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2
INDÚSTRIA DE BASE QUÍMICA NO BRASIL: 

POTENCIALIDADES, DESAFIOS E  
NICHOS ESTRATÉGICOS

Marco Antonio Vargas

Propõe-se aqui analisar o impacto das novas plataformas tecnológicas, em particular daquelas 
ligadas à nanotecnologia e biotecnologia, sobre a dinâmica produtiva e de inovação da indústria 
farmacêutica no Brasil.1 Adicionalmente, tendo em vista o arcabouço conceitual e analítico adota-
do no âmbito dos estudos sobre o complexo econômico-industrial da saúde (CEIS), nesta análise 
prospectiva da indústria farmacêutica leva-se em conta um conjunto amplo de condicionantes que 
abrangem não somente a caracterização da base produtiva, mas também as macrotendências tec-
nológicas, socioeconômicas e políticas que contribuem para o processo de capacitação produtiva e 
inovativa na produção de fármacos e medicamentos no país, ou o restringem. Assim, a análise sobre 
nichos estratégicos apresentada neste capítulo não se restringe à escolha de novas plataformas e 
produtos que integram as fronteiras tecnológicas da indústria farmacêutica mundial. Tal perspectiva 
é importante, mas deve necessariamente estar associada a uma estratégia de desenvolvimento do 
setor farmacêutico nacional que seja capaz de articular o esforço de inovação e de produção com a 
resolução de problemas sanitários locais. Em outras palavras, a identificação de nichos estratégicos 
para a indústria farmacêutica nacional deve refletir as especificidades do sistema de inovação em 
saúde no Brasil, no tocante seja às características da base produtiva e tecnológica em saúde, seja às 
particularidades do seu arcabouço institucional que incorpora, entre outros elementos, o modelo de 
atenção à saúde (universal, integral e equânime) e o marco regulatório da produção e inovação em 
saúde (Gadelha et al., 2012; Vargas et al., 2012). 

O texto encontra-se organizado da seguinte forma. Na próxima seção apresenta-se um breve 
panorama sobre a dinâmica recente de desenvolvimento da indústria farmacêutica global e focalizam- 
se, em particular, as principais tendências que deverão marcar a trajetória de desenvolvimento desta 
indústria nas próximas décadas. Na segunda seção relacionam-se as principais macrotendências 
associadas ao contexto atual das políticas de atenção à saúde e demais fatores de cunho social, de-
mográfico, econômico, tecnológico e político, que condicionam a dinâmica do sistema produtivo da 
saúde e da indústria farmacêutica de forma geral. Com base nesse quadro de referência analisam-se 
os obstáculos e potencialidades do setor farmacêutico no país, tendo em vista aspectos relativos à 

1 O estudo sobre a indústria de base química e biotecnológica desenvolvido na etapa anterior do Projeto Prospecção 
Estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro permitiu traçar um amplo panorama sobre as principais tendências 
que condicionam a dinâmica recente de transformação da indústria farmacêutica mundial e seus reflexos sobre o 
atual processo de reestruturação dessa indústria no Brasil. Neste capítulo parte-se do quadro geral de referência 
apresentado em Vargas e colaboradores (2013), para avançar na discussão sobre os impactos das novas plataformas 
tecnológicas no processo de reestruturação da cadeia farmacêutica mundial e brasileira.
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dinâmica de inovação, ao marco regulatório e à infraestrutura científica e tecnológica. Finalmente, 
na última seção analisa-se o impacto das novas plataformas tecnológicas ligadas à biotecnologia e à 
nanotecnologia sobre produtos e processos produtivos associados aos diversos segmentos da indús-
tria farmacêutica no Brasil; adicionalmente, discute-se a importância estratégica da consolidação 
de novas competências produtivas e tecnológicas no país, no campo das vacinas e dos antibióticos.

Panorama Global
As características estruturais da indústria farmacêutica global, bem como a dinâmica recente de 

desenvolvimento desta indústria e sua articulação sistêmica com os demais subsistemas do CEIS, já 
foram amplamente analisadas em estudos anteriores (Gelijns & Rosenberg, 1995; Gadelha, Maldo-
nado & Vargas, 2008; Gadelha et al., 2012; Vargas et al., 2012, 2013). 

A importância crescente que assume a incorporação de medicamentos biológicos no mercado 
farmacêutico global reflete o esgotamento de uma estratégia adotada durante anos pelas grandes 
empresas farmacêuticas globais. Tal estratégia consistia na concentração de investimentos de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) em um número restrito de moléculas com elevado potencial para o desen-
volvimento e comercialização de blockbusters. A trajetória recente de desenvolvimento da indústria 
farmacêutica global mostra que os gastos crescentes empreendidos pelas empresas no desenvolvimento 
de novos medicamentos têm sido acompanhados por uma redução no ritmo de descobertas de novas 
moléculas e no desenvolvimento de medicamentos inovadores. 

No Gráfico 1 apresenta-se a evolução, de 1998 a 2012, do número de novas entidades moleculares 
(NMEs) e novas entidades biológicas (NBEs) aprovadas anualmente pela Food and Drug Administration 
(FDA) norte-americana e a relação entre o montante total de NMEs e NBEs aprovadas anualmente 
e o montante dos investimentos em P&D das empresas farmacêuticas norte-americanas. Em 1975, o 
investimento total em P&D empreendido por empresas farmacêuticas norte-americanas associadas 
à Pharmaceutical Research and Manufacturers of America era de cerca de US$ 1 bilhão (PhRMA, 
2011); em 2012 esse investimento atingiu um montante de US$ 48,5 bilhões. Destaca-se que embora 
os dispêndios em P&D na indústria farmacêutica tenham aumentado cerca de cinquenta vezes em 
trinta anos, entre 1980 e 2010, os resultados em termos do surgimento de moléculas candidatas a 
novos medicamentos se mantiveram constantes nesse período. 



63Indústria de Base Química no Brasil

Gráfico 1 – Número de novas entidades moleculares (NMEs), de novas entidades biológicas (NBEs) 
e número total de NMEs e NBEs por montante de gastos em P&D. Indústria farmacêutica norte-
americana – 1998-2012

Fonte: elaboração própria com base em dados da FDA e Evaluated Pharma, 2013.

O número de NMEs aprovadas em determinado ano é um importante indicador de desempenho 
inovativo da indústria farmacêutica. No decorrer das últimas duas décadas o número médio de novas 
drogas aprovadas anualmente pela FDA norte-americana foi de 28 novas entidades. Essa média anual 
de aprovações conheceu alguns ciclos de alta, como em 1996, quando foram aprovados 53 novos 
medicamentos, e ciclos de baixa, como em 2002, quando apenas 17 novos medicamentos foram 
aprovados pela agência. No decorrer da última década essa média esteve em torno de vinte novos 
medicamentos aprovados anualmente, o que mostra um padrão consistente com as evidências de 
declínio na produtividade de P&D na indústria farmacêutica. A aprovação de 39 novos medicamen-
tos pela FDA em 2012, um montante 63% superior à média histórica da década, chegou a suscitar 
otimismo quanto à trajetória futura resultante dos esforços de P&D da indústria farmacêutica e 
biofarmacêutica. Entretanto, persiste uma forte percepção de que o atual modelo de inovação das 
grandes empresas farmacêuticas ainda deve passar por mudanças profundas a fim de se adequar ao 
novo contexto de transformação da indústria farmacêutica mundial. 
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A redução na produtividade das atividades de P&D no setor farmacêutico é apenas uma das 
tendências que têm contribuído para o aumento das pressões competitivas na trajetória atual de 
transformação da indústria farmacêutica global, e deve ser analisada juntamente com elenco mais 
amplo de fatores, que incluem a intensificação do processo de consolidação patrimonial de empresas 
do setor farmacêutico, a mudança nos vetores de crescimento do mercado farmacêutico mundial – 
que tem ampliado a importância dos chamados mercados emergentes (pharmerging markets) – e as 
mudanças no arcabouço institucional e no marco regulatório na área da saúde, entre outras.

No tocante ao processo de consolidação do setor farmacêutico, o elevado grau de internacio-
nalização das empresas e a crescente concentração industrial no setor não se constituem em uma 
tendência recente. Da mesma forma, a busca de convergência entre a indústria farmacêutica e o 
segmento de biotecnologia aplicada à saúde é um movimento comum ao longo da década de 2000, 
na medida em que as big pharmas passaram a buscar novas estratégias para alimentar suas linhas 
de desenvolvimento de novos medicamentos (pipelines). Entretanto, no decorrer dos últimos anos, 
verifica-se uma intensificação nesse processo de convergência entre a indústria farmacêutica e a in-
dústria de biotecnologia, em termos tanto do número de operações de fusões e aquisições como do 
volume médio de recursos envolvidos em cada operação.2

Entre 2000 e 2008, o valor médio das operações de fusão e aquisição (F&A) entre empresas 
farmacêuticas e de biotecnologia aumentou de US$ 80 milhões para US$ 400 milhões, conforme 
pode ser observado no Gráfico 2. É interessante observar que as F&As entre empresas de biotecnolo-
gia superam aquelas que envolvem empresas biotecnológicas e empresas farmacêuticas em termos 
do número de operações. De fato, em 2009, ocorreram 86 operações de F&A envolvendo empresas 
de biotecnologia e vinte operações envolvendo F&As entre empresas farmacêuticas e empresas de 
biotecnologia. Entretanto, o valor médio das operações é muito superior no caso das F&As que en-
volvem empresas farmacêuticas e empresas de biotecnologia. Tal fenômeno reflete a nova estratégia 
das grandes empresas farmacêuticas, que recai fortemente sobre a captura de novas competências 
mediante a aquisição de empresas de biotecnologia e de suas plataformas de desenvolvimento de 
novos medicamentos.

2 Um dos marcos recentes desse movimento de convergência entre a indústria farmacêutica e a indústria de biotec-
nologia aplicada à área da saúde foi, certamente, a operação de compra de 44% da maior empresa de biotecnologia 
do mundo – a Genentech – pela farmacêutica Roche, por um montante de US$ 44 bilhões, em 2008.
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Gráfico 2 – Número de operações globais de fusão e aquisição e valor médio das operações, por ano 
(farma/bio e bio/bio) – 1999-2009

Fonte: Deloitte, 2009.

O aumento da participação dos mercados emergentes nas vendas globais de medicamentos, por 
sua vez, é uma tendência importante do mercado farmacêutico global, na medida em que vem impondo 
mudanças nas estratégias competitivas e de inovação das grandes empresas farmacêuticas globais.

De acordo com estimativas da IMS Health – consultoria internacional que fornece informações, 
serviços e tecnologia na área da saúde –, nos próximos anos cerca de dois terços do crescimento 
das vendas globais do mercado farmacêutico decorrerão do crescimento dos mercados emergentes.  
Em termos absolutos, os gastos globais com medicamentos devem chegar a US$ 1,2 trilhão em 2017, 
o que significa um acréscimo de mais de US$ 200 bilhões em relação ao volume atual de vendas.  
O Gráfico 3 mostra o aumento estimado no montante de gastos com medicamentos entre 2007 e 2017. 
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Gráfico 3 – Gastos globais com medicamentos – 2007, 2012 e 2017 (em US$ bilhões)

Fonte: IMS Health, 2013.

Estima-se que boa parte desse aumento nos gastos globais com medicamentos estará associada 
com o crescimento do consumo nos mercados emergentes, que constituem um grupo de 21 países com 
padrões bastante diferenciados em termos de modelo assistencial, taxa de crescimento e nível de 
renda per capita, mas são classificados em três grandes grupos conforme o dinamismo de seu mercado 
farmacêutico. No primeiro grupo está a China, com uma taxa de crescimento total nos gastos com 
medicamentos estimada de 15% a 18% entre 2012 e 2017. No segundo grupo estão o Brasil, a Rússia 
e a Índia, com uma taxa de crescimento nos gastos com medicamentos estimada entre 10% e 13% 
no mesmo período. No terceiro grupo encontra-se um conjunto de 17 países – Argélia, Argentina, 
Colômbia, Egito, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, Polônia, Romênia, Arábia Saudita, África 
do Sul, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Vietnã – cuja taxa de crescimento nos gastos com 
medicamentos é estimada entre 7% e 10%, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Estimativa da taxa média anual de crescimento, para o período 2012-2017, do consumo mundial 
de medicamentos, em países selecionados, para mercados maduros e grupos de mercados emergentes

Mercados maduros Pharmerging markets

EUA 1-4% Grupo 1

Japão 2-5% China 15-18%

Alemanha 1-4% Grupo 2 10-13%

França −1-2% Brasil 11-14%

Itália 0-3% Rússia 09-12%

Canadá 1-4% Índia 11-14%

Espanha (−4)-(−1)% Grupo 3 7-10%

Reino Unido 1-4%

Média desenvolvidos 1-4% Média emergentes 11-14%
Fonte: IMS Health, 2013.

US$ 234 bi
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Dentre as demais tendências que deverão moldar a trajetória futura da indústria farmacêutica 
mundial, é possível destacar ainda: 1) o processo de mudanças no perfil epidemiológico mundial, que 
tem implicado o aumento da carga de doenças crônico-degenerativas e tende a ampliar as pressões 
nos gastos públicos com saúde, e 2) as mudanças significativas no marco regulatório e institucional 
na área da saúde, com maior influência das organizações públicas e privadas de saúde na avaliação 
de novas terapias baseada em critérios fármaco-econômicos com o objetivo de reduzir os custos de 
cobertura e preços dos medicamentos. Tal estratégia tem sido potencializada pelo uso crescente  
de informações provenientes de prontuários eletrônicos nos sistemas de saúde. No campo regulatório 
percebe-se maior precaução por parte dos órgãos reguladores na aprovação de medicamentos inova-
dores, particularmente no que se refere aos medicamentos biológicos e biossimilares. 

Em síntese, essas grandes tendências que marcam a trajetória atual de desenvolvimento da indústria 
farmacêutica mundial devem contribuir para uma ampla transformação da cadeia de desenvolvimento 
de novos medicamentos e fármacos ao longo da próxima década, conforme ilustrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Fatores que deverão condicionar o processo de transformação na cadeia farmacêutica 
até 2030

Fator Implicações

Novos tipos de produtos Maior complexidade dos processos de produção e distribuição de novos 
medicamentos.
Redução dos ciclos de vida dos produtos.
Cadeias de produção diferenciadas de acordo com o tipo de produto.

Live licensing Lançamento incremental de novos medicamentos.
Maior agilidade na capacidade de escalonamento da produção.

Aumento na utilização 
de fontes externas de 
fornecimento

Expansão da gestão de serviços na área da saúde.
Estruturas de custo adaptadas aos novos ciclos de produção com vista à 
preservação das margens de lucros da big pharma.

Novas formas de prestação de 
serviços de saúde

Maior fluidez nas fronteiras entre prevenção e tratamento.
Redes mais amplas de atendimento e prestação de serviços.
Processos de produção e distribuição orientados pela demanda.

Importância crescente dos 
mercados emergentes

Foco no desenvolvimento de medicamentos para grupos de pacientes 
nestes mercados.
Cadeias de fornecimento mais dispersas e robustas.

Maior nível de intervenção 
pública

Regulação mais restrita.
Maior controle sobre o levantamento e gestão de riscos.

Fonte: PwC, 2013.
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Panorama Nacional

Na medida em que se busca orientar a escolha de nichos estratégicos para a indústria farmacêutica 
brasileira, é necessário ter em conta não somente as principais tendências tecnológicas que marcam 
a evolução da indústria farmacêutica e biofarmacêutica mundial, mas também as especificidades 
associadas ao sistema nacional de inovação em saúde e sua articulação com a base produtiva. Nesta 
seção apresenta-se uma análise sucinta sobre as principais macrotendências associadas ao contexto 
atual das políticas de atenção à saúde e demais fatores de cunho social, demográfico, econômico, 
tecnológico e político, que condicionam a dinâmica do sistema produtivo da saúde e da indústria 
farmacêutica de forma geral. 

De acordo com Gadelha e colaboradores (2012), o grande desafio para a análise da dinâmica 
econômica dos segmentos que integram o CEIS consiste precisamente em articular uma visão sistê-
mica da área da saúde que dê conta, simultaneamente, das dimensões econômica, sociossanitária, 
tecnológica e política, buscando captar as interfaces e tensões entre essas diferentes dimensões.  
A saúde é uma das áreas em que esse desafio se coloca de forma mais evidente, por constituir uma das 
mais importantes frentes de inovação no contexto atual, respondendo por cerca de um quinto do gasto 
mundial com atividades de P&D, ao mesmo tempo que é uma área de alto interesse estratégico para 
a sociedade, ocupando um lócus privilegiado nas políticas públicas e nos debates políticos nacionais.3

No Quadro 2 apresentam-se as principais macrotendências que condicionam a dinâmica pro-
dutiva e de inovação da indústria de base química e biotecnológica no país e que serão discutidas, 
de forma breve, nesta seção a fim de explorar as implicações analíticas da articulação entre o CEIS 
e o sistema nacional de inovação em saúde sobre as perspectivas de desenvolvimento da indústria 
farmacêutica no Brasil.

De maneira geral, as macrotendências, associadas tanto à política de atenção à saúde como ao 
perfil sociodemográfico e epidemiológico, ressaltam a importância da incorporação das novas plata-
formas tecnológicas da biotecnologia e da nanotecnologia nas práticas assistenciais em saúde. Tais 
tendências representam um grande desafio para a base produtiva em saúde do país, seja no tocante 
ao atendimento das demandas do sistema nacional de saúde, que deve contemplar os princípios 
de universalidade, integralidade e equidade, seja pela intensificação das pressões competitivas de 
um sistema produtivo claramente intensivo em conhecimento. A análise da indústria farmacêutica 
e biofarmacêutica no Brasil revela importantes obstáculos associados tanto à configuração da base 
produtiva quanto ao arcabouço regulatório e à infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) 
ligada à área da saúde, que serão tratados a seguir.

3 Conforme destacado por Gadelha e colaboradores (2012: 15), “o estudo da dinâmica industrial e competitiva na 
área da saúde constitui, ao mesmo tempo, um grande desafio acadêmico e político-normativo para uma perspectiva 
centrada no processo de inovação e de desenvolvimento. A própria tensão inerente à lógica capitalista, particular-
mente na contraposição entre o interesse privado e o interesse público, se expressa de modo incisivo na área da 
saúde, impondo aos analistas e gestores de política o risco de privilegiar ora a dimensão econômica, ora a social, 
sem estabelecer, entretanto, a necessária conexão entre ambas”.
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Quadro 2 – Macrotendências na área da saúde, restrições e potencialidades da indústria farmacêutica 
e critérios para identificação de nichos estratégicos

Macrotendências associadas a mudanças nos padrões de demanda, regulação e tecnologia

Mudanças associadas à política de atenção à saúde: desospitalização, medicina personalizada, valorização 
da qualidade de vida, modelos de financiamento público-privado.
Mudanças associadas ao perfil socioeconômico e demográfico: envelhecimento populacional, novos padrões 
de vida, impacto de mudanças ambientais, urbanização.
Impacto das novas plataformas tecnológicas na biotecnologia e nanotecnologia – biologia molecular 
(genômica, proteômica etc.), bioinformática e bioimagem, nanobiotecnologia, ciências de materiais, 
sistemas de informação de alto desempenho e neurociência.

Restrições e potencialidades da indústria de base química e biotecnológica brasileira

Base produtiva e inovação

Crescimento expressivo do 
mercado farmacêutico nacional, 
papel destacado de laboratórios 
públicos nas vendas para o 
Sistema Único de Saúde, gargalos 
significativos na cadeia produtiva 
(insumos farmacêuticos ativos), 
investimentos reduzidos em 
atividades inovativas e P&D, 
reduzida inserção na produção 
de medicamentos e fármacos por 
rota biotecnológica.

Regulação

Avanços recentes na 
regulamentação do poder de 
compra do Estado na área da 
saúde e ampliação dos gastos 
públicos em saúde, necessidade 
de adequação do marco 
regulatório para solução de 
problemas, no tocante ao registro 
de medicamentos e à pesquisa 
em biotecnologia.

Infraestrutura de CT&I

Ampla gama de instituições e 
grupos consolidados de pesquisa 
na área da saúde, participação 
crescente na produção científica 
internacional na área da saúde, 
elevada capacitação em certos 
estágios de estudos clínicos, baixa 
interação universidade-empresa, 
carência de recursos humanos e de 
capacitações em áreas estratégicas, 
hiato-descolamento entre capacitação 
científica e desempenho tecnológico.

Critérios para identificação de nichos estratégicos

Papel das novas plataformas tecnológicas: ênfase na convergência de plataformas tecnológicas (biotecnologia, 
nanobiotecnologia e tecnologias de informação e comunicação), com reflexos nos procedimentos de atenção à 
saúde (medicina personalizada, telemedicina, prevenção de doenças degenerativas e novas rotas tecnológicas 
para vacinas ligadas tanto à prevenção como ao tratamento de doenças).

Identificação de áreas prioritárias para o Sistema Nacional de Inovação em Saúde.

Fonte: elaboração própria.

Base produtiva, esforço inovativo e capacitação tecnológica
Embora o padrão de investimento em P&D no setor farmacêutico brasileiro esteja bastante dis-

tante do vigente no âmbito das grandes farmacêuticas mundiais, verifica-se, no decorrer dos últimos 
anos, um aumento expressivo tanto nas taxas de inovação como nos dispêndios em P&D realizados 
pela indústria farmacêutica no país.4

Essa mudança gradativa no padrão de inovação do setor farmacêutico no Brasil pode ser ob-
servada, inicialmente, na evolução na taxa de inovação neste setor entre 1998 e 2011, apresentada

4 O padrão global de dispêndio em P&D por parte das grandes empresas farmacêuticas equivale, em média, a 15-20% 
das vendas líquidas, consideravelmente inferior ao percentual de dispêndio em P&D da indústria farmacêutica no 
Brasil. Para uma discussão mais ampla sobre este tema, ver Vargas et al., 2012.
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no Gráfico 4. O gráfico mostra, com base nos dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pintec/IBGE), a evolução nas taxas de inovação 
do setor farmacêutico e farmoquímico em comparação com a taxa média de inovação na indústria 
de transformação para diferentes períodos cobertos pela pesquisa. Conforme pode ser observado, no 
período 1998-2000 a taxa de inovação na indústria farmacêutica foi de 46,8%, ao passo que para o 
conjunto da indústria de transformação esta taxa foi de 31,5%. Entre os períodos 1998-2000 e 2006-
2008 verifica-se um aumento expressivo na taxa de inovação da indústria farmacêutica, que chega 
a 63,7% no período 2006-2008. Apesar de a indústria de transformação como um todo também ter 
ampliado sua taxa de inovação no período considerado, verifica-se que essa expansão foi mais forte 
no setor farmacêutico. Essa evolução expressiva nas taxas de inovação da indústria farmacêutica 
brasileira pode ser, em parte, atribuída a um processo de construção de capacitações que teve início 
com o mercado de genéricos e que, atualmente, se reflete no esforço para domínio da produção de 
medicamentos e fármacos a partir da rota biotecnológica.

Gráfico 4 – Taxa de inovação na indústria de transformação e na indústria farmacêutica. Brasil – 
1998-2011(em %)

Fonte: elaboração própria com base em dados da Pintec/IBGE, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013.

Outro elemento importante para a avaliação do esforço inovativo das empresas farmacêuticas 
no Brasil reside na análise da estrutura de dispêndio em atividades inovativas do setor farmacêutico 
a partir dos dados da Pintec/IBGE. O Gráfico 5 apresenta a evolução da estrutura para os diferentes 
períodos contemplados nessa pesquisa.

Em 2000, o dispêndio com atividades internas de P&D, que constitui um elemento-chave no padrão 
de concorrência dessa indústria, representava apenas 0,83% do total da receita líquida de vendas, 
e em 2011 esse percentual aumentou para 2,39%. Juntas, as atividades de P&D internos e externos 
representaram cerca de 3% da receita de vendas em 2011, o equivalente a cerca de R$ 1,14 bilhão. 
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Da mesma forma, percebe-se entre 2000 e 2011 um aumento na participação relativa dos gastos 
em P&D internos, no total dos dispêndios em atividades inovativas. Em 2000, as atividades internas 
de P&D representavam 14,6% do total do dispêndio em atividades inovativas. Essa participação 
aumentou para 15,3% em 2003, 17,4% em 2005, 29,4% em 2008 e chegou a 49,8% em 2011. Ao 
mesmo tempo, verifica-se uma gradual redução na importância relativa dos dispêndios associados 
à compra de máquinas e equipamentos, que passam de 28,7% em 2000 para 1,3% em 2011, bem 
como dos gastos com a introdução de inovações tecnológicas no mercado, que passam de 20,9% em 
2000 para 3,2% em 2011. Dessa forma, os dados da Pintec permitem evidenciar a consolidação de 
um novo padrão de dispêndio em atividades inovativas na indústria farmacêutica brasileira, que se 
reflete também no aumento da taxa de inovação deste setor. 

Gráfico 5 – Estrutura do dispêndio em atividades inovativas no setor farmacêutico – Brasil, 2000, 
2003, 2008 e 2011 (em % da receita líquida de vendas)

Fonte: elaboração própria com base em dados da Pintec/IBGE, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013.
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O terceiro aspecto a ser destacado na análise do esforço inovativo da indústria farmacêutica no 
Brasil diz respeito às diferenças que podem ser observadas nos padrões de investimento das empresas 
farmacêuticas de capital nacional em relação às subsidiárias de empresas farmacêuticas de capital 
multinacional. O Gráfico 6, baseado em uma tabulação especial dos dados da Pintec/IBGE, mostra 
o dispêndio em atividades internas de P&D de empresas farmacêuticas com mais de quinhentos 
funcionários, em termos do percentual da receita líquida de vendas. O gráfico permite diferenciar 
esses gastos de acordo com a propriedade do capital das empresas (majoritariamente nacional ou 
estrangeiro). Conforme pode ser observado, os gastos com atividades internas de P&D das grandes 
empresas farmacêuticas de capital nacional são consideravelmente mais altos do que os gastos das 
empresas de capital estrangeiro em todos os períodos considerados. Assim, em 2008, as grandes em-
presas farmacêuticas de capital nacional apresentaram um dispêndio de 3,6% da sua receita líquida 
de vendas em atividades de P&D, ao passo que no caso das grandes empresas de capital estrangeiro 
esse percentual foi de menos de 1%. Esse tipo de evidência reforça a percepção de que as grandes 
empresas farmacêuticas de capital estrangeiro tendem a concentrar seus esforços de P&D em seus 
países de origem. De fato, esse descompasso é ilustrado pelos dados da Associação da Indústria 
Farmacêutica Americana que mostram que, a despeito da presença marcante de empresas norte- 
americanas no mercado brasileiro, que representa 2% do mercado mundial, os gastos em pesquisa 
no Brasil por parte das empresas farmacêuticas norte-americanas correspondem a apenas 0,2% dos 
seus gastos globais em pesquisa (Vargas et al., 2012).

Gráfico 6 – Evolução do dispêndio em atividades inovativas e P&D internos em relação à receita 
líquida de vendas no setor de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Brasil – 2000, 
2003, 2005, 2008, 2011

Fonte: elaboração própria com base em tabulação especial da Pintec/IBGE, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013.
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Em síntese, as mudanças aqui evidenciadas no padrão de esforço inovativo e de taxa de inovação 
na indústria farmacêutica brasileira nos últimos anos podem ser atribuídas a um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento deste setor no país, que resulta de uma forte convergência entre a política industrial 
e de inovação e a política de saúde (Vargas et al., 2012).

Infraestrutura científica e tecnológica
A infraestrutura científica e tecnológica constitui um elemento crucial do sistema nacional de 

inovação em saúde, e é o suporte fundamental para o desenvolvimento da indústria de base química 
e biotecnológica. No Brasil, entretanto, verifica-se que essa infraestrutura ainda é frágil e que os 
avanços em termos da construção de novas capacitações em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) ainda são limitados. Tal situação se reflete em um ciclo não virtuoso, no qual o investimento 
privado ainda fica aquém do necessário em PD&I, aliado à incapacidade dos centros de P&D na área 
da saúde para atender a demandas mais complexas do setor produtivo que convergem no sentido 
de limitar ainda mais a demanda pelos serviços desses centros. O rompimento desse ciclo requer 
mudanças que abrangem o marco regulatório e o aumento dos investimentos públicos e privados em 
ciência e tecnologia (C&T) na área da saúde.

No Quadro 3 procurou-se sintetizar as restrições e potencialidades no concernente à capacitação 
científica e tecnológica e à infraestrutura de C&T na área da saúde no Brasil, tendo em vista sua 
relação com as necessidades da indústria farmacêutica. 

Quadro 3 – Restrições e potencialidades associadas à capacitação científico-tecnológica e à 
infraestrutura de CT&I e desenvolvimento tecnológico na área da saúde. Brasil

Capacitação científico-tecnológica na área da saúde

Restrições Potencialidades

A participação relativa no número de pesquisadores 
e doutores é relativamente mais intensa em áreas 
como medicina e saúde coletiva do que em áreas 
como biofísica, bioquímica, genética e microbiologia, 
entre outras, que compõem bases de conhecimento 
importantes no domínio de novas plataformas 
tecnológicas.

Instituições de C&T no país têm, em geral, cultura 
excessivamente acadêmica e dificuldades de interação 
com o mundo empresarial.

Apesar do amplo conhecimento disponível sobre o 
perfil de qualificação científica na área da saúde, falta 
clareza quanto à demanda de capacitações (qualitativa 
e quantitativa) no sentido de viabilizar o avanço do 
país em novas plataformas tecnológicas estratégicas, 
particularmente naquelas relacionadas à biotecnologia.

Há carência de centros de pesquisa especializados 
que apresentem certificação de acordo com 
exigências internacionais em estudos pré-clínicos.

O país conta com ampla gama de instituições e 
grupos consolidados de pesquisa na área da saúde.

A importância dessa infraestrutura científica se 
revela, em parte, na participação crescente e 
relevante do país na produção científica em termos 
de publicações internacionais.

O número de doutores formados e de grupos de 
pesquisa tem crescido, acompanhado pelo volume 
de publicações na área da saúde, apesar da grande 
concentração nos indicadores de formação de 
doutores e produção de artigos científicos nas 
universidades federais e na região Sudeste.

A interação de grupos de pesquisa na área da saúde 
com o setor produtivo tem aumentado nos últimos 
anos.



74    BRASIL SAÚDE AMANHÃ

Capacitação científico-tecnológica na área da saúde

Restrições Potencialidades

Diversos estudos pré-clínicos toxicológicos ainda não 
são realizados no país ou o são de forma incipiente 
(em farmacocinética, por exemplo).

Há carência de recursos humanos e de cursos de 
pós-graduação em diferentes áreas: toxicologia, 
metabolismo de fármacos, farmacocinética, 
transposição de escalas, patologia experimental etc.

Há baixa disponibilidade e qualidade de animais de 
laboratório para ensaios pré-clínicos.

Há poucas iniciativas para a construção de instalações 
dedicadas a atividades de escalonamento da produção 
(scaling-up), com boas práticas de fabricação, para 
o desenvolvimento e produção de lotes para estudos 
clínicos. Dentre os laboratórios que operam com 
prestação desse tipo de serviço destacam-se os 
produtores públicos Bio-Manguinhos e Butantan – e 
algumas pequenas empresas de base tecnológica, 
constituídas por profissionais experientes provenientes 
de determinados grupos universitários.

A demanda para estudos pré-clínicos no Brasil 
foi consideravelmente ampliada com a Lei dos 
Genéricos de 1999, a partir do aumento na 
procura por testes de bioequivalência por parte dos 
laboratórios nacionais.

O Brasil conta com capacitações elevadas na 
realização de ensaios fase III e satisfatória na fase II, 
porém a capacitação para realizar ensaios na  
fase I é menos disseminada e se restringe a um 
número reduzido de centros de excelência.

Ocorreu significativo crescimento do número de 
estudos clínicos no Brasil a partir da segunda 
metade da década de 1990. 

Fonte: elaboração própria.

Uma questão crucial para a inserção brasileira em novas plataformas tecnológicas estratégicas 
na área de saúde é o descompasso entre o grau de capacitação científica e a atualmente limitada 
capacidade de inovação na base produtiva da saúde. O principal empecilho na relação entre a pro-
dução de conhecimento nas universidades e a inovação no setor produtivo está no fato de que os 
resultados das pesquisas realizadas não se transformam em inovações. Adicionalmente, diante da 
baixa intensidade do esforço inovativo das empresas, as universidades e os centros tecnológicos 
acabam por reforçar o seu foco em atividades de pesquisa básica e deixam de avançar para etapas 
subsequentes do processo de P&D voltadas para a viabilização da inovação em produtos e processos 
em escala industrial. A análise da infraestrutura de C&T em saúde no Brasil demonstra que ainda há 
diversas lacunas nas etapas do processo de desenvolvimento tecnológico de medicamentos, apesar 
de sua maior capacitação na área de ensaios clínicos. 

Arcabouço institucional e marco regulatório
No tocante às restrições e potencialidades associadas ao marco regulatório, é possível verificar 

uma ampla gama de questões que implicam a articulação deste com os requerimentos da inovação, 
envolvendo, entre outros, vigilância sanitária, propriedade intelectual, uso sustentável da biodi-
versidade, política de preços e carga tributária. No Quadro 4 apresenta-se uma relação parcial das 
questões regulatórias que têm impactado mais diretamente o segmento de fármacos e medicamentos.

Quadro 3 – Restrições e potencialidades associadas à capacitação científico-tecnológica e à 
infraestrutura de CT&I e desenvolvimento tecnológico na área da saúde. Brasil (cont.)
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Quadro 4 – Restrições e potencialidades associadas ao marco regulatório

Marco regulatório

Restrições Potencialidades

A resolução da diretoria colegiada (RDC) 57/2009, 
que regulamenta o registro de insumos farmacêuticos 
ativos (IFAs) da Anvisa, ainda tem aplicação limitada 
a vinte produtos e favorece a entrada de IFAs 
importados sem exigência de controle sanitário.

Elevado tempo de tramitação no registro de 
medicamentos e na aprovação de testes pré-clínicos 
e clínicos.

Margem de preferência (de 25% no máximo) é um 
instrumento importante, porém, segundo produtores, 
insuficiente para fazer frente à valorização cambial e 
aos preços chineses e indianos.

Registro de produtos biológicos já conta com uma 
normativa da Anvisa (RDC 55/2010) que favorece a 
produção de produtos biológicos não novos.

Avanços significativos na regulamentação do poder 
de compra do Estado (lista de produtos estratégicos, 
margem de preferência etc.).

Modificação na Lei de Acesso ao Patrimônio 
Genético, sancionada pelo governo federal em maio 
de 2015, com que se pretende estimular a pesquisa 
sobre a biodiversidade no Brasil.

Novos instrumentos de apoio ao complexo industrial 
da saúde que têm sido adotados no âmbito do Grupo 
Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis), 
coordenado pelo Ministério da Saúde.

Fonte: elaboração própria.

Algumas das principais questões que servem de estímulo ou de barreira à atuação competitiva do 
segmento de fármacos e medicamentos vinculam-se ao ambiente regulatório. A elevada importância 
da regulação decorre do fato de que o ambiente produtivo da saúde está imerso em um campo da 
política social que a coloca como um direito a ser protegido e garantido. Tal questão manifesta-se 
de forma clara nas políticas regulatórias, sobretudo no campo sanitário (segurança e eficácia da 
produção em saúde); na propriedade intelectual (polarização entre o reforço da apropriação privada 
dos resultados da inovação e a garantia de acesso dos cidadãos aos bens em saúde); e na política 
de incorporação tecnológica dos novos produtos e procedimentos nos sistemas nacionais de saúde, 
uma vez que o peso público no mercado da inovação em saúde obriga o Estado a analisar o custo-
efetividade dos novos produtos para aceitar sua incorporação nas práticas e no sistema de saúde, 
mesmo nos sistemas universais mais avançados.

No decorrer da última década, observa-se um movimento importante em busca de maior articu-
lação e conciliação entre a lógica sanitária – que implica padrões de segurança técnica e equilíbrio 
econômico no sistema – e as necessidades de fomentar a dinâmica de inovação e competitividade no 
segmento de biofármacos. Em outras palavras, percebe-se um claro avanço normativo da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no sentido de incorporar demandas do setor industrial que 
visam à adequação do marco regulatório. As iniciativas de implementação de ações para a solução de 
gargalos regulatórios envolveram a edição de diversas resoluções da diretoria colegiada da agência 
com vista a agilizar o processo de registro para produção de biológicos, como no caso da isenção 
de apresentação de dossiês completos para registro de produtos biológicos não inovadores. Em um 
âmbito regulatório mais amplo, destacam-se também as modificações recentes na Lei de Acesso 
ao Patrimônio Genético, sancionadas pelo governo federal em maio de 2015, que visa a estimular 
a pesquisa com a biodiversidade no país. Não obstante, persistem limitações regulatórias a serem 
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superadas em um futuro próximo, particularmente no que se refere aos entraves burocráticos que 
resultam em aumento no tempo de tramitação, tanto no registro de medicamentos como no caso de 
ensaios clínicos e pré-clínicos.

Inovação na Indústria Farmacêutica: análise preliminar das fronteiras 
tecnológicas e nichos tecnológicos na indústria farmacêutica brasileira

As novas plataformas tecnológicas ligadas à área das ciências da vida têm recebido crescente 
atenção no escopo das políticas industriais, tecnológicas e de inovação adotadas no âmbito de 
diversos países. Ao passo que nas economias desenvolvidas tal prioridade reflete a preocupação com 
a manutenção da hegemonia e liderança no campo científico e tecnológico, no caso de economias 
emergentes tal escolha estratégica reflete um esforço de aproveitamento de janelas de oportunidades 
com vista à promoção de processos de catching up5 tecnológico e de inserção ativa e dinâmica na 
ordem internacional.6

Não obstante os impactos da recente crise financeira mundial em termos de pressões orçamentárias 
para cortes nos gastos públicos, o reconhecimento da importância que assume a contribuição 
econômica e social de plataformas tecnológicas ligadas à biofarmacêutica e à nanomedicina tem  
levado diversos países a implementar políticas e programas destinados a atrair para o território 
nacional as atividades de pesquisa e de produção relacionadas a este setor. 

Em âmbito global, os setores ligados à área de ciências da vida abrangem um conjunto de 
atividades que integram a chamada indústria baseada em conhecimento e intensiva em pesquisa 
(knowledge-based industry). Além de responderem por um alto valor agregado nas economias nacionais 
e na geração de divisas, tais atividades apresentam elevado potencial de contribuir para o crescimento 
e a sustentabilidade de países e regiões e constituem um foco estratégico da política industrial e de 
CT&I em diferentes países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A existência de um modelo de atenção à saúde pautado pelo acesso universal, associada às 
mudanças nos padrões demográficos e epidemiológicos no país, tem ampliado consideravelmente a 
demanda por serviços de saúde e pressionado os gastos públicos com medicamentos, principalmente 
no que se refere à crescente incorporação de terapias baseadas nos avanços da biotecnologia e 
nanomedicina nas compras do Sistema Único de Saúde (SUS). A busca de competências nessas 
novas plataformas tecnológicas assume um caráter ainda mais estratégico para o país ao possibilitar 
o aumento da produção doméstica de medicamentos e fármacos que representam uma parcela 

5 Em perspectiva macroeconômica, o conceito de catching up parte da hipótese de que países tecnologicamente atra-
sados possam crescer a taxas maiores que os países que compartilham a fronteira da tecnologia mundial, mediante 
a utilização de conhecimentos já desenvolvidos por estes últimos (Abramovitz, 1986; UNCTAD, 2005).

6 Cabe mencionar a percepção dos Estados Unidos sobre a importância associada ao domínio do paradigma da bio-
tecnologia, inclusive na área da saúde, que está claramente definida no policy paper divulgado recentemente pelo 
governo norte-americano, intitulado “National bioeconomy blue print”. Disponível em: <www.whitehouse.gov/
sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf>. Acesso em: 6 out. 16. 
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significativa do déficit na balança comercial do CEIS.7 A incorporação dessas novas plataformas 
tecnológicas associadas à biotecnologia e à nanotecnologia exerce também elevado impacto 
econômico na base produtiva da saúde em função do potencial de mercado e do elevado valor 
agregado associado aos biofármacos e às aplicações da nanotecnologia nas áreas de diagnóstico, 
terapia e medicina regenerativa. No contexto atual, em que a expansão do mercado farmacêutico 
mediante a estratégia de produção de medicamentos genéricos já foi assimilada pelos grandes  
grupos farmacêuticos internacionais, o ingresso da indústria farmacêutica nacional em novas 
plataformas tecnológicas representa uma janela de oportunidade importante para o crescimento e 
consolidação desta indústria no país (Vargas et al., 2012).

Nesta seção conclusiva destacou-se, em um primeiro momento, o potencial de transformação 
associado às novas plataformas ligadas à biotecnologia e à nanotecnologia no campo da saúde e, 
particularmente, nos segmentos que integram a indústria farmacêutica (medicamentos, fármacos, 
vacinas, reagentes para diagnóstico, hemoderivados e soros). A seguir destacam-se alguns nichos 
que podem ser considerados estratégicos para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional.

As novas plataformas tecnológicas na área da saúde: nano e biotecnologia

Nanotecnologia
A nanotecnologia envolve a manipulação de moléculas e estruturas em uma escala nanométrica 

(milionésima parte de um metro) ou atômica. A aplicação da nanotecnologia na área da saúde humana 
é denominada nanomedicina. Exemplos de aplicação da nanotecnologia na área da saúde residem no 
uso experimental de nanopartículas que atuam seletivamente na destruição de células neoplásicas 
em uma escala celular ou na administração de fármacos de forma mais eficaz. 

As aplicações da nanotecnologia na saúde humana apresentam um impacto significativo nos 
diferentes segmentos da esfera da saúde, tanto nas áreas de diagnóstico e terapia como no campo 
da medicina regenerativa. No Quadro 5 estão exemplos de áreas de aplicação da nanotecnologia 
no campo da saúde nas quais esta já apresenta um impacto tangível e substancial no tratamento, 
diagnóstico e imageamento de diferentes tipos de doença.

7 Cabe aqui, necessariamente, a ressalva de que o fortalecimento do sistema nacional de saúde e do atendimento das 
demandas em saúde não se limita à incorporação das novas plataformas tecnológicas na base produtiva da saúde. 
Tal questão envolve um amplo conjunto de dimensões, tais como as condições de acesso, desde a atenção primária 
até a atenção de alta complexidade, ou o foco necessário em doenças e medicamentos negligenciados, cuja análise 
transcende o escopo deste trabalho. Entretanto, registre-se que a diminuição do hiato tecnológico na indústria far-
macêutica nacional constitui uma condição necessária, ainda que não suficiente, do processo de melhoria do sistema 
de saúde e fortalecimento da articulação entre a dimensão sociossanitária e a dimensão produtivo-tecnológica.
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Quadro 5 – Aplicações da nanotecnologia na área da saúde: terapia, diagnóstico e medicina 
regenerativa

Fonte: Nanomedicine European Technology Plataform, 2013.

A elevada participação de aplicações ligadas a sistemas de liberação no âmbito da nanomedi-
cina é ressaltada no levantamento recente realizado pela desenvolvido pela Bionest Partners para a 
associação da indústria farmacêutica francesa (Les Entreprises du Médicament), sobre o mercado 
da nanomedicina (LEEM, 2013).

Desafios Terapia Diagnóstico/imagem Medicina regenerativa

Doenças 
cardiovasculares

Modificação de superfícies de 
implantes.

Uso de nanopartículas em 
theranostic (diagnóstico + 
terapia).

Materiais bioativos inteligentes.

Mobilização de células-tronco 
e homing at site injury (sistema 
de implantação em lesões)

Doenças 
neurodegenerativas

Nanomecanismos semi-
invasivos para sistemas de 
liberação (Parkinson).

Nanoformulações para 
transposição de BBB (blood 
brain barrier, barreira 
hematoencefálica).

Implantação de 
neuroestimuladores 
avançados guiados por 
imagem.

Sistemas de liberação para 
moléculas neuroativas.

Biomateriais inteligentes para 
controle da regeneração do 
sistema nervoso central.

Diabetes Medição e liberação de 
insulina por nanomecanismos.

Encapsulamento e 
monitoramento de 
transplantes de ilhotas.

Uso de nanopartículas para 
imageamento da distribuição 
de gordura no corpo inteiro.

Implante de sistemas não 
invasivos de monitorização 
contínua de glicose.

Funcionalização de materiais 
2D e 3D para liberação de 
fatores bioquímicos para 
pâncreas artificial.

Câncer Novas nanoformulações para 
tratamento de tumores.

Nanopartículas aquecíveis por 
radiofrequência para terapia.

Mecanismos implantáveis 
para liberação controlada de 
drogas.

Novas ferramentas 
terapêuticas com modo de 
ação físico.

Monitoramento de eficácia 
terapêutica.

Nanopartículas e agentes de 
contraste para diagnóstico 
(imageamento de partículas 
magnéticas).

Compósitos de nanopartículas 
para monitoramento de 
terapias.

Endoscopia minimamente 
invasiva/cateter para 
diagnóstico e terapia.

Superfícies nanoestruturadas 
para biossensores.

Nanopartículas funcionalizadas 
para ativação in vivo da 
produção de células-tronco.
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O desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas no segmento da nanomedicina estende-
se usualmente a três áreas principais – terapia, diagnóstico e imagem, medicina regenerativa –, que 
envolvem diversos segmentos da indústria de base química e biotecnológica, tais como reagentes 
para diagnóstico (in vitro e in vivo), vacinas (profiláticas e terapêuticas), fármacos e medicamentos 
(Figura 1).

Figura 1 – Segmentação de produtos na área de nanomedicina

Fonte: elaboração própria com base em LEEM, 2013.

Em 2011, o mercado mundial da nanomedicina representava um montante estimado entre 
US$ 50,1 e US$ 68 bilhões, com estimativas de crescimento para um montante entre US$ 97 e  
US$ 129 bilhões até 2016. Desse total, os sistemas de liberação respondiam por 35%, ou US$ 17 
bilhões, constituindo assim o segmento majoritário de vendas no mercado da nanomedicina. As 
aplicações ligadas aos sistemas de liberação de medicamentos e fármacos, por sua vez, deverão 
representar 46% do mercado de nanomedicina, ou o equivalente a US$ 44,6 bilhões (LEEM, 2013).

No caso do Brasil, é possível destacar algumas das aplicações da nanotecnologia na área da saúde 
que foram consideradas nichos estratégicos importantes para o país, em estudo prospectivo sobre as 
plataformas de nanotecnologia desenvolvido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Quadro 6).
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Quadro 6 – Aplicações da nanobiotecnologia na indústria farmacêutica no Brasil

Aplicação Uso

Sistemas de entrega e liberação 
controlada

Uma das mais importantes aplicações da nanobiotecnologia, explora 
nanobiomateriais com propriedades terapêuticas (fármacos).

Materiais nanoestruturados 
biocompatíveis

Compreendem materiais (polímeros, cerâmicas, metais etc.) e seus 
compósitos, estruturados em escala nanométrica e biocompatíveis. 
Podem ter aplicações em reconstrução de órgãos para transplantes, 
produção de insumos e próteses etc.

Biossensores Compreendem uma classe de sensores biológicos e sondas 
inteligentes in vivo e lab-on-a-chip (dispositivo que pode 
integrar as funções de laboratório miniaturizado em um único 
chip microprocessador usando volumes de líquidos na ordem 
de nanolitros com aplicações na medicina diagnóstica).

Imageamento molecular Compreende uma nova classe de técnicas e métodos de diagnóstico 
em nível molecular ou mediante o uso de sistemas moleculares para 
geração de imagens.

Fonte: ABDI, 2010.

Biotecnologia
Ainda que os produtos farmacêuticos oriundos de síntese química respondam pela maior parte 

das receitas da indústria farmacêutica, os de origem biotecnológica estão entre os medicamentos 
mais vendidos no mundo e sua participação relativa no mercado farmacêutico global tem crescido 
expressivamente. Estima-se que até 2018 os produtos de origem biotecnológica deverão responder 
por aproximadamente 49% das vendas entre os cem principais produtos farmacêuticos no mercado 
global, ou o equivalente a US$ 234 bilhões,8 conforme ilustra o Gráfico 7. Da mesma forma, sete dos 
dez produtos farmacêuticos mais vendidos no mundo serão medicamentos biotecnológicos, dentre 
os quais se destacam diferentes tipos de anticorpos monoclonais, outras proteínas terapêuticas e 
vacinas (Evaluate Pharma, 2013).

8 Em 2011 essa participação era de 34%, o que representou um montante de vendas de US$ 142 bilhões e um cres-
cimento de 51% nas vendas de biofármacos entre 2011 e 2018 (Evaluate Pharma, 2012).
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Gráfico 7 – Mercado farmacêutico mundial por tecnologia de produção – 2002-2018* (em US$ bilhões) 

* Os dados para os anos de 2013 a 2018 são estimativas.

Fonte: Evaluate Pharma, 2013.

A trajetória futura de desenvolvimento da indústria farmacêutica, seja no mundo ou no Brasil, 
encontra-se necessariamente vinculada à incorporação da rota biotecnológica na produção de me-
dicamentos e fármacos.

Os produtos biológicos para saúde podem ser classificados em três grupos principais: proteínas 
terapêuticas, anticorpos monoclonais e vacinas. A maior parte dos medicamentos biológicos co-
mercializados atualmente no mercado mundial são proteínas recombinantes para fins terapêuticos 
usadas no tratamento de uma ampla gama de doenças crônicas tais como câncer, diabetes, doenças 
cardiovasculares, entre outras.

A produção de biofármacos pode envolver produtos de primeira ou de segunda geração. No 
primeiro grupo encontram-se medicamentos cujas patentes, em muitos casos, já expiraram e que 
apresentam menor complexidade tecnológica do que os de segunda geração, por se tratar de produtos 
com rotas de desenvolvimento conhecidas, tais como insulina, interferons, filgrastim e hormônios 
do crescimento. Os medicamentos biotecnológicos de segunda geração, por sua vez, encontram-se 
com patentes ainda vigentes e apresentam maior grau de complexidade tecnológica. Nesse grupo 
destacam-se tanto as versões melhoradas de produtos de primeira geração como os anticorpos mo-
noclonais (Rituximabe, Adalimumabe, Dazatinibe etc.) que estão associados a terapias de primeira 
linha para uma ampla variedade de condições que incluem o câncer e doenças autoimunes (Reis, 
Landin & Pieroni, 2011).

Em termos dos esforços de P&D no segmento de medicamentos biotecnológicos, as áreas mais 
promissoras ainda estão associadas com o desenvolvimento de anticorpos monoclonais e proteínas 
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de fusão, nos quais se verifica o maior número de moléculas com potencial aplicação no desenvolvi-
mento de novos medicamentos em diferentes fases de estudos e plataformas tecnológicas novas em  
fase de exploração. No caso das proteínas terapêuticas, as frentes de desenvolvimento mais promis-
soras estão associadas aos fatores de coagulação recombinantes, plasmas e insulinas.

A produção de biossimilares constitui, atualmente, uma das principais janelas de oportunidade 
dos países em desenvolvimento para ingresso no mercado de biofármacos, tendo em vista que o 
marco regulatório desse mercado ainda está em processo de definição. A consolidação do mercado 
de biossimilares nos próximos anos deverá mudar consideravelmente o panorama do mercado de 
biofármacos no mundo.

No caso brasileiro, a incorporação da rota biotecnológica para a produção de medicamentos e 
outros produtos para a atenção à saúde humana tem suscitado um processo de mudança estrutural 
na indústria de base química e biotecnológica nacional. Tais mudanças decorrem de diversos fato-
res, que incluem a ação dos agentes privados, as transformações no cenário mundial e as políticas 
industriais e de inovação impulsionadas pelo Estado.

Nesse contexto verificam-se crescentes incentivos para que os produtores nacionais, públicos e 
privados, comecem a enxergar o segmento de produção de biológicos, especialmente aqueles que 
perdem a proteção patentária nestes anos. Esse movimento coincide com o interesse do Estado em 
impulsionar o barateamento da produção de medicamentos biológicos.

A produção de medicamentos por rota biotecnológica já conta com iniciativas importantes no 
Brasil, no âmbito tanto dos laboratórios públicos como dos laboratórios farmacêuticos privados de 
capital nacional. Ainda que muitas dessas iniciativas envolvam biofármacos de primeira geração, 
verifica-se o interesse crescente de agentes públicos e privados em consolidar o conjunto de compe-
tências necessárias para a produção de biofármacos de segunda geração. 

A identificação da rota biotecnológica como um nicho estratégico para a produção de fármacos e 
medicamentos no país está contemplada tanto na política de desenvolvimento da base produtiva em 
saúde como no escopo das políticas de CT&I. No primeiro caso destacam-se, entre outras, as políticas 
que têm sido implementadas com base no trabalho do Grupo Executivo do Complexo Industrial da 
Saúde (Gecis), coordenado pelo Ministério da Saúde, e que envolvem ampla gama de ações voltadas 
para a modernização de plantas de laboratórios públicos e estímulos à internalização da produção 
de biofármacos estratégicos para o sistema de saúde. No segundo, caberia mencionar a própria Po-
lítica de Desenvolvimento em Biotecnologia aprovada em 2007, que define alvos estratégicos, áreas 
prioritárias e áreas de fronteira para inovações radicais em biotecnologia. 

Nichos estratégicos e soberania em saúde
Por fim, além do impacto evidente das novas plataformas da nanotecnologia e da biotecnologia 

sobre os diversos segmentos que integram a indústria farmacêutica, caberia destacar pelo menos dois 
outros nichos que assumem importância estratégica no desenvolvimento da indústria farmacêutica 
nacional: o da produção de vacinas e o da produção de antibióticos. 
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Vacinas
A escolha do segmento de vacinas como nicho prioritário está relacionada tanto à sua impor-

tância no âmbito da política nacional de saúde quanto às condições propícias para a consolidação 
da produção de vacinas no país. A indústria de vacinas é um segmento em que, no Brasil, o papel 
do Estado se revela fundamental, tanto no âmbito da produção por laboratórios públicos como no 
tocante ao poder de compra associado às políticas públicas de vacinação.9

Em 2010, as compras governamentais de vacinas para uso humano foram de cerca de 300 milhões 
de doses, com quatro laboratórios oficiais (Bio-Manguinhos, Butantan, Fundação Ataulpho de Paiva e 
Fundação Ezequiel Dias) tendo sido responsáveis por cerca de 93% do número de doses produzidas, 
o que indica elevado grau de autossuficiência na produção nacional de vacinas. 

Ao contrário do contexto que caracteriza o déficit estrutural na balança comercial dos segmentos 
de medicamentos, fármacos e hemoderivados, o segmento de vacinas no país já conta com relativa 
autossuficiência na produção para atender ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Não obstante, 
verifica-se ainda clara necessidade de avanços no tocante ao aumento do conteúdo tecnológico da 
produção nacional, particularmente no desenvolvimento e produção de vacinas de terceira geração. 

Assim, a ampliação da participação do Brasil não somente na produção, mas principalmente no 
conteúdo tecnológico das vacinas produzidas, deve constituir uma prioridade em termos de políticas 
públicas e está diretamente associada à ampliação dos investimentos em modernização de plantas de 
produção, formação de quadros e intensificação nos esforços de transferência tecnológica. 

No âmbito de laboratórios públicos como Bio-Manguinhos e Butantan, verifica-se um esforço 
para a introdução de novas vacinas que atendam às demandas do Ministério da Saúde no tocante ao 
PNI e permitam ampliar as exportações principalmente para o mercado da América Latina. Verifica-
se a progressiva inserção desses produtores públicos na produção de vacinas tecnologicamente 
mais complexas, de terceira geração, tais como a vacina contra hepatite B, a vacina contra a gripe, 
a tríplice viral e aquela contra Haemophilus influenzae tipo B (Gadelha, Maldonado & Vargas, 2008; 
Gadelha et al., 2012).

A escolha da produção de vacinas como segmento prioritário e tendo como ponto focal os pro-
dutores públicos implica também a solução de diferentes limitações que envolvem aspectos relativos 
à modernização das plantas produtivas e a própria redefinição de modelos jurídicos de gestão que 
sejam compatíveis com as atividades de produção industrial e sustentáveis do ponto de vista econô-
mico e tecnológico.

Finalmente, a priorização do segmento de vacinas deve ainda ser orientada por estratégias de 
políticas públicas que estejam alinhadas com as principais tendências que marcarão o seu desenvol-
vimento nos próximos anos e que incluem, entre outras: 

9 Por um lado, o avanço na produção de vacinas no país foi possível em virtude de um programa de investimento em 
que se associou aumento da capacidade de oferta interna e melhoria da qualidade, tendo como marco o Programa 
de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos (Pasni), criado em 1985. Além disso, o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), lançado em 1971, constitui uma iniciativa internacionalmente reconhecida de vacinação em 
massa em um país com as dimensões populacional e territorial do Brasil.
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1) crescente introdução de vacinas vivas, vacinas DNA, de vetores ou de subunidade 
recombinante;

2) desenvolvimento de novos adjuvantes;

3) esforço na introdução de novas vias de administração (intranasais, orais, adesivos, sem 
agulha etc.) associado ao desenvolvimento de tecnologias que permitam a armazenagem 
em temperatura ambiente;

4) melhoria de vacinas e desenvolvimento de novas combinações com redução no número de 
doses como fator de orientação das estratégias de mercado;

5) desenvolvimento de antígenos de subunidades de proteínas, vacinas personalizadas para 
grupos populacionais específicos e vacinas terapêuticas;

6) aumento dos investimentos em farmacovigilância;

7) surgimento de novas vacinas com altas margens (blockbusters) voltadas para as necessidades 
de saúde não atendidas (Fiocruz, 2010).

Antibióticos
Outro nicho prioritário é o da produção doméstica de antibióticos (medicamentos e insumos 

farmacêuticos ativos), particularmente de produtos obtidos por biossíntese. A produção dessa classe 
de produto farmacêutico se reveste de caráter estratégico, particularmente em termos da soberania 
nacional em saúde.

Em âmbito internacional verifica-se que a produção, e particularmente a manutenção de pro-
gramas robustos de pesquisa em antibióticos, envolve um número restrito de grandes laboratórios 
farmacêuticos multinacionais, dentre os quais se destacam o AstraZeneca e a GlaxoSmithKline 
(GSK). As vendas globais de antibióticos estavam estimadas em mais de US$ 40 bilhões em 2010 e 
representavam 4% do mercado farmacêutico global. Por se tratar de um mercado maduro com taxas 
de crescimento declinantes na última década, e, portanto, de menor retorno comercial, a produção 
de antibióticos não costuma atrair a atenção das big pharma. Adicionalmente, o principal desafio da 
pesquisa nessa área reside no surgimento de espécies bacterianas resistentes aos diferentes antibió-
ticos e nas dificuldades associadas aos ensaios clínicos, que exigem a identificação e o recrutamento 
de pacientes com características específicas de infecções bacterianas.

Entretanto, são precisamente a preocupação com a crescente resistência de doenças bacterianas 
aos antibióticos existentes e a consequente subalocação do investimento privado em PD&I nesta área 
que têm recolocado a produção e pesquisa em antibióticos como foco prioritário na agenda recente da 
política industrial e tecnológica em países que lideram o mercado farmacêutico global. Nos Estados 
Unidos, entre 1983 e 1992 a FDA aprovou trinta novos antibióticos, ao passo que de 2003 a 2012 
apenas sete novos antibióticos foram aprovados pela agência reguladora. Assim, com o objetivo de 
promover a ampliação da pesquisa com antibióticos, em maio de 2012 um subcomitê foi formado 
no Congresso norte-americano para iniciar um debate sobre o incentivo à pesquisa com antibióticos, 
que deve incluir medidas como a extensão do período de vigência de patentes. No âmbito da União 
Europeia, a Comissão Europeia, em conjunto com a Associação da Indústria Farmacêutica Europeia, 
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iniciou o detalhamento de um pacote de instrumentos de apoio à pesquisa com antibióticos de  
US$ 760 milhões (The Economist, 2012).

Em termos nacionais, a balança comercial brasileira de antibióticos é deficitária, tanto no segmento 
de medicamentos como no de insumos farmacêuticos. No segmento de fármacos, a importação de 
antibióticos – que correspondem ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 2941 – res-
pondia em 2011 por aproximadamente 10% do déficit na balança comercial do segmento. Dentre os 
antibióticos com maior participação nas importações de fármacos destacam-se a amoxilina e seus sais 
(1,22%), a tetraciclina (0,85%), outros macrolídeos (0,81%), cefaclor e cefalexina (0,64%), além 
de outros antibióticos diversos agrupados sob o NCM 29419099 (1,98%). No segmento de medica-
mentos, a importação de antibióticos, sob o NCM 30042, foi de um montante de US$ 218 milhões 
em 2011, o que equivale a 6% do déficit do segmento de medicamentos no período. Nesse conjunto 
de produtos importados encontram-se tanto fármacos e medicamentos produzidos por rota sintética 
e semissintética como aqueles produzidos por rota biotecnológica.

No âmbito das compras do SUS, esse tipo de medicamento é objeto de compra descentralizada, o 
que dificulta o uso do poder de compra do Ministério da Saúde para induzir o aumento da produção 
local. Ainda assim, o país conta com diversos laboratórios farmoquímicos e farmacêuticos nacionais, 
que atuam na produção de antibióticos e têm demonstrado interesse em expandir sua produção 
mediante o investimento em novos produtos com maior valor agregado. 

Em termos estratégicos, trata-se de buscar espaços para promover um alinhamento entre as 
políticas de apoio governamental ao desenvolvimento da base produtiva em saúde e as estratégias 
de laboratórios farmoquímicos e farmacêuticos nacionais para a produção de antibióticos, mediante 
a orientação dos instrumentos de apoio às atividades de PD&I relacionadas a vias de biossíntese de 
antibióticos.

Em síntese, o apoio a pesquisas e à produção de novos antibióticos no país deve ser considerado 
prioritário por diferentes razões:

1) o aparecimento de novos patógenos e a seleção de resistentes;

2) a intensificação da aquisição de múltiplos níveis de resistência pelas bactérias;

3) a permanência de variados efeitos colaterais indesejáveis dos antibióticos existentes, que 
devem ser eliminados;

4) a inexistência ou escassez de tratamento efetivo para múltiplas doenças tropicais como 
malária, doença de Chagas, leishmaniose e diversos tipos de diarreias.

Finalmente, no caso do Brasil, além das medidas de incentivo à ampliação do esforço de PD&I 
na área de antibióticos, a expansão da produção doméstica deste tipo de medicamento, com vista 
ao mercado local e às exportações, deve enfrentar também as limitações associadas à fragilidade da 
base produtiva farmoquímica, um elo central da cadeia de produção farmacêutica.
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