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O artigo discute os conceitos de inovação tec-
nológica e as perspectivas de apoio à inovação na indús-
tria farmacêutica brasileira, à luz do padrão de competi-
ção do setor e a partir da estratégia que vem sendo deli-
neada para atuação do BNDES, como instrumento da
execução da Política Industrial, Tecnológica e de Comér-
cio Exterior (PITCE) do governo federal, que incluiu a in-
dústria de fármacos e medicamentos entre suas opções
estratégicas.
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A farmacêutica é uma indústria intensiva em pesquisa e
que ao longo de sua história apresentou ritmo acelerado de inova-
ções implementadas por empresas em estreita relação com outras
instituições. O lançamento de produtos novos ou melhorados cons-
titui elemento central no padrão de competição da indústria, pos-
sibilitado pela inovação tecnológica, exigindo elevados investimentos
em pesquisa e desenvolvimento (doravante P&D) e que conta, ainda,
com amplo respaldo do sistema internacional de propriedade intelec-
tual e expressivos gastos em marketing e propaganda.

Ainda que as inovações e a P&D subjacente sejam a base
da competição em muitos setores econômicos, na farmacêutica
assumem caráter estratégico pela situação de oligopólio diferencia-
do, pela natureza particular da demanda e do mercado de medica-
mentos e pelas suas elevadas externalidades e impactos sociais,
ensejando forte apoio governamental.

O acirramento da competição no setor e os novos desafios
impostos pelos avanços na área de biotecnologia e engenharia genética
têm resultado em aumento dos gastos em P&D. Estes vêm sendo
enfrentados por meio de movimentos de reestruturação patrimonial e
redefinição de estratégias da indústria farmacêutica mundial via fusões
e aquisições [Magalhães et alii (2003)].

A indústria farmacêutica brasileira apresenta traços parti-
culares. A estrutura é típica de oligopólio diferenciado, com presença
de um número não desprezível de empresas, mas a parcela relevan-
te do mercado está nas mãos de poucas firmas, que são subsidiárias
das multinacionais formadoras do grupo das grandes farmacêuticas
mundiais (big pharmas). Desde o seu nascimento, o faturamento do
setor esteve concentrado em poucas empresas e em forte interna-
cionalização, apesar dos esforços governamentais na década de 1980
para a construção de um parque nacional fabricante de insumos
farmacêuticos.

Este artigo objetiva apresentar as perspectivas de apoio à
inovação na indústria farmacêutica brasileira, à luz do padrão seto-
rial, com base na estratégia que vem sendo delineada para atuação
do BNDES como instrumento da execução da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do governo federal, que
incluiu a indústria de fármacos e medicamentos entre suas opções
estratégicas.
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Nesse sentido, são comentadas na próxima seção as ca-
racterísticas gerais da indústria farmacêutica e seu padrão de com-
petição. Na terceira seção são apresentados os conceitos de inven-
ção, inovação e P&D, detalhando sua especificidade no caso da
indústria farmacêutica. Na quarta seção são comentadas a situação
geral da indústria farmacêutica brasileira e as perspectivas para
inovação, analisando alguns resultados da Pesquisa sobre Inovação
Tecnológica (Pintec) realizada pelo IBGE, bem como das ações
desenhadas pelo BNDES para apoio à indústria. Na última seção são
apresentadas as considerações finais do trabalho.

A indústria farmacêutica desenvolveu-se junto ao
progresso da medicina e ao avanço da pesquisa médica, química,
biológica e farmacológica, a partir do século XIX. A fabricação indus-
trial de medicamentos envolve atividades de extração, purificação,
síntese química, procedimentos de fermentação e o processamento
farmacêutico propriamente dito, contando com distintas fontes de
matérias-primas. Embora os farmoquímicos (matéria-prima originá-
ria da síntese química de materiais orgânicos) sejam a principal,
outras matérias-primas também são contempladas, obtidas a partir
do isolamento de substância medicamentosa encontrada em mate-
rial botânico integral ou em seu extrato (fitoterápicos),1 bem como o
emprego crescente de matérias-primas de origem biotecnológica
(obtidas a partir de processos que utilizem a biologia molecular).

A pesquisa orientada para o lançamento de medicamentos
corresponde ao principal exemplo de mudanças pelas quais passou
a indústria ao longo de sua história. Na fase inicial, a maioria dos
produtos era de origem natural e seu desenvolvimento decorria da
aplicação por cientistas de práticas terapêuticas primitivas, cujas
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1Os f itoterápicos repre-
sentam um mercado novo,
cujo crescimento só teria
sido iniciado na década de
1960 e cuja importância em
termos quantitativos é ainda
pequena. As vendas dos
medicamentos fitoterápicos
na Europa e nos Estados
Unidos foram de, respecti-
vamente, US$ 8,5 bilhões e
US$ 6,3 bilhões em 2000
[Pinto (2004)].
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principais atividades eram a separação e purificação de produtos
extraídos de plantas ou animais. Posteriormente, essas drogas foram
suplantadas por produtos químicos sintéticos (alguns idênticos às
drogas naturais, mas na maioria modificados e melhorados), passan-
do a exigir crescente base científica e vultosos gastos na pesquisa
para desenvolvimento dos materiais sintéticos, melhoria das drogas
naturais e descoberta de drogas com propriedades farmacológicas
aperfeiçoadas.

Atualmente, a indústria é altamente internacionalizada e mo-
vimenta um mercado mundial de cerca de US$ 500 bilhões/ano, con-
centrado regionalmente nas nações desenvolvidas2 (Gráfico 1) e, ape-
sar do grande número de fabricantes, dominado por umas poucas
multinacionais, cujas 10 maiores respondem por mais de metade das
vendas do setor3 embora nenhuma detenha, individualmente, participa-
ção significativa na indústria como um todo (Tabela 1). O mercado
também é concentrado em termos de produtos. Os 10 medicamentos
mais vendidos no mundo totalizaram vendas superiores a US$ 50
bilhões em 2004 (Tabela 2), com dois redutores de colesterol (o Lipitor,
da Pfizer, e o Zocor, da Merck) há anos liderando a lista. Esses sucessos
de venda da indústria são denominados blockbusters (ou seja, aqueles
com vendas anuais superiores a US$ 1 bilhão).4 O setor é também
altamente lucrativo segundo os padrões da indústria e a margem
operacional das grandes farmacêuticas é de 25% (diante dos 15% para
bens de consumo em geral). Envolve diversos atores, entre grandes
fabricantes de medicamentos de marca, fabricantes de genéricos,5

laboratórios públicos, firmas de biotecnologia, organizações de pes-
quisa, universidades, distribuidores e varejistas.

2Estados Unidos, União Eu-
ropéia e Japão respondem
por 85% desse mercado. O
principal mercado é o norte-
americano, com 40% do to-
tal, conforme The Econo-
mist (2005), alavancado por
elevados gastos governa-
mentais em saúde, da or-
dem de US$ 1,8 trilhão em
2004, dos quais US$ 200 mi-
lhões em medicamentos éti-
cos (ou seja, que exigem
prescrição médica). Os paí-
ses pobres e em desenvolvi-
mento detêm 80% da popu-
lação mundial, embora res-
pondam por menos de 20%
das vendas farmacêuticas
[Marques (2002)].

3Segundo a Intercontinental
Medical Statistics (IMS), há
cerca de 10 mil fabricantes
de produtos farmacêuticos,
embora 100 deles sejam
responsáveis por cerca de
90% de todos os produtos
destinados ao consumo hu-
mano.

4A representatividade dos
blockbusters no total das
vendas do setor farmacêuti-
co aumentou de 18% em
1997 para 45% em 2001. No
caso dos 5 maiores, dados
do IMS Health indicam que
os blockbusters respon-
deram por algo entre 48% e
80% das vendas totais de
medicamentos éticos.

5Medicamentos genéricos
são aqueles que contêm o
mesmo fármaco (princípio
ativo), dosagem, adminis-
tração, forma e indicação te-
rapêutica e segurança do
medicamento de referência
ou marca (que são aqueles
efetivamente inovadores).
Os genéricos custam inter-
nacionalmente de 30% a
60% menos que seus equi-
valentes de marca, e por is-
so seu uso tem sido es-
timulado por seguradores
públicos e privados que cus-
teiam assistência farmacêu-
tica. A participação, em vo-
lume, dos genéricos nos Es-
tados Unidos é hoje de 56%
e na Alemanha de 40%, ao
passo que no Brasil é de
apenas 9% (Deutshce Bank,
2005).
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Tabela 1

Maiores Empresas da Indústria Farmacêutica Mundial, por
Vendas – 2004
(Em US$ Bilhões)

EMPRESA VALOR

Pfizer 51,1
GlaxoSmithKline 32,8
Sanofi-Aventis 27,4
Johnson&Johnson 24,7
Merck 23,9
Novartis 22,9
AstraZeneca 21,7
Roche 17,8
Bristol-Myers Squibb 15,6
Wyeth 14,3
Abbott Laboratories 14,3
Eli Lilly 12,7
Schering-Plough  6,9
Bayer  6,4
Fonte: IMS Health, Thomson Datastream [The Economist (2005)].



A indústria farmacêutica, no caso de medicamentos éti-
cos,6 possui características que diferenciam seus mercados dos de-
mais. Tende a apresentar baixa elasticidade-preço da demanda por
medicamentos, em face da essencialidade do produto, e grande as-
simetria de informações entre vendedores e compradores (em virtu-
de do desconhecimento acerca de bens substitutos pelo pacien-
te/consumidor ou pela capacidade para avaliar a eficácia e os riscos
de um medicamento antes, ou mesmo depois, do seu consumo),
criando efetivo poder de mercado de vendedores e potencial para
grandes lucros.

Freqüentemente, quem paga pelo medicamento não é quem
o consome, mas um terceiro (third party payer), representado pelo go-
verno ou pelo seguro-saúde privado, de modo que o clássico meca-
nismo de decisão de consumo (baseada em preços) não funciona e
introduz um elemento político na determinação da demanda.

Cabe destacar, também, a natureza fragmentada dos mer-
cados relevantes na indústria farmacêutica. Do ponto de vista do con-
sumidor, não há substitutibilidade entre produtos de distintas classes
terapêuticas:7 por exemplo, um paciente que necessita de um medi-
camento redutor de colesterol não pode substituí-lo por um antibiótico
e, assim, a competição ocorre no nível de cada classe terapêutica.
Além disso, a capacitação tecnológica e a inovação em um mercado
(classe terapêutica) não asseguram maior probabilidade de sucesso
em outros.

A indústria farmacêutica constitui um caso de oligopólio
diferenciado, mas em que a competição e a diferenciação de produto
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6Medicamentos que neces-
sitam de receita médica, de-
nominados “éticos”, respon-
dem por cerca de 70% do
faturamento do setor. No
caso deles, a decisão de
consumir não está nas mãos
dos consumidores propria-
mente ditos, mas dos médi-
cos, ao contrário do que
ocorre com os medicamen-
tos não-éticos, de venda li-
vre, também chamados de
over the counter (OTC). No
Brasil, a participação dos
medicamentos éticos é de
quase 90% do mercado (da-
dos dos últimos 12 meses,
IMS Health, junho/2005)

7Classe terapêutica corres-
ponde ao conjunto de medi-
camentos (produtos farma-
cêuticos para uso humano)
que atendem à mesma fina-
lidade ou função terapêuti-
ca. As vendas da indústria
estão concentradas princi-
palmente em medicamentos
cardiovasculares (25% do
total, com destaque para os
redutores de colesterol) e do
sistema nervoso central
(também 25%)

Tabela 2

Principais Produtos de Marca Vendidos (Blockbusters):
Vendas Globais – 2004
(Em US$ Bilhões)

PRODUTO/CLASSE TERAPÊUTICA PRINCÍPIO ATIVO VALOR

Lipitor (redutor de colesterol) Atorvastatina 12,0
Zocor (redutor de colesterol) Sinvastatina 5,9
Plavix (antitrombótico) Clopidrogel 5,0
Nexium (antiulceroso) Esomeprazol 4,8
Zyprexa (antipsicótico) Olanzapina 4,8
Norvasc (anti-hipertensivo) Anlodipina 4,8
Seretide/Advair (antiasma) Salmeterol + Fluticasona 4,7
Erypo (hematopoiéticos) Alfa Eritropoetina 4,0
Prevacid (antiulceroso) Lansoprazol 3,8
Effexor (antidepressivo) Venlafaxina 3,7
Fonte: IMS Health [The Economist (2005)].



não se dão ao nível da indústria como um todo, mas de classes
terapêuticas. Indústrias oligopolistas caracterizam-se pela existência
de significativas barreiras à entrada, não existindo competição via
preços, pois as firmas reconhecem a interdependência de seus
comportamentos e aderem a alguma fórmula de fixação de preços.
A competição se dá, basicamente por meio da introdução de inova-
ções de processo redutoras de custos e que refletem economias de
escala, no caso do oligopólio homogêneo, ou pela introdução de
produtos, no caso do oligopólio diferenciado (e também diversifica-
ção de atividades possibilitada pelo domínio de tecnologias aplicá-
veis em outras indústrias)8 [Guimarães (1982)].

A diferenciação de produto corresponde à introdução de
uma mercadoria que é substituta próxima de alguma outra previa-
mente produzida, abrindo a possibilidade de alguma forma de com-
petição no interior da indústria, e ocorre pela mudança real ou
aparente nas características do produto (especificação modificada
ou melhoria de sua qualidade, real ou em função do esforço de
vendas via propaganda).

A diferenciação de produtos como padrão de competição
implica a necessidade da busca contínua de inovação de produto
pela firma para manter ou mesmo ampliar sua participação no
mercado, requerendo o engajamento sistemático em atividades de
P&D9 que assegurem um fluxo permanente de inovações a serem
lançadas no mercado ou mantidas em estoque para eventuais ata-
ques de competidores. O lançamento de produtos no mercado de-
penderá da capacidade de inovação da firma, principalmente em
setores baseados na ciência, em que a transferência e o licencia-
mento de tecnologia não são usuais.

Não é por outro motivo que poucas indústrias destinam
tantos recursos para P&D quanto a farmacêutica (algo em torno de
14% das vendas), superando setores como software (11%), compu-
tadores (10%) e eletrônica (7%) [IFPMA (2004)]. Gastos totais em
P&D das firmas farmacêuticas e de biotecnologia10 alcançaram
quase US$ 50 bilhões em 2002 – só nos Estados Unidos a indústria
gastou mais em pesquisa do que o governo através dos National
Institutes of Health (NIHs), cujo orçamento total foi de US$ 27 bilhões.

A introdução de produtos novos ou melhorados e a inova-
ção dependerão, portanto, de uma decisão da firma, pressupondo a
existência de mercados e apoiada em agressivas campanhas de
marketing altamente especializado e esforço de venda como ocorre
na indústria farmacêutica. Isso explica os baixos investimentos para
desenvolvimento de medicamentos destinados a doenças denomi-
nadas pela organização internacional Médicos Sem Fronteiras como
“negligenciadas” (doenças tropicais e tuberculose), apesar da grande
incidência em países de baixa renda e/ou reduzido nível de desen-
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8Na indústria farmacêutica,
cabe destacar a diversifica-
ção das empresas, a partir
das décadas de 1980 e
1990, passando a produzir
genéricos (cópia fiel de um
medicamento de marca cujo
direito exclusivo/monopólio
de fabricação deixou de
existir com o fim do prazo de
vigência da patente) e medi-
camentos não-éticos (OTC),
além da diversificação para
outras classes terapêuticas
(complementares) através
de fusões e aquisições, o
que assegurou diversifica-
ção tecnológica sem neces-
sidade de ampliação dos
elevados investimentos em
P&D. Fusões e aquisições
na década de 1990 criaram
empresas globais com mui-
tos amplos mercados tera-
pêuticos (a entrada da Ro-
che em bioengenharia resul-
tou da sua cooperação e de-
pois fusão com a Genetech).

9P&D experimental compre-
ende o trabalho criativo em-
preendido sobre uma base
sistemática, de modo a au-
mentar o estoque de conhe-
cimento e o seu uso para
projetar/inventar novas apli-
cações [OECD (2002)].

10As grandes empresas far-
macêuticas respondem,
hoje, por quase 1/4 de todo
o investimento em biotecno-
logia nos Estados Unidos
superando o venture capital
no setor. A indústria de bio-
tecnologia tem metade de
sua receita proveniente de
licenciamento para grandes
firmas farmacêuticas [IFP-
MA (2004)].



volvimento.11 Não há incentivos de mercado para desenvolvimento
desse grupo de medicamentos destinados a enfermidades que, em
geral, acometem populações mais pobres e de baixa renda. A ine-
xistência de incentivos de mercado explica também os baixos inves-
timentos para desenvolvimento de medicamentos para doenças
raras (orphan drugs) – nesse caso por questões de escala – que, a
despeito da sua gravidade, afetam parcelas ínfimas da população
mundial.

Schumpeter foi o primeiro autor a tratar a inovação tecno-
lógica e a desenvolver uma teoria do crescimento econômico que
nela se centrava. As economias seriam permanentemente afetadas
pelo processo denominado destruição criadora, no qual as inovações
substituiriam as tecnologias em uso e desencadeariam ondas de
dinamismo e crescimento econômico a partir da inovação original e
da subseqüente emergência de inovações de caráter menos sofis-
ticado e mais imitativo, até o surgimento de uma outra inovação com
potencial de ruptura.

Autores de tradição neo-schumpeteriana desenvolveram
as idéias de Schumpeter incorporando novos conceitos, como o de
paradigmas e trajetórias tecnológicas, conferindo maior potencial
explicativo ao corpo teórico. Achilladelis e Antonakis (2001) analisa-
ram a dinâmica das inovações farmacêuticas a partir desses concei-
tos de paradigma tecnológico (modelo para a solução de problemas
tecnológicos e base para imitações posteriores, seja na forma de uma
inovação radical comercialmente bem-sucedida, seja uma inovação
radical de processo)12 e de trajetórias tecnológicas (padrões de ati-
vidades que descrevem a taxa de difusão de tecnologias iniciadas
por uma inovação radical bem-sucedida).

Em geral, a origem de novos produtos são as descobertas
(revelações de novo conhecimento) ou invenções (esquemas, pla-
nos, inventos ou processos desenvolvidos a partir de estudo e experi-
mentação). Os empresários tirariam vantagens da invenção/desco-
berta (originada do processo de geração de conhecimento, no âmbito
da pesquisa fundamental, por instituições de pesquisa e universida-
des, motivadas pela busca de mérito acadêmico), transformando-a
em uma inovação tecnológica com aplicação industrial. No entanto,
uma descoberta interessante do ponto de vista científico ou terapêu-
tico pode falhar (e isso freqüentemente ocorre) em termos de desem-
penho comercial.13

De fato, invenções são economicamente irrelevantes até
serem convertidas pelo empresário – motivado pelo lucro e estimu-
lado pelos requisitos do padrão de competição vigente – em inova-
ções tecnológicas, na forma de um novo produto, uma nova técnica,
um novo processo produtivo ou serviços incorporados à estrutura
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11Dados citados por DNDI
(2001) indicam que, dos
1.393 novos medicamentos
aprovados nos últimos 25
anos, apenas 13 destinam-
se a doenças tropicais e dois
para tuberculose.

12Os maiores exemplos de
inovação de processo nessa
indústria seriam o DNA re-
combinante e a fusão celu-
lar, que abriram a era da bio-
tecnologia para a indústria
farmacêutica e levaram às
proteínas biossintéticas, tais
como insulina humana e hor-
mônio do crescimento, dro-
gas e diagnósticos antineo-
plásicos.

13Cabe lembrar o caso da
penicilina, descoberta em
1928, que dependeu do
avanço cientí fico subse-
qüente sobre o seu poder
antibactericida para huma-
nos, só ocorrido em 1941
[Achilladelis e Antonakis
(2001)].



econômica (inovações radicais) ou em melhorias e aperfeiçoamentos
de produtos e processos existentes (inovações incrementais).

A firma é, assim, o locus da inovação, fruto do trabalho
permanente e rotineiro de P&D in-house, que envolve atividades que
fazem sentido econômico no contexto organizacional próximo ao
mercado e onde as questões tecnológicas não estão separadas de
suas implicações financeiras e comerciais.14 Nesse contexto, as fir-
mas competem por vantagens econômicas, desenvolvendo estraté-
gias nas quais avanços e melhoramentos tecnológicos são exigidos
para fortalecer sua posição competitiva, acumulando conhecimentos
e especializando-se em algumas tecnologias.

A tendência mundial, uma vez que ciência e tecnologia
estão cada vez mais inter-relacionadas em setores intensivos em
conhecimento (science-based), envolve a estruturação de arranjos
com outros agentes. Com efeito, ainda que a firma intensiva em pes-
quisa seja a agência mais efetiva da inovação, várias outras institui-
ções participam do processo de P&D farmacêutica, tais como insti-
tuições acadêmicas, instituições públicas e privadas de pesquisa,
laboratórios públicos, como os NIHs norte-americanos, além de,
recentemente, pequenas firmas de biotecnologia.

Mas o aspecto central repousa na motivação das firmas
para inovar. Inovações envolvem incertezas técnico-científicas e
comerciais e aceitação de riscos financeiros por parte das empresas,
que respondem por meio do investimento de capital para o desen-
volvimento de novos produtos e processos em antecipação a consi-
deráveis retornos, mas dependendo do seu fluxo de caixa. De fato,
o orçamento de P&D das firmas é determinado pelo tamanho de seu
fluxo de caixa.

Cabe observar, entretanto, que na indústria farmacêutica,
além dos aspectos econômicos e da competição, existem forças
sociais, institucionais e políticas que explicam a inovação. As revo-
luções científicas, além de medidas governamentais e questões
institucionais, com destaque para a legislação dos tempos da guerra,
as políticas de saúde pública e o estabelecimento de laboratórios
públicos de pesquisa médica, contribuiram muito para o surgimento
de inovações farmacêuticas [Achilladelis e Antonakis (2001), Tsino-
poulos e McCarthy (s/d) e Malerba e Orsenigo (2001)].

O conjunto das firmas e países inovadores na indústria far-
macêutica permanece estável e reduzido por um longo período. A
inovação farmacêutica esteve concentrada, ao longo de sua história
e até recentemente (quando esse padrão foi alterado pela emergên-
cia das pequenas firmas de biotecnologia), nas mãos de um pequeno
grupo de grandes empresas. Apenas 30 delas introduziram mais de
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14De fato, 90% dos mais de
300 produtos que compõem
a lista de medicamentos es-
senciais da Organização
Mundial de Saúde foram de-
senvolvidos pela indústria
[IFPMA 2004)].



70% de todas as inovações mundiais do período 1800/1990 [Achil-
ladelis e Antonakis (2001)], originadas em apenas cinco países
(Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Reino Unido e França).

O conceito de inovação radical foi originalmente aplicado
para inovações que significaram efetiva ruptura e possibilitaram o
surgimento de novos setores industriais (a máquina a vapor, o
transistor, entre outros). Na indústria farmacêutica, substâncias que
deram origem ao setor seriam a morfina (o primeiro alcalóide), a
penicilina (o primeiro antibiótico), a arsefenamina (o primeiro agente
quimioterápico) e, mais recentemente, o DNA recombinante,
promovendo o surgimento da biotecnologia.

A expressão inovação radical será aqui aplicada de forma
mais ampla e flexível, incluindo também as inovações que: a) amplia-
ram o escopo e os mercados de setores existentes por meio da apli-
cação ou introdução de novos princípios científicos, tecnologias e
materiais; b) deslocaram produtos ou processos existentes no mer-
cado; e c) serviram como modelos para inovações subseqüentes.15

Esse conceito, empregado na maioria dos trabalhos, é de
fato mais adequado ao caso da indústria farmacêutica, em que a
introdução de inovações radicais não criou ondas de destruição cria-
dora no sentido literal. As empresas líderes, em geral, apresentaram
grande flexibilidade e adaptabilidade diante de choques tecnológicos
e institucionais, o que assegurou sua sobrevivência e lucratividade.
As maiores empresas do setor atualmente são as mais inovadoras
desde a década de 1930 e, em alguns casos, desde a virada para o
século XX. Muitas estão no negócio há cerca de um século, a despeito
de mudanças revolucionárias no ambiente competitivo da indústria
provocadas pela introdução de sucessivas gerações de tecnologias16

[Achilladelis e Antonakis (2001) e Malerba e Orsenigo (2001)].

Inovações radicais seriam, assim, inovações de produto
geradoras de novas entidades químicas, na forma de novos princí-
pios ativos (farmoquímicos) que se distinguem dos existentes em
termos de composição e estrutura química. O desenvolvimento
começa pela busca de moléculas biologicamente ativas para o
tratamento de uma doença.

O termo inovação incremental, por seu turno, é aplicado às
inovações desenvolvidas sobre o modelo de produtos e processos
existentes, com diferenças apenas triviais em termos de ciência,
tecnologia, materiais, composição e propriedades e que, por isso,
não fornecem escopo para inovações posteriores por meio da imita-
ção. Apesar da menor densidade tecnológica, essas inovações
freqüentemente asseguram maior eficácia aos produtos em termos
de efeito terapêutico, menores problemas colaterais e criação de
alternativas de tratamento, até mesmo por questões de preço, de
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15O lançamento do hipnótico
barbital da marca Veronal foi
base para 32 inovações imi-
tativas, o anti-hipertensivo
propanolol da marca Inderal
teve 24 imitações e o ansio-
lítico Librium propiciou 37
imitações.

16As empresas químicas
alemãs (Hoechst e Bayer),
primeiras indústrias farma-
cêuticas “modernas”, mode-
lo da P&D in-house seguido
como paradigma em outros
países e arquétipo da coo-
peração universidade-em-
presa, tornaram-se intensi-
vas em pesquisa para de-
senvolvimento de tintas sin-
téticas desde a década de
1860 e aplicaram sua exper-
tise em química orgânica
sintética para o descobri-
mento e a fabricação de me-
dicamentos duas décadas
depois.



modo que algumas vezes são sucesso comercial e veículo de difusão
entre firmas e países [Achilladelis e Antonakis (2001), Malerba e
Orsenigo (2001) e IFPMA (2004)].

De fato, o desenvolvimento de medicamentos de segunda
ou terceira geração em uma determinada classe terapêutica (conhe-
cidos como me too medicines) tem resultado em melhorias significa-
tivas dos produtos originais. Não obstante, Achilladelis e Antonakis
(2001) constatam uma relação estatística positiva entre originalidade
do produto e seu sucesso comercial, de modo que as inovações
radicais, que teriam representado somente 20% das inovações de
cada classe terapêutica, alcançaram sucesso comercial em 60%
delas (frente aos 10% a 15% de casos de sucesso das incrementais).
Outras evidências indicam que blockbusters são, muitas vezes, inova-
ções incrementais ou mesmo produtos tecnologicamente pouco so-
fisticados,17 apoiados em campanhas agressivas de marketing, em-
bora haja casos com potencial terapêutico sem precedentes, como
o Viagra e o Lipitor.

Além dos gastos e prazos com P&D necessários para em-
preender uma inovação, como ocorre em outras indústrias, na far-
macêutica são exigidos rigorosos, caros e demorados testes antes
da aprovação de um medicamento, uma vacina e um tratamento se-
rem introduzidos no mercado. Esses testes são de natureza pré-clí-
nica, com animais e em laboratório e, posteriormente, são requeridas
três fases de testes clínicos com seres humanos, de modo a garantir
a segurança e a efetividade do produto. Há também uma quarta fase,
posterior ao lançamento do produto, destinada a identificar, entre
outros, efeitos colaterais e reações adversas não previstos. O Ma-
nual Frascati [OECD (2002)] admite que as fases 1, 2 e 3 dos testes
podem ser tratadas como P&D, embora seja requerida avaliação em
cada caso. Já os testes da fase 4, realizados após aprovação/fabri-
cação, só podem ser tratados como P&D se levarem a algum avanço
científico e tecnológico posterior.18 A Tabela 3 ilustra o processo de
P&D farmacêutica.

A importância desses testes se deve à baixa taxa de su-
cesso nas inovações farmacêuticas, só constatadas na fase de tes-
tes. De fato, um medicamento bem-sucedido exige, em média, o
estudo e a triagem de um milhão de compostos e milhares de
moléculas. Os custos médios divulgados pela indústria para levar um
medicamento realmente inovador ao mercado atualmente, nos Es-
tados Unidos, seria da ordem de US$ 800 milhões (incluindo os
testes clínicos, cujo custo estaria na casa dos US$ 100 milhões, e
pré-clínicos). Esses custos e os prazos exigidos têm crescido, ante
a exigências regulatórias mais rígidas, por ter dobrado o número de
testes clínicos e triplicado o número médio de pacientes testados
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17O forte fluxo de caixa per-
mitido pelos blockbusters
possibilitou que as firmas
aumentassem os seus gas-
tos em P&D e enfrentassem
os riscos associados com a
penetração de tecnologias a
partir da década de 1980,
incluindo biotecnologia.

18Pinto (2004) observa que
a fase pré-clínica, de nature-
za químico-farmacêutica,
possui maior complexidade
tecnológica, enquanto as fa-
ses de testes clínicos envol-
vem atividades de menor
densidade tecnológica, es-
tritamente farmacêuticas.
De acordo com Hasenclever
(2002), novas entidades
químicas são submetidas a
testes pré-clínicos de toxi-
cologia, farmacologia, de-
senvolvimento de formula-
ção e seleção das rotas de
síntese e só então passam
para as fases de testes clí-
nicos em humanos.



desde a década de 1980. Esses up front costs para desenvolvimento
de novos medicamentos (50% com pesquisa pré-clínica, 30% com
testes clínicos, ao passo que apenas 20% com produção e marke-
ting) significam que na sua maioria já foram incorridos quando (e se)
o medicamento é introduzido no mercado [Dosi, Orsenigo e Labini
(2002)].19

Tudo isso torna o processo de inovação na indústria farma-
cêutica um dos mais longos, complexos e incertos. Mesmo nos es-
tágios mais avançados da inovação não há garantia de sucesso. O
principal filtro atual são os testes clínicos, que vêm apresentando
grande aumento de custos (cinco vezes maior que em testes pré-clí-
nicos). Os fracassos, em geral, só são descobertos na fase 3 de
testes, com alto custo e incerteza para a indústria [IFPMA (2004)].
Assim, para uma inovação ser bem-sucedida são requeridos ativos
complementares da firma, tais como competências no gerenciamen-
to de testes clínicos, aprovação regulatória, marketing e distribuição
[Malerba e Orsenigo (2001)].
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19Cabe notar que o custo de
levar um novo medicamento
ao mercado tem sido objeto
de grande debate e questio-
namento. De acordo com
Berndt, Gottschalk & Stro-
beck (2005), apenas metade
dos US$ 802 milhões apon-
tados como custos exigidos
são gastos diretos com o
novo produto - o valor res-
tante corresponde ao custo
de oportunidade capitaliza-
do a uma taxa de desconto
anual real de 11%. Assim,
esse alto custo exigido para
lançar um produto deve-se
em boa parte aos longos
prazos até o medicamento
chegar ao mercado. Docu-
mento do DNDI (2001) afir-
ma que o estudo que deu
origem àquela estimativa de
custo é baseado em hipóte-
ses irrealistas sobre os cus-
tos de estudos pré-clínicos,
sobre a duração do proces-
so de P&D, sobre o custo de
oportunidade do capital e so-
bre as taxas de sucesso,
além de desconsiderar de-
duções fiscais e recursos
governamentais destinados
a P&D das empresas. Ou-
tros estudos estimam que
seriam necessários apenas
US$ 110 milhões para de-
senvolver um novo medica-
mento (excluindo o custo de
oportunidade, mas conside-
rando a inflação e as dedu-
ções fiscais) e de apenas
US$ 40 milhões no caso de
drogas pa ra tuberculose.
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Tabela 3

O Processo de P&D e o Lançamento de Medicamentos
ESTÁGIO
DE P&D

P&D (DESCOBERTA) DESENVOLVIMENTO
PRÉ-CLÍNICOb

TESTES CLÍNICOS REGISTRO FASE 4f

Fase 1a Fase 2b Fase 3c

Principais
Atividades

Exploração básica com vistas à
identificação de áreas de
pesquisa sobre doenças e busca
em laboratório ou computador
de moléculas biologicamente
ativas para tratamento. Envolve
estudos de farmacodinâmica,
farmocinética e rotas químicas,
bem como o desenvolvimento
em escala piloto e experimental 

Compostos
selecionados são
estudados em termos
de Boas Práticas de
Laboratório de toxidade
e segurança em
paralelo ao
desenvolvimento de
métodos analíticos
específicos para
desenvolvimento
subseqüente.

Compostos bem-sucedidos são
testados em humanos em três
fases de testes clínicos:
Fase 1 – segurança e tolerância
em voluntários saudáveis;
Fase 2 – estudos de segurança,
eficácia e bioequivalência em
pequenos grupos de pacientes; e
Fase 3 – testes mais longos com
diferentes populações para
demonstrar prova de eficácia,
segurança e valor.

Se os resultados dos
testes clínicos são
satisfatórios em
termos de qualidade,
eficácia e segurança,
um dossiê é
apresentado às
autoridades
reguladoras para
aprovação.

Têm início estudos
de pós-marketing,
envolvendo
milhares de
pacientes, após o
medicamento ser
lançado no
mercado, com
vistas a identificar
efeitos colaterais e
reações adversas
não previstos.

Taxa de
Sucessoa

Menos de 1% 70% 50% 50% 90% N.A.

Tempo 4-6 anos 1 ano 1-1,5 ano 1-2 anos 2-3 anos 1-2 anos Vários anos
% Custos 35 6 7 20 22 Lançamento: 10

Fonte: IFPMA (2004, p. 23).
a A taxa de sucesso reflete o número de drogas candidatas que têm sucesso na passagem ao estágio seguinte de P&D.
b Laboratório e teste animal.
c 20-80 voluntários saudáveis usados para determinar segurança e dosagem.
d 100-300 voluntários pacientes usados para verificar eficácia e efeitos colaterais.
e 1.000-5.000 voluntários pacientes usados para monitorar reações adversas ao uso a longo prazo.
f Testes adicionais pós-comercialização.



A indústria farmacêutica é apontada pela literatura como
um dos casos em que a propriedade intelectual é considerada mais
relevante para estimular inovações tecnológicas. Essa questão é,
contudo, controvertida, e a propriedade intelectual e, em particular,
as patentes podem ser consideradas uma barreira institucional à
entrada, assegurando direitos exclusivos e lucros de monopólio da
inovação/diferenciação de produto. A visão convencional, entretanto,
advoga que a concessão de direitos de patente20 assegura exclu-
sividade de exploração dos frutos da inovação ao seu detentor (mo-
nopólio temporário) por um determinado período (dado pelo prazo de
validade da patente, de 20 anos, a partir da data do depósito), durante
o qual auferiria os lucros de monopólio da inovação e, com isso,
recuperaria os elevados custos de P&D incorridos. Em contrapartida,
o inventor se obrigaria a revelar detalhadamente o conteúdo tecno-
lógico da matéria protegida pela patente, que poderá ser desenvol-
vida e aperfeiçoada por terceiros após o prazo de validade da
patente. Na indústria farmacêutica, quando esse prazo expira e a
tecnologia cai em domínio público, há o surgimento dos genéricos.

São internacionalmente protegidos por patentes tanto os
produtos mais inovadores, constituídos por medicamentos que apa-
receram pela primeira vez no mercado, quanto os desenvolvidos
posteriormente com atividade terapêutica semelhante ao produto
original, mas com características químicas diferentes deste (me too),
além de protegidos por marcas registradas pelo fabricante.

O lançamento de produtos é requisito do padrão de com-
petição em oligopólios diferenciados e seguramente as empresas
realizariam atividades de P&D com vistas a inovar motivadas pela
perspectiva de lucros extraordinários, mesmo sem a proteção de
patentes. A propriedade intelectual é, na verdade, um arranjo legal-
institucional que apenas reforça um poder de monopólio e impede a
fabricação e venda do produto por concorrentes. 

Alguns de seus críticos atribuem ao sistema de patentes
os altos preços dos medicamentos inovadores. De acordo com Baker
(2004), o monopólio de patentes causa grandes distorções econômi-
cas, que no caso de medicamentos provocam aumentos de preços,
em média, de 300% a 400% sobre os praticados no mercado com-
petitivo. O contra-argumento da indústria é de que as patentes
abrangem menos de 2% dos medicamentos da lista de essenciais
da Organização Mundial de Saúde e cobrem apenas 30% a 40% dos
medicamentos éticos, ao passo que cada produto patenteado enfren-
ta a competição de duas a dez moléculas substitutas próximas
destinadas ao mesmo tratamento.

A indústria argumenta, ainda, que o prazo efetivo de explo-
ração da patente é inferior ao seu prazo de validade legal, em virtude
de haver um longo período de tempo entre o patenteamento do
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20Patente é um título de pro-
priedade temporária sobre
uma invenção, outorgado
pelo Estado através dos es-
critórios de propriedade inte-
lectual aos inventores, auto-
res ou outras pessoas físi-
cas ou jurídicas detentoras
de direitos sobre a criação.



produto e o seu lançamento no mercado em função dos prazos dos
testes exigidos pela regulação. O prazo de efetivo benefício da
patente seria, assim, de apenas 6,5 anos em 2001 [IFPMA (2004)].

O processo de inovação na indústria farmacêutica foi mar-
cado, até muito recentemente, por procedimentos de busca quase
aleatórios (random screening), cuja abordagem de pesquisa consis-
tia em uma seleção quase ao acaso e na qual substâncias naturais
e derivadas quimicamente eram aleatoriamente selecionadas por
seu potencial de atividade terapêutica. As firmas mantinham enor-
mes “bibliotecas” dessas substâncias, embora o mecanismo de ação
de muitos medicamentos não fosse bem compreendido e a adminis-
tração das substâncias apresentasse alguma dificuldade e efeitos
colaterais eventuais. No entanto, as capacitações eram baseadas
em processos organizacionais internos e habilidades tácitas, difíceis
de serem imitados [Malerba e Orsenigo (2001)].

Os novos adventos da ciência e a compreensão da biologia
humana a partir da década de 1970 acarretaram um progresso na
compreensão do mecanismo de ação dos medicamentos existentes
e das raízes bioquímicas e moleculares de muitas doenças, promo-
vendo grandes mudanças na abordagem da P&D, no sentido de
técnicas de busca dirigida e desenvolvimento racional de medica-
mentos (aplicação do novo conhecimento biológico ao desenho de
novos compostos e dos modos pelos quais poderiam ser seleciona-
dos) para efeitos terapêuticos particulares [Malerba e Orsenigo
(2001)]. Com isso, ocorreu uma espécie de “inversão” no sentido da
pesquisa de medicamentos (da doença para a substância medica-
mentosa e não mais o contrário).

A transição para essa nova abordagem estava a meio
curso quando a genética molecular e a tecnologia do DNA recombi-
nante abriram fronteiras inteiramente novas para a inovação farma-
cêutica.21 O passo seguinte foi o surgimento de pequenas firmas de
biotecnologia, fenômeno essencialmente norte-americano, embora
muitos anos se passassem antes que a biotecnologia começasse a
exercer impacto sobre o mercado farmacêutico.22

Contudo, as novas firmas de biotecnologia, em sua grande
maioria, não se tornaram produtoras farmacêuticas integradas, res-
tringidas pela falta de competências em áreas cruciais como testes
e marketing. Por isso, a tendência e a situação mais freqüentes são
os acordos de cooperação e uma ampla rede de relações colabora-
tivas entre firmas de biotecnologia e grandes farmacêuticas, além de
universidades, que possuem capacitações distintas e complementa-
res – as grandes farmacêuticas usando a biotecnologia como fer-
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21Uso da biotecnologia como
tecnologia de processo na
fabricação de proteínas (cu-
jas qualidades terapêuticas
existentes fossem bem com-
preendidas e em quantida-
des grandes o bastante para
permitir o seu desenvolvi-
mento como agentes tera-
pêuticos) e como ferramenta
para aumentar a produtivida-
de da descoberta de medica-
mentos de química sintética
convencional [Malerba e Or-
senigo (2001)].

22A primeira star-up da nova
biotecnologia, a Genetech,
foi fundada em 1976 e cons-
tituiu-se em modelo para as
novas firmas, enquanto o pri-
meiro produto de biotecnolo-
gia, a insulina humana, so-
mente foi aprovado em 1982
[Malerba e Orsenigo (2001)].
Apenas recentemente as
vendas de medicamentos e
vacinas derivados da biotec-
nologia alcançaram a cifra
de US$ 2 bilhões e duas fir-
mas de biotecnologia (Gene-
tech e Amgen) entraram
para o grupo dos grandes
inovadores farmacêuticos.



ramenta na descoberta de medicamentos convencionais com base
na síntese química, produção e comercialização de novos produ-
tos, e as firmas de biotecnologia atuando, também, como interme-
diárias na transferência de tecnologia de universidades [Malerba e
Orsenigo (2001)].

Conforme o NIHCM (2002), em estudo sobre inovações de
1.035 medicamentos, com base em novos registros efetuados no
U.S. Food and Drug Administration (FDA) entre 1989/2000, apesar
do grande número de lançamentos no mercado norte-americano na
década de 1990, a maioria foi de produtos menos inovadores, prin-
cipalmente a partir de 1995. Seriam cada vez mais raros medicamen-
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Tabela 4

Novos Medicamentos Aprovados pelo FDA – 1989/2000

TIPO DE APROVAÇÃO DE
REGISTRO

1989/1994 1995/2000 TOTAL

  Nº  %   Nº  %   Nº  %

Novas Entidades Químicas 149 34,7 212 35,0 361 34,9

   Prioritárias 73 17,0 80 13,2 153 14,8

   Padrão 76 17,7 132 21,8 208 20,1

Medicamentos Modificados
Incrementalmente

201 46,7 357 59,0 558 53,9

   Prioritários 33 7,7 53 8,8 86 8,3

   Padrão 168 39,1 304 50,2 472 45,6

Outros Medicamentos 80 18,6 36 6,0 116 11,2
Fonte: NIHCM (2005).
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tos altamente inovadores que ao mesmo tempo contivessem novos
ingredientes ativos e oferecessem melhoramento clínico significativo.

A Tabela 4 mostra que a maioria dos produtos aprovados
foi de medicamentos que continham ingredientes ativos já disponí-
veis em produtos vendidos: 558 modificados incrementalmente mais
116 outros medicamentos (65% das aprovações no período, ao
passo que apenas 35% foram novas entidades químicas). Além
disso, a grande maioria dos produtos aprovados (680, ou 65,7%) foi
classificada como medicamentos-padrão modificados incremental-
mente (ou seja, não eram definidos como prioritários para o FDA
porque não ofereciam melhoria clínica frente aos produtos disponí-
veis no mercado, apenas ampliando as escolhas para prescrição ou
atendendo necessidades de pacientes específicos e, na grande
maioria, apenas modificados incrementalmente.)23

Essa crescente ênfase em inovações incrementais resulta
da realidade atual, em que grandes fabricantes de medicamentos
alcançaram uma escala tal que exige a geração de receita adicional
a cada ano, de modo a atender às metas de crescimento dos acio-
nistas, dependendo cada vez mais de blockbusters.24 Além disso,
apesar do caráter menos inovador, os produtos lançados no mercado
norte-americano pós-1995 têm sido responsáveis por boa parte do
aumento de gastos governamentais com novos medicamentos, até
por causa de expressivos aumentos de preços (Gráfico 2). A maioria
dos medicamentos que utilizam novos ingredientes ativos (novas
entidades químicas) tende a ser muito mais cara do que os mais
antigos. Altos preços também ocorrem em algumas versões modifi-
cadas de medicamentos mais antigos, como em anti-retovirais
(HIV/Aids) como o Combivir (lamivudina-zidovudina).

No Brasil, a participação do grande oligopólio farmacêuti-
co mundial, representado pelas principais empresas estrangeiras,
historicamente foi de cerca de 70% do mercado brasileiro, cujo
faturamento em 2004 foi de US$ 6,8 bilhões (Tabela 5), embora
venha perdendo algum espaço desde o surgimento dos genéricos.
Atualmente, a indústria de capital estrangeiro detém 63% do merca-
do brasileiro de medicamentos (IMS Health, últimos 12 meses, ju-
nho/2005) e o país ocupa atualmente a décima posição mundial.

A partir da década de 1990 o setor tornou-se fortemente
dependente de importações, que foram privilegiadas em detrimento
da produção doméstica, depois da abertura comercial da economia
brasileira e da valorização cambial e, possivelmente, como parte da
estratégia global das empresas multinacionais (que desativaram
unidades de farmoquímicos, optando pela importação da matriz ou
de outras subsidiárias), o que também é evidenciado na Tabela 5.

23O P revacid,  um dos
blockbusters (ver Tabela 2)
foi uma nova entidade quími-
ca classificada como padrão
pelo FDA.
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24Cabe mencionar que um
aspecto legal-institucional
reforça a tendência a focar
inovações incrementais nos
Estados Unidos. À medida
que se aproxima a data de
expiração das patentes des-
ses medicamentos, os fabri-
cantes podem impedir a
competição dos genéricos
ao imprimir modificações
nos produtos, obtendo mais
três anos de proteção (ex-
clusividade) no mercado
para as novas versões. Isto
foi permitido pelo Hatch-
Waxman Act, de 1984, que
alterou a lei de propriedade

(continua)



Dados da SDP/MDIC/Fórum da Competitividade indicam
um déficit comercial, em 2004, de US$ 2,2 bilhões, em boa parte
devido a importações de US$ 2,8 bilhões (dos quais 61% correspon-
deram a medicamentos acabados e 39% de fármacos e adjuvantes,
representando o segmento da indústria química que vem apresen-
tando maior crescimento das importações.

A Tabela 6 permite constatar a forte presença de empresas
multinacionais no segmento de especialidades farmacêuticas (medi-
camentos), no qual 10 empresas detêm 42% do mercado, embora
nenhuma individualmente tenha mais que 7% do faturamento farma-
cêutico no Brasil, tal como ocorre no cenário internacional. Cabe
destacar que essa lista, em que até recentemente constavam apenas
duas empresas de capital nacional, passou a contemplar quatro
(Ache, EMS-Sigma Pharma e, recentemente, também Medley e
Eurofarma). No seu conjunto, entretanto, são empresas de menor
porte e participação reduzida no mercado total ou mesmo no âmbito
de classes terapêuticas. Cerca de 85% dos fabricantes de farmoquí-
micos e medicamentos no país  são micro e pequenas empresas.

Destacam-se nesse cenário os antigos produtores de simi-
lares e os fabricantes de genéricos,25 além das poucas empresas
farmoquímicas remanescentes da década de 1980. Em termos da
produção de farmoquímicos no Brasil, a presença das empresas
nacionais é expressiva, com cerca de 2/3 da produção nacional nas
mãos de 12 empresas. Cabe destacar, ainda, os laboratórios farma-
cêuticos oficiais, vinculados, em sua maior parte, à Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil (Alfob), responsáveis
por 3% do valor e 10% do volume da produção nacional [Pinto (2004)]
e que vêm tendo participação crescente nas compras governamen-
tais no âmbito do Sistema Único de Saúde [Frenkel (2002)]. Por fim,
cabe mencionar um número crescente de pequenas empresas de
base biotecnológica, formadas a partir de spin-offs acadêmicos.

Frenkel (2002) assinala que a indústria farmacêutica con-
templa diversas atividades, que exigem conhecimentos técnicos
classificados em quatro estágios. A realização de cada um deles pela
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intelectual norte-americana.
Se o FDA aprova uma ver-
são modificada do medica-
mento de marca com base
em novos estudos clínicos,
seu fabricante recebe três
anos de exclusividade de
mercado sobre o “novo uso”
do produto (ou seja, novas
indicações, nova forma de
administração, dosagem e
incorporação em um novo
produto combinado) e ne-
nhum fabricante de genérico
poderá vender um produto
concorrente com esse novo
uso. Ao modificar o mesmo
produto repetidamente, um
fabricante de marca é capaz
de manter genéricos concor-
rentes fora do mercado por
anos após a expiração da
patente original, uma vez
que, não poderão ser clas-
sificados como equivalentes
terapeuticamente ao novo
uso, mas apenas quanto à
forma original do medica-
mento. Para ser classificado
como equivalente, deverá
ter a mesma forma de dosa-
gem e ser bioequivalente
(usar o mesmo princípio ati-
vo e as mesmas taxa e ex-
tensão da absorção do prin-
cípio ativo pelo corpo). Há
ainda mecanismos comple-
mentares na legislação nor-
te-americana, como o “30-
month stay”, que dificultam a
competição de genéricos
[NIHCM (2002)].

25Cabe mencionar que a par-
tir de 1971 só eram admitidas
no Brasil patentes de proces-
sos farmacêuticos, não sen-
do aceitas patentes de produ-
tos, o que só ocorreu em 1996
com a aprovação da nova Lei
de Propriedade Intelectual
(Lei 9.279). Os genéricos sur-
giram no Brasil apenas em
1999 com a Lei 9.787, e des-
de 2001 passaram a ser exi-
gidos testes de bioequivalên-
cia e comprovação de sua
equivalência farmacêutica
também para os produtos si-
milares, que antes eram có-
pias de produtos inovadores
mas com marca própria e
passaram a se assemelhar
aos genéricos.

Tabela 5

A Indústria Farmacêutica Brasileira – 1992/2004

 1992 1997 2002 2004

Faturamento US$ 3,4
bilhões

US$ 8,5
bilhões

US$ 5,3
bilhões

US$ 6,8
bilhões

Unidades
Vendidas

1,60
bilhão

1,85
bilhão

1,61
bilhão

1,65
bilhão

Importação de
Medicamentos

US$ 0,19
bilhão

US$ 1,03
bilhão

US$ 1,53
bilhão

US$ 1,78
bilhão

Importação de
Fármacos

US$ 300
milhões

US$ 1,26
bilhão

US$ 863
milhões

US$ 886
milhões

Fonte: Fialho (2005).



empresa/país envolve níveis diferenciados de barreiras (econômicas
e institucionais) à entrada e depende de políticas de médio e longo
prazos ao nível das próprias empresas, de instituições complemen-
tares (universidades e institutos de pesquisa) e de políticas governa-
mentais ativas: o primeiro estágio envolve atividades de pesquisa e
desenvolvimento com vistas ao desenvolvimento de farmoquímicos;
o segundo abrange as atividades da sua produção; o terceiro corres-
ponde às atividades da etapa seguinte da cadeia farmacêutica, de
fabricação de medicamentos acabados; e o quarto envolve ativida-
des de marketing e comercialização de medicamentos.

Ainda que razões técnicas e econômicas determinem um
padrão de elevada integração vertical, com o que contemplaria todos
os estágios mencionados, apenas alguns estágios são realizados no
país. As grandes empresas multinacionais são capazes de realizar
as atividades de todos os estágios, ainda que distribuídas pelos
países nos quais operam de acordo com a infra-estrutura existente
e suas estratégias globais. As multinacionais que atuam no Brasil
realizam aqui apenas os dois últimos estágios – a fabricação e o
marketing e distribuição de medicamentos26 –, ficando no exterior as
atividades de P&D e a fabricação de farmoquímicos. As empresas
de capital nacional fabricantes de genéricos e similares também
realizam apenas os dois últimos estágios e algumas poucas fabricam
farmoquímicos no país. Haveria uns poucos casos de empresas que
atuam integradas nos três estágios finais e raros os que empreende-
riam P&D farmacêutica, aí compreendidos alguns poucos laborató-
rios farmacêuticos oficiais.

26Conforme assinalado por
Pinto (2004), a produção de
farmoquímicos é concentra-
da em determinados cen-
tros, como Estados Unidos,
países da Europa, Índia e
China, ao passo que na pro-
dução de medicamentos
acabados a proximidade dos
mercados consumidores é
fator determinante da locali-
zação da produção.
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Tabela 6

Produtores de Medicamentos e Princípios Ativos
(Farmoquímicos) no Brasil – 2004

PRODUTORES DE
MEDICAMENTOS

PARTICIPAÇÃO
NO MERCADO

2004 (%)

PRODUTORES DE
FARMOQUÍMICOS

PARTICIPAÇÃO
NO MERCADO

2003 (%)

Sanofi-Aventis 6,95 ABL, Novartis,
Globe, Cristalia,
Nortec

39,6

Pfizer 5,43

Ache 5,04 Formil, Libbs,
Microbiológica,
Labogen, PVP,
KinMaster

22,6

Novartis 4,79

EMS Sigma-Pharma 4,53

Medley 3,47

Boehringer Ing 3,00 Outros 37,8

Schering-Plough 2,90   

Schering do Brasil 2,72   

Eurofarma 2,58   

Bristol-Myers Squibb 3   

Mercado Total US$ 6,8
Bilhões

Mercado Total US$ 816
Milhões



A despeito das limitações que esse cenário da indústria no
país impõe para a inovação, os números das pesquisas sobre
inovação tecnológica no Brasil realizadas pelo IBGE para os períodos
1998/2000 e 2000/03 parecem auspiciosos. A partir de um universo
de 72 mil empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas
referente ao primeiro período e 84,3 mil ao segundo, foram imple-
mentadas inovações (ao nível da empresa ou do mercado, na forma
de produtos ou processos novos ou aprimorados) em 22,7 mil
empresas no primeiro período e em 28 mil no segundo. Com isso, a
indústria brasileira como um todo registrou taxas de inovação (parti-
cipação das empresas que inovaram em relação ao número total de
empresas pesquisadas) em cada um dos dois períodos de 32% e
33%, respectivamente. A Tabela 7 apresenta os principais números
relativos à indústria extrativa e de transformação, inclusive discrimi-
nados por setor de atividade, incluindo a indústria farmacêutica.27

Com efeito, a indústria farmacêutica foi uma das que apre-
sentou maior taxa de inovação nos dois períodos, acima da média
da indústria. No período 1998/2000, registrou a sexta maior taxa de
inovação, passando à quarta posição no período mais recente,
apenas superada por máquinas de escritório/equipamentos de infor-
mática, máquinas/material eletrônico básico e aparelhos/equipamen-
tos de comunicação.

Entre as 622 empresas farmacêuticas pesquisadas, cujo
somatório da receita líquida de vendas foi de R$ 19,4 bilhões, metade
(313) implementou inovações em 2000/03, as quais, não obstante,
compreenderam na sua maioria novidades apenas no âmbito da
empresa, e não do mercado. Entre essas empresas inovadoras, 255
informaram dispêndios globais com P&D da ordem de R$ 666
milhões em 2003 (resultando em uma média de R$ 2,6 milhões por
empresa e uma incidência de 3,4% dos dispêndios com P&D em
relação à receita líquida de vendas). No entanto, apenas R$ 102
milhões (15% dos dispêndios totais) foram destinados à P&D interna,
com a maior parte dos gastos tendo sido destinada à aquisição de
máquinas e equipamentos (26%), projetos e preparações técnicas
(21%) e treinamento (18%).

Apenas 3% das empresas tiveram fontes de financiamento
de terceiros (2/3 público), embora 52 tenham recebido apoio gover-
namental para compra de máquinas e equipamentos usados para
inovar. Das 313 empresas inovadoras, apenas 42 possuem patentes
depositadas e 22 possuem patentes em vigor. Por fim, a participação
dos produtos novos/melhorados foi inferior a 10% da receita de vendas
para 44% das empresas que inovaram (entre 10% e 40% da receita
para 40% das empresas inovadoras e acima de 40% da receita para
apenas 16% das empresas). Entre os obstáculos apontados pelas
empresas que inovaram, tiveram destaque os elevados custos da
inovação, a escassez de fontes adequadas de financiamento e a
dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações.
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27A indústria farmacêutica
corresponde ao Grupo 24.5
(fabricação de produtos far-
macêuticos) da Divisão 24
(fabricação de produtos
químicos) do Cadastro Na-
cional de Atividades Econô-
micas (CNAE) do IBGE,
subdividindo-se nas Clas-
ses 24.51 (fabricação de
farmoquímicos) e 24.52 (fa-
bricação de medicamentos
para uso humano).



Não obstante a boa performance em relação ao conjunto
do setor industrial, os dispêndios em P&D do setor podem ser
considerados irrisórios se confrontados com quaisquer estimativas
de investimentos exigidos para inovações de novas moléculas.
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Tabela 7

Pintec: Taxa de Inovação e Dispêndios em P&D como Percentual das Vendas
ATIVIDADES DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E DE
TRANSFORMAÇÃO

TAXA DE INOVAÇÃO
(%)

INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE
VENDAS DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS NAS

ATIVIDADES

Inovadoras Internas de P&D

1998/2000 2001/03 2000 2003 2000 2003

Total 31,5 33,3 3,8 2,5 0,64 0,53

Indústrias Extrativas 17,2 22,0 1,5 1,6 0,23 0,12

Indústrias de Transformação 31,9 33,5 3,9 2,5 0,65 0,55

Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas 29,5 33,6 2,1 1,8 0,22 0,10

Fabricação de Produtos do Fumo 34,8 20,9 1,1 1,0 0,64 0,41

Fabricação de Produtos Têxteis 31,9 35,0 3,6 3,3 0,27 0,20

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 26,2 32,2 2,1 2,3 0,21 0,28

Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro,
Artigos de Viagem e Calçados

33,6 29,8 1,8 2,1 0,29 0,16

Fabricação de Produtos de Madeira 14,3 31,5 5,2 2,3 0,19 0,11

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 24,8 30,7 3,9 2,2 0,35 0,22

Edição, Impressão e Reprodução de Gravações 33,1 28,9 3,3 1,7 0,07 0,04

Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de
Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool

33,6 35,0 1,4 1,4 0,88 0,61

Fabricação de Produtos Químicos 46,1 43,6 4,0 2,2 0,65 0,46

 Fabricação de Produtos Químicos 46,0 42,1 3,7 2,0 0,62 0,44

 Fabricação de Produtos Farmacêuticos 46,8 50,4 5,7 3,4 0,83 0,53

Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico 39,7 36,2 4,5 2,2 0,42 0,31

Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 21,0 19,9 4,9 2,7 0,30 0,22

Metalurgia Básica 31,4 33,8 6,3 1,7 0,40 0,24

Fabricação de Produtos de Metal 32,8 33,0 3,5 2,5 0,35 0,23

Fabricação de Máquinas e Equipamentos 44,4 43,5 4,1 3,3 1,15 0,71

Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamentos de
Informática

68,5 71,2 3,1 5,5 1,30 1,87

Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 48,2 41,0 5,8 3,1 1,76 0,65

Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e
Equipamentos de Comunicações

62,5 56,7 4,8 4,3 1,60 1,14

Fabricação de Equipamentos de Instrumentação
Médico-Hospitalar, Instrumentos de Precisão e Ópticos,
Equipamentos para Automação Industrial, Cronômetros e
Relógios

59,1 45,4 5,0 3,1 1,77 1,22

Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques
e Carrocerias

36,4 39,7 7,1 3,9 0,89 1,56

Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte 43,7 27,4 5,9 8,6 2,72 4,09

Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas 34,4 33,8 3,6 2,4 0,32 0,25

Reciclagem 13,1 13,7 4,5 0,7 – –

Fonte: Pintec (2005).
Nota: Foram consideradas empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas, que implementaram produto e/ou
processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado.



Desde o final da década de 1990, o BNDES começou a
assumir uma postura ativa no sentido de apoiar a inovação nas em-
presas, disponibilizando mecanismos de capital de risco através do
apoio direto e de fundos de investimento, bem como estabelecendo
programas setoriais que contemplavam atividades de desenvolvimento
tecnológico.

A despeito da existência no país de outros instrumentos de
apoio à inovação, tais como fundos setoriais e incentivos fiscais
[Bastos (2004)], disponíveis para o setor industrial e arranjos coope-
rativos, havia um papel reservado ao BNDES no apoio à inovação,
como parte da implementação de uma política industrial moderna.
Com isso, em 2004, de forma a contribuir para a implementação da
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que
incluiu a indústria de fármacos e medicamentos entre suas priorida-
des, foi lançado pelo BNDES o Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma).

O Programa contempla apoio financeiro para: a) inves-
timentos associados à implantação, expansão e/ou modernização da
capacidade produtiva, incluindo aquisição de equipamentos novos;
b) fusões e aquisições com vistas ao fortalecimento das empresas
de controle nacional (por meio da ampliação do porte e/ou verticali-
zação); e c) investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção. Engloba, assim, três subprogramas distintos: Profarma-Produ-
ção; Profarma-Fortalecimento de Empresas de Controle Nacional; e
Profarma-P,D&I.

O subprograma Profarma-P,D&I, com vistas a estimular a
inovação no setor, concede apoio reembolsável com juros fixos de
6% a.a. (podendo ser acrescido de participação nos resultados da
inovação, quando couber), participação de até 90% do valor do
projeto, amortização em até 10 anos, com três de carência, e
garantias conforme as regras do BNDES.

Em 2004, foi também criado o Fundo Tecnológico (Funtec),
destinado a apoiar financeiramente projetos e programas de nature-
za tecnológica, tendo por base o Estatuto do BNDES, que prevê a
possibilidade de destinação de recursos para fundos que tenham por
objetivo efetuar aplicações não-reembolsáveis nesse tipo de projeto.
A identificação de obstáculos à operacionalização e ao efetivo fun-
cionamento do Funtec levaram à suspensão de sua operação, tendo
sido determinada sua revisão, ainda em curso. Esse fato gerou a
necessidade de reedição do Profarma – P,D&I, que estava vinculado
ao Funtec em termos de regras operacionais e fonte de recursos.

Além disso, embora os resultados alcançados pelo Profar-
ma em seu primeiro ano de funcionamento tenham sido extremamen-
te  positivos,28 foi constatada a necessidade de seu aperfeiçoamento,
a fim de cobrir lacunas ainda remanescentes em termos de clientes
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28Com apenas um ano de
funcionamento, soma 36
operações nos diversos ní-
veis, com investimentos pre-
vistos de cerca de R$ 1,6
bilhão, dos quais R$ 890 mi-
lhões de apoio financeiro do
BNDES. Fato importante a
registrar é o crescimento
das operações destinadas
exclusivamente a P,D&I de
novos produtos por empre-
sas nacionais, cujos recur-
sos dos investimentos supe-
ram R$ 250 milhões.



potenciais e atividades contempladas. Os números da Pintec, em
especial pela identificação de 313 empresas inovadoras (frente a
cerca de 30 que atualmente solicitam recursos do Profarma) e pela
reduzida participação de recursos de terceiros como fonte de finan-
ciamento da inovação, abrem um vasto campo potencial para atua-
ção do BNDES.

Por um lado, a existência de grande número de micro e
pequenas empresas que atuam no setor, exigia tratamento diferen-
ciado. Essas empresas, principalmente aquelas de base tecnológica
e as empresas de biotecnologia, algumas ainda localizadas em
incubadoras, enfrentam dificuldades para acessar os recursos do
Programa, por operarem com ativos intangíveis oriundos do conhe-
cimento e, conseqüentemente, não disporem de ativos reais exigidos
em garantia ao financiamento, além de esbarrarem nos limites vigen-
tes de exposição de risco.

Por outro lado, o BNDES, embora objetivasse contemplar
todas as operações tecnológicas por meio do instrumento de financia-
mento previsto no subprograma Profarma – P,D&I, não vinha sendo
capaz de atender plenamente a projetos tecnologicamente mais sofis-
ticados, de maior risco, como é a inovação de natureza radical e até
mesmo algumas modificações de natureza incremental, exigindo a
disponibilização de outros instrumentos financeiros.

Inovações tecnológicas envolvem incertezas científico-tec-
nológicas e mesmo comerciais, obviamente mais pronunciadas no
caso das inovações radicais. A incerteza dos resultados da inovação
e o horizonte e a imprevisibilidade dos fluxos de caixa essencialmen-
te especulativos de projetos dessa natureza (com freqüente desca-
samento temporal de receitas e despesas) exigem, em particular em
indústrias como a farmacêutica, em que há uma sucessão de requi-
sitos e prazos excessivamente longos para lançamento dos produtos
no mercado, estruturas diferenciadas de apoio financeiro e não
apenas mecanismos tradicionais de financiamento.

Financiamentos tradicionais (com prazos e encargos pré-
pactuados, ainda que em condições preferenciais de juros fixos) são
adequados a alguns processos de inovação, mas não aquelas com
maior complexidade e densidade tecnológica. Nesse sentido, mesmo
com encargos fixos de 6 % aa, o BNDES não era capaz de compar-
tilhar totalmente os riscos. Este patamar cobre a remuneração que é
obrigado a repassar anualmente ao Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (sua principal fonte de recursos), podendo, ainda obter um
retorno adicional através da parcela referente à participação nos
resultados do projeto, de modo que era possível a estruturação de
novos instrumentos que significassem um efetivo estímulo à inova-
ção pelo compartilhamento do risco por meio de participação acioná-
ria ou nos resultados da inovação, sem encargos fixos e cronogramas
rígidos de pagamento.
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O mecanismo de capital de risco, ainda que represente um
avanço frente ao financiamento para apoiar a inovação, é ainda
embrionário e apresenta dificuldades de consolidação ante o arranjo
do sistema de financiamento brasileiro, baseado no crédito e não no
mercado de capitais, além da dificuldade de assegurar os objetivos
públicos e o retorno social quando funcionar por meio da participação
em fundos administrados por entidades privadas orientadas pela
lógica de retorno privado.

Nesse sentido, foram avaliados mecanismos de participa-
ção nos resultados dos projetos, como o exemplo do repayable
launch aid (auxílio-lançamento reembolsável) concedido por gover-
nos de países desenvolvidos para empresas fabricantes de aerona-
ves [ver Carbaugh e Olienyk (2004)] e cada vez mais utilizado por
agências européias de financiamento à inovação, como a francesa,
a portuguesa e a espanhola. Os elevados custos e os longos prazos
da inovação na indústria farmacêutica aproximam-na, em algum
nível, das experiências que utilizaram esse mecanismo. Nessa mo-
dalidade de financiamento, o reembolso só ocorreria no caso de
sucesso comercial e tem início quando determinado nível de ven-
das/receitas é alcançado, assumindo a forma de participação nos
resultados do projeto. Sua aplicação poderia ser indicada para a
indústria farmacêutica, limitada a alguns casos de medicamentos
com grande relevância e retorno social, embora existam dificuldades
não superadas para implantação de um mecanismo dessa natureza
por uma instituição bancária, sujeita a regras prudenciais e restrições
como órgão público.

Conforme analisado, o padrão de competição oligopolista
da indústria farmacêutica pressupõe a diferenciação de produtos e
um fluxo permanente de inovações por parte das empresas, ainda
que a experiência internacional tenha estado permeada por arranjos
criados ao seu redor, incluída a cooperação com universidades/insti-
tuições de pesquisa e laboratórios públicos.

Não somente as inovações radicais são importantes e per-
seguidas pela indústria, mas também inovações incrementais, que
possibilitam nova aplicação ou melhoria das terapias existentes.
Mesmo quando não envolvem a descoberta de uma nova molécula,
contribuem para a melhoria da saúde da população ao oferecer
alternativas de fabricantes e produtos, administração mais fácil, me-
nores efeitos colaterais ou mesmo alternativas de tratamento a
preços mais baixos, ampliando o acesso da população aos medica-
mentos. Em geral, no desenvolvimento de uma droga de segunda ou
terceira geração de classe terapêutica (me toos), são incorporadas
melhorias significativas aos produtos originais ampliando o leque de
tratamentos existentes , freqüentemente a preço mais baixo, e opções
em caso de retirada de um produto do mercado.
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Os líderes da indústria farmacêutica sempre foram empre-
sas inovadoras, embora com uma grande capacidade de adaptação
às ondas de inovações radicais e um papel das inovações incremen-
tais maior que em outros setores, a partir de campanhas de propa-
ganda e esforços de vendas agressivos. No entanto, abrir mão da
capacidade de inovação no setor, principalmente a partir do advento
da biotecnologia, significa contentar-se com um papel coadjuvante e
pouco compatível com as necessidades da sociedade em termos de
saúde humana. 

O elevado retorno social e as grandes externalidades da
inovação farmacêutica, em uma indústria permeada por falhas de
mercado, explicam a intervenção pública. O caso brasileiro, marcado
por uma estrutura de oferta incompleta, com importação crescente
de farmoquímicos e medicamentos acabados, e grandes necessida-
des em termos do acesso da população à saúde, tem exigido
medidas governamentais específicas. Estas tiveram início com o
estímulo à produção de genéricos até a inclusão da indústria como
setor estratégico da política industrial, beneficiada por ações espe-
cíficas, onde o principal destaque correspondeu à criação, pelo
BNDES, de um mecanismo de apoio financeiro direto ao investimen-
to, consolidação e inovação da indústria farmacêutica. O Profarma
possibilitará o adensamento tecnológico e da estrutura produtiva de
fabricantes de genéricos e similares ao lado da retomada da trajetória
de inovação dos produtores de farmoquímicos interrompida na dé-
cada passada.

Apesar dos êxitos do Programa, o mecanismo de apoio à
inovação do BNDES através do Profarma, com o subprograma
P,D&I, amparado em financiamentos tradicionais (com prazos e
encargos pré-pactuados, ainda que com juros fixos e subsidiados),
ainda que tenha se mostrado satisfatório para projetos de menor
densidade tecnológica, parecia menos adequado para o apoio à
inovação com maior incerteza de resultados e horizonte temporal do
fluxo de caixa. Ao mesmo tempo, o porte reduzido das empresas do
setor dificultava o acesso ao Programa.

Com esse objetivo, está sendo promovida a adequação
das normas sobre garantias e limites de exposição de risco, para
apoio a projetos, além de incorporados explicitamente instrumentos
de capital de risco e participação nos resultados. No caso de projetos
que envolvam inovações radicais, no entanto, será sempre requerida
a participação conjunta de outros órgãos governamentais no seu
financiamento, tendo em vista a natureza das operações e a relevân-
cia em termos de política de governo.

No entanto, a alternativa de mecanismos como os “auxílios
reembolsáveis” ainda não foi viabilizada, em virtude de restrições
legais e de prudência bancária do BNDES, demandando estudos
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mais detalhados e a busca de instrumentos complementares tais
como equalização de encargos e outros. De todo modo, as novas
medidas deverão promover um crescimento expressivo das opera-
ções do PROFARMA, com diversificação de sua carteira em termos
de projetos e clientes, contribuindo para os resultados esperados da
política industrial.
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