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A indústria farmacêutica caracteriza-se por enorme complexidade institucional, diver

sidade de segmentos de mercado e produtos, assimetrias de informação entre a demanda e 

a oferta, alto grau de incerteza dos agentes (produtores, médicos, farmacêuticos, pacientes) 

quanto às ações e escolhas, externalidades relacionadas com o seu processo de inovação e, 

finalmente, ampla presença fiscalizadora e regulamentadora do poder público. 

O principal elemento de concorrência neste setor é a busca intensiva por inovações. 

Duas questões básicas sobre o processo de inovação na indústria farmacêutica e que, em 

geral, não são evidenciadas pela literatura sobre o assunto devem ser destacadas. Em 

primeiro lugar, as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), núcleo das atividades 

de inovação, não se limitam às atividades de síntese química, essenciais na obtenção de 

matérias-primas, mas envolvem também as especialidades relacionadas à formulação de 

medicamentos. A visão de que as atividades de P&D na indústria farmacêutica restrin

giam-se às atividades de síntese química foi largamente difundida por Jorge Katz (1974), 

economista da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepa!) e especialista 

em estudos sobre a indústria farmacêutica na década de 1970. Para este autor, a indústria 

poderia ser dividida em quatro estágios tecnológicos: pesquisa e desenvolvimento de novos 

fármacos; produção de fármacos em escala industrial; produção de medicamentos; marketing 

e comercialização. Assim, as atividades de P&D se concentrariam na busca de novas molé

culas e sua atividade farmacológica acima do processo de produção e distribuição. 

' Os autores agradecem a colaboração do mestran

do Rogério Luiz Pereira na elaboração das tabelas e 

das entrevistas. 
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