
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
NEVES, J.R.L., TCHERNIAKOVSKY, R.S., and HAYASHI, C.L. A produção nacional no setor 
privado: uma experiência de sucesso. In: BUSS, P.M., CARVALHO, J.R., and CASAS, C.P.R., orgs. 
Medicamentos no Brasil: inovação e acesso [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, pp. 
281-292. ISBN: 978-85-7541-597-9. Available from: doi: 10.7476/9788575415979.0016. Also 
available in ePUB from: http://books.scielo.org/id/447g2/epub/buss-9788575415979.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parte IV - Complexo produtivo de medicamentos no Brasil: 
público & privado 

14 A produção nacional no setor privado: uma experiência de sucesso 
 

José Roberto Lazzarini Neves 
Raquel Smaletz Tcherniakovsky 

Carissa Lopes Hayashi 
 
 

https://doi.org/10.7476/9788575415979.0016
http://books.scielo.org/id/447g2/epub/buss-9788575415979.epub
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


A Produção Nacional no Setor Privado 

uma experiência de sucesso 

14 

José Roberto Lazzarini Neves 

Raquel Smaletz Tcherniakovsky 

Carissa Lopes Hayashi 

Para falarmos sobre a produção farmacêutica nacional, é importante termos uma 

visão geral da importância das atividades de pesquisa e desenvolvimento e dos principais 

marcos históricos neste setor, assim como das possibilidades e dificuldades encontradas 

pela indústria farmacêutica, até chegar ao caso do Acheflan, pioneiro e até o momento o 

único medicamento inovador totalmente pesquisado e desenvolvido no Brasil. 

P&D NO SETOR FARMACÊUTICO E TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA NACIONAL 

No setor farmacêutico, a inovação tecnológica e as atividades de Pesquisa e Desen

volvimento (P&D) assumem caráter estratégico, em decorrência da situação de oligopólio 

diferenciado, da natureza particular de demanda e dos impactos sociais atrelados à indústria 

farmacêutica. Assim, a diferenciação de produtos como padrão de competição implica a necessi

dade de contínua busca pela inovação, o que requer forte comprometimento com as atividades 

de P&D, de forma a assegurar o fluxo permanente de produtos inovadores no mercado. 

Dessa forma, entende-se a causa motivadora do grande investimento em P&D realiza

do pela indústria farmacêutica, número este que, em 2004, se aproximava de 14% de suas 

vendas, superando setores como sQ/tware (11%), computadores (10%) e eletrônica (7%) 

(IFPMA, 2004). Estima-se que, em 2006, os gastos com P&D das indústrias farmacêuticas 

ultrapassaram US$ 39 bilhões (PhRMA, 2007). 
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