar grupos
para financiar testes clínicos.

A estratégia discreta pode
começar a dar frutos num futu-
ro próximo. Pesquisadores
financiados pelo governo dos
EUA e outros já iniciaram tes-
tes do tenofovir em cerca de
5.000 voluntários, a maioria em
países em desenvolvimento. Se
os testes clínicos forem bem-
sucedidos nos próximos três
anos, o comprimido diário de
prevenção pode ajudar a desa-
celerar a epidemia global da
aids, embora poucos cientistas
achem que o tenofovir consiga
interromper a transmissão do
HIV completamente.

O interesse pelo tenofovir é
especialmente grande porque
os esforços para produzir uma
vacina contra a aids fracassa-
ram até agora. A pesquisa de
prevenção do HIV com o tenofo-
vir “é provavelmente a coisa
mais importante que acontece
en aids hoje”, diz Martin
Delaney, um antigo militante
para assuntos relacionados à
aids, de São Francisco.

Os efeitos colaterais conhe-
cidos do tenofovir, como proble-

mas infreqüentes de rim e
enfraquecimento ósseo, podem
atrapalhar os planos se afeta-
rem volun-
tários sau-
d á v e i s .
Outro obs-
t á c u l o
potencial:
alguns pes-
quisadores
temem que
o uso disse-
minado do
t e n o f o v i r
i s o l a d o
possa pro-
vocar o surgimento de cepas do
HIV resistentes à droga.
Normalmente, o tenofovir é uti-
lizado como parte de um coque-
tel de medicamentos, o que
reduz a chance de que um vírus
resistente evolua.

Até mesmo um comprimido
seguro e eficiente de prevenção
ao HIV não estaria livre de
polêmica, já que poderia levar
as pessoas a abandonar a cau-
tela que ajuda a manter o vírus
sob controle. Já surgiram rela-
tos isolados indicando que
alguns homens do circuito das
festas gays compram o tenofo-

vir em “pacotes de fim de
semana” junto com Viagra.

A Gilead, que tem sede em
Foster City, na Califórnia,
vende o tenofovir sob a marca
Viread. Ela também vende a
Truvada, uma pílula que combi-
na o tenofovir com outros remé-
dio para a aids, a emtricitabina
ou Emtriva. Nos EUA, uma
quantidade de Viread suficiente
para um ano custa US$ 5.300, e
a de Truvada, US$ 8.800. Os
remédios, que juntos registra-
ram vendas de US$ 441 milhões
no primeiro trimestre deste ano,
ajudaram a Gilead a se trans-
formar em um sucesso da bio-
tecnologia, com um lucro líquido
de US$ 814 milhões em 2005.

A empresa insiste que não
tem a intenção de faturar mais
ao divulgar a Viread como uma
droga preventiva. Ela afirma
que os desafios éticos, legais e
regulamentares nos EUA
seriam grandes demais. Se a
Viread for vendida um dia
como um medicamento de pre-
venção nos países pobres, a
Gilead afirma que fornecerá o
remédio a preço de custo —
como ela já promete fazer para
o tratamento da aids.

Uma década de atraso na droga para prevenir a aids
Tenofovir mostrou-se promissor, mas testes para comprovar sua eficácia pararam em protestos. Isso pode mudar agora
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Cinco anos atrás, o consultor
administrativo Kim Tae Woo
recebeu um chamado para
socorrer uma empresa japonesa
de plásticos que estava com pro-
blemas.

A empresa tinha acabado de
formular uma estratégia ousada
que exigia grandes mudanças na
estrutura para centralizar suas

operações. O plano havia sido
preparado por outro consultor
com grande conhecimento de
princípios administrativos oci-
dentais, e os executivos concor-
davam que, em teoria, ele era
necessário. Mas empacaram na
adoção porque o plano exigia
ações — como corte na diretoria
— que não são comuns no Japão.

O desafio de Kim era ajudar a
fazer a ponte entre estratégia e
implementação. É um problema
que acontece bastante. Grande
parte da filosofia de administra-
ção é “completamente divorcia-
da do que acontece na base”, diz
Henry Mintzberg, professor de
Administração da Universidade
McGill, em Montreal. 

Além disso, como muito da
teoria de administração vem dos
Estados Unidos, a distância
entre teoria e prática pode ser
muito grande em países onde as
culturas empresariais são muito
diferentes. “Os princípios admi-
nistrativos americanos podem
ser aceitos pelo mundo, mas os
costumes e práticas anglo-
saxões nos quais eles se
baseiam podem não ser”, diz
Kim, que é especialista em  aju-
dar empresas japonesas e corea-

nas a juntar estratégia de admi-
nistração com prática local. 

Kim e outros que dão consul-
toria pelo mundo afora dizem ser
importante observar a cultura
empresarial do país, assim como
a história da empresa, práticas
pessoais e empresariais, antes
de se tentar preparar ou colocar
uma estratégia em andamento.

“Quanto mais se entender as
questões comportamentais”,
melhor será a influência das
culturas locais, diz Jay
Galbraith, consultor e pesquisa-
dor americano especialista em
ajudar na execução de estraté-
gias de empresas, geralmente
fora dos EUA.

Diferenças culturais podem
levar a variações sutis na forma
pela qual administradores rea-
gem a iniciativas estratégicas.
Veja-se, por exemplo, como
empresas de diferentes países
tratam a criação de um novo
cargo para supervisão de contas
de vendas globais. Essa é uma
medida freqüentemente sugeri-
da por consultores atualmente,
mas muito impopular entre dire-
tores de vendas regionais, diz
Galbraith. Nos EUA, os admi-
nistradores tendem a firmar o
pé e criar o cargo, enquanto
administradores europeus, que
são mais adeptos do consenso,
tendem a adiar a decisão ou pro-
curar um termo comum. 

Outras diferenças culturais
podem ser duras de enfrentar.
Mintzberg argumenta que a teo-
ria americana de administra-
ção põe muita ênfase na lide-
rança individual, o que é duro
de aceitar em países onde admi-
nistrar é uma tarefa mais de
conjunto.

Teorias administrativas
esbarram nas fronteiras
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Busca por um escudo
Testes do tenofovir, sozinho ou em 
combinação, como uma droga 
para a prevenção da aids. 
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Text Box
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