
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
COSTA, E.A., et al. Poder de compra governamental: instrumento para inovar no parque 
farmoquímico nacional. 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. 
347-372. ISBN: 978-85-7541-597-9. Available from: doi: 10.7476/9788575415979.0021. 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 V - A política farmacêutica e o acesso a medicamentos 
19 Poder de compra governamental: instrumento para inovar no parque farmoquímico nacional 

 
Eduardo de Azeredo Costa 

Marcus Vinicius Giraldes Silva 
Jamaira Moreira Giora 

Nelson Brasil de Oliveira 
 
 

https://doi.org/10.7476/9788575415979.0021
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/


19 

Poder de Compra Governamental 

instrumento para inovar no parque 
farmoquímico nacional Eduardo de Azeredo Costa 

Marcus Vinicius Giraldes Silva 

Jamaira Moreira Giora 

O setor de ciência e tecnologia brasileiro há alguns anos se depara com o desafio 

de estimular o enfoque inovador na pesquisa. No caso particular da busca por novos 

produtos e processos aplicáveis à indústria farmoquímica, esses esforços não têm tido 

condições de serem efetivos. Menos pela falta de capacidade inovadora e formação técnica 

de nossos cientistas e universidades; mais porque a indústria farmoquímica do Brasil está 

desaparecendo e as eventuais descobertas e inovações acabarão nas mãos das empresas 

estrangeiras que irão, se vantajosas, produzi-las onde mais lhes interessar, aumentando 

nossa dependência econômica e deixando de contribuir para a geração de empregos e 

arrecadação de impostos. 

Nelson Brasil de Oliveira 

O setor farmacêutico nacional engajado em genéricos prescinde de inovação, até 

porque seus produtos e processos devem aderir aos originais das patentes por exigências 

de lei e de regulação sanitária. Ademais, os farmoquímicos são, via de regra, importados 

e já customizados ao seu parque fabril no país. No entanto, há um setor farmacêutico 

nacional que tem pequenas farmoquímicas de apoio com interesse em inovar em simi

lares ou outros novos produtos. Para estes podem ainda se dirigir esforços oriundos da 

iniciativa de centros de pesquisa e desenvolvimento, mas a decisão sobre sua absorção é 

inegavelmente bastante limitada se envolve investimentos e riscos elevados. Particular

mente, por não terem segurança de obter registros a curto prazo e segurança de mercado 

a médio e longo prazos. 
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