
B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   1

Balanço das Políticas 
Industriais para o 
Setor Farmacêutico

São Paulo, junho 2012

Interdoc
V O L U M E  I I I



2

S U P E R V I S Ã O

Antônio Britto
Presidente-Executivo

C O O R D E N A Ç Ã O - G E R A L

Octávio Nunes
Diretor de Comunicação Institucional

Selma Hirai
Coordenadora de Comunicação 

Missieli Rostichelli
Analista de Comunicação 

Tel.: (55 11) 5180 3476

missieli@interfarma.org.br

P R O J E T O  E D I T O R I A L

Nebraska Composição Gráfica

I M P R E S S Ã O

Ativaonline Editora e Serviços Gráficos

I M A G E N S

Banco de imagens Interfarma

D E S E N V O L V I M E N T O  D E  C O N T E Ú D O

Consultoria Prospectiva

S O B R E  A  I N T E R F A R M A

Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa

A Interfarma é uma entidade setorial, sem fins 

lucrativos, que representa empresas e pesquisadores 

nacionais ou estrangeiros responsáveis por promover 

e incentivar o desenvolvimento da indústria de 

pesquisa científica e tecnológica no Brasil voltada 

para a produção de insumos farmacêuticos, matérias-

primas, medicamentos e produtos para a saúde.

Fundada em 1990, a Interfarma possui atualmente 

43 instituições associadas que juntas somam 1.389 

anos de presença no Brasil. Hoje, os laboratórios 

associados são responsáveis pela venda, no canal 

farmácia, de 78% dos medicamentos de referência 

do mercado e também por 43% dos genéricos, 

produzidos por empresas que passaram a ser 

controladas pelos laboratórios associados.

A Interfarma defende a pesquisa e a inovação como 

fatores de desenvolvimento econômico e a ética 

como princípio fundamental de suas atividades. A 

entidade estimula o debate sobre temas de interesse 

da sociedade como pesquisa clínica, acesso e 

financiamento à saúde, combate à informalidade, 

biotecnologia e sistema regulatório.

Dentre as ações institucionais da entidade estão 

a interação e o estreitamento das relações com os 

diversos agentes, por meio de um diálogo franco e 

aberto, especialmente com autoridades da área de 

saúde, lideranças do setor, formadores de opinião e 

outros públicos que possam auxiliar na construção 

de um novo cenário para a saúde, tendo como 

principais objetivos ampliar o acesso e fortalecer a 

inovação no Brasil.

C U R T A ,  P A R T I C I P E  E  C O M P A R T I L H E :

www.facebook/inovacaoesaude

www.twitter.com/inovacaoesaude

www.youtube/inovacaoesaude
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Apresentação

Melhorar a saúde pública, reduzir a dependência 

tecnológica na produção de fármacos e equipa-

mentos, melhorar a balança comercial do setor e 

estimular ciência, inovação e produção no Brasil 

têm sido objetivos recorrentes do Ministério da 

Saúde. E, para atingi-los, diversos programas fo-

ram lançados nos últimos anos, todos eles enfati-

zando a necessidade de perseguir estes objetivos.

O Brasil vem tendo êxito nesse esforço? Qual 

o balanço objetivo das Políticas Industriais im-

plantadas para o setor farmacêutico?

Em sua preocupação permanente de contribuir, 

de forma democrática e pluralista, para o debate 

sobre saúde pública, a Interfarma - Associação 

da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - com 

apoio da Consultoria Prospectiva organizou este 

documento. Ele traz uma síntese das principais 

políticas e programas lançados ao longo de uma 

década (2001-2011) no País, relembra os propó-

sitos e metas de cada um e avalia objetivamente 

seus resultados.

A Interfarma espera contribuir, assim, para o 

aprofundamento do debate sobre o tema.

Antônio Britto
Presidente Executivo

Theo Van der Loo
Presidente do Conselho Diretor
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Sumário Executivo

Este estudo faz um balanço da política industrial 

brasileira para o setor farmacêutico – o chama-

do complexo industrial da saúde – por meio da 

análise do diagnóstico do governo sobre o acesso 

a medicamentos e demais insumos a saúde, da 

relação entre acesso e cadeia produtiva, dos im-

pactos sobre a balança comercial do setor, assim 

como dos principais instrumentos desenvolvidos 

pelo governo para solucionar estas questões.

Reconhece-se em âmbito global, que o tratamen-

to com medicamento é o meio adotado de me-

lhor custo-efetividade, que quando bem utiliza-

do, resulta em economia de recursos aos sistemas 

de saúde, público e privado.

A experiência de vários Países comprova que 

a falta de acesso a medicamentos sobrecarrega 

ainda mais o sistema de saúde pública com inter-

nações que poderiam ser evitadas e que, invaria-

velmente, agrava quadros clínicos controláveis 

ambulatorialmente. 

Tendo isto em vista e diante do seu dever cons-

titucional de garantir à população o acesso uni-

versal à saúde, o governo brasileiro, pressionado 

pela opinião pública cada vez mais crítica aos 

serviços de saúde em geral, tem continuamente 

buscado oferecer soluções para o desafio de ex-

pansão do acesso gratuito e/ou a baixo custo à 

população brasileira.

Ao longo da última década (2001-2011), o go-

verno consolidou seu diagnóstico a respeito das 

deficiências do setor de saúde, estruturando uma 

série de instrumentos para superá-las (ver figura 

1). Dentre estas questões, o acesso a medicamen-

tos tornou-se uma das prioridades do governo. 

Mais Saúde

(PAC da Saúde)

Lista de 

insumos 

estratégicos

Primeiro 

anúncio de 

PDP's11 com 

laboratório  

público

Figura 1. Políticas adotadas entre 2001 a 2011.

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAMED1

PITCE4 PDP5

CMED2

FCCPF3

PROFARMA 

(1ª Fase)6

Lei da 

Inovação9

Lei do 

Bem10

PROFARMA 

(2ª Fase)7

GECIS8

Comitês 

técnicos 

regulatórios 

para 

laboratórios 

públicos 

envolvidos 

em PDP's
1) Câmara de Medicamentos

2) Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

3) Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica 

4) Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

5) Política de Desenvolvimento Produtivo

6) Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (1a fase)

7) Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (2a fase)

8) Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde

9) Lei Federal no 10.973/2004

10) Lei Federal no 11.196/2005

11) Parceria para o Desenvolvimento Produtivo Elaboração: Prospectiva Consultoria
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Este entende que o acesso aos medicamentos é 

peça fundamental no processo de cura e manu-

tenção da saúde e que sua falta ainda representa 

um dos maiores limitadores ao pleno exercício 

do direito à saúde no Brasil. Também está claro 

para o governo que esta questão não pode ser 

resolvida unicamente dentro da esfera pública 

ou unicamente por meio de importações de em-

presas farmacêuticas estrangeiras, o que torna 

imperativo a modernização e diversificação da 

indústria farmacêutica instalada em território 

nacional. 

Desta forma, o governo trouxe para o debate a 

respeito de saúde pública os temas da política in-

dustrial e seu poder de estimular o setor produti-

vo em território nacional e do marco regulatório 

e seu poder de estimular pesquisa e produção 

científica. 

Diagnóstico do Governo

Há três questões interdependentes que são consi-

deradas principais pelo governo em seu diagnós-

tico para enfrentar o desafio de oferecer acesso 

universal aos medicamentos e demais insumos 

essenciais à promoção da saúde pública (ver fi-

gura 2):

1. Restrição orçamentária à qual está sub-

metido o SUS. Reconhece-se que o sistema é 

subfinanciado, tanto em relação às demandas 

que visa atender quanto se comparado a outros 

sistemas de saúde no mundo. Além disso, o pro-

blema deve se agravar devido à mudança do per-

fil epidemiológico brasileiro (envelhecimento da 

população e desenvolvimento social) e aos cres-

centes custos dos medicamentos cada vez mais 

complexos, tecnologicamente.

2. Dependência externa do sistema de saú-

de. Segundo o governo, o sistema de saúde bra-

sileiro é vulnerável a uma variação repentina dos 

preços destes medicamentos causada por uma 

desvalorização cambial e/ou a interrupção do 

fornecimento de medicamentos estratégicos para 

o bem-estar da população em função de proble-

mas enfrentados por produtores internacionais.

3. Baixa capacidade tecnológica do parque 

industrial instalado no País. Esta defasagem 

tecnológica: i) impede a produção dos medica-

mentos da fronteira tecnológica e dos que visam 

tratar problemas epidemiológicos locais, as cha-

madas doenças negligenciadas; ii) impede que o 

setor contribua de forma efetiva para o desenvol-

vimento do País; e iii) amplia o espaço no merca-

do para produtos importados. 

Ainda que seja impraticável a um País tornar-

-se plenamente autossuficiente em todos os elos 

que compõem o complexo industrial de saúde, 

os patamares de importação decorrentes da de-

fasagem tecnológica do setor industrial local 

causam um alto grau de desconforto ao governo. 

Porém, as restrições enfrentadas pelo governo 

são claras: i) parque tecnológico local é atual-

mente inadequado para combater estas deficiên-

cias e, portanto, demandaria soluções de médio 

e longo prazo; e ii) por mais que haja vontade 

política por parte do Ministério da Saúde, não há 

perspectivas de solução no curto prazo à questão 

da restrição orçamentária do SUS, ainda mais 

após o Congresso eliminar a possibilidade de um 

novo imposto para financiar a saúde.

As Políticas Adotadas 
para Enfrentar os Desafi os 
Identifi cados

As diretrizes governamentais para o sistema pú-

blico de saúde, ainda que tenham sido ajusta-

das pontualmente, se mantiveram relativamente 

constantes ao longo da década. Para manter a 

coerência das políticas públicas para a saúde, 

o governo se preocupou em criar e aprimorar 

mecanismos de apoio, possibilitando o cumpri-

mento das metas estabelecidas e a superação das 

vulnerabilidades identificadas no Sistema Nacio-

nal de Saúde.
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1. Fórum de competitividade da cadeia produtiva farmacêutica 2003-

2006: o desafio de prosseguir. Brasília: Ministério da Saúde. 142p. (B. 

Textos Básicos de Saúde), 2007.

O governo Fernando Henrique Cardoso op-

tou por não estabelecer uma política industrial 

formal, mas adotou três ações que foram de-

terminantes para o setor farmacêutico: i) a edi-

ção da Lei de Propriedade Industrial (Lei No. 

9.279/1996); ii) a criação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária em 1999; e iii) a edição 

da “Lei dos Genéricos” (Lei No. 9.787/1999).1  

Outro instrumento regulatório que afetou o se-

tor farmacêutico foi a retomada do controle de 

preços e reajustes de medicamentos com o es-

Acesso restrito e incerto a medicamentos e outros 

produtos essenciais à promoção da saúde pública

Contribuição 

negativa para a 

balança comercial 

do país

Restrição 

orçamentária 

do SUS

Dependência 

de produtos 

importados

Dependência 

tecnológica

Não contribui para 

o desenvolvimento 

econômico do país

Défi cit 

comercial 

do setor

Risco de 

aumento 

repentino de 

preços em 

função de 

desvalorização 

cambial

Aumento 

dos custos 

para o SUS

Setor industrial da saúde 

pouco desenvolvido / Baixa 

competitividade

Aumento da 

prevalência 

de doenças 

crônicas

Risco de 

desabastecimento 

de produtos 

estratégicos

Falta de medicamentos/

tratamentos/vacinas para doenças 

negligenciadas

Ausência 

de pesquisa 

para doenças 

negligenciadas

Baixo 

desenvolvimento 

tecnológico

Incapacidade 

de comprar 

todos os 

medicamentos 

necessários

Não contribui 

para a criação de 

empregos

Diagnóstico do governo em relação ao sistema de saúde

Solução proposta pelo Governo

PAC da Saúde 

(Mais Saúde)

Encomendas 

tecnológicas
PPPs

Margem preferencial para 

produtos nacionais

Fortalecimento 

do CIS

"Fast track" 

medicamentos 

estratégicos/

regulação 

biológicos

Compras 

centralizadas de 

medicamentos 

de alto custo

PITCE

Revitalização 

dos laboratórios 

públicos

PROFARMA/

Finep/Fundos 

setoriais

Uso do poder 

de compra 

governamental

Incentivos para o desenvolvimento 

da indústria farmacêutica nacional

Políticas do 

Governo

Plano Brasil 

Maior

PDP - Saúde

GECIS

ANVISA

Figura 2. Quadro de Diagnóstico e Soluções Elaborados pelo Governo para o Setor da Saúde
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tabelecimento, no ano 2000, da Câmara de Me-

dicamentos (CAMED). Em 2003, a CAMED foi 

substituída pela Câmara de Regulação do Merca-

do de Medicamentos (CMED), um órgão inter-

ministerial secretariado pela ANVISA.

Ainda em 2003, a administração Lula trouxe de 

volta à agenda do governo o debate sobre política 

industrial. Os primeiros movimentos para a for-

mulação de uma política industrial para o setor 

farmacêutico foram dados com a criação do “Fó-

rum de Competitividade da Cadeia Produtiva 

Farmacêutica” (FCCPF). Em seguida, foram lan-

çadas as seguintes políticas industriais: Política 

industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE|2004), Política de Desenvolvimento Pro-

dutivo (PDP|2008) e Plano Brasil Maior (2011). 

A PITCE (2004) adotou uma estratégia mista de 

instrumentos horizontais e verticais, e incluiu 

os setores farmoquímico e farmacêutico entre 

os estratégicos. Em 2005, foi aprovada a Lei da 

Inovação que define regras para facilitar proje-

tos de Produção, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D&I) entre as instituições científicas e o se-

tor produtivo. Em 2006 é aprovada a Lei do Bem 

que estabelece incentivos fiscais para empresas 

que investissem em pesquisas.

O BNDES criou em 2003 a Gerência de Quími-

cos para a Saúde, subordinada ao Departamento 

de Indústria Química da Área Industrial, e em 

2004 o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

da Cadeia Produtiva Farmacêutica (PROFAR-

MA), linha de crédito exclusiva para o setor far-

macêutico.

Com recursos de aproximadamente R$ 3 bilhões 

para desembolsar entre 2008-2012, o PROFAR-

MA se converteu no principal mecanismo finan-

ceiro de apoio para os setores farmoquímico e 

farmacêutico nacional. Inicialmente tratava-se 

de uma linha de crédito dividida em três sub-

programas: 

a) Produção: objetivo de aumentar a capacida-

de produtiva das empresas instaladas no Brasil e 

adequar as plantas às boas práticas de fabricação 

da ANVISA; 

b) Inovação: recursos à P&D&I, especialmente 

em indústrias nacionais; 

c) Reestruturação: destinado a oferecer recur-

sos a processos de fusão e aquisição, desde que a 

nova empresa resultante tivesse maioria do capi-

tal sobre controle de nacionais.

Em maio de 2008, o BNDES recebeu um assen-

to no Grupo Executivo do Complexo Industrial 

da Saúde (GECIS), passando a participar da for-

mulação de políticas para o setor. O Programa 

é ampliado, sendo acessível não apenas ao setor 

farmacêutico, como também a todo o Complexo 

Industrial da Saúde (CIS) e passou a incluir dois 

novos subprogramas: o PROFARMA-Exporta-

ção e o PROFARMA-Produtores Públicos.

Em 2007, entre a PITCE e a PDP, foi lançado o 

PAC da Saúde: um conjunto de iniciativas que, 

dentre outras, visavam fomentar o desenvolvi-

mento industrial por meio do incentivo ao abas-

tecimento das necessidades do SUS pelo setor 

privado. Por ser primordialmente um plano de 

ação do poder executivo federal, o Programa 

Mais Saúde elencou de forma detalhada as me-

didas e ações dentro dos nove eixos de interven-

ção para reverter o quadro da saúde pública no 

País. Com o lançamento do Programa Mais Saú-

de, também se buscou aperfeiçoar a estratégia 

de descentralização por meio da ampliação das 

responsabilidades dos Estados e Municípios e do 

pacto de compromissos com resultados nestas 

três esferas governamentais.

Neste período, cria-se o conceito do Complexo 

Industrial da Saúde (CIS) e sua importância é 

exaltada pelo governo como estratégica para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do 

País, uma vez que articula ao mesmo tempo a 

política nacional de saúde e a política industrial.

Em 2008, o lançamento da PDP promove o ama-

durecimento dos instrumentos de financiamen-

to, como o PROFARMA e as linhas de subvenção 
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FINEP, e os de fomento, como o uso de poder 

de compra governamental por meio de margens 

preferenciais concedidas a produtos de tecnolo-

gia nacional em licitações e parcerias entre labo-

ratórios públicos e privados (também chamadas 

de PPPs) para produção de medicamentos e in-

sumos estratégicos ao SUS. 

Embora não seja um conceito novo, a utilização 

de parcerias público-privadas (PPPs) tem sido 

a estratégia adotada pelo governo para atrair o 

setor farmacêutico privado como parceiro para 

promover a produção nacional de ingredientes 

farmacológicos ativos (IFAs) e capacitar os labo-

ratórios públicos para produzir medicamentos 

considerados estratégicos. Diferentemente dos 

acordos de PPPs existentes no setor de infraes-

trutura, o modelo de parceria adotado para o 

setor de saúde constitui-se em acordos de com-

pras públicas de longo prazo com mecanismos 

de compensação de transferência de tecnologia e 

compromissos de redução dos preços. Até feve-

reiro de 2012, cinco blocos de PPPs foram anun-

ciados. De acordo com o Ministério da Saúde, 

em Novembro de 2011, havia 29 parcerias com 

os termos de compromisso assinados, envolven-

do dez laboratórios públicos, 22 laboratórios pri-

vados nacionais e estrangeiros e a produção de 

30 medicamentos.

Por fim, o Plano Brasil Maior reedita estes ins-

trumentos e propõe uma forma estruturada de 

trabalho, resultado da evolução lógica de políti-

cas industriais passadas. Tal estruturação é evi-

denciada pelo GECIS, que é responsável pela ar-

ticulação do governo com o setor privado. Den-

tre as decisões do GECIS, duas possuem maior 

impacto sobre ambiente de negócios do setor: 

i) a lista de insumos estratégicos ao SUS; e ii) o 

desenvolvimento das “PPPs” da saúde.

A Lista de Insumos Estratégicos para o SUS, cria-

da pela Portaria MS 978/2008, e alterada pela 

Portaria MS 1284/2010 (devendo ser atualizada 

a cada dois anos), é fundamental ao governo/

Estado por três fatores: alto custo ao sistema de 

saúde, ausência de produção local e dificuldade 

de abastecimento.

Adicionalmente às políticas industriais, assistiu-

-se ao uso pelo governo de outras medidas de 

suporte ao setor e de melhor gestão dos recursos. 

Dentre elas pode-se citar a estratégia de compra 

centralizada adotada pelo Ministério da Saúde 

para aquisição de medicamentos de alto custo, 

e uma série de medidas da ANVISA visando in-

centivar o desenvolvimento do setor produtivo 

local e direcioná-lo a atender mais prontamente 

às necessidades do SUS.

Fonte: Fórum de Competitividade do setor farmacêutico, Relatório de Acompanhamento da PDP-MDIC.

Figura 3: Principais objetivos e desafi os das políticas industriais para o setor farmacêutico.

PITCE PDP

 Garantir acesso integral a medicamentos seguros, 

efi cazes e de qualidade.

 Estruturar política de assistência farmacêutica.

 Reduzir défi cit da balança comercial de medicamentos e 

farmoquímicos.

 Aumentar a produção nacional de fármacos para 

medicamentos essenciais e/ou genéricos, bem como 

viabilizar a produção de fármacos e intermediários de 

síntese, para atender à produção dos genéricos. 

 Aumentar investimento tecnológico para sintetizar 

novos produtos a partir da melhoria dos já existentes.

 Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de 

fármacos e medicamentos.

 Diminuir a vulnerabilidade da Política Nacional de 

Saúde.

 Elevar investimento em inovação.

 Aumentar e diversifi car exportações.

 Adensar cadeia produtiva do Complexo Industrial da 

Saúde e fortalecer empresas nacionais.

 Fortalecer, expandir e modernizar a gestão da rede 

de laboratórios públicos.

 Atrair produção e centros de P&D de empresas 

estrangeiras tecnologicamente avançadas.
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Objetivos e metas 
quantitativas estabelecidas 
pela PDP

Ao comparar as metas estabelecidas em ambas 

as políticas, verifica-se que no caso da PITCE, 

o governo instituiu para o setor farmacêutico 

metas relacionadas, principalmente ao comércio 

exterior e à captação de investimentos. A PDP, 

como resultado da revisão oficial da PITCE, fi-

cou caracterizada pelo aperfeiçoamento dos ins-

trumentos já existentes.

Conclusões

De acordo com a lógica desenhada pelos elemen-

tos de vulnerabilidade identificados pelo gover-

no em seu diagnóstico para o Complexo Indus-

trial da Saúde, o que se constata é que o governo 

obteve baixo sucesso em reverter o quadro de 

vulnerabilidade caracterizado pela restrição or-

çamentária do SUS, déficit comercial e indústria 

nacional focada na produção de medicamentos 

genéricos com baixo investimento em inovação. 

A análise dos dados estatísticos para os setores 

farmoquímicos e farmacêutico indica que, com 

exceção da explosão da venda de genéricos, hou-

ve poucas mudanças às características e funcio-

namentos do mercado de fármacos e medica-

mentos entre 2000 e 2011 no Brasil.

Linhas de financiamento, medidas regulatórias, 

PPPs entre laboratórios públicos e privados bem 

como instrumentos de alcance horizontal esti-

veram entre os principais mecanismos adotados 

pelo governo para tentar fomentar a produção 

industrial do setor farmacêutico, aumentar a 

competividade da indústria nacional, reduzir a 

dependência externa e os crescentes gastos do 

governo com a aquisição de medicamentos de 

alto custo. Entre estes mecanismos, os recursos 

do PROFARMA e as medidas da ANVISA fo-

ram aqueles cujos efeitos sobre os elementos de 

vulnerabilidade puderam ser avaliados de forma 

mais objetiva, dado o impacto relativo que tais 

instrumentos tiveram sobre a expansão do aces-

so aos medicamentos.

A figura 5 busca, de forma resumida, apresentar 

a relação de cada instrumento e as vulnerabilida-

des detectadas no diagnóstico do governo, assim 

como indicar quais tiveram maior impacto sobre 

o objetivo final de expandir o acesso a medica-

mentos.

Do ponto de vista da restrição orçamentária do 

SUS, verifica-se que este problema ainda não foi 

resolvido, inclusive com a perda de oportunidade 

causada pela recente regulamentação da Emenda 

Constitucional 29 (EC29) e que não contemplou 

Figura 4: Metas estabelecidas.

PITCE PDP

 Aumento das exportações de USD 200 milhões para 

USD 600 milhões em 2005

 Redução das importações de medicamentos vacinas 

e hemoderivados de USD 1,5 bilhão (2003) para USD 

400 milhões em 2005

 Redução do défi cit da balança comercial de toda a 

cadeia (medicamentos e fármacos) para USD 1 bilhão 

em 2005

 Investimentos (atingir USD 800 milhões em 2005)

 Redução do défi cit comercial do Complexo Industrial 

da Saúde para USD 4,4 bilhões em 2013.

 Produção local de 30 produtos estratégicos para o 

SUS até 2013.

 Desenvolver tecnologia para a produção local de três 

princípios ativos para doenças negligenciadas.

Fonte: Fórum de Competitividade do setor farmacêutico, Relatório de Acompanhamento da PDP-MDIC.
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Figura 5: Relação entre instrumentos e os elementos de vulnerabilidade e acesso.
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Elaboração: Prospectiva Consultoria.

2. A regulamentação ocorreu por meio da Lei Complementar 141, 

de 13 de janeiro de 2012.  Por ela, a União deve investir em saúde no 

mínimo o mesmo montante do ano anterior mais a variação do PIB. 

Os gastos da União com saúde nos últimos anos tem apresentado 

uma média baixa, entre 6% e 7% do total do orçamento. Os estados 

devem aplicar no mínimo 12% e munícipios 15% dos respectivos 

orçamentos.

a provisão de percentuais orçamentários míni-

mos da União previamente estabelecidos para 

a Saúde2. Ainda que em valores absolutos o 

Ministério da Saúde tenha tido seu orçamento 

ampliado em anos mais recentes, o mesmo não 

cresceu em termos relativos ao orçamento fede-

ral como um todo. Ao mesmo tempo, os gastos 

do governo com a aquisição de medicamentos 

triplicaram entre 2003 e 2011, principalmente 

entre os medicamentos de alto custo e de alta 

complexidade. Por outro lado, há sinais de que 

o governo está conseguindo aumentar a eficiên-

cia dos gastos em saúde como, por exemplo, nas 

economias proporcionadas pelas compras cen-

tralizadas e na maior racionalização dos gastos 

com medicamentos. 

No período 2001-2011, o aumento da renda mé-

dia da população e a introdução de medicamen-

tos genéricos com preços no mínimo 35% me-

nores do que os dos medicamentos de referência 

foram os dois elementos cruciais para a expansão 

do mercado farmacêutico. Os programas Farmá-

cia Popular e Saúde Não Tem Preço também im-

pulsionaram a expansão da oferta dos genéricos 

por meio da distribuição de medicamentos sub-

sidiados e gratuitos para o tratamento de doen-

ças de maior prevalência na população brasileira. 

Porém, apesar de sua boa aceitação entre a popu-

lação, a expansão de tais programas esbarra na 

restrição orçamentária do Ministério da Saúde, 

conforme indicado na figura 6.

No entanto, apesar da forte expansão do merca-

do brasileiro na última década, o País continua 

com o desafio de qualificar tecnologicamente seu 

parque industrial, dado que o País ainda não pro-

duz quantidade relevante de medicamentos de 

alta complexidade, de biológicos ou de fármacos. 

Isto é, durante o período 2001-2011 a capacidade 

do parque industrial nacional não se alterou e 
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ainda é focada essencialmente em medicamentos 

genéricos e básicos (ver Figura 7).

A cadeia farmacêutica pode ser dividida em qua-

tro estágios produtivos: i) pesquisa e desenvol-

vimento de fármacos ou insumos farmacêuticos 

ativos (IFAs); ii) produção em escala dos IFAs; 

iii) transformação dos IFAs em medicamentos; 

e iv) estratégia de marketing e comercialização 

dos medicamentos. No caso do Brasil, o País pos-

sui expertise apenas nos dois últimos estágios da 

cadeia. Mesmo com uma produção acadêmica 

relevante, ao longo da trajetória do desenvolvi-

mento industrial brasileiro, e especialmente da 

cadeia farmacêutica, atividades relacionadas à 

saúde mais intensivas em tecnologia e que fos-

sem capazes de desenvolver produtos inovadores 

não foram incorporadas à atividade industrial. 

O número de pedidos de depósito de patentes 

por parte de empresas de capital nacional per-

maneceu tímido (média de 10 por ano) e em 

trajetória decrescente ao longo da década (2001-

2011). Ademais, contrário à definição da Lei de 

Inovação, o Ministério da Saúde está focado em 

incentivar “inovação” de produtos ainda não 

produzidos no País, ao invés de desenvolvimen-

to tecnológico que acarrete no surgimento de um 

novo produto.

Ainda que o conceito de inovação fosse relati-

vizado, o esforço do governo em aprovar leis e 

regulamentos que promovam o desenvolvimento 

tecnológico e produtivo no País por meio do uso 

do poder de compras do Estado ainda não obte-

ve resultados efetivos. A regulamentação pouco 

clara da Lei 12.349/2010 deixa dúvidas sobre o 

conceito de medicamento produzido no País, e 

Figura 7: Evolução do mercado de genéricos no Brasil.

Fonte: Prospectiva com base em dados do IMS-Health.

Figura 6: Gasto Federal com Saúde.

Fonte: Prospectiva com base em dados do IPEA/DISOC - estimativas anuais 

a partir dos dados do SIAFI/SIDOR e das Contas Nacionais do IBGE. Dados 

divulgados por DATASUS.
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Embora a importação de fármacos não seja ex-

clusivamente direcionada para a fabricação de 

medicamentos genéricos, sendo aqueles usados 

também para a produção de medicamentos de 

referência com patente e de similares, é razoável 

inferir que a maior parte destes insumos esteja 

sendo utilizado pelos fabricantes de medicamen-

tos genéricos baseados no Brasil, e constituindo 

peça fundamental da expansão deste segmento 

farmacêutico. Portanto, caso esta hipótese esteja 

correta, será difícil que no curto e médio prazo, 

o País consiga continuar a expandir a produção 

de genéricos que beneficia a população de baixa 

renda com maior acesso aos medicamentos ao 

mesmo tempo em que reduz o déficit comercial 

do CIS.

Como indicado na figura 9, o governo não foi 

capaz de reduzir o déficit comercial do CIS e 

dificultará a sua aplicação efetiva da mesma (ex-

cluir). A mais recente política industrial, o Plano 

Brasil Maior, reforça a importância da regula-

mentação deste instrumento legal para viabilizar 

a concessão dos benefícios propostos.

Atrelada às características do parque industrial 

brasileiro também está o aumento da dependên-

cia de produtos importados. Tal dependência 

se acentuou na última década, principalmente 

para as importações de medicamentos acabados. 

Neste sentido, a valorização cambial do real e o 

aquecimento da economia brasileira contribuí-

ram para o aumento das importações. O déficit 

de insumos farmacêuticos também cresceu, e a 

principal hipótese é de tal crescimento foi con-

sequência do aumento da produção nacional de 

genéricos (ver figura 8).

Figura 8: Evolução do mercado de genéricos e das 

importações de fármacos.

Fonte: Prospectiva com base em dados da Pro Genéricos e Aliceweb/MDIC.

Figura 9: Balança comercial do complexo industrial 

da saúde (CIS).

Fonte: Prospectiva com base em dados do AliceWeb-MDIC.

Nota: Complexo industrial da saúde inclui medicamentos, fármacos 

e adjuvantes, vacinas, hemoderivados, produtos de diagnósticos e 

equipamentos médicos.
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seguramente não será capaz de atingir a meta 

estipulada na PDP de reduzi-lo a USD 4,4 bi-

lhões em 2013. Até a metade dos anos 2000, as 

importações de produtos do CIS se mantiveram 

relativamente estáveis. Ainda que as exportações 

brasileiras tenham crescido em valor durante 

a década, a partir de 2005, o crescimento das 

importações manteve-se superior, passando de 

USD 3,31 bilhões para USD 9,5 bilhões em 2011.

Por outro lado, o governo obteve sucesso na meta 

de aumentar o volume de exportações de produ-

tos do CIS. Em valor, as exportações subiram, 

passando de USD 484 milhões em 2000 para 

USD 2,3 bilhões em 2010. No entanto, o governo 

não conseguiu atingir outra meta estipulada pelo 

governo em relação às exportações, a sua diver-

sificação. A pauta exportadora, que já era signifi-

cativamente concentrada no início da década, se 

concentrou ainda mais. No ano 2000, o número 

total de produtos exportados3 (NCMs) passou de 

363 para apenas 371 em 2010. Por sua vez, os 10 

NCMs de maior valor de exportação cresceram 

em participação, passando de 54,1% do valor to-

tal das exportações em 2000 para 66,7% em 2010. 

Entre os fármacos a concentração é ainda maior, 

uma vez que os 10 NCMs com maior valor em 

2000 detinham 75,7% do valor total exportado 

e em 2010 correspondiam a 93,3% do total ex-

portado. 

De qualquer forma, é importante relativizar 

a importância do déficit comercial, pois não é 

coerente persegui-lo como um fim em si mes-

mo. A avaliação comparada dos saldos comer-

ciais para o setor farmacêutico dos Países com 

características populacionais e industriais seme-

lhantes ao Brasil, como é o caso da Rússia, ou de 

Países com grandes mercados e uma indústria 

farmacêutica doméstica desenvolvida como é 

o caso dos Estados Unidos, sugere que o saldo 

comercial superavitário do setor farmacêutico 

não é o melhor indicador para avaliar e balizar 

metas de desenvolvimento industrial. Existem 

poucos grandes exportadores líquidos, como Su-

íça e Irlanda, que são superavitários em todos 

os segmentos do CIS. Em geral, estes casos são 

resultado do tamanho do País que é exportador 

líquido de quase tudo que produz, ou decorrem 

de estratégias empresarias de grandes players do 

setor que selecionam suas bases produtivas de 

acordo com as vantagens competitivas ofertadas 

(i.e. baixa tributação, ambiente regulatório favo-

rável, incentivos a P&D, mão de obra qualificada 

entre outros).

Outra medida governamental importante ado-

tada na última década, e com potencial impacto 

positivo sobre a balança comercial do CIS, são as 

PPPs. Porém, o impacto destas parcerias ainda 

é incerto dado que não se sabe o grau de nacio-

nalização da produção que se conseguirá com 

as PPPs assinadas; uma vez que dependendo da 

complexidade tecnológica o governo tem flexi-

bilizado as exigências em relação à profundidade 

da transferência de tecnologia. O governo esti-

mou que no curto prazo as PPPs reduzirão as im-

portações de insumos e medicamentos em USD 

700 milhões por ano.  Apesar de não ser possível 

verificar este cálculo devido à ausência de dados 

estatísticos de importação por tipo de princípio 

ativo (NCMs abrigam mais de um produto), a 

redução nas importações prevista pelo governo 

representaria apenas 11% das importações de in-

sumos e medicamentos contabilizadas em 2011.

Se de um lado as PPPs seriam uma solução en-

contrada pelo governo para minimizar os gastos 

do Ministério da Saúde com medicamentos e 

ainda promover produção local de medicamen-

tos, por outro lado, os riscos das PPPs não darem 

certo são altos. Primeiro, os contratos das PPPs 

apresentam risco jurídico oriundo das regras 

previstas na lei de licitações, e já houve contes-

tações na justiça. Segundo, não há transparência 

suficiente para determinar a capacidade produ-

3. Foram utilizados os NCMs de oito dígitos, também chamados de 

NCMs dos produtos, por ser o mais alto detalhamento disponibiliza-

do pelo MDIC. Entretanto, deve-se ressaltar que alguns NCMs, deno-

minados de “genéricos”, podem ter mais de um produto sob mesma 

classificação. 
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tiva instalada nos laboratórios públicos, sendo 

que algum deles ainda não obteve as devidas li-

cenças na ANVISA; o intervalo de tempo entre 

a validação da PPP pelo Ministério da Saúde e 

a obtenção de registro do laboratório público na 

ANVISA tem levado no mínimo 12 meses. Ter-

ceiro, passados três anos da assinatura das pri-

meiras parcerias em 2009, apenas cinco parcerias 

anunciaram o início da produção de um total de 

sete medicamentos; as unidades da Fiocruz (Far-

manguinhos e Biomanguinhos) possuem nove 

PPPs validadas nos últimos dois anos e apesar 

do ativismo da Fiocruz, em dezembro de 2011, 

apenas uma dessas parcerias havia progredido e 

iniciado a produção dos medicamentos. 

Tendo em conta este panorama, os avanços ao 

cumprimento das metas das políticas industriais 

desenhadas para o setor farmacêutico foram 

bastante modestos. Pode-se afirmar que as po-

líticas industriais implementadas tiveram sua 

importância, pois foram capazes de fortalecer a 

estrutura institucional, definir objetivos e metas 

mais claras para o setor e direcionar por meio de 

regulamentos o movimento da indústria em rela-

ção ao lançamento de novos produtos no merca-

do. O PROFARMA, por exemplo, foi importante 

para a consolidação de laboratórios nacionais 

que ganharam musculatura para diversificar seu 

portfolio de produtos. No entanto, a menos de 

um ano do término do programa, metade dos 

recursos ainda não foi desembolsada, limitando 

o impacto que o PROFARMA poderia ter no de-

senvolvimento produtivo e no ganho de compe-

titividade da indústria nacional. Outro exemplo 

importante diz respeito à atuação da ANVISA 

tem significativa capacidade de afetar a expan-

são da oferta de medicamentos (seja genéricos 

ou inovadores) para a população. No entanto, 

mesmo com o alinhamento da ANVISA com 

as políticas industriais, o órgão regulador tem 

encontrado dificuldades em analisar e liberar 

registros e certificados de Boas Práticas de Fabri-

cação (BPF) com agilidade, restringindo assim o 

desenvolvimento do CIS.

Neste sentido, o arcabouço regulatório e as po-

líticas públicas adotadas nos últimos anos tive-

ram sua importância não devendo ser ignorados. 

No entanto, apenas a regulação não foi capaz de 

atender todas as vulnerabilidades explicitadas no 

diagnóstico feito pelo governo para o CIS, uma 

vez que ao analisar os resultados práticos obtidos 

até o momento, observa-se que o cenário pouco 

evoluiu e que a maioria dos desafios e ameaças 

identificadas pelo governo persistem. 
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O objetivo deste estudo não é questionar o diag-

nóstico do governo a respeito do acesso a me-

dicamentos. Pelo contrário, com base em docu-

mentos oficiais, este estudo descreve em detalhes 

o diagnóstico, a solução proposta, e os instru-

mentos utilizados pelo governo e, com base em 

dados estatísticos, avalia se as metas oficiais esti-

puladas foram alcançadas e as principais defici-

ências superadas.

1.1. Diagnóstico do governo

Há três questões interdependentes que são consi-

deradas principais pelo governo em seu diagnós-

tico para enfrentar o desafio de oferecer acesso 

universal aos medicamentos e demais insumos 

essenciais à promoção da saúde pública. O qua-

dro 1 ilustra a relação entre estes três elementos 

e o objetivo maior de garantir o acesso à saúde 

pública.

A primeira delas é a restrição orçamentária à 

qual está submetido o SUS. Reconhece-se que 

o sistema é subfinanciado, tanto em relação às 

demandas que visa atender quanto se compara-

do a outros sistemas de saúde no mundo4. Além 

disso, a própria evolução dos tratamentos inclui 

crescente complexidade tecnológica ao mesmo 

tempo em que ocorre o envelhecimento da po-

pulação brasileira; duas tendências de aumentos 

de gastos que agravam o problema orçamentário.

A segunda questão de vulnerabilidade está rela-

cionada ao parque industrial local, o qual apenas 

possui capacidade tecnológica intermediária. 

Esta defasagem tecnológica resulta em duas im-

plicações: i) impede a produção dos medicamen-

tos da fronteira tecnológica, que representam as 

1. Situação da 
indústria 
farmacêutica no País

Diante do seu dever constitucional de garantir à 

população o acesso universal à saúde, e de uma 

opinião pública cada vez mais preocupada com 

a qualidade deste serviço, o governo brasileiro 

tem continuamente buscado oferecer soluções 

para o desafio de expansão do acesso aos serviços 

públicos de saúde.

Ao longo da última década (2001-2010), o go-

verno consolidou seu diagnóstico a respeito das 

deficiências do setor de saúde, estruturando uma 

série de instrumentos para superá-las em meio 

ao sistema de governança tripartite (União, es-

tados e municípios) que caracteriza o sistema 

de saúde público brasileiro, baseado no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Da falta de médicos e pro-

fissionais de saúde à escassez de financiamento à 

indústria farmacêutica nacional, diversas ques-

tões passaram a ser enfrentadas com graus varia-

dos de sucesso. 

Dentre estas questões, o acesso a medicamentos 

tornou-se uma das prioridades do governo. Este 

entende que o acesso aos medicamentos é peça 

fundamental no processo de cura e manutenção 

da saúde e que sua falta ainda representa um dos 

maiores limitadores ao pleno exercício do direi-

to à saúde no Brasil. Também está claro para o 

governo que esta questão não pode ser resolvi-

da unicamente dentro da esfera pública ou por 

meio de importações de empresas farmacêuticas 

estrangeiras, o que torna imperativo a moderni-

zação e diversificação da indústria farmacêutica 

nacional. Desta forma, o governo trouxe para o 

debate a respeito de saúde pública os temas da 

política industrial e seu poder de estimular o se-

tor produtivo; e do marco regulatório e seu poder 

de estimular pesquisa e produção científica. 

4. Enquanto a média dos Países da América Latina e Caribe destinam 

12,59% do orçamento governamental para a saúde, o Brasil destina 

metade deste percentual, 6%. Outro indicador que reforça a baixa 

destinação de recursos públicos para o financiamento da saúde rela-

ciona-se ao valor per capita que o governo destina a saúde. Em 2009, 

o governo brasileiro gastou USD 431 em saúde (PPP) por habitante, o 

que representa menos da metade do foi gasto na Argentina (USD 921 

(PPP)) no mesmo período. (Dados OMS)
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novas bases competitivas da indústria e respon-

dem pelos maiores resultados econômicos; e ii) 

deixa um espaço no mercado que precisa ser pre-

enchido por produtos importados.

Ainda que seja impraticável a um País tornar-se 

plenamente autossuficiente em todos os elos que 

compõem o complexo industrial de saúde, os pa-

tamares de importação decorrentes da defasagem 

tecnológica do setor industrial local causam um 

alto grau de desconforto ao governo. De acordo 

com o governo, o risco da dependência externa 

se pauta principalmente pela imprevisibilidade 

de uma variação repentina dos custos destes 

medicamentos causada por uma desvalorização 

Quadro 1: diagnóstico e soluções elaborados pelo Governo para o Setor da Saúde.

Acesso restrito e incerto a medicamentos e outros 

produtos essenciais à promoção da saúde pública

Contribuição 

negativa para a 

balança comercial 

do país

Restrição 

orçamentária 

do SUS

Dependência 

de produtos 

importados

Dependência 

tecnológica

Não contribui para 

o desenvolvimento 

econômico do país

Défi cit 

comercial 

do setor

Risco de 

aumento 

repentino de 

preços em 

função de 

desvalorização 

cambial

Aumento 

dos custos 

para o SUS

Setor industrial da saúde 

pouco desenvolvido / Baixa 

competitividade

Aumento da 

prevalência 

de doenças 

crônicas

Risco de 

desabastecimento 

de produtos 

estratégicos

Falta de medicamentos/

tratamentos/vacinas para doenças 

negligenciadas

Ausência 

de pesquisa 

para doenças 

negligenciadas

Baixo 

desenvolvimento 

tecnológico

Incapacidade 

de comprar 

todos os 

medicamentos 

necessários

Não contribui 

para a criação de 

empregos

Diagnóstico do governo em relação ao sistema de saúde

Solução proposta pelo Governo

PAC da Saúde 

(Mais Saúde)

Encomendas 

tecnológicas
PPPs

Margem preferencial para 

produtos nacionais

Fortalecimento 

do CIS

"Fast track" 

medicamentos 

estratégicos/

regulação 

biológicos

Compras 

centralizadas de 

medicamentos 

de alto custo

PITCE

Revitalização 

dos laboratórios 

públicos

PROFARMA/

Finep/Fundos 

setoriais

Uso do poder 

de compra 

governamental

Incentivos para o desenvolvimento 

da indústria farmacêutica nacional

Políticas do 

Governo

Plano Brasil 

Maior

PDP - Saúde

GECIS

ANVISA
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cambial. O governo também interpreta que pro-

blemas de abastecimento de fornecedores exter-

nos podem interromper repentinamente o for-

necimento de medicamentos estratégicos para o 

bem-estar da população, e que uma plataforma 

tecnológica do exterior não desenvolveria solu-

ções para alguns dos problemas epidemiológicos 

locais, as chamadas “doenças negligenciadas”. 

A terceira questão diz respeito à importância da 

articulação com o setor produtivo nacional para 

mitigar as vulnerabilidades identificadas neste 

processo. Por um lado, por mais que haja von-

tade política por parte do Ministério da Saúde, 

não há perspectivas de solução no curto prazo à 

questão da restrição orçamentária do SUS, ainda 

mais após a eliminação de um novo imposto para 

financiar a saúde5 vetada no Congresso, no início 

de 2012. Por outro lado, no plano da oferta de 

medicamentos, os formuladores de políticas pú-

blicas afirmam que existe amplo leque de opções 

dentro da realidade orçamentária, algumas das 

quais podem inclusive aliar progresso econômi-

co ao impulso tecnológico que este setor indus-

trial necessita6. Ademais, segundo o Ministro da 

Saúde, Alexandre Padilha, medidas que onera-

riam o Ministério da Saúde em prol do desen-

volvimento da indústria local, como as margens 

preferenciais de 25%, somente serão usadas em 

casos pontuais, de importância estratégica7.

1.2. Os Instrumentos Adotados 
para Enfrentar os Desafi os

A criação do Fórum de Competitividade da Ca-

deia Produtiva Farmacêutica (FCCPF), em 2003, 

e os grupos de trabalho nele desenvolvidos lan-

çaram os primeiros esboços dos instrumentos 

que seriam desenvolvidos nos próximos anos. 

Além do fórum de discussão entre as instâncias 

governamentais e o setor privado, o FCCPF tam-

bém foi importante por vincular mecanismos de 

apoio ao cumprimento de metas para o desen-

volvimento industrial do setor farmacêutico no 

curto e médio prazo.

As três políticas industriais da última década 

(PITCE, PDP e Brasil Maior) abordaram pontos 

importantes aos setores farmacêutico e farmo-

químico. Se analisadas em conjunto, as três polí-

ticas são complementares e indicam uma escala 

evolutiva de amadurecimento entre o conjunto 

de metas, objetivos, desafios e instrumentos que 

conformaram cada uma delas. 

A PITCE estabeleceu o setor farmacêutico como 

estratégico para o desenvolvimento industrial e 

agregou as ideias discutidas no âmbito do FC-

CPF ao planejamento governamental. No ano 

seguinte (2006), surge o PROFARMA, principal 

instrumento de financiamento ao setor atual-

mente disponível.

Em 2007, entre a PITCE e a PDP (política indus-

trial sucessora da PITCE), foi lançado o PAC da 

Saúde: um conjunto de iniciativas que, dentre 

outras, visavam fomentar o desenvolvimento in-

dustrial por meio do incentivo ao abastecimen-

to das necessidades do SUS pelo setor privado. 

Neste período, cria-se o conceito do Complexo 

Industrial da Saúde (CIS) e sua importância é 

exaltada pelo governo como estratégica para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do 

País, uma vez que articula ao mesmo tempo a 

política nacional de saúde e a política industrial.

Em 2008, o lançamento da PDP promove o ama-

durecimento dos instrumentos de financiamen-

5. PEC 29: Emenda Constitucional foi introduzida no Congresso em 

2000, visando estabelecer percentuais mínimos para as despesas fede-

rais, estaduais e municipais em saúde. Em dezembro de 2011, o Sena-

do votou a regulamentação da PEC 29 com a aprovação pelo Senado 

do Projeto de Lei 121/2007, que eliminou do texto legal a referência à 

Contribuição Social da Saúde (CSS), um novo imposto para custear 

o setor. Em dezembro de 2011, a regulamentação aguardava sanção 

presidencial.

6. GADELHA, C. (Coord.) Perspectivas do investimento em saúde. 

Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 2008/2009. 217 p

7. Saúde na agenda industrial e do desenvolvimento. Valor Econômi-

co. 17/01/2012.
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to, como o PROFARMA e as linhas de subvenção 

FINEP, e os de fomento, como o uso de poder de 

compra governamental para uso de encomendas 

tecnológicas e parcerias entre laboratórios pú-

blicos e privados. Por fim, o Plano Brasil Maior 

reedita estes instrumentos e propõe uma forma 

estruturada de trabalho, resultado da evolução 

lógica de políticas industriais passadas. Tal es-

truturação é evidenciada pelo Grupo Executivo 

do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), que 

é responsável pela articulação do governo com o 

setor privado.

Adicionalmente às políticas industriais, assistiu-

-se ao uso pelo governo de outras medidas de 

suporte ao setor e de melhor gestão dos recursos. 

Dentre elas pode-se citar: a estratégia de compra 

centralizada adotada pelo Ministério da Saúde 

para aquisição de medicamentos de alto custo – 

que utiliza o poder de compra estatal para obter 

preços menores – e, uma série de medidas da 

ANVISA, que buscou incentivar o desenvolvi-

mento do setor produtivo local e o direcionou a 

atender, mais prontamente, às necessidades do 

SUS.

Após esta breve contextualização da situação da 

indústria farmacêutica, do diagnóstico do gover-

no sobre a área da saúde e das suas propostas 

para minimizar as vulnerabilidades existentes, 

o objetivo dos próximos capítulos é descrever 

e analisar cada um dos mecanismos de política 

industrial e observar como e em que medida eles 

contribuíram para o cumprimento das metas es-

tratégicas estabelecidas pelas políticas industriais 

vigentes na última década.

2. Políticas públicas 
adotadas para 
reverter cenário do 
setor farmacêutico

As diretrizes governamentais para o sistema pú-

blico de saúde, ainda que tenham sido ajusta-

Mais Saúde

(PAC da Saúde)

Lista de 

insumos 

estratégicos

Primeiro 

anúncio de 

PDP's11 com 

laboratório  

público

Políticas adotadas entre 2001 a 2011

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAMED1

PITCE4 PDP5

CMED2

FCCPF3

PROFARMA 

(1ª Fase)6

Lei da 

Inovação9

Lei do 

Bem10

PROFARMA 

(2ª Fase)7

GECIS8

Comitês 

técnicos 

regulatórios 

para 

laboratórios 

públicos 

envolvidos 

em PDP's
1) Câmara de Medicamentos

2) Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

3) Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica 

4) Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

5) Política de Desenvolvimento Produtivo

6) Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (1a fase)

7) Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (2a fase)

8) Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde

9) Lei Federal no 10.973/2004

10) Lei Federal no 11.196/2005

11) Parceria para o Desenvolvimento Produtivo Elaboração: Prospectiva Consultoria
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das pontualmente, se mantiveram relativamente 

constantes ao longo da década. Para manter a 

coerência das políticas públicas para a saúde, 

o governo se preocupou em criar e aprimorar 

mecanismos de apoio, possibilitando o cumpri-

mento das metas estabelecidas e a superação das 

vulnerabilidades identificadas no Sistema Nacio-

nal de Saúde.

É importante salientar que alguns destes instru-

mentos não estiveram associados exclusivamen-

te ao Ministério da Saúde, mas foram elaborados 

e introduzidos por diferentes setores do governo 

federal. Após o advento do PAC da Saúde, quan-

do a proposta de fortalecer o CIS se consolidou 

entre os formuladores de políticas públicas, in-

tensificou-se o uso da política industrial como 

política para a área de saúde.

Neste capítulo serão apresentados as principais 

políticas adotadas na última década bem como 

os instrumentos implementados para o desen-

volvimento do CIS. Inicialmente, serão apre-

sentadas as primeiras diretrizes governamentais 

criadas para o setor nesta década: o Fórum de 

Competitividade da Cadeia Produtiva Farma-

cêutica (FCCPF) e a Política Industrial, Tecno-

lógica e de Comércio Exterior (PITCE). Em se-

guida, serão descritos os objetivos e o formato 

do PROFARMA, e serão apresentadas as carac-

terísticas gerais sobre o PAC da Saúde (também 

conhecido como Programa Mais Saúde) e os seus 

desdobramentos, que foram assimilados pela po-

lítica industrial sucessora da PITCE, a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Finalmente, em três grandes blocos, serão apon-

tados os diversos instrumentos pontuais, legisla-

ção e diretivas do Ministério da Saúde e de sua 

autarquia, a Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (ANVISA), para o setor produtivo da saúde, 

assim como outros instrumentos independentes 

e transversais que embora não tenham sido des-

tinados ao setor da saúde, tiveram o propósito de 

fomentar o seu desenvolvimento produtivo. 

2.1. Antecedentes 
(CAMED/CMED, Fórum da 
Competitividade, PITCE)

Após um longo período de instabilidade macro-

econômica vivida pelo Brasil durante as décadas 

de 1980 e início dos anos 1990, o Plano Real, 

adotado em 1994, trouxe de volta padrões de 

estabilidade à economia. Em um primeiro mo-

mento, o controle da inflação e a estabilidade das 

taxas de juros e de câmbio atraíram novos in-

vestimentos ao País e permitiram que empresas 

já estabelecidas planejassem seus investimentos 

em um horizonte de maior prazo. Por outro lado, 

o câmbio inicialmente sobrevalorizado expôs a 

economia brasileira a uma maior competição in-

ternacional, especialmente o setor industrial, e 

trouxe novas oportunidades de negócios basea-

dos na importação.

No que diz respeito a incentivos governamen-

tais ao setor industrial como um todo, e ao 

setor farmacêutico em específico, o governo 

Fernando Henrique Cardoso optou por não 

estabelecer uma política industrial formal. No 

entanto, durante este período, três ações adota-

das pelo governo foram determinantes para o 

setor farmacêutico: a edição da Lei de Proprie-

dade Industrial (Lei No. 9.279/1996), a criação 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 

1999, e a edição da “Lei dos Genéricos” (Lei No. 

9.787/1999)8.

Outro instrumento regulatório que afetou o 

setor farmacêutico foi a retomada do controle 

de preços e reajustes de medicamentos com o 

estabelecimento, no ano 2000, da Câmara de 

Medicamentos (CAMED). Em 2003, a CAMED 

foi substituída pela Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), um órgão 

interministerial secretariado pela ANVISA. A 

nova instância recebeu maiores poderes na deli-

8. Fórum de competitividade da cadeia produtiva farmacêutica 2003-

2006: o desafio de prosseguir. Brasília: Ministério da Saúde. 142p. (B. 

Textos Básicos de Saúde), 2007.
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beração dos preços e na elaboração das diretrizes 

de regulação do setor, podendo responsabilizar 

todos os atores da indústria farmacêutica: a in-

dústria, distribuidores e farmácias. Estas medi-

das deram início a maior atuação do Estado na 

regulação e controle do mercado farmacêutico 

que até aquele momento caracterizava-se apenas 

pelo monitoramento de preços.

Ainda em 2003, o governo Lula trouxe de vol-

ta à agenda do governo o debate sobre políti-

ca industrial. Os primeiros movimentos para 

a formulação de uma política industrial para o 

setor farmacêutico foram dados com a criação 

do “Fórum de Competitividade da Cadeia Pro-

dutiva Farmacêutica” (FCCPF). Este ambiente de 

discussão que reuniu representantes do governo 

e do setor farmacêutico teve como objetivo arti-

cular o setor, fazer um diagnóstico do mercado, 

propor alternativas e estabelecer um arcabou-

ço institucional com incentivos capazes de criar 

um ambiente propício para a indústria nacio-

nal.   Neste sentido, os resultados das discussões 

do FCCPF foram importantes, pois lançaram as 

bases da Política Industrial, Tecnológica e de Co-

mércio Exterior (PITCE), anunciada em 20049. 

A PITCE adotou uma estratégia mista de instru-

mentos horizontais e verticais, criando instru-

mentos horizontais acessíveis a diversos setores 

econômicos, mas também direcionando medi-

das a setores estratégicos da economia brasileira, 

dentre eles os setores farmoquímico e farmacêu-

tico. Os critérios usados para seleção destes se-

tores foram: (i) o dinamismo crescente e susten-

tável; (ii) o volume de investimento em pesquisa 

e desenvolvimento (P&D); (iii) a relação direta 

com a inovação de processos, produtos e formas 

de uso; (iv) a capacidade de promover o aden-

samento produtivo e (v) sua importância para o 

futuro do País.

Para apoiar as metas e os objetivos estipulados 

pela PITCE, dois instrumentos de caráter hori-

zontal foram desenhados: a “Lei da Inovação”, em 

2005 e a “Lei do Bem”, em 2006. Estes recursos 

criaram, respectivamente, o estabelecimento de 

regras que facilitariam a relação para o desen-

volvimento de P&D&I entre as instituições cien-

tíficas e tecnológicas, os pesquisadores e o setor 

produtivo, e a criação de incentivos fiscais para 

empresas que investissem em pesquisas no País. 

No âmbito dessa política, o Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI) foi reestruturado 

e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES) criou, em abril de 2004, 

o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 

Cadeia Produtiva Farmacêutica (PROFARMA), 

linha de crédito exclusiva para o setor farmacêu-

tico e estruturado para contribuir à implementa-

ção da PITCE. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a PITCE 

representou um esforço de elaborar uma política 

industrial e tecnológica aderente à nova reali-

dade brasileira. Com uma perspectiva de longo 

prazo, a PITCE trouxe novo enfoque em inova-

ção e agregação de tecnologia aos produtos bra-

sileiros, objetivando estruturar instrumentos de 

apoio à política industrial, ao invés de estabelecer 

metas objetivas a serem perseguidas.

2.2. BNDES, PROFARMA e 
Complexo Industrial da Saúde

Criado pelo governo federal em 1952, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial (BNDES) tem atuado como principal finan-

ciador de longo prazo da economia brasileira. 

Dada sua proeminência no sistema financeiro, 

o BNDES é um importante instrumento de fo-

9. O Fórum constituiu uma das principais fontes de informação e 

de sustentação política que subsidiou o processo de formulação da 

PITCE. Em seguida as ações conduzidas pelos grupos de trabalho 

integraram-se organicamente à lógica dessa Política. Ressalta-se, em 

segundo lugar, que o Fórum, ao induzir a articulação entre os minis-

térios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da Ciência 

e Tecnologia (MDIC) e da Saúde (MS) potencializou a integração da 

política industrial com as políticas de ciência e tecnologia e de saúde.” 

Pág. 19 Em: Fórum de competitividade da cadeia produtiva farmacêu-

tica 2003-2006: o desafio de prosseguir.
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mento à política industrial, permitindo ao go-

verno disponibilizar recursos a setores e ativida-

des selecionados. Pela capacidade de seu corpo 

técnico, este também se configura em um forte 

articulador e influente elaborador de políticas 

industriais no Brasil.

A atuação mais intensa do BNDES junto ao se-

tor farmacêutico ocorreu em meados de 2003, 

por duas razões principais: (i) seu envolvimento 

com os trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

FCCPF; e (ii) a criação da Gerência de Químicos 

para a Saúde, subordinada ao Departamento de 

Indústria Química da Área Industrial do BN-

DES. 

O primeiro resultado prático desta articulação 

foi a criação, em maio de 2004, do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produti-

va Farmacêutica (PROFARMA)10. Tratava-se de 

uma linha de crédito destinada ao setor farma-

cêutico, dividida em três subprogramas: 

a) Produção: objetivo de aumentar a capacida-

de produtiva das empresas instaladas no Brasil e 

adequar as plantas às boas práticas de fabricação 

da ANVISA; 

b) Inovação: recursos à P&D&I, especialmente 

em indústrias nacionais; 

c) Reestruturação: destinado a oferecer recur-

sos a processos de fusão e aquisição, desde que a 

nova empresa resultante tivesse maioria do capi-

tal sobre controle das nacionais.

Estas linhas buscavam tratar de algumas defi-

ciências diagnosticadas pelo FCCPF e foram 

assumidas como ferramentas para atender os 

objetivos da PITCE. As principais deficiências 

identificadas pelo FCCPF foram a ausência de li-

nhas de financiamento dedicadas ao setor (prin-

cipalmente que incentivasse a atividade inovado-

ra) e a fragmentação das empresas locais que as 

deixava frágeis frente à competição internacional 

de gigantes farmacêuticas. 

Inicialmente, o período de vigência do PRO-

FARMA foi estabelecido de março de 2004 até 

dezembro de 2007. No entanto, em setembro de 

2007, as linhas de crédito do programa foram 

reestruturadas e sua duração estendida até julho 

de 2012. O novo PROFARMA passou a se deno-

minar Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

do Complexo Industrial da Saúde. O total de re-

cursos previstos para o período 2008-2012 é de 

aproximadamente R$3 bilhões.

Devido a estes avanços na articulação com o 

Ministério da Saúde, em maio de 2008, o BN-

DES recebeu um assento no Grupo Executivo do 

Complexo Industrial da Saúde (GECIS), passan-

do a participar da formulação de políticas para 

o setor11. Segundo o BNDES, a partir de maio 

de 2008 os pedidos de recursos ao PROFARMA 

também passaram a ser avaliados por sua ade-

quação às diretrizes formuladas no GECIS e a 

possibilidade de incremento na produção local 

de insumos estratégicos ao SUS.

Nesta nova fase, o Programa é ampliado, sendo 

acessível não apenas ao setor farmacêutico, como 

também a todo o Complexo Industrial da Saúde 

(CIS). Outra modificação foi a inclusão de dois 

novos subprogramas, o PROFARMA-Exporta-

ção, e o PROFARMA-Produtores Públicos, cujo 

objetivo é concessão de um crédito não reembol-

sável de até 80% dos custos para elaboração de 

estudos de inserção dos laboratórios públicos no 

sistema nacional de saúde, adequação das plantas 

produtivas às boas práticas de fabricação da AN-

10. “O Profarma foi criado pelo BNDES nesse contexto, quando a 

cadeia farmacêutica foi definida como prioritária pela Política In-

dustrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).” Pág. 33. Em: 

Metodologia de monitoramento e avaliação do BNDES: uma aplica-

ção para o programa BNDES Profarma. BNDES Setorial Março 2011.

11. “Dada a conjuntura favorável, ainda no primeiro semestre de 2007, 

houve a aproximação entre o BNDES e o Ministério da Saúde (MS). O 

resultado desse encontro foi a elaboração de um programa para apoio 

ao desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde nacional que 

conjuga esforços e instrumentos das duas instituições.” Em: Apoio do 

BNDES ao Complexo Industrial da Saúde: A experiência do Profarma 

e seus desdobramentos. 
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VISA, e P&D de insumos estratégicos ao SUS.12 

Contudo, apenas o primeiro subprograma está 

vigente. Para acessar a segunda linha, há uma 

regra que estabelece que os laboratórios públicos 

devem ser auditados antes de estarem habilitados 

a receber os recursos; auditoria esta que até hoje 

não ocorreu, frustrando a expectativa de que o fi-

nanciamento do BNDES fomentaria as Parcerias 

de Desenvolvimento Produtivo (parcerias entre 

laboratórios públicos e privados para produção 

de insumos estratégicos ao SUS). O BNDES tam-

bém disponibiliza dois outros instrumentos fi-

nanceiros destinados ao fortalecimento do CIS: 

(i) FUNTEC, fundo tecnológico do BNDES que 

financia, de forma não reembolsável, atividades 

de P&D em instituições tecnológicas públicas, 

desde que vinculadas a acordos de produção, uso 

ou comercialização da inovação por empresas 

privadas. Algumas das linhas de pesquisa elegí-

veis a este instrumento são para a área de saúde 

(e.g. biofármacos não produzidos no País como 

vacinas, terapias celulares e gênicas de origem 

biotecnológica e que sejam destinados ao trata-

mento de doenças oncológicas, autoimunes e dos 

sistemas nervoso e cardiovascular).

(ii) BNDESPAR, braço de participações do ban-

co em empresas privadas, tem sido usado para a 

criação de campeões nacionais. Em específico, 

na área farmacêutica, o BNDES tem argumenta-

do pela criação de uma “Big Pharma”, isto é, uma 

grande farmacêutica nacional com capacidade 

de investir em P&D e concorrer no mercado in-

ternacional de medicamentos13.

2.3. PAC da Saúde (Mais Saúde)

Ao fim de 2007, o processo de elaboração de 

políticas para o setor de saúde passa por uma 

nova transformação. De um lado os resultados 

da PITCE e do FCCPF começam a ser contabili-

zados, finalizando um ciclo. Por outro lado, no-

vos atores institucionais passam a assumir maior 

destaque na política industrial, inclusive para o 

setor de saúde, em especial a Agência Brasilei-

ra de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que 

assume parte da função consultiva do FCCPF, e 

o BNDES que assume um papel ainda mais pro-

eminente na condução e sustentação da política 

industrial. 

Pesquisas de opinião da época indicavam que a 

saúde pública permanecia como o item com pior 

avaliação pela população dentre aqueles de res-

ponsabilidade governamental, despertando uma 

forte preocupação política. Ao mesmo tempo, 

havia consenso dentro e fora do governo de que 

parte significativa das metas estabelecidas por 

políticas anteriores não haviam sido atingidas. 

Neste contexto, em dezembro de 2007, o governo 

anunciou o PAC da Saúde, também conhecido 

como “Programa Mais Saúde”. Os objetivos ime-

diatos do “PAC da Saúde” eram oferecer respos-

tas à sociedade diante da crescente preocupação 

com a saúde pública, e também obter apoio para 

a prorrogação da CPMF14 para o financiamento 

da saúde pública. Este segundo objetivo não se 

concretizou devido à sua impopularidade e à fal-

ta de aval do Congresso Nacional à prorrogação 

de mais um tributo15.

12. “Assim, o Profarma, em sua segunda fase, se propõe a contri-

buir para a redução da vulnerabilidade da Política Nacional de Saúde 

e a promover a articulação entre as políticas industrial e de saúde. 

Para isso, além do aprimoramento dos três subprogramas já exis-

tentes para apoio à produção, à inovação e à reestruturação do setor, 

foram criados dois novos, para incentivar atividades de exportação 

das empresas instaladas no País e para apoio aos produtores públicos 

de medicamentos e imunobiológicos.” Pág. 4. Em: Apoio do BNDES 

ao Complexo Industrial da Saúde: A experiência do Profarma e seus 

desdobramentos.

13. Para BNDES, criação de ‘superfarmacêutica’ nacional está próxi-

ma. Valor Econômico. 02/03/2010.

14.  Contribuição sobre Movimentações Financeiras.

15. “O(ex-)ministro da Saúde, José Gomes Temporão, pediu hoje 

(05/12/2007) que os senadores pensem na saúde, quando votarem 

a prorrogação da CPMF. O apelo foi feito durante o lançamento do 

programa Mais Saúde. Segundo Temporão, o plano, que promove uma 

transformação na rede pública de saúde, pode ser inviabilizado sem o 

tributo e o governo deverá procurar novas fontes de recursos.” Trecho 

disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/

noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=39737
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A prioridade do PAC da Saúde era de melhorar 

a atenção à saúde e a remuneração dos profis-

sionais do SUS, bem como construir um marco 

regulatório na saúde pública do País.  Dentre os 

nove eixos de intervenção propostos pelo PAC 

da Saúde16, o fortalecimento do complexo econô-

mico e industrial da saúde ganhou importância 

estratégica dentro do governo ao conciliar o de-

senvolvimento produtivo ao social, criando uma 

conexão entre as políticas industrial e de saúde e 

despertando um esforço interministerial.

O conceito de “Complexo Industrial da Saúde” 

(CIS), amplamente consagrado no meio acadê-

mico, principalmente, por meio da produção 

de Carlos Gadelha (atual Secretario de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério 

da Saúde)17, se cristalizou dentro do governo. De 

acordo com Gadelha18 o CIS abarca três grandes 

grupos de atividades econômicas: i) indústrias 

de base química e biotecnológica – indústria far-

macêutica, de vacinas, hemoderivados e reagen-

tes para diagnóstico; ii) indústrias de base física, 

mecânica, eletrônica e de materiais – indústrias 

de equipamentos, e instrumentos mecânicos e 

eletrônicos, órteses e próteses e materiais de con-

sumo em geral; e, iii) os prestadores de serviços 

de saúde, unidades hospitalares, ambulatoriais e 

de serviços de diagnóstico e de tratamento.

O conceito proposto incluía metas para o forta-

lecimento do setor que levavam em conta o au-

mento da capacidade de produção e inovação da 

indústria local, o fortalecimento dos laboratórios 

públicos, a melhoria da qualidade dos produtos 

e do nível de competitividade das empresas bra-

sileiras. 

Por ser primordialmente um plano de ação do 

poder executivo federal, o Programa Mais Saúde 

elencou de forma detalhada as medidas e ações 

dentro dos nove eixos de intervenção para re-

verter o quadro da saúde pública no País. Com 

o lançamento do Programa Mais Saúde, também 

se buscou aperfeiçoar a estratégia de descentra-

lização por meio da ampliação das responsabi-

lidades dos Estados e Municípios e do pacto de 

compromissos com resultados nestas três esferas 

governamentais. Os compromissos contempla-

dos nas 208 ações definidas pelo PAC da Saúde 

foram monitorados, anualmente, desde 2008 até 

o final do programa em 2011.

2.4. Política de 
Desenvolvimento Produtivo - 
PDP

Para dar continuidade à PITCE e às diretrizes do 

PAC da Saúde, o governo federal lançou em 12 

de maio de 2008 a Política de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP). Em comparação à PITCE, a 

PDP reuniu um conjunto de medidas mais am-

biciosas, mais abrangentes e visando ser mais ar-

ticuladas entre si.

O desenho desta nova política industrial ressal-

tou alguns avanços como, por exemplo, a preo-

cupação em fortalecer a coordenação e articu-

lação entre diferentes instituições do governo e 

o diálogo com o setor privado, buscando assim 

a construção da competitividade de longo prazo 

de diversos setores da economia do País, princi-

palmente por meio da ABDI, instituição criada 

com a PITCE. O BNDES continuou a se forta-

lecer como formulador de políticas para o setor 

farmacêutico, aumentando os desembolsos des-

tinados à indústria. 

Além das medidas horizontais acessíveis a todos 

os setores, a PDP também elencou o CIS entre 

um dos setores a receber apoio específico, de for-

ma a dar concretude às propostas anteriormente 

16. Os nove eixos de intervenção do programa Mais Saúde (PAC da 

Saúde) eram: Promoção da Saúde, Atenção à Saúde, Complexo Indus-

trial da Saúde, Força de Trabalho em Saúde, Qualificação da Gestão, 

Participação e Controle Social, Cooperação Internacional, Saneamen-

to e Gestão Interna.

17. GADELHA, C. (Coord.) Perspectivas do investimento em saúde. 

Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 2008/2009. 217 p. 

18. GADELHA, C. O Complexo Industrial da Saúde e a necessidade 

de um enfoque dinâmico na economia da saúde. Ciência e Saúde 

Coletiva, 8(2): 521-535,2003.
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sugeridas pelo Fórum de Competitividade e re-

validadas no escopo do “Mais Saúde”. 

Os principais instrumentos de execução dos ob-

jetivos da PDP para o setor de saúde estavam 

concentrados junto ao Ministério da Saúde e 

BNDES, sendo articulados no âmbito do GECIS 

(ver seção 2.5.1). Foi instituído o uso do poder 

de compra do Estado para promover o estímulo 

à indústria nacional por meio de margens pre-

ferenciais concedidas a produtos de tecnologia 

nacional em licitações (ver seção 2.5.3). Aliada 

a estratégia de estimular o setor produtivo por 

meio das compras governamentais, também fo-

ram criadas as Parcerias de Desenvolvimento 

Produtivo, iniciativas público-privadas (também 

chamadas de PPPs) para produção de medica-

mentos e insumos estratégicos ao SUS (ver seção 

2.5.3).

2.5. Políticas adotadas no 
âmbito do Ministério da Saúde

2.5.1. Criação do GECIS

No mesmo dia de lançamento da PDP, foi pu-

blicado o Decreto Presidencial de 12 de maio de 

2008, criando no âmbito do Ministério da Saú-

de, o Grupo Executivo do Complexo Industrial 

da Saúde (GECIS). O GECIS representa a arti-

culação interministerial responsável por criar o 

marco regulatório e tomar as ações necessárias 

para que as metas de desenvolvimento industrial 

expressas no “Mais Saúde” se concretizem. En-

quanto a PDP representa um plano “para fora”, 

ou seja, representa o posicionamento do gover-

no para com os atores privados, indicando quais 

seriam os estímulos oferecidos e quais seriam os 

objetivos almejados, o GECIS é uma articulação 

“para dentro”, expressando como o próprio go-

verno pretende se organizar para tomar decisões 

e realizar ações de maneira coordenada para es-

timular o setor de saúde19.

O GECIS é constituído por um representante e 

um suplente dos seguintes órgãos: Ministério da 

Saúde (responsável pela coordenação do grupo); 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior (responsável pela função de Se-

cretaria-Executiva); Ministério de Ciência e Tec-

nologia; Ministério do Planejando, Orçamento 

e Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério das 

Relações Exteriores; Casa Civil da Presidência 

da República; ANVISA; FIOCRUZ; BNDES; 

INPI; ABDI; INMETRO e FINEP. É previsto o 

assessoramento de um “Fórum Permanente de 

Articulação com a Sociedade Civil”, atualmente, 

composto por 22 associações de classe entre in-

dustrial, médica, gestores de saúde e grupos de 

consumidores.

As mais importantes decisões do GECIS são de-

finir: i) recursos e formas de acesso aos recursos 

destinados à pesquisa e inovação, especialmente 

no âmbito da FINEP e do BNDES; ii)  política 

tarifária sobre produtos relacionados ao CIS, es-

pecialmente o fortalecimento da tarifa externa 

comum no Mercosul; iii) proposição de alterna-

tivas para uso do poder de compra do SUS obje-

tivando estimular a produção local e a pesquisa; 

iv) trabalho conjunto com ANVISA e INME-

TRO para garantir a melhora da qualidade dos 

produtos nacionais e proteger contra importados 

que não atendam os padrões mínimos exigidos 

no País; e v) sugestões de alteração de regulações 

do mercado, de forma a estimular a indústria 

local, especialmente em medicamentos obtidos 

por rotas biológicas. 

Dentre as decisões do GECIS, duas possuem 

maior impacto sobre ambiente de negócios do 

setor: i) a elaboração da lista de insumos estra-

tégicos ao SUS (Portaria MS 978/2008, alterada 

pela Portaria MS 1284/2010); e ii) o desenvolvi-

19. “No GECIS estarão presentes os membros principais de todas as 

associações empresariais com foco na saúde, bem como representan-

tes do SUS. A missão desse grupo é construir pontes que liguem os 

interesses do SUS, da indústria, dos consumidores e de profissionais 

dos setores público e privado.” Em: http://portal.saude.gov.br/portal/

saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=32490
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mento das Parcerias de Desenvolvimento Produ-

tivo (PDPs), também conhecidas como “PPPs” 

da saúde.

2.5.2. Lista de Insumos estratégicos

A Lista de Insumos Estratégicos para o SUS, cria-

da pela Portaria MS 978/2008, e alterada pela 

Portaria MS 1284/2010 (devendo ser atualizada 

a cada dois anos), representa os insumos que são 

considerados estratégicos ao SUS por três fatores 

principais: alto custo ao sistema de saúde, ausên-

cia de produção local e dificuldade de abasteci-

mento20.

Esta lista tem papel primordial para duas de-

cisões relevantes, que são: projetos prioritários 

para recebimento de recursos da linha PRO-

FARMA do BNDES; e aceites de propostas de 

PPPs. Isto porque a lista agrupa os itens cuja pro-

dução local deve ser incentivada para garantir 

autonomia nacional de produção, a capacitação 

tecnológica, a redução de custos, a maior inde-

pendência frente à variação do câmbio e o risco 

de desabastecimento. Este último é causado pelo 

fato de alguns destes medicamentos possuírem 

baixo apelo comercial por serem destinados a 

combater doenças negligenciadas ou raras, e/ou 

por serem medicamentos produzidos por poucas 

empresas no mundo, que ao enfrentarem pro-

blemas de qualquer natureza podem, de um dia 

para o outro, suspender as vendas ao mercado 

brasileiro. 

Atualmente, a lista está dividida em duas seções, 

a primeira referente a medicamentos e a segunda 

a equipamentos e outros insumos para a saúde. 

A lista de medicamentos inclui seis grupos: i) 

antirretrovirais; ii) doenças negligenciadas; iii) 

doenças crônicas não-transmissíveis; iv) medica-

mentos biológicos; v) vacinas e hemoderivados 

e; vi) medicamentos e insumos para enfermida-

des causadas por acidentes nucleares.

2.5.3. Farmácia Popular e Saúde Não 
Tem Preço

Dentro deste contexto de garantia à universali-

dade do acesso à saúde, o governo federal criou 

em 2004 o Programa Farmácia Popular. Este pro-

grama faz parte da Política de Assistência Farma-

cêutica do Ministério da Saúde e tem o objetivo 

de ampliar o acesso da população a medicamen-

tos essenciais.

O programa Farmácia Popular opera por meio de 

uma rede própria de Farmácias e mediante par-

cerias com estabelecimentos privados credencia-

dos (programa intitulado “Aqui tem Farmácia 

Popular”). A rede de farmácias próprias é admi-

nistrada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

que é responsável pela estruturação das unida-

des; aquisição dos medicamentos; abastecimento 

das unidades e a capacitação dos profissionais. 

Em 2006, as farmácias privadas também foram 

autorizadas a se tornar distribuidoras do progra-

ma. A expansão do programa para a rede priva-

da de farmácias e drogarias foi possível graças à 

instituição do sistema de co-pagamento, na qual 

até 90% do valor do medicamento é financiado 

pelo Ministério da Saúde, sendo o restante pago 

pelo cidadão.

Em fevereiro de 2011, o governo passou a dispo-

nibilizar gratuitamente medicamentos para tra-

tamento de hipertensão e diabetes nas farmácias 

e drogarias credenciadas no Programa Aqui Tem 

Farmácia Popular, com o nome de “Saúde Não 

Tem Preço”.  

Se de um lado, estas iniciativas aumentam o aces-

so da população a medicamentos de baixo custo, 

por outro, estas mesmas medidas contribuem 

para os crescentes gastos em assistência farma-

cêutica que em última estância esbarram na res-

trição orçamentária do Ministério da Saúde.

20. “‘Essa lista é importante para sinalizar ao setor produtivo e aos 

órgãos de fomento de pesquisa quais são os produtos médicos que 

atendem aos programas do SUS e que são utilizados no tratamento de 

doenças que atingem um grande número de pessoas’, destaca o então 

ministro, José Gomes Temporão.” Em: http://www.adjorisc.com.br/

jornais/obarrigaverde/saude/governo-brasileiro-fecha-acordo-para-

-produzir-mais-sete-medicamentos-no-pais-1.287885
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2.5.4. Compras governamentais

A sustentação da premissa de acesso universal à 

saúde garantido pela Constituição Federal tem 

sido um dos pontos críticos dentro da Política 

Nacional de Saúde. Isso porque a garantia legal 

do Estado em prover o acesso universal e igua-

litário às ações e serviços de saúde em todos os 

níveis de complexidade tem esbarrado de um 

lado, nos gastos crescentes para a aquisição de 

medicamentos, e de outro na restrição orçamen-

tária do Ministério da Saúde. 

Mantido todo o resto como está (i.e. ceteris pa-

ribus), a pressão sobre o orçamento do Ministé-

rio da Saúde deve aumentar nos próximos anos 

uma vez que se espera que os gastos com medi-

camentos aumentem, principalmente em função 

de: envelhecimento da população, mudança no 

perfil epidemiológico com maior incidência de 

doenças que demandam tratamentos complexos 

(menor incidência de doenças ligadas ao subde-

senvolvimento), e maior custo dos medicamen-

tos biológicos que representam a atual fronteira 

tecnológica. 

Tendo em vista este cenário, o governo tem usa-

do o poder de compras governamentais para o 

cumprimento de quatro objetivos: i) ampliação 

do acesso aos medicamentos; ii) redução de cus-

tos por meio das compras centralizadas; iii) re-

dução da dependência de insumos importados 

por meio de PPPs entre laboratórios públicos e 

privadas (ver seção 2.4.3.3) e promoção do de-

senvolvimento da indústria local por meio de 

margens preferenciais ao produto de tecnologia 

nacional em licitações governamentais (ver se-

ção 2.5.3).

2.5.4.1. Compras centralizadas

Desde 2006, o Ministério da Saúde iniciou um 

processo de centralização de compras de medi-

camentos classificados como estratégicos – alto 

custo e alta complexidade. Ao centralizar a aqui-

sição de toda a demanda nacional de um deter-

minado medicamento, o governo ganha força 

para negociar reduções de preço (i.e. poder de 

monopsônio). 

Um marco importante nessa estratégia foi a Por-

taria MS 2.921/2009 (atualizada pela Portaria 

MS 3439/2010), que cria o componente espe-

cializado da Assistência Farmacêutica21 (antes 

chamados de medicamentos excepcionais). Por 

meio deste instrumento, o Ministério da Saúde 

decidiu juntamente com as secretarias estaduais 

e municipais pela centralização da compra de 43 

medicamentos. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a centra-

lização de medicamentos de alto custo financeiro 

é apenas uma das ações para melhorar a gestão 

dos recursos do SUS. Além dela, também estão 

incluídas medidas como negociação direta com 

um número maior de fornecedores bem como 

a adoção de um banco de preços com referência 

internacional para produtos importados dos Es-

tados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelân-

dia. Como o preço dos medicamentos no Brasil 

é controlado pela CMED, este banco de preços é 

inclusive utilizado para definição do preço máxi-

mo de venda ao governo. Diversos medicamen-

tos de alto custo, como os citados acima e outros 

considerados estratégicos possuem este preço 

previamente estabelecido, conferindo maior po-

der de pressão do Estado, vis à vis as empresas 

farmacêuticas, nas licitações.

2.5.4.2. “PDPs” – Parcerias de 
desenvolvimento produtivo 
(conhecidas como PPPs)

Reduzir a dependência do País de medicamentos 

e insumos importados e desenvolver a indústria 

21. A Assistência Farmacêutica do SUS envolve as ações voltadas para 

promover a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medica-

mentos e insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, 

distribuição e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção 

de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da popu-

lação. Os três componentes que compõem a Assistência Farmacêutica 

(Básico, Estratégico e Especializado) definem a responsabilidade de 

financiamento dos municípios, Estados e governo federal na aquisição 

de medicamentos, segundo seu impacto financeiro e complexidade. 

22. Programa “Mais Saúde: Direito de Todos 2008-2010”.
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farmacêutica nacional para garantir o acesso da 

população aos medicamentos tem sido as prin-

cipais diretrizes das políticas públicas na área da 

saúde nos últimos anos22. Neste contexto, for-

muladores de políticas governamentais têm dis-

cutido e desenvolvido alternativas que atraiam 

investimentos privados para a indústria farma-

cêutica, visando assim reduzir o déficit comercial 

e tecnológico do setor.  

Embora não seja um conceito novo, a utilização 

de parcerias público-privada (PPPs) tem sido 

a estratégia adotada pelo governo para atrair o 

setor farmacêutico privado como parceiro para 

promover a produção nacional de IFAs (ingre-

dientes farmacológicos ativos) e capacitar os la-

boratórios públicos para produzir medicamentos 

considerados estratégicos. Diferentemente dos 

acordos de PPPs existentes no setor de infraes-

trutura, o modelo de parceria adotado para o 

setor de saúde constitui-se em acordos de com-

pras públicas de longo prazo com mecanismos 

de compensação de transferência de tecnologia e 

compromissos de redução dos preços. 

Neste caso, o objeto dos contratos destas parce-

rias é a garantia de compra por um laboratório 

público de um medicamento pertencente à lista 

de insumos estratégicos do MS, por um perío-

do de até cinco anos, de um laboratório privado 

que detenha a licença e a tecnologia de produção 

deste medicamento ou tenha condições de obtê-

-la. Em troca, o laboratório privado transfere a 

tecnologia da produção deste medicamento para 

o laboratório público. Uma vez de posse do me-

dicamento ou com capacidade de produzi-lo, o 

laboratório público pode revendê-lo ao SUS sem 

a necessidade de licitação. Essa forma de funcio-

namento deve ser considerada como o mecanis-

mo básico, já que cada parceria tem sido avaliada 

numa base ad doc pelo Ministério da Saúde.  O 

GECIS é o órgão responsável pela aprovação das 

PPPs23.

Até o momento, cinco blocos de PPPs foram 

anunciados. De acordo com o Ministério da 

Saúde, em Novembro de 2011, havia 29 parce-

rias com os termos de compromisso assinados, 

envolvendo dez laboratórios públicos, 22 labora-

tórios privados nacionais e estrangeiros e a pro-

dução de 30 medicamentos (ver seção 4.2.1).24

2.5.5. Medidas da ANVISA

A ANVISA é uma autarquia do Ministério da 

Saúde responsável pela vigilância sanitária e con-

trole da qualidade de insumos à saúde humana, 

especialmente os medicamentos. Dado o elevado 

grau de regulação do setor da saúde, o modus 

operandi da ANVISA afeta diretamente as ati-

vidades produtivas do setor. Dessa forma, a AN-

VISA deve estar alinhada às demais instâncias 

governamentais para cumprir os objetivos pro-

postos pela política industrial em relação ao for-

talecimento do complexo industrial da saúde25. 

No âmbito regulatório, a importância do papel 

da ANVISA como definidora de ações auxiliares 

que estimulem o cumprimento das metas da po-

lítica industrial reside em duas razões principais. 

Uma delas é a definição do patamar de qualidade 

e segurança que a indústria deve alcançar para 

ser autorizada a produzir. Quanto mais alto o ní-

vel regulatório, mais altas são as exigências sobre 

a indústria, o que obriga a escolha de um ponto 

ótimo entre proteção da saúde coletiva e viabili-

dade econômica/acesso a medicamentos. Supos-

tamente, quanto menor a regulação, menores as 

barreiras de entrada para novos competidores e 

consequentemente a produção nacional pode-

rá se elevar e o preço cair. De outro lado, existe 

um patamar mínimo de qualidade que deve ser 

23. O instrumento legal de referência para a proposição de PPPs junto 

ao governo é a Lista de Insumos Estratégicos (Portaria 978/2008 e 

1284/2010 e posteriores atualizações), no qual está incluída a relação 

de medicamentos prioritários para o governo. 

24. Brasil produzirá kit para diagnóstico rápido. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/3263/162/brasil-

-produzira-kit-para-diagnostico-rapido.html. Acesso em 17/11/2011.

25. “Temos que desenvolver uma atividade de regulação que consiga 

apoiar as políticas de desenvolvimento econômico e social, atuando 

de forma sinérgica com a política de desenvolvimento industrial”, de 

Dirceu Barbano, sobre o registro prioritário de medicamentos para o 

SUS. Imprensa/ANVISA.
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respeitado para garantia da saúde pública. Neste 

espaço que reside a intervenção da agência na 

agenda industrial.

A segunda razão está relacionada à agilidade 

do fluxo de registro de novos itens no mercado 

nacional, especialmente medicamentos, de res-

ponsabilidade deste órgão. Dada a complexidade 

envolvida na autorização de comercialização de 

um medicamento e o alto número de pedidos, a 

demanda por novos registros tem sido bastante 

superior à capacidade da agência em processá-

-los, formando demoradas filas de registro. A 

criação de “filas preferenciais”, com atendimento 

prioritário para registro, acaba, neste contexto, 

servindo como fator de estímulo ao produtor 

deste medicamento, exercendo assim o segundo 

papel de incentivo à indústria.

2.5.5.1. Fast track para aprovação 
na ANVISA de medicamentos 
estratégicos ao SUS e de produtos 
resultantes de “PPPs”

A primeira iniciativa para um processo acelerado 

de registro de medicamentos ocorreu em abril 

de 2007, com a publicação da RDC n° 28 que 

determina a priorização do processo de registro 

de medicamentos para doenças negligenciadas, 

emergentes ou re-emergentes, vacinas, medica-

mentos do componente especializado da assis-

tência farmacêutica ou necessários para evitar 

o desabastecimento do SUS. A partir de 201126, 

a ANVISA declaradamente procurou acelerar o 

trâmite de registro de medicamentos genéricos 

inéditos, ou seja, aqueles cujos medicamentos 

de referência não possuíam ainda genéricos dis-

poníveis no mercado brasileiro apesar do fim da 

proteção patentária.

Seguida a esta medida administrativa a agên-

cia, por meio de sua diretoria colegiada, decidiu 

estender o processo de análise prioritária tanto 

para medicamentos produzidos por intermédio 

de PDPs27 como aqueles considerados estraté-

gicos para o SUS, que seriam principalmente os 

genéricos citados acima.28

O principal argumento para estas medidas reside 

na redução de custos para o SUS, todavia, existe 

também um componente relevante de política 

industrial nos dois casos. No primeiro por se tra-

tar de um processo de nacionalização da produ-

ção e no segundo pelo fato da indústria brasileira 

de genéricos dispor de forte presença de produ-

tores locais, que muitas vezes se beneficiam com 

este processo de aprovação mais rápida.

2.6. Instrumentos transversais

Os instrumentos transversais são aqueles que 

não estão exclusivamente vinculados ao setor de 

saúde, porém são capazes de beneficiar o setor. 

Os mais importantes são a Lei da Inovação, a Lei 

do Bem e a atualização da legislação de compras 

públicas.

2.6.1. Lei da Inovação

A Lei nº 10.973/2004, denominada “Lei da Ino-

vação”, é resultado da necessidade do País de dis-

por de instrumentos legais que contribuam para 

a estruturação de um cenário favorável ao desen-

volvimento científico, tecnológico e ao incentivo 

à inovação.

Essa lei estabeleceu as três vertentes da política 

de incentivo: i) a articulação entre universidades, 

26. Em 3 de fevereiro de 2011 foi aprovada a RDC 02 que estabelece 

um comitê e procedimentos diferenciados para facilitar e a acelerar o 

registro de medicamentos produzidos no regime de PPPs. Os procedi-

mentos de registro também serão diferenciados nos casos de produtos 

resultantes de transferência de tecnologia para um laboratório público 

e produtos considerados estratégicos pelo governo. 

27. A regulamentação da RDC 02/2011 ocorreu em 5 de abril de 

2011 por meio das Portarias 406, 407, 408, 409, 410, 411 e 412; que 

criam comitês específicos para acompanhar os trabalhos dos labora-

tórios públicos já engajados em PPPs (FURP, Biomanguinhos, Far-

manguinhos, Instituto Vital Brazil, LAFEPE, FUNED e Laboratório 

da Marinha)

28. A Portaria 706 publicada em 26 de maio de 2011 cria no âmbito da 

ANVISA a Coordenação de registro e pós-registro de medicamentos 

de interesse estratégico do SUS. Na prática, trata-se de um grupo que 

irá priorizar a aprovação de genéricos, permitindo a ampliar o acesso 

da população aos medicamentos.
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centros de pesquisas e empresas; ii) a participa-

ção das instituições de ciência e tecnologia no 

processo de inovação; e iii) incentivos à inova-

ção nas empresas. Além dos incentivos federais à 

inovação que foram criados por este instrumen-

to, também foi estabelecida a base legal para que 

os estados desenvolvessem sistemas de pesquisa 

e inovação próprios.

A Lei da Inovação criou a figura das Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs), que são uni-

dades universitárias ou centros de pesquisa do 

governo. Com base nesta nova denominação, a 

lei autoriza a relação entre as ICTs com entidades 

privadas para celebrar contratos de transferên-

cia de tecnologia bem como licenciar patentes e 

prestar serviços de consultoria especializada em 

atividades desenvolvidas no setor produtivo, de-

finindo procedimentos para tais parcerias.

A Lei da Inovação também viabilizou a conces-

são de subvenção econômica (recursos públicos 

não reembolsáveis) às empresas, o que antes não 

era possível pela falta de legislação específica. 

Por conta deste novo instrumento financeiro 

de fomento, a partir de 2006, a FINEP passou a 

dispor de recursos provenientes do orçamento 

da União.  Desde 2006, a FINEP tem publicado 

anualmente chamadas públicas para conceder 

recursos não-reembolsáveis a projetos de inova-

ção, inclusive na área farmacêutica. 

Outro mecanismo para promover inovação tec-

nológica por meio das compras públicas são as 

chamadas “encomendas tecnológicas”, estabele-

cidas no Brasil pelo artigo 20 da Lei de Inova-

ção. Nessa questão, o desafio está em definir o 

grau de inovação que o bem ou serviço deverá 

incorporar para poder ser “encomendado” pelo 

Estado. As áreas de excelência em que as em-

presas brasileiras efetivamente têm capacidade 

de desenvolver inovações radicais são restritas. 

Ainda que o mecanismo permita encomendas 

para o desenvolvimento de inovações incremen-

tais, o universo de medicamentos que poderão 

ser atendidos ainda permanece restrito.

2.6.2. Lei do Bem

Em anos recentes, para implementar sua políti-

ca de fomento à inovação, o governo desenhou 

diversos programas de incentivos fiscais e finan-

ceiros para estimular o setor privado a aumentar 

seus investimentos em P&DI no País.

A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

também conhecida como Lei do Bem prevê de-

duções do imposto de renda e outros benefícios 

às empresas que invistam em processo de inova-

ção. A lei estabelece uma dedução no imposto de 

renda de 60% do valor das despesas do projeto, 

o que na prática, significa para as empresas que 

obtém lucro uma redução de 20% nas despesas 

com inovação. 

A Lei do Bem também permite dedução de im-

posto se a empresa demonstrar que houve cres-

cimento anual de pelo menos 5% do número de 

pesquisadores. Neste caso, a empresa pode de-

duzir 20% das despesas com o pessoal técnico. 

Além disso, todo equipamento, máquinas, apare-

lhos e instrumentos adquiridos pela empresa que 

forem destinados à pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologia terá redução de 50% do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI).

Embora o instrumento legal tenha sido um im-

portante avanço no arcabouço legal brasileiro 

para fomento a inovação, uma das limitações da 

Lei do Bem está relacionada ao seu baixo alcan-

ce29. Atualmente, apenas as empresas que optam 

pelo regime de apuração do imposto de renda 

por lucro real, mais complexo e oneroso, se en-

quadram na lei como beneficiárias de incentivos 

fiscais. Outro elemento geralmente mencionado 

pelo setor privado como causador de inseguran-

29. “A Lei de Incentivos Fiscais para a Inovação Tecnológica, recen-

temente aprovada, por pressão do Tesouro Nacional restringiu seus 

efeitos às grandes empresas, aquelas que já realizam P&D. Isso porque 

limitou sua aplicação, essencialmente, àquelas empresas que usam o 

sistema de lucro real, desconsiderando que mais de 90% das empresas 

em operação no País valem-se do sistema do lucro presumido por 

permitir a redução de despesas administrativas para o controle fiscal.” 

Pág. 39. Em: Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva Farma-

cêutica  2003-2006: O desafio de prosseguir.
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ça jurídica está relacionado aos diferentes crité-

rios de avaliação que as instituições do governo, 

o que inclui o Ministério da Ciência e Tecnolo-

gia, agências de fomento e a Receita Federal têm 

para aplicar a legislação em questão. A solicita-

ção pelo aperfeiçoamento nas regras de incentivo 

à pesquisa e a inovação tem sido demanda recor-

rente do setor privado, inclusive farmacêutico.

2.6.3. Atualização da Lei de Compras 
Públicas

Sancionada em dezembro de 2010, a Lei No. 

12.349/2010 (editada a partir da Medida Pro-

visória nº 495) inseriu modificações aos proce-

dimentos licitatórios definidos na legislação de 

compras públicas, a Lei No. 8.666/1993.

A nova norma surge como mais uma possibi-

lidade de incentivo do governo à promoção do 

desenvolvimento da indústria nacional. Pela 

nova lei, o governo poderá conceder margem de 

preferência a produtos e serviços nacionais nas 

licitações públicas. Neste sentido, os governos 

poderão pagar até 25% a mais em aquisições de 

tecnologia nacional. O objetivo deste instrumen-

to é usar o poder de compra do governo para 

beneficiar as indústrias nacionais inovadoras. 

Tal margem preferencial será concedida com 

base em estudos revistos periodicamente, em 

prazo não superior a cinco anos, considerando: 

i) a geração de emprego e renda; ii) efeito na ar-

recadação de tributos; iii) o desenvolvimento e a 

inovação tecnológica realizados no Brasil; iv) o 

custo adicional dos produtos e serviços, e v) uma 

análise retrospectiva de resultados.

A Lei No. 12.349/2010 também altera a Lei da 

Inovação, concedendo tratamento preferencial 

nas compras governamentais às empresas que 

invistam em P&D no País e às microempresas e 

empresas de pequeno porte de base tecnológica, 

criadas no ambiente das atividades de pesquisa 

das ICTs. 

Neste contexto, a nova lei inaugura um novo ce-

nário competitivo para as indústrias nacionais 

que inovam e investem em pesquisa no Brasil. 

Esta validou boa parte das medidas tomadas via 

portarias do Ministério da Saúde, em especial, 

a preferência a produtos fabricados no Brasil, e 

também a possibilidade de celebração de con-

tratos com medidas de compensação comercial, 

industrial e tecnológica. 

No entanto, apesar da já existência do decreto 

7.713 de 03 de abril de 2012 estabelecendo os 

medicamentos sujeitos a margens preferenciais, 

os critérios que definem os índices de nacionali-

zação para que o medicamento seja considerado 

de produção local e faça jus ao benefício ainda 

não estão claramente definidos.

Em diversas ocasiões, o Ministro da Saúde, Ale-

xandre Padilha, tem ressaltado o interesse do 

governo federal em conceder tratamento prefe-

rencial às empresas da área de saúde dada a sua 

importância no desenvolvimento de inovação e 

tecnologia no Brasil. O Ministério da Saúde en-

xerga na aplicação da nova lei a possibilidade de 

redução do gasto público, substituição de impor-

tações e desenvolvimento de tecnologia no País. 

2.7. Plano Brasil Maior

Em 2 de agosto de 2011, a Presidente Dilma 

Rousseff anunciou sua nova política industrial, 

chamada “Brasil Maior”, válida até 2014, em 

substituição à PDP. De claro teor defensivo, a 

política se preocupa com a crescente valoriza-

ção da moeda nacional e reage ao processo de 

desindustrialização nacional decorrente da baixa 

demanda estrangeira e da alta competição com 

importados asiáticos. 

A nova política é baseada em quatro pilares: isen-

ções de impostos, financiamento de capacidade 

produtiva e pesquisa, exigências e apoio ao con-

teúdo local nas compras públicas e fortalecimen-

to das políticas antidumping e de normatização 

dos produtos importados.

O setor de saúde não foi beneficiado por novas 

medidas. Porém, espera-se a manutenção do ar-
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cabouço criado em políticas anteriores, princi-

palmente pelo alinhamento dos atuais dirigentes 

com os do governo anterior. A articulação do 

GECIS, as Parcerias de Desenvolvimento Pro-

dutivo, o papel do BNDES e o marco legal de 

referência ao segmento de medicamentos bio-

lógicos devem permanecer na pauta do governo 

federal30.

3. Objetivos 
estratégicos e 
metas propostas 
pelas políticas 
governamentais 
recentes para o 
desenvolvimento do 
setor farmacêutico

Entre o lançamento da PITCE em 2004 e o da 

PDP em 2008, observa-se, de forma geral, que 

os principais objetivos e desafios do governo em 

relação ao desenvolvimento industrial do setor 

farmacêutico não sofreram mudanças significa-

tivas.

Apoiados na premissa de acesso universal garan-

tido como direito constitucional, o governo bra-

sileiro, tanto na PITCE como na PDP, reafirma 

sua preocupação de fortalecer o setor farmacêu-

tico visando a redução da dependência externa 

do País em medicamentos, insumos e equipa-

mentos de saúde, e almejando assim a redução da 

vulnerabilidade da Política Nacional de Saúde. 

Outro objetivo mantido tanto na PITCE como 

na PDP foi o foco na atração de investimentos do 

setor privado para desenvolvimento de produtos 

de maior complexidade tecnológica no País. Ao 

longo da última década, o governo tem desen-

volvido alguns mecanismos de apoio que visam 

aumentar a participação de investimentos em 

P&D&I na indústria nacional.

Em relação aos resultados das políticas indus-

triais, um dos avanços mais notáveis da PDP 

sobre a sua predecessora está relacionado à am-

pliação do escopo da cadeia farmacêutica, que 

na PITCE incluía apenas fármacos e medica-

Fonte: Fórum de Competitividade do setor farmacêutico, Relatório de 

Acompanhamento da PDP-MDIC.

Principais objetivos e desafi os das políticas 

industriais para o setor farmacêutico

PITCE

 Garantir acesso integral a medicamentos 

seguros, efi cazes e de qualidade.

 Estruturar política de assistência farmacêutica.

 Reduzir défi cit da balança comercial de 

medicamentos e farmoquímicos.

 Aumentar a produção nacional de fármacos 

para medicamentos essenciais e/ou genéricos, 

bem como viabilizar a produção de fármacos 

e intermediários de síntese, para atender à 

produção dos genéricos. 

 Aumentar investimento tecnológico para 

sintetizar novos produtos a partir da melhoria 

dos já existentes.

 Fomentar pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico de fármacos e medicamentos.

PDP

 Diminuir a vulnerabilidade da Política Nacional 

de Saúde.

 Elevar investimento em inovação.

 Aumentar e diversifi car exportações.

 Adensar cadeia produtiva do Complexo 

Industrial da Saúde e fortalecer empresas 

nacionais.

 Fortalecer, expandir e modernizar a gestão da 

rede de laboratórios públicos.

 Atrair produção e centros de P&D de empresas 

estrangeiras tecnologicamente avançadas.
30. Além da aprovação de novas PDPs, o GECIS serve como um dos 

conselhos de competitividade setorial na formulação e articulação 

política do Plano Brasil Maior. Em: Agência Saúde – MS (http://por-

talsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/3263/162/brasil-produzi-

ra-kit-para-diagnostico-rapido.html) 
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PITCE

 Aumento das exportações de USD 200 milhões 

para USD 600 milhões em 2005

 Redução das importações de medicamentos 

vacinas e hemoderivados de USD 1,5 bilhão 

(2003) para USD 400 milhões em 2005

 Redução do défi cit da balança comercial de 

toda a cadeia (medicamentos e fármacos) para 

USD 1 bilhão em 2005

 Investimentos (atingir USD 800 milhões em 

2005)

PDP

 Redução do défi cit comercial do Complexo 

Industrial da Saúde para USD 4,4 bilhões em 

2013.

 Produção local de 30 produtos estratégicos para 

o SUS até 2013.

 Desenvolver tecnologia para a produção 

local de três princípios ativos para doenças 

negligenciadas.

Metas estabelecidas

Fonte: Fórum de Competitividade do setor farmacêutico, Relatório de 

Acompanhamento da PDP-MDIC.

mentos acabados. A partir da PDP, instituiu-se 

o conceito de complexo industrial da saúde, que 

expande as ações do governo e instrumentos de 

apoio disponíveis para o setor farmacêutico para 

os segmentos de vacinas e soros, hemoderivados, 

kits de diagnósticos e materiais de equipamen-

tos de saúde. Através deste escopo ampliado, o 

governo buscou alinhar a dimensão sanitária e a 

econômica da saúde com a intenção de promo-

ver a interação entre a saúde e o desenvolvimento 

econômico. 

Na PDP o governo usou seu poder de compra 

estatal como instrumento de política industrial, 

definindo novas regras para o papel dos labo-

ratórios públicos e incentivando novos arranjos 

produtivos que envolvam o setor privado através 

de parcerias público-privadas e margens prefe-

renciais em licitações para produtos de tecnolo-

gia nacional.

Ao comparar as metas estabelecidas em ambas 

as políticas, verifica-se que no caso da PITCE, 

o governo instituiu para o setor farmacêutico 

metas relacionadas, principalmente ao comércio 

exterior e à captação de investimentos. A PITCE 

também foi importante na medida em que ser-

viu de contexto para o lançamento do conjunto 

de instrumentos de apoio ao setor farmacêutico, 

com destaque para o PROFARMA, a ABDI e as 

Leis da Inovação e do Bem. Tais instrumentos 

foram essenciais para auxiliar ao governo em sua 

tarefa de atingir as diversas metas estipuladas. 

Por outro lado, exceto pela criação do GECIS e 

pelo estabelecimento de metas concretas para o 

aumento da produção do setor, a PDP não insti-

tuiu novos instrumentos para promoção do CIS. 

A PDP, como resultado da revisão oficial da PI-

TCE, ficou caracterizada pelo aperfeiçoamento 

dos instrumentos já existentes. 

Neste sentido as reuniões do Fórum de Com-

petitividade para o Setor Farmacêutico foram 

importantes para o aprimoramento destes me-

canismos de apoio, uma vez que consolidaram 

os canais de diálogo entre o governo e represen-

tantes do setor, permitindo identificar os garga-

los e a proposição de soluções. De acordo com 

Carlos Gadelha, Secretário de Ciência e Tecno-

logia do Ministério da Saúde, a articulação e o 

alinhamento do governo com o setor privado são 

essenciais para ampliar efetividade das políticas 

públicas para o setor e consequentemente tornar 

factível o cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos pelo governo31. O quadro abaixo 

ilustra a relação entre os objetivos estratégicos do 

governo e os principais instrumentos de política 

pública disponíveis para persegui-los.

Com o lançamento do Plano Brasil Maior, o en-

foque setorial presente na PITCE e na PDP dá 

lugar a uma política industrial mais horizontal, 

com medidas de estímulo ao investimento e à 

inovação, apoio ao comércio exterior e defesa 

da indústria e mercado doméstico para o setor 

31. Complexo Econômico-Industrial da Saúde: visão geral. Seminário 

Valor Econômico. Março de 2010.
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Principais instrumentos disponíveis

Financeiros Institucionais Outros

PRO-

FARMA
FINEP GECIS ANVISA INPI ABDI Lei da inovação

Lei do 

Bem

Lei 

12.349

Diminuir a vulnerabilidade do Sistema 

Nacional de Saúde
X X

X 

(PPPs)

X

(Encomendas 

tecnológicas)

X

Elevar investimentos em inovação X X X X X

X

(Encomendas 

tecnológicas)

X

Aumento das exportações X X X

Atrair produção e centros de P&D de 

empresas estrangeiras
X

X

(Incentivos 

fi scais)

X

Adensar cadeia produtiva e fortalecer 

empresas nacionais
X

X 

(PPPs)
X X X

Fortalecer rede de laboratórios públicos X X
X 

(PPPs)
X X X

Desafi os para atingir 

objetivos estratégicos

Fonte: PDP e Brasil Maior

produtivo como um todo.  Dessa forma, o Plano 

Brasil Maior não traz novos instrumentos que 

beneficie diretamente o setor da saúde. Porém, 

espera-se que o arcabouço de políticas públicas 

desenvolvidos para o setor até o momento seja 

mantido e tenha seu prazo estendido. Espera-se 

que também seja mantida  a regulamentação de 

instrumentos que foi retomada pelo Plano Brasil 

Maior, como é o caso das encomendas tecnoló-

gicas e a atualização da Lei de Compras Públicas 

(Lei 12.349/2010). 

A evolução dos instrumentos de apoio bem 

como o amadurecimento institucional observa-

do na última década parece ser um indicador 

positivo de que o governo através de uma maior 

coordenação interna e interlocução com o setor 

privado tem buscado estruturar incentivos que 

promovam o desenvolvimento do setor produ-

tivo no País. No entanto, resta saber se o redese-

nho de tais políticas públicas tem sido adequado 

e proporcionado o cumprimento dos objetivos e 

metas estipulados pelo governo, o quê buscare-

mos responder no Capítulo 4 a seguir.
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4. Análise do 
conjunto de 
instrumentos de 
apoio e medidas para 
o cumprimento das 
metas e objetivos 
propostos

4.1. Cumprimento dos 
objetivos e metas quantitativas 
das políticas industriais

O balanço da PITCE32  revelou que tanto os ma-

cro-objetivos quanto as metas estabelecidas não 

foram plenamente cumpridos. No caso específi-

co dos macro-objetivos, a análise ficou um pouco 

comprometida em razão de muitos dos objetivos 

serem de difícil mensuração e/ou se referirem a 

um horizonte de longo prazo de implementação.

Entre os objetivos que não foram atingidos estão: 

a redução do déficit comercial para o Complexo 

Industrial da Saúde (CIS); o desenvolvimento de 

uma indústria farmoquímica no País capaz de 

atender a demanda produtiva de genéricos; e a 

capacidade de direcionar investimentos para o 

desenvolvimento de novos medicamentos. No 

caso do déficit comercial, o crescimento econô-

mico e a apreciação do Real frente ao Dólar con-

tribuíram para o crescimento das importações e 

a piora do déficit comercial do CIS. Durante o 

mesmo período (2003-07), a produção nacional 

do setor farmacêutico cresceu principalmente 

em função da expansão do segmento de genéri-

cos e similares. No entanto, não houve a corres-

pondente expansão na produção de farmoquími-

cos, causando assim mais pressão sobre o déficit 

comercial através de uma crescente importação 

de insumos.

Em contraposição ao fracasso no atingimento 

das  metas relacionadas à redução das impor-

tações, o governo cumpriu com certa facilidade 

as metas de exportação e de investimentos para 

ampliação da capacidade produtiva (ver tabela 

abaixo). 

Dado o baixo índice de cumprimento das metas 

e objetivos da PITCE, com o lançamento da PDP 

em 2008, buscou-se rever e atualizar as metas 

que fossem condizentes com o diagnóstico mais 

recente do governo para o CIS (ver capítulo 1) 

Metas quantitativas estabelecidas pela PITCE

Macrometas Cenário no fi nal de 2005 Cenário no fi nal de 2007

Aumento das exportações de USD 200 

milhões para USD 600 milhões em 2007

Exportações: USD 474 milhões Exportações: USD 746 milhões

Redução das importações de medicamentos 

vacinas e hemoderivados de USD 1,5 bilhão 

(2003) para USD 400 milhões em 2007

Importações: US$ 2.037 bilhões 

em 2005

Importações: US$ 3.522 bilhões 

em 2007

Redução do défi cit da balança comercial de 

toda a cadeia (medicamentos e fármacos) 

para USD 1 bilhão em 2007

Défi cit de US$ 2.5 bilhões em 

2005

Défi cit de US$ 3.9 bilhões em 

2007

Investimentos em capacidade produtiva  

(atingir USD 800 milhões até 2005)

US$ 1.044 bi entre 2003 a 2005 de 

investimentos externos diretos

USD 703 milhões em 2007

Fonte: Febrafarma, Aliceweb-MDIC, Bacen, Abiquifi 

32. BARBOSA, A., MENDES, R., SENNES, R., (2007).  Avaliação da 

política industrial, tecnológica e de  comércio exterior para o setor 

farmacêutico. Estudos Febrafarma 13, São Paulo
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Evolução dos macro-objetivos para o setor farmacêutico entre as políticas industriais 

PITCE PDP

Macro objetivos Diagnóstico Instrumentos 

disponíveis

Macro objetivos Instrumentos 

disponíveis

Garantir acesso universal 

a medicamentos seguros, 

efi cazes e de qualidade.

Avanços 

insufi cientes

Regulamentações 

da ANVISA e 

Política Nacional de 

Medicamentos

1) Diminuir a 

vulnerabilidade da 

Política Nacional de 

Saúde.

2) Expandir e 

diversifi car o perfi l das 

exportações do setor

 PROFARMA

 FINEP
– Subvenção 

Econômica 

– Fundos Setoriais

 PPPs

 Encomendas 

tecnológicas

 Lei de 

Compras 

Públicas (Lei 

12.349/2010)

 Incentivos 

fi scais da Lei 

da Inovação e 

Lei do Bem

 Lei de 

propriedade 

intelectual

 Regulamentos 

da ANVISA

 GECIS

Estruturar política de 

assistência farmacêutica.

Avanços 

insufi cientes

Aumento das 

compras do Estado e 

modernização dos lab. 

ofi ciais.

Programa “Aqui tem 

farmácia popular”

Reduzir défi cit da balança 

comercial de medicamentos e 

farmoquímicos.

Não houve 

avanços

Incentivos à 

exportação e 

desenvolvimento 

da indústria local 

em substituição às 

importações

Aumentar produção nacional 

de fármacos essenciais e/ou 

genéricos.  Viabilizar produção 

de fármacos e intermediários 

de síntese, para atender 

produção de genéricos.

Não houve 

avanços

PROFARMA – Produção 

e Fortalecimento de 

Empresas

3) Adensar cadeia 

produtiva do 

Complexo Industrial 

da Saúde e fortalecer 

empresas nacionais.

4) Fortalecer, expandir 

e modernizar a 

gestão da rede de 

laboratórios públicos

Aumentar investimento 

tecnológico para sintetizar 

novos produtos a partir da 

melhoria dos já existentes.

Não houve 

avanços

PROFARMA P, D&I, 

Fundos Setoriais e Lei 

de Inovação

5) Atrair produção e 

centros de P&D de 

empresas estrangeiras 

tecnologicamente 

avançadas

Fomentar pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico 

de novos fármacos e 

medicamentos.

Avanços 

insufi cientes

PROFARMA P, D&I, 

Fundos Setoriais e Lei 

de Inovação

6) Elevar investimento 

em inovação

Objetivos e metas quantitativas estabelecidas pela PDP

Metas Status atual

Redução do défi cit comercial do CIS para 

USD 4,4 bilhões em 2013.

Em 2011, o défi cit comercial do CIS foi de USD 9,5 bilhões.

Produção local de 30 produtos estratégicos 

para o SUS até 2013.

Até novembro de 2011, foram assinadas 29 PDPs para a produção de 

30 medicamentos. 

Desenvolver tecnologia para a produção 

local de três princípios ativos para doenças 

negligenciadas.

Existem algumas iniciativas em andamento na Fiocruz em parceria 

com laboratórios privados para o desenvolvimento de vacinas e 

medicamentos para doenças negligenciadas (dengue, febre amarela, 

malária, hanseníase, chagas, esquistossomose e leishmaniose)

Fonte: Relatório de Acompanhamento da PDP

Fonte: Prospectiva



3 8

Uso do poder de compra estatal para estimular a 

produção local

Instrumentos

 Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo

 Atualização da Lei de Compras Governamentais 

(Lei 12.349/2010)

e com a real capacidade do setor produtivo em 

alcançar tais metas no período estipulado. A es-

trutura temática em relação aos principais ma-

cro-objetivos da PITCE foi, no entanto, mantida 

na PDP em três eixos principais: i) Redução da 

vulnerabilidade da Política Nacional de Saúde e 

garantia de acesso; ii) Incremento de produção 

nacional e iii) estímulo à competitividade.

Entre as metas da PDP, o quadro abaixo revela 

que a redução da vulnerabilidade externa perma-

neceu como uma das prioridades do governo. No 

entanto, diferente da PITCE, foram adicionadas 

metas mais detalhadas de produção de medica-

mentos estratégicos.

Com maior enfoque na nacionalização de pro-

dutos estratégicos para o SUS, o governo buscou 

articular mecanismos que viabilizassem a produ-

ção local dos medicamentos que mais compro-

metem o orçamento do Ministério da Saúde por 

serem de alta complexidade e não serem produ-

zidos no país.

Além da redução do déficit e do incremento da 

produção local, há ainda, entre as metas da PDP, 

o desenvolvimento de tecnologia para produção 

local de princípios ativos para doenças negligen-

ciadas. Neste caso, a Fiocruz tem sido o principal 

interlocutor do governo por estabelecer acordos 

de pesquisas e transferência de tecnologia com 

laboratórios privados para desenvolver vacinas 

e medicamentos para doenças negligenciadas. 

Ainda que atualmente não existam resultados 

concretos, algumas iniciativas estão em anda-

mento (ver seção 4.2.4.1).     

A comparação temporal entre a PITCE e a PDP 

revela um maior dinamismo na execução da 

PDP e no seu posterior replanejamento de ações 

e medidas e monitoramento permanente do 

cumprimento das metas, refletindo certo grau 

de amadurecimento institucional.  

Com o intuito de avaliar detalhadamente se as 

políticas e ações estabelecidas pela PDP atingi-

ram ou poderão atingir seus objetivos e metas 

em 2013, na próxima seção será analisada  a efi-

cácia  dos principais instrumentos de apoio cria-

dos para promover o acesso de medicamentos 

à população. Os documentos que apoiaram tal 

análise incluem estatísticas oficiais bem como 

relatórios institucionais e relatórios de acompa-

nhamento de órgãos do governo.

4.2. Análise dos instrumentos

4.2.1. Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo 
(também chamadas PPPs)

Desde o lançamento do primeiro grupo de PPPs 

em abril de 2009 até fevereiro de 2012, o governo 

formalizou 29 projetos de parcerias que cumpri-

ram todas as fases de avaliação e já tiveram seus 

Termos de Compromisso assinados. Tais parce-

rias envolvem 32 laboratórios, sendo 10 públicos 

e 22 privados entre nacionais e estrangeiros, e 

abarcam a produção de 30 produtos. Com isto, o 

governo atingiu, ao menos no papel, a meta esti-

pulada pela PDP de nacionalização de 30 produ-

tos estratégicos do CIS.

Conforme se observa na tabela abaixo, o gover-

no foi bem-sucedido ao atrair uma considerável 

relação de laboratórios estrangeiros e nacionais 

como parceiros no fornecimento de medica-

mentos através das “PPPs”. Além disso, todos 

os produtos objeto das parcerias são, como pré-

-requerido pelo GECIS, medicamentos estraté-

gicos, que possuem alta complexidade e elevado 

impacto financeiro sobre o SUS.
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Parcerias de desenvolvimento produtivo validadas pelo Ministério da Saúde

Medicamento (API) Laboratórios envolvidos 

(públicos e privados)

Status

Adalimumabe (Artrite reumatoide e Doença 

de Crohn)

Instituto Vital Brazil e Pharma 

Praxis

Validada em abril de 2011

Atazanavir (antiretroviral) Farmanguinhos e BMS Validada em abril de 2011

Betainterferona 1a (Esclerose múltipla) Biomanguinhos e Aché Validada em setembro de 2010

Cabergolina (hiperprolactinemia) Bahiafarma e Farmanguinhos e 

Cristália

Validada em junho de 2011

Clozapina, olanzapina e quetiapina (anti-

psicóticos e anti-convulsões)

Lafepe + Nuplam+Cristália Validada em abril de 2009

Aparelho intrauterino (contraceptivo) FURP + Injefl ex Validada em abril de 2010

Donepezila (Alzheimer) FUNED + FURP + Cristália Validada em maio de 2010

Entecavir (antiviral) FUNED + Microbiológica Validada em maio de 2010

Fator recombinante VIIa (fatores 

coagulantes)

Hemobrás + Cristália Validada em novembro de 2009

Formoterol + Budesonida (anti-asmático) Farmanguinhos + Chemo (ARG) Validada em setembro de 2010

Lefl unomida (artrite reumatoide severa) LFM + Cristália Validada em junho de 2011

Micofenolato mofetil (imunossupressor) Farmanguinhos + Roche Validada em abril de 2011.

Octreotida (acromegalia) IVB + Laborvida + Hygéia Validada em maio de 2010

Pramipexol (antiparkinsoniano) Farmanguinhos + FURP + 

Boehringer+ Nortec 

Validada em abril de 2011

Raloxífeno (Osteoporose) LFM Marinha + Nortec Validada em novembro de 2009

Raltegravir (antiretroviral) LAFEPE + MSD Validada em abril de 2011

Etambutol, Isoniazida, pirazinamida, 

Rifampicina (Tuberculose)

Farmanguinhos + Lupin (India) Contrato assinado em 2010

Riluzol (esclerose lateral amiotrófi ca) LFM + Cristália Validada em junho de 2011

Ritonavir (antiretroviral) LAFEPE + Cristália Validada em maio de 2010

Rivastigmina (Alzheimer) IVB + Laborvida + Mappel Validada em novembro de 2009

Sevelamer (doença crônica de rins) Bahiafarma + Farmanguinhos + 

Cristália + ITF

Validada em junho de 2011

Sirolimo (imunossupressor) Farmanguinhos + Libbs Validada em setembro de 2010

Tacrolimo (imunossupressor) Farmanguinhos + Libbs Contrato assinado em julho de 

2010

Taliglucerase alfa (Doença de Gaucher) Biomanguinhos + Pfi zer + Protalix Validada em setembro de 2010

Tenofovir (antiviral) Funed + Nortec Química + 

Blanver

Contrato assinado em maio de 

2011

Tenofovir (antiviral) Lafepe + Cristália Mesmo contextada, PPP é 

classifi cada pelo MS como 

validada. 

Toxina Botulínica (relaxante muscular) LAFEPE + Cristália Validada em maio de 2010

Ziprazidona (antipsicóticos) LFM + NPA + Heterodrugs Validada em maio de 2010

Kits para diagnóstico rápido de HIV, rubéola, 

sífi lis, toxoplasmose e hepatite B

Instituto Carlos Chagas (ICC)/

Fiocruz-Paraná e a Lifemed 

Industrial

Validada em novembro de 2011

Fonte: Ministério da Saúde Elaboração: Prospectiva Consultoria
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A Fiocruz é o principal destaque entre os labo-

ratórios públicos pelo número de parcerias assi-

nadas (nove parcerias até novembro de 2011) e 

pela diversificação de medicamentos envolvidos 

nestes arranjos produtivos33. Entre os laborató-

rios privados, há também uma grande diversi-

dade de perfil de empresas, abrangendo desde 

laboratórios estrangeiros reconhecidos por sua 

capacidade inovadora a laboratórios nacionais 

interessados em qualificar seu portfolio de pro-

dutos e aumentar sua participação nas compras 

governamentais. 

Segundo o governo, as 29 parcerias assinadas 

até o momento totalizaram um valor de R$ 4 bi-

lhões/ano em compras públicas. Com o inicio 

da produção de todas essas parcerias, o governo 

estima economizar R$ 1,7 bilhão/ano.34 Segun-

do o Ministério da Saúde, apenas o anúncio dos 

acordos de PPPs até 2010 já tinha causado uma 

redução de R$ 400 milhões nos gastos com aqui-

sição de medicamentos, o que equivale a 3,9% 

dos gastos totais com medicamentos em 2010. 

Estes números parecem altos dado que as ven-

das destes medicamentos, tanto para o governo 

como no varejo privado, atingiram R$2,3 bilhões 

em 2010, ou seja, 42% a menos.35

O impacto das parcerias na balança comercial do 

CIS ainda é incerto dado que não se sabe o grau 

de nacionalização da produção que se conseguirá 

com as PPPs assinadas; uma vez que dependen-

do da complexidade tecnológica o governo tem 

flexibilizado as exigências em relação à profun-

didade da transferência de tecnologia. O governo 

estimou que no curto prazo as PPPs reduzirão 

as importações de insumos e medicamentos em 

USD 700 milhões por ano. Apesar de não ser 

possível verificar este cálculo devido à ausência 

de dados estatísticos de importação por tipo de 

princípio ativo (NCMs abrigam mais de um pro-

duto), este número parece estar mais em linha 

com a realidade do que as estimativas de valor 

de compra e economia orçamentária mencio-

nadas acima. De qualquer forma, a redução nas 

importações prevista pelo governo representaria 

apenas 11% das importações de insumos e medi-

camentos contabilizadas em 2011.

Se de um lado as PPPs seriam uma solução encon-

trada pelo governo para minimizar os gastos do 

Ministério da Saúde com medicamentos e ainda 

promover produção local de medicamentos, por 

outro lado, os riscos das PPPs não darem certo 

são altos. Primeiro, os contratos das PPPs apre-

sentam risco jurídico oriundo das regras previs-

tas na lei de licitações, e já houve contestações na 

justiça. Segundo, não há transparência suficiente 

para determinar a capacidade produtiva instala-

da nos laboratórios públicos, sendo que algum 

deles ainda não obtiveram as devidas licenças na 

ANVISA; o intervalo de tempo entre a validação 

da PPP pelo Ministério da Saúde e a obtenção de 

registro do laboratório público na ANVISA tem 

levado no mínimo 12 meses. Terceiro, passados 

três anos da assinatura das primeiras parcerias 

em 2009, apenas cinco parcerias anunciaram o 

início da produção de sete medicamentos (ver 

tabela abaixo); as unidades da Fiocruz (Farman-

guinhos e Biomanguinhos) possuem nove PPPs 

validadas nos últimos dois anos e apesar do ati-

vismo da Fiocruz, em dezembro de 2011, apenas 

uma dessas parcerias havia progredido e iniciado 

a produção dos medicamentos.

4.2.2. Atualização da Lei de Compras 
Governamentais (Lei 12.349/2010)

A edição da Lei 12.349/2010 em dezembro de 

2010 foi um movimento do governo direciona-

do a incentivar a participação do setor privado 

interessado em internalizar tecnologia no País 

em troca de benefícios em licitações de compras 

governamentais. Tal instrumento modifica e 

33. Tais parcerias envolvem principalmente antirretrovirais, biológi-

cos, imunossupressores e medicamentos para doenças negligenciadas 

e crônicas.

34. Kellen Santos Rezende, SCTIE do MS. Complexo Industrial da 

Saúde: foco no acesso. III Fórum de Medicamentos. Novembro de 

2011.

35. Cálculos efetuados pela Prospectiva com base em dados do IMS.



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   4 1

atualiza a Lei de Licitações e Contratos Públicos 

(Lei 8.666/1993) e prevê a concessão de margens 

preferenciais em licitações para produtos inova-

dores desenvolvidos no País. A margem prefe-

rencial pode alcançar até 25% sobre o preço do 

produto similar importado. Além disso, o pro-

duto ou serviço deve possuir um índice mínimo 

de nacionalização. 

Embora seja notável o interesse e o esforço do 

governo em aprovar leis e regulamentos que 

promovam o desenvolvimento tecnológico e 

produtivo no País através do uso do poder de 

compras do Estado, a falta de regulamentação 

da Lei 12.349/2010 impede a aplicação efetiva da 

mesma. A mais recente política industrial, Plano 

Brasil Maior, reforça a importância da regula-

mentação deste instrumento legal para viabilizar 

a concessão dos benefícios propostos. A dificul-

dade de regulamentação do instrumento é fruto 

do desafio de definir critérios básicos como “pro-

duto nacional” ou “inovação tecnológica”. Atual-

mente, o Ministério da Saúde já tem desenhada 

uma proposta para o Decreto Regulamentar da 

Lei 12.349/2010 (ver anexo III), com critérios 

específicos para a área da saúde. Esta proposta foi 

aprovada no âmbito do GECIS, no entanto ain-

da requer aprovação de outros ministérios para 

depois ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

Tendo em conta tais pendências, no atual mo-

mento ainda não é possível mensurar os impac-

tos que tal legislação possa ter como ferramenta 

de estímulo industrial.

Parcerias de desenvolvimento produtivo validadas pelo Ministério da Saúde

Medicamento 

(IFA)

Laboratórios 

envolvidos

Status

Clozapina, 

quetiapina e 

olanzapina

LAFEPE + 

Nuplam + 

Cristália

Validação da PPP pelo Ministério da Saúde: abril de 2009.

Obtenção de registro na ANVISA em agosto de 2010 (clozapina e quetinapina)

Obtenção de registro na ANVISA em março de 2012 (olanzapina)

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia: ND

Tenofovir 

(antiviral)

Funed + Nortec 

Química + 

Blanver

Validação pelo Ministério da Saúde: abril de 2009

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia: Maio de 2011

Obtenção de registro na ANVISA: fevereiro 2011

Tenofovir 

(antiviral)

Lafepe + 

Cristália 

Validação pelo Ministério da Saúde: novembro de 2009

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia: ND

Obtenção de registro na ANVISA em agosto de 2011. 

Toxina Botulínica LAFEPE + 

Cristália

Validação da PPP pelo Ministério da Saúde em Maio de 2010. 

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia: ND

Obtenção de registro na ANVISA: agosto 2011

Tacrolimo 

(imunosupressor)

Farmanguinhos 

+ Libbs

Validação da PPP pelo Ministério da Saúde: 

Assinatura do contrato de transferência de tecnologia: Julho de 2010

Obtenção de registro na ANVISA: outubro 2011

Fonte: Clipping Ministério da Saúde

Financiamento para adequação da capacidade 

de produção

Instrumentos

 PROFARMA

 Modernização de laboratórios públicos

4.2.3. PROFARMA

Com base nos dados disponibilizados pelo BN-

DES o quadro abaixo apresenta os desembolsos 

realizados pelo sistema BNDES aos setores far-

moquímico e farmacêutico no período 2001-10 

(o que inclui o PROFARMA e outras linhas de 

financiamento). O período 2001-2006 foi pau-

tado por desembolsos relativamente modestos 
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Total de desembolsos PROFARMA

Operações do Sistema BNDES junto aos setores 

farmaquímico e farmacêutico

Fonte: BNDES

ao CIS (0,5% do total de recursos direcionados à 

indústria da transformação).

O principal objetivo à época da criação do PRO-

FARMA era equilibrar o acesso ao crédito pe-

las empresas farmacêuticas que atuam no País. 

Enquanto grandes empresas farmacêuticas de 

capital estrangeiro possuíam acesso ao mercado 

internacional de crédito e facilidade de captação 

de recursos de suas matrizes, as empresas nacio-

nais não dispunham da mesma facilidade e porte 

financeiro.36

Os desembolsos entre 2001 a 2005 foram ligei-

ramente crescentes, principalmente entre 2004 e 

2005, primeiro ano de vigência do PROFARMA 

(ver gráfico acima). O lançamento do PROFAR-

MA em 2004 evidenciou ainda mais a existência 

de uma demanda reprimida, uma vez que o volu-

me de consultas (pedido de avaliação de enqua-

dramento de operações às condições da oferta 

de crédito do BNDES) alcançou R$ 910 milhões. 

Fonte: BNDES

36. BNDES Setorial “Metodologia de monitoramento e avaliação do 

BNDES: uma aplicação para o programa BNDES Profarma”. Pág. 325.



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   4 3

Financiamentos do PROFARMA por 

Subprogramas (Set 2011)

Total da carteira R$ 1,9 bilhões (inclusive 

operações sob avaliação)

Como consequência deste grande número de 

consultas, em 2007, os desembolsos apresenta-

ram crescimento significativo e alcançaram o pa-

tamar de R$ 594 milhões e uma participação de 

2,34% sobre o total de desembolsos à indústria 

da transformação. A partir de então os desem-

bolsos caíram para patamares menores, atingin-

do R$ 230 milhões em 2009, com queda também 

da participação sobre o desembolso total, o que, 

em parte, reflete a atuação mais ativa do banco 

em setores mais afetados pela crise financeira in-

ternacional. 

O ano de 2010 apresentou um desempenho ex-

cepcional, com desembolso total de R$ 1,3 bi-

lhão. Contudo, a razão deste desempenho foi a 

operação de aquisição de debêntures no valor 

de R$ 1,07 bilhão feita pelo BNDESPAR com a 

Hypermarcas, com o objetivo de financiar a ex-

pansão dos negócios e aquisição da Neoquímica.

De qualquer forma, independente dos altos e 

baixos, o PROFARMA se converteu no principal 

mecanismo financeiro de apoio para os setores 

farmoquímico e farmacêutico nacional. Apesar 

de o BNDES dispor de outras linhas de crédito 

que são multissetoriais, como, por exemplo, o 

FUNTEC e FINAME, os recursos do PROFAR-

MA representam mais de 60% do volume de cré-

dito emprestado pelo BNDES a esses dois setores 

entre 2005 a 2010.

Ao considerar apenas os recursos disponibiliza-

dos no âmbito do PROFARMA desde seu lança-

mento, a carteira do programa acumulou o total 

de R$ 1,9 bilhão em operações (incluindo opera-

ções ainda em estágio de avaliação) em setembro 

de 2011. Os subprogramas Produção e Inovação 

disponibilizaram maior volume de recursos da 

carteira, totalizando R$ 1,37 bilhão, ou cerca de 

70% da carteira total.

No mesmo período, a distribuição dos   recursos   

do PROFARMA ficou concentrada principal-

mente no setor farmacêutico, que recebeu 85% 

dos recursos financeiros do programa. Equipa-

mentos médicos aparecem em segundo lugar, 

seguido de biotecnologia e kits de diagnósticos.

Fonte: BNDES

Distribuição da Carteira do PROFARMA  

por Setores (Set/11 - R$ Mil)

13%
Equipamentos 
médicos
R$ 245.422

1%
Kits diagnósticos
R$ 17.794

1%
Biotecnologia

R$ 21.436

85%
Farmacêutico
R$ 1.615.103

Fonte: BNDES
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Com a reformulação do programa em 2007, o 

financiamento de intangíveis como é o caso da 

criação do Subprograma de Inovação foi um dos 

pontos de destaque do PROFARMA, aumentan-

do o volume de recursos para a fase de desen-

volvimento de novos produtos. Dado que esta 

fase de investimentos apresenta o maior grau de 

incerteza e risco para o setor farmacêutico, esta 

iniciativa é sem dúvida importante. Porém, se-

gundo o Chefe do Departamento de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos do BNDES, Pedro 

Palmeira, embora seja notável a criação de um 

subprograma de Inovação dentro do PROFAR-

MA, é importante ressaltar que o foco do PRO-

FARMA é estimular investimentos em inovações 

incrementais e dificilmente este irá fomentar 

inovações próximas da radicalidade.37

Quanto ao descompasso entre a relação de con-

sultas e desembolsos que existia na época do 

lançamento do PROFARMA, com sinalização de 

demanda reprimida por crédito no setor, alcan-

çou-se um melhor equilíbrio entre consultas e 

desembolsos. Desde 2007, os valores totais das 

consultas e dos desembolsos estão em patamares 

semelhantes, o que pode sugerir que o BNDES 

esteja conseguido atender a demanda por crédito 

do setor farmacêutico.

Levando em consideração o alcance e efetividade 

do PROFARMA em relação ao cumprimento dos 

objetivos propostos pela PDP, pode-se afirmar 

que de forma geral, o programa contribuiu para 

fortalecer, consolidar, e em menor medida, inter-

nacionalizar a indústria nacional. As principais 

beneficiárias foram empresas de capital nacio-

nal de médio e grande porte, as quais obtiveram 

o financiamento do BNDES para expandir sua 

capacidade produtiva, adquirir concorrentes e 

diversificar o portfólio de produtos.

Grupos Farmacêuticos em vendas no Brasil (Ca-

nal Farmácia - IMS). Foram desconsiderados la-

boratórios com participação societária de outro 

laboratório estrangeiro.

Entretanto, apesar dos dados positivos, o pro-

grama ainda possui desafios a superar. Como 

atesta o gráfico acima, a busca da inovação ainda 

não foi incorporada a realidade dos laboratórios 

nacionais. Os números indicam uma trajetória 

decrescente de pedidos de patentes ao longo da 

década. Um segundo ponto é que até seu térmi-

no, previsto para julho de 2012, o programa pla-

nejava um total de desembolsos da ordem de R$ 

3 bilhões, mas até outubro de 2011, último dado 

disponível, os desembolsos alcançaram apenas  

R$ 1,2 bilhão, indicando os descompassos entre 

BNDES e  os potenciais tomadores dos recursos.

4.2.4. Modernização dos 
laboratórios públicos

O aumento da utilização dos laboratórios pú-

blicos (também conhecidos como laboratórios 

Pedidos de Patentes dos 19 Maiores Grupos 

Farmacêuticos Nacionais  (2001-2011)

Fonte: INPI e IMS Health.

Nota 1: Foram desconsiderados os pedidos negados pelo INPI

Nota 2: A lista dos 19 Maiores Grupos Nacionais foi extraída a partir da lista 

de 50 Maiores

37. Pedro Palmeira. A indústria farmacêutica nacional: panorama 

atual e desafios à luz da acão do BNDES e outros agentes. Parcerias 

Estratégicas v.15. n.31 311-314. Jul-Dez 2010.
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oficiais) é parte importante da estratégia do go-

verno para aumentar a produção doméstica de 

medicamentos de alto custo e reduzir o crescente 

déficit comercial. Além disso, o governo brasilei-

ro também visa fortalecer a capacidade produti-

va destes laboratórios, ampliando seu papel no 

desenvolvimento tecnológico da cadeia fárma-

co-farmacêutica e fomentando a sua capacidade 

produtiva nacional de insumos farmacêuticos 

estratégicos. 

Na última década, o governo federal investiu 

cerca de R$ 300 milhões para modernizar e ex-

pandir a capacidade produtiva dos laboratórios 

públicos (ver quadro abaixo). Como resultado, 

a capacidade produtiva destes aumentou de 5 

bilhões em 2004 para 16,6 bilhões de unidades 

farmacêuticas em 201038. Farmanguinhos, FURP, 

LAQFex, Funed, Lafepe e Butantan estão entre os 

laboratórios com capacidade de produção mais 

desenvolvida e estruturada, concentrando parte 

significativa de toda capacidade dos laboratórios 

públicos.

As unidades da Fiocruz (Biomanguinhos e Far-

manguinhos) foram os laboratórios públicos que 

receberam maiores aportes financeiros para a 

Investimentos realizados pelo Ministério da 

Saúde (2000-2010)

Laboratório 

público

Investimento 

(R$ milhões)
%

Fiocruz 115,91 34,78

Butantan 34,46 10,34

LQFEX 31,50 9,45

LAFEPE 23,36 7,01

LAQFA 21,99 6,60

LFM 20,09 6,03

IQUEGO 17,37 5,21

FUNED 16,45 4,94

FURP 13,77 4,13

NUPLAM 9,05 2,72

Outros 29,33 8,80

TOTAL 333,31 100,00

Fonte: DECIIS/ Gescom/Sisport/MS

Laboratórios Públicos Certifi cados - 

Novembro/2011

 Fundação Ezequiel Dias - FUNED - Unidade III 

 Fundação Oswaldo Cruz - Farmanguinhos 

 Fundação Oswaldo Cruz - Bio-Manguinhos

 Fundação para o Remédio Popular - FURP - 

Guarulhos 

 Fundação para o Remédio Popular - FURP - 

Américo Brasiliense 

 Fundação Universidade do Vale do Itajaí 

 Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas 

S.A. - LIFAL

 Laboratório Químico Farmacêutico do Exército - 

LAQFex

 Universidade Estadual de Maringá

Fonte: ANVISA

atualização de suas instalações e melhorias nas 

boas práticas de fabricação. Em 2004, o parque 

tecnológico da Farmanguinhos foi ampliado em 

cinco vezes, através da aquisição da fábrica da 

GlaxoSmithKline em Jacarepaguá. Atualmente a 

Farmanguinhos produz cerca de 10% da produ-

ção de unidades farmacêuticas provenientes dos 

laboratórios oficiais.39

Mais recentemente novos investimentos foram 

anunciados para a capacitação dos laboratórios 

públicos. Na área de vacinas e biofármacos, em 

novembro de 2011, o governo federal anunciou 

investimentos de R$ 880 milhões, incluindo três 

acordos de cooperação que visam promover uma 

significativa expansão do CIS40. Tais acordos en-

volvem a construção de um Novo Centro de Pro-

cessamento Final do Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos da Fiocruz, o lançamento do 

Centro Tecnológico em Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro (Sautec), e a ampliação das plantas 

produtivas do Instituto Vital Brasil (IVB).

38. Laboratórios farmacêuticos  e sua relevância para saúde pública do 

Brasil. RECIIS. Rio de Janeiro, v5, n.1, Mar., 2011. 

39. http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=76

40. Ministério investe na expansão do complexo industrial da saú-

de. Agência Saúde, 25 Nov. 2011. Em: http://www.blog.saude.gov.br/

ministerio-investe-na-expansao-do-complexo-industrial-da-saude/
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Além das iniciativas mencionadas, os investi-

mentos do governo federal para os laboratórios 

também foram direcionados para a qualificação 

de padrões regulatórios, incluindo obtenção de 

certificado de boas práticas de fabricação de 

insumos e medicamentos. Dos 23 laboratórios 

públicos identificados pelo estudo “Laboratórios 

farmacêuticos oficiais e sua relevância para saú-

de pública do Brasil”41, em novembro de 2011, 

apenas sete laboratórios oficiais possuíam certi-

ficação de boas práticas de fabricação (ver tabela 

acima). A maioria dos laboratórios públicos com 

certificação BPF possui parcerias de desenvolvi-

mento produtivo, o que sugere certo grau de ali-

nhamento e coordenação entre as instâncias go-

vernamentais. No entanto, é possível argumentar 

que o salto tecnológico necessário para permitir 

a produção dos complexos medicamentos que 

são alvo das PPPs assinadas até o momento exi-

giria investimentos mais significativos do que os 

que foram efetuados. Até o momento, conforme 

foi visto na seção 4.2.1 que trata das parcerias de 

desenvolvimento produtivo, poucos resultados 

práticos foram obtidos em relação à ampliação 

do acesso de medicamentos para a população e 

à transformação da rede de laboratórios públicos 

em atores relevantes capazes de reduzir o déficit 

comercial do CIS através do desenvolvimento e 

produção local de produtos estratégicos para o 

SUS.

4.2.4.1. Papel da Fiocruz no 
desenvolvimento de vacinas e 
medicamentos para doenças 
negligenciadas

Tendo em conta a dificuldade de mensuração da 

meta sobre desenvolver tecnologia para a produ-

ção local de três princípios ativos para doenças 

negligenciadas, uma vez que o governo não de-

finiu prazos nem métricas sobre o que é consi-

derada uma iniciativa bem sucedida, nesta seção 

serão relacionados alguns dados publicados pelo 

governo a respeito deste assunto. 

Como a mais prioritária dentre as doenças negli-

genciadas, a dengue tem sido alvo de pesquisas 

em parcerias entre laboratórios públicos e inter-

nacionais para desenvolvimento de uma vacina. 

A primeira iniciativa é entre o Instituto Butantan 

e o National Institute of Health dos Estados Uni-

dos. A segunda ocorre entre Biomanguinhos e 

GlaxoSmithKline, por meio de um acordo entre 

a GSK e FIOCRUZ. Este acordo prevê a trans-

ferência de tecnologia da vacina contra pneu-

mococos e pesquisas para vacinas contra febre 

amarela, malária e a da própria dengue. Em caso 

de descoberta, os direitos sobre as patentes serão 

divididos entre GSK e FIOCRUZ.

Em 2008, a FIOCRUZ, por meio de seu laborató-

rio, Farmanguinhos, a organização DNDi (Drugs 

for Neglected Diseases Initiative), a Médicos sem 

Fronteiras e alguns outros centros de estudos e 

universidades no mundo sem juntaram para de-

senvolver medicamentos para o tratamento da 

malária. Farmanguinhos passou a produzir arte-

sunato e mefloquina, substitutos da cloroquina 

no tratamento da doença após seu parasita ter 

obtido resistência a este fármaco.  

Uma terceira doença negligenciada com poten-

cial para produção por laboratórios públicos 

é a hanseníase. Esta doença é tratada com um 

conjunto de três medicamentos; clofazimina, 

rifampicina e dapsona. Para os dois últimos já 

há laboratórios públicos capacitados para pro-

dução, mas não para o primeiro. Em 2010, em 

meio a um processo de doação de kits com estes 

três medicamentos para tratamento, a empresa 

doadora, Novartis, se comprometeu a transferir 

a tecnologia da clofazimina para um laboratório 

público, dando autonomia ao governo na produ-

ção deste tratamento. Outra doação ocorreu no 

caso do tratamento de Chagas, quando em 2004 

a Roche doou os direitos de produção e comer-

cialização do benznidazol ao governo brasileiro, 

mas o fármaco ainda não é sintetizado no Brasil. 
41. Laboratórios farmacêuticos oficiais e sua relevância para saúde 

pública do Brasil. RECIIS. Rio de Janeiro, v5, n.1, Mar., 2011.
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Expandir recursos para P&D em áreas 

estratégicas

Instrumentos

 BNDES FUNTEC: recursos não reembolsáveis

 Recursos da FINEP

– Lei da Inovação: Subvenção econômica 

– Lei da Inovação: Encomendas Tecnológicas

 Lei do Bem

Para esquistossomose, junto com uma empresa 

de venture capital, a FIOCRUZ desenvolveu uma 

vacina contra a doença, que recentemente rece-

beu autorização para testes clínicos em huma-

nos. Espera-se que esteja disponível no mercado 

a partir de 2015.

Por fim, em Leishmaniose existem duas parce-

rias em andamento, envolvendo o Instituto Bu-

tantan e o American Infectology Disease Resear-

ch Institute (IDRI) e também, desde 2003, entre 

Sanofi-Aventis e o Instituto de Pesquisa Aggeu 

Magalhães, uma sucursal da FIOCRUZ em Per-

nambuco.

Indícios positivos sobre o desenvolvimento de 

medicamentos e vacinas para doenças negligen-

ciadas têm sido divulgados pelo governo. No 

entanto, há elevado grau de incerteza dado que 

algumas destas iniciativas ainda estão em fase de 

pesquisa e não devem promover resultados no 

curto prazo.

nológico associadas a empresas. O fundo tam-

bém condiciona a liberação do recurso financei-

ro à utilização comercial efetiva dos resultados. 

Até março de 2011, a carteira do FUNTEC para 

projetos relacionados à saúde tinha alcançado R$ 

200 milhões em operações em todas as fases do 

processo de avaliação e desembolso. O principal 

destaque do FUNTEC fica por conta da concen-

tração dos seus recursos em produtos de elevado 

valor tecnológico, como é o caso dos produtos 

biológicos.

No entanto, se de um lado, o enfoque em tecno-

logias de fronteira é um ponto de destaque no 

FUNTEC; por outro lado, o volume de recursos 

financeiros disponibilizados pelo FUNTEC para 

fomentar tais operações pode ser considerado 

modesto e insuficiente para os padrões do setor 

farmacêutico e farmoquímico brasileiro. 

Tomando em conta que o enfoque do FUNTEC 

para a área da saúde é atuar no desenvolvimento 

de biofármacos não produzidos no País, prin-

cipalmente aqueles voltados para o tratamento 

de doenças de elevado custo para o SUS (e.g. 

doenças oncológicas, autoimunes e dos sistemas 

Distribuição de Financiamentos do FUNTEC  por 

Setores - Mar/11 Total da carteira R$ 200 mi 

(inclusive operações sob avaliação)

18%
Farmacêutico
R$ 36.775

6%
Equipamentos 

Médicos
R$ 10.862

76%
Biotecnologia
R$ 152.378

Fonte: BNDES

4.2.5. BNDES FUNTEC

Criado em 2006, o Fundo Tecnológico tem o ob-

jetivo de financiar áreas consideradas de fron-

teira tecnológica.  Junto com o PROFARMA, a 

linha de crédito BNDES FUNTEC complementa 

o portfolio do BNDES para financiar o desenvol-

vimento de produtos de elevado valor agregado 

e complexidade tecnológica.  Por se tratar de um 

fundo de recursos não reembolsáveis, os benefi-

ciários do FUNTEC necessitam ser instituições 

tecnológicas e de apoio ao desenvolvimento tec-
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nervoso e cardiovascular), seria importante con-

siderar o aumento dos recursos financeiros dis-

poníveis para esta iniciativa. Caso contrário, o 

Brasil corre o risco de perder a oportunidade de 

posicionar o CIS nacional de forma competitiva 

para o novo ciclo de medicamentos biológicos, e 

continuar dependente tecnologicamente na área 

de saúde.

4.2.6. Lei da Inovação: Subvenção 
econômica

A subvenção econômica instituida a partir da Lei 

da Inovação em 2004 representou uma mudan-

ça importante na utilização de recursos públicos 

para pesquisa, desenvolvimento e inovação para 

o setor produtivo, que anteriormente eram di-

recionados exclusivamente a universidadades e 

centros de pesquisa. Neste sentido, a subvenção 

econômica, como modalidade de financiamento, 

tem sido importante instrumento para mitigar 

os riscos empresariais e assim incentivar que as 

empresas desenvolvam novos produtos e paten-

tes, contribuindo para o aumento da competiti-

vidade.42

A cada chamada pública anual, a FINEP oferece 

subvenção econômica para o desenvolvimento 

de produtos ou processos em setores específicos 

da economia, como tecnologia da informação, 

saúde, biotecnologia, energia, defesa, desenvol-

vimento social entre outros.  

Desde o lançamento da subvenção econômica 

em 2006, os recursos disponíveis pelo FINEP 

para projetos inovadores em áreas tidas como 

estratégica praticamente dobrou, passando de R$ 

300 milhões para R$ 500 milhões.  Esta expansão 

de recursos esteve diretamente relacionado ao 

crescente número de projetos de empresas inte-

ressadas em buscar mecanismos de apoio para 

inovação. Desde 2006 a 2009, houve a submissão 

de 8.890 projetos, dos quais 791 foram aprova-

dos, a um custo de R$ 1,5 bilhão para o governo 

federal.43

O último edital de 2010 estabeleceu a aplicação 

de R$ 500 milhões em projetos inovadores. Os 

projetos aprovados receberam recursos financei-

ros de R$ 500 mil a R$ 10 milhões cada, com uma 

contrapartida mínima da empresa de 5 a 200% 

do valor da subvenção, dependendo do porte da 

empresa.

De acordo com o ex-Ministro de Ciência e Tec-

nologia, Sérgio Rezende, embora ele concorde 

que faltem recursos financeiros para atender 

toda a demanda de projetos submetidas aos 

editais anuais de subvenção economica; outros 

elementos também devem ser levados em consi-

deração para o baixo nível de aprovação de pro-

jetos submetidos. Entres eles estão especialmente 

a cultura de inovação incipiente no País e a baixa 

qualidade dos projetos.44

Ao considerar os elementos estruturais do País, 

as baixas taxas de inovação em geral, podem afe-

tar indiretamente o desenvolvimento de novos 

produtos inovadores na indústria farmacêutica 

em específico; especialmente, se for levada em 

consideração a falta de mão-de-obra qualificada 

e a desarticulação entre universidades e centros 

de pesquisa e o setor privado.

Como se observa, apesar da melhora significa-

tiva do volume de recursos financeiros para fo-

mentar atividades de P&DI, este valor ainda é 

baixo e ainda há muito o que se avançar em ino-

vação para colher resultados relevantes. Segundo 

Ronaldo Mota, secretário de desenvolvimento 

tecnológico e inovação do Ministério da Ciên-

cia e Tecnologia (MCT), o Brasil já aprendeu 

a produzir conhecimento, mas ainda não sabe 

43. O avanço do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento no 

Brasil. Disponível em Valor Econômico. Acesso em 05 de dezembro 

de 2011.

44. http://www.valor.com.br/arquivo/826431/gasto-com-pesquisa-e-

-o-maior-em-11-anos

42. De acordo com Ronaldo Mota, ex-secretário de desenvolvimento 

tecnológico e inovação do MCT, “o objetivo da subvenção econômica 

é financiar projetos de inovação de produtos, processos ou serviços 

de alto risco tecnológico que resultem em contribuição para a com-

petitividade.”
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como transmiti-lo para o setor produtivo. Em-

bora os recursos disponibilizados para fomentar 

atividades de P&DI tenham sido crescentes, o 

caráter transversal do instrumento não permite 

avaliar de forma objetiva os impactos que a Lei 

teve sobre a elevação da competitividade do se-

tor farmacêutico, e consequentemente sobre o 

fortalecimento da cadeia produtiva nacional e 

diversificação dos produtos de saúde disponíveis 

no mercado brasileiro.

Neste sentido, melhorar a articulação e os canais 

de diálogo entre as agências de fomento e o se-

tor privado é o principal desafio para que aque-

las possam compreender as reais necessidades 

e gargalos das empresas nas etapas do processo 

de inovação e assim aperfeiçoar os mecanismos 

existentes de modo a mitigar os riscos inerentes à 

inovação, fomentar efetivamente o processo ino-

vador no setor produtivo e aumentar a competi-

tividade em âmbito global.

4.2.7. Lei da Inovação: Encomendas 
Tecnológicas

Estabelecido pela Lei de Inovação (10.973/04), 

as encomendas tecnológicas permitem que o go-

verno contrate empresas nacionais voltadas para 

atividades de P&D visando o desenvolvimento 

de solução de problema técnico especifico ou a 

obtenção de produto ou processo inovador. 

As encomendas tecnológicas surgem como um 

importante instrumento para estimular o desen-

volvimento de tecnologias de fronteira através de 

compras públicas, amenizando os riscos para a 

empresa. Para o Complexo Industrial da Saúde, o 

desenvolvimento de medicamentos biológicos se 

enquadraria como um segmento de produtos da 

saúde a ser explorado por tal mecanismo.

Neste sentido, o governo tem divulgado algu-

mas ações sobre o uso das encomendas tecno-

lógicas, principalmente no segmento de vacinas. 

De acordo com dados da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério 

da Saúde, em novembro de 2011, o governo ha-

via incorporado a tecnologia de quatro vacinas 

(Meningocócica C Conjugada, Pneumocócica 10 

Valente, Influenza Sazonal e Pentavalente). Entre 

os projetos em prospecção estão as vacinas Hep-

tavalente, dengue, malária e varicela. 

Apesar das ações divulgadas pelo governo, ainda 

pouco se sabe sobre as regras e as definições do 

grau de inovação que o bem ou o serviço deverá 

incorporar para ser “encomendado” pelo Estado. 

Embora exista desde 2004, este instrumento ain-

da não foi regulamentado. Sua regulamentação é 

uma das principais bandeiras do Programa Brasil 

Maior, lançado pelo Governo em agosto de 2011.

4.2.8. Lei do Bem

Desde sua criação em 2006, a Lei do Bem vem 

apresentando alguns avanços, ainda que modes-

tos, na relação entre investimentos das empresas 

em P&D e a renúncia fiscal proporcionada pela 

Subvenção econômica (R$ milhões)

Recursos disponibilizados por chamada pública

Fonte: FINEP

Nota: Para a área de biotecnologia foram contabilizados apenas os projetos 

relacionados à área farmacêutica.
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Desenvolvimento de marco regulatório 

necessário para as diretrizes previstas na PDP

Instrumentos

 Medidas da ANVISA

Número de empresas benefi ciadas pelos 

incentivos fi scais da Lei do Bem

2006 2007 2008 2009

Indústria 

farmacêutica
11 14 16 31

Total de 

Empresas
130 300 460 542

Fonte: MCT

Lei do Bem para estimular estas empresas inte-

ressadas em inovar.

O primeiro gráfico abaixo indica importante 

crescimento no volume de investimentos reali-

zado pelas empresas de P&D nos últimos anos, 

alcançando R$ 8,33 bilhões em 2009, equivalente 

a um crescimento de quase quatro vezes no pe-

ríodo. No mesmo período, a renúncia fiscal con-

cedida passou de R$ 228 milhões em 2006 para 

R$ 1.382,76 milhões em 2009, o que em média 

significou cerca de 15% do valor investido em 

P&D pelas empresas.

Investimentos realizados pelas empresas em P&D 

(R$ milhões)

Renúncia fi scal por investimentos em P&D 

(R$ milhões)

Fonte: MCT

A revisão de alguns pontos da Lei do Bem - como 

a inclusão de empresas que declaram o imposto 

de renda sob o regime de lucro presumido - po-

deria trazer impactos mais significativos para a 

promoção de investimentos privados em P&D, 

colaborando de forma mais significativa para a 

eliminação das vulnerabilidades do setor de saú-

de.

À primeira vista, a análise dos números absolutos 

indica uma tendência positiva, com crescentes 

investimentos em P&D. Por outro lado, quando 

se considera o número de empresas beneficiadas 

pela Lei do Bem, o que se observa é um número 

muito baixo se compararmos com o total de em-

presas existentes no país – em 2009 apenas 0,18% 

das empresas instaladas no país se beneficiou. 

Este número é ainda menor quando se observa 

os dados do setor farmacêutico.

4.2.9. Medidas da ANVISA

O elenco de metas e objetivos das políticas in-

dustriais mais recentes aliados à relação de re-

soluções publicadas pela ANVISA nos últimos 

anos indicam que a política industrial e a agenda 

regulatória estão alinhadas em um nível sem pre-

cedentes. Reflexo desta tendência são as ações 
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me de análises de registro prioritárias, havendo 

inclusive uma queda do número de registros de 

genéricos inéditos a partir de 2009.

Uma das hipóteses levantadas pela ANVISA para 

a queda do registro de genéricos inéditos mesmo 

com o forte crescimento de solicitações nas fi-

las preferenciais está relacionada à submissão de 

medicamentos não prioritários para o SUS. Tal 

articuladas no âmbito do GECIS, na qual a AN-

VISA faz parte, visando o estímulo à ativida-

de industrial (ver seção 2.4.4), principalmente 

na produção de genéricos e biológicos. Alguns 

exemplos deste alinhamento são:

Marco regulatório para biológicos/biossi-

milares: no que diz respeito aos resultados do 

marco regulatório para biológicos/biossimilares, 

estes ainda não são passíveis de serem mensu-

rados levando em consideração o pouco tem-

po de publicação às resoluções da ANVISA45. 

Porém, através da melhor coordenação entre as 

instâncias governamentais realizada no âmbito 

do GECIS, espera-se que novas regulações sejam 

desenhadas e/ou aperfeiçoadas com o intuito de 

promover o desenvolvimento de produtos bioló-

gicos no país.

Priorização de análise para genéricos estra-

tégicos para o SUS: o estabelecimento de regu-

lamentos que buscaram agilizar procedimentos 

para o registro de medicamentos para doenças 

negligenciadas, estratégicos para o SUS ou objeto 

de PPPs pode ser considerada uma iniciativa par-

cialmente bem-sucedida na medida em que dire-

cionou o movimento da indústria farmacêutica 

para o registro de tais insumos e medicamentos. 

Essa tendência é visível no gráfico abaixo, em que 

se observa um forte crescimento de deferimen-

tos e indeferimentos de registros prioritários. No 

caso das priorizações indeferidas, estas podem 

ser explicadas pela tentativa da indústria se be-

neficiar de procedimentos mais ágeis, mas sem 

necessariamente solicitar o registro de genéricos 

considerados estratégicos para o SUS.

Se de um lado o elevado número de solicitações 

de registros nas filas preferenciais reflete clara-

mente o poder que a ANVISA possui em dire-

cionar o movimento da indústria, de outro lado, 

verifica-se que o lançamento de genéricos inédi-

tos (muitos dos quais estão inclusos em listas de 

insumos estratégicos) não acompanhou o volu-

Priorização da Análise

Fonte: ANVISA

45. A RDC 55/2010 que trata sobre o registro de produtos biológicos 

novos e biossimilares foi publicada em dezembro de 2010.

Registros de genéricos "inéditos" pela ANVISA

Fonte: Pro-genéricos
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acúmulo de priorizações indeferidas acaba atra-

sando a análise e liberação dos genéricos tidos 

como inéditos e estratégicos. Ou seja, embora a 

ANVISA tenha estabelecido um mecanismo pre-

ferencial de análise de medicamentos e insumos 

prioritários para o SUS, o que se verifica é que 

tal mecanismo ainda não tem cumprido plena-

mente o seu papel de estimular a produção mais 

qualificada de medicamentos genéricos seja para 

o mercado governamental seja para o mercado 

farmacêutico como um todo.

Embora sejam notáveis as ações da ANVISA 

em alinhar seus procedimentos às diretrizes das 

políticas industriais lançadas, o que se verifica é 

uma grande dificuldade institucional de cumprir 

os prazos estabelecidos para análise de pedidos 

para registro de medicamentos e de produtos de 

saúde, que na teoria deveriam ser realizados em 

90 dias, mas na prática existem muitos pedidos 

que fiquem na fila por mais de um ano. A de-

mora excessiva tem levado empresários a entra-

rem na justiça obrigando a ANVISA a analisar 

seus produtos em prazos estipulados por juízes 

através de mandados de segurança. Atualmente 

existem mais de 1.500 solicitações de análise para 

registro de medicamentos e de produtos de saúde 

pendentes na ANVISA e o número só tende a 

crescer.46

Além da demora na liberação de registros, a AN-

VISA também está atrasada em conceder certifi-

cados de boas práticas, documento que é o pri-

meiro passo para os registros sejam concedidos. 

De acordo com a INTERFARMA, a fila para o 

certificado de Boas Práticas de Fabricação está 

em cerca de 1.400 requisições pendentes para se-

rem analisadas pelo órgão regulador. Ainda que 

o total de CBPF emitidos nos últimos anos tenha 

aumentado, este aumento ainda não foi suficien-

te para atender a demanda de requisições que a 

ANVISA vem recebendo nos últimos anos. (ver 

gráfico a seguir)

É sabido que além de promover a inovação e 

impulsionar o desenvolvimento econômico, a 

ANVISA também é responsável por garantir 

a segurança sanitária e a proteção da saúde da 

população com rigorosos e necessários critérios 

de avaliação de medicamentos e outros produ-

tos industrializados de uso e consumo huma-

no. Porém, a demora excessiva da ANVISA em 

aprovar registros de medicamentos e conceder 

certificados de BPF resulta em efeitos negativos 

não apenas para o setor produtivo como tam-

bém para a população, que é afetada por uma 

menor competição do setor e consequentemente 

preços mais elevados, o que resulta em menor 

acesso da população a medicamentos. O próprio 

Estado que é um comprador de grande escala de 

medicamentos para abastecer o SUS também é 

afetado pela falta de oferta diversificada de me-

dicamentos no país.

A ANVISA reconhece o problema e argumen-

ta que para ter mais agilidade no processo de 

liberação de registros e de certificados de BPF 

Solicitação de registro de medicamentos 

genéricos e similares

Fonte: ANVISA

46. Dados da INTERFARMA.
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seria necessário aumentar o número de encarre-

gados da análise, credenciar novos laboratórios 

públicos para testar produtos, insumos e medi-

camentos e aumentar o prazo na legislação, dado 

que tanto o processo de análise se tornou mais 

Total de CBPF's emitidos por ano

Fonte: ANVISA

complexo ao longo dos últimos anos quanto o 

volume de solicitações de registros aumentou de 

forma significativa. Portanto, estas demandas da 

ANVISA poderiam fazer parte dos esforços do 

governo para melhorar o CIS nos próximos anos.
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4.3. Limitações dos principais instrumentos da PDP

Limitações dos principais instrumentos da PDP 

Instrumentos Gargalos e limitações

Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo

 Longo período de tempo entre o termo de compromisso e o início da produção dos 

medicamentos

 Entraves regulatórios e problemas nas negociações com os detentores da 

tecnologia

 PPPs assinadas potencialmente excedem a atual capacidade de produção dos 

laboratórios públicos.

Atualização da Lei de 

Compras Governamentais 

(Lei 12.349/2010)

 Requer regulamentação para ser aplicada na área da saúde

PROFARMA  Condições de contratação do PROFARMA ainda estão em patamar elevado para 

pequenas empresas. Para estas empresas, agentes intermediários difi cultam o 

acesso às linhas de crédito.

 Adequação quanto às necessidades e regras para aprovação de projetos entre setor 

privado e BNDES, pois próximo ao fi m do programa, pouco mais da metade do 

valor de concessões de crédito previstas foi utilizado.

 Apoio ao setor público por meio da linha para laboratórios ofi ciais nunca aconteceu 

por entraves burocráticos (auditoria pendente).

Laboratórios públicos 

capacitados

 Investimentos insufi cientes para converter laboratórios públicos em bases 

produtivas de medicamentos estratégicos e de alto custo.

 Poucos laboratórios públicos detêm certifi cação de boas práticas de fabricação.

BNDES FUNTEC  Recursos fi nanceiros disponibilizados pelo FUNTEC podem ser insufi cientes para os 

padrões do setor farmacêutico e farmoquímico

Lei da inovação - Subvenção 

econômica

 Recursos escassos para atender a demanda existente de projetos

Lei da inovação – Encomen-

das tecnológicas

 Regulamentação pendente para ser aplicada na área da saúde. Falta a defi nição 

sobre grau de inovação que o bem ou serviço deverá incorporar para poder ser 

“encomendado” pelo Estado.

Lei do Bem  Baixo número de empresas benefi ciadas pela Lei. 

Medidas da ANVISA  Mesmo com vontade política, ANVISA não é hábil o sufi ciente para cumprir os 

regulamentos estabelecidos.
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Impactos dos principais instrumentos sobre a ampliação do acesso a medicamentos e fortalecimento da cadeia 

produtiva nacional

Instrumentos Ampliação do acesso a 

medicamentos

Fortalecimento da cadeia 

produtiva nacional

Possíveis questionamentos / 

desafi os

Parcerias para o 

Desenvolvimento 

Produtivo

 Resultados pontuais na 

expansão da oferta de 

medicamentos estratégicos.

 Espera-se que maior oferta 

de medicamentos reduza 

preço unitário para o 

governo, reduzindo gargalo 

orçamentário e expandindo o 

acesso aos medicamentos.

 Entrada dos players nacionais 

nas compras governamentais 

(produtos com maior valor 

agregado).

 Qualifi cação do parque 

industrial nacional, no médio 

prazo, com a internalização de 

tecnologia transferida.

 Contratos de fornecimento de 

longo prazo com o governo 

garantidos a parceiros 

privados. - Melhora nas 

relações entre governo e setor 

privado.

 Como agilizar o processo de 

produção / transferência de 

tecnologia de medicamentos 

objetos de PPPs?

 Além das PPPs, quais outras 

maneiras o setor produtivo 

pode ser atraído pra qualifi car 

sua produção doméstica?

 As fl exibilidades aceitas pelo 

governo em relação ao nível 

de transferência de tecnologia 

de produtos de saúde podem 

afetar a nacionalização de 

tecnologia inédita no país?

Atualização da 

Lei de Compras 

Governamentais 

(Lei 12.349/2010)

 O impacto ainda não pode 

ser mensurado devido à 

regulamentação pendente da 

Lei para o setor da saúde

 Lei pode operar 

como incentivo para 

desenvolvimento tecnológico 

do país, melhorando a 

competitividade e ampliando a 

oferta nacional. 

 Dada a restrição orçamentária 

da saúde no Brasil, o aumento 

dos gastos públicos com 

aquisição de produtos de 

tecnologia nacional será 

sustentável no médio / longo 

prazo?

 Sobrepreço pago pelo governo 

a produtos de tecnologia 

nacional irá promover 

inovação e estimular produção 

de maior valor agregado no 

setor farmacêutico?

PROFARMA BNDES 

FUNTEC

PROFARMA

 Expansão do cesso deve ser 

contabilizada no médio prazo 

com o fi m dos projetos de 

P&D de novos produtos.

BNDES FUNTEC

 Ainda não há indicadores 

concretos que relacione este 

instrumento a ampliação do 

acesso a medicamentos.

 PROFARMA: Importante 

para o fortalecimento e 

consolidação, e em menor 

medida internacionalização da 

indústria nacional.

 Laboratórios de capital 

nacional médios e grandes 

foram principais benefi ciarias, 

que obtiveram fi nanciamento 

do BNDES para expandir 

capacidade produtiva, adquirir 

empresas e diversifi car 

portfólio de produtos.

 PROFARMA e em menor 

medida FUNTEC contribuíram 

para fomentar P&DI no país 

(com o desenvolvimento de 

processos e formulações de 

maior densidade tecnológica).

 Expansão da capacidade 

produtiva de medicamentos 

genéricos inéditos no país 

se benefi ciou do Profarma. 

Porém, o mesmo não ocorreu 

com o desenvolvimento de 

tecnologias de fronteira.

 FUNTEC: o volume de recursos 

para fomentar as operações 

é modesto dado o enfoque 

no desenvolvimento de 

biofármacos. Por outro 

lado, é difícil ampliar a 

carteira do FUNTEC para 

o desenvolvimento de 

tecnologia mais avançadas, 

dados os montantes bastante 

elevados.

 Maior interação entre centros 

de P&D e empresas é um dos 

desafi os a serem superados 

para ampliar uso de FUNTEC.

4.4. Impactos dos principais instrumentos sobre a ampliação do 
acesso a medicamentos e fortalecimento da cadeia produtiva 
nacional
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Impactos dos principais instrumentos sobre a ampliação do acesso a medicamentos e fortalecimento da cadeia 

produtiva nacional (continuação)

Instrumentos Ampliação do acesso a 

medicamentos

Fortalecimento da cadeia 

produtiva nacional

Possíveis questionamentos / 

desafi os

Laboratórios 

públicos 

capacitados

 Investimentos do governo 

triplicou capacidade de 

produção dos laboratórios 

públicos, porém capacidade 

ociosa persiste (66% de 

ociosidade em 2009).

 Unidades da Fiocruz se 

destacam por ter o maior 

número de PPPs assinadas. 

Também possuem parcerias 

com centros de pesquisa 

internacionais para produção 

de vacinas e medicamentos 

para doenças negligenciadas.

 Capacitação e modernização 

dos laboratórios ofi ciais podem 

atrair setor privado, já que o 

custo de entrada fi caria menor 

com os parceiros públicos. 

Atualmente apenas sete dos 23 

laboratórios públicos possuem 

certifi cação BPF.

 Expandir a capacidade de 

P&D dos laboratórios públicos 

é um desafi o do governo, 

dado que o foco da maioria 

dos laboratórios reside na 

formulação de medicamentos 

genéricos.

Lei da inovação 

- Subvenção 

econômica

 Maior período de maturação 

é necessário para medir 

resultados em inovação.

 Volume de recursos aumentou, 

porém a demanda de recursos 

pelo setor privado permanece 

alta.

 Recursos dispersos, porém 

importantes para fomentar 

cultura de inovação.

 Aproveitar produção de 

conhecimento da academia no 

setor privado

Lei da inovação 

– Encomendas 

tecnológicas

 Governo divulgou ações sobre 

encomendas tecnológicas 

para vacinas.

 Limitação do orçamento 

permitirá a encomenda 

de produtos e processos 

inovadores?

 Existe um vácuo de 

informações sobre o 

funcionamento e as 

regras para encomendas 

tecnológicas que permita que 

o setor privado participe das 

encomendas do governo.

Lei do Bem  Resultados concretos não 

mensuráveis

 Baixo número de empresas 

benefi ciadas

 Resultados focados no médio e 

longo prazo.

 O número de centros de P&D 

no país aumentou em 2001-10, 

porém  a economia brasileira e 

seu potencial de crescimento 

são elementos mais atrativos 

para infl uenciar as decisões 

empresariais do que incentivos 

tributários.

 Está em discussão a revisão da 

Lei que ampliará o alcance dos 

incentivos para maioria das 

empresas.

Medidas da ANVISA  ANVISA afeta diretamente 

o potencial de expansão da 

oferta de medicamentos 

(novos genéricos ou 

inovadores) para a população.

 ANVISA tem direcionado 

movimento da indústria 

farmacêutica para o registro 

de insumos e medicamentos 

estratégicos.

 Mesmo com alinhamento 

da ANVISA com políticas 

industriais, agência tem 

difi culdades em cumprir 

prazos, liberar registros e emitir 

certifi cados de BPF.

Elaboração: Prospectiva Consultoria



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   5 7

5. Situação atual

A análise da evolução do Complexo Industrial da 

Saúde (CIS) entre 2001 e 2011, apresentada nesta 

seção, está baseada principalmente nos três ele-

mentos de vulnerabilidade detectados no diag-

nóstico do governo, na avaliação dos recursos 

públicos destinados ao financiamento do SUS, 

nos instrumentos criados, e na ampliação do 

acesso aos serviços e produtos de saúde à popula-

ção. Ademais, foram analisadas estatísticas seto-

riais com o objetivo de descrever de que maneira 

os setores farmoquímico e farmacêutico respon-

deram aos incentivos dados tanto pelo governo 

quanto pela conjuntura econômica da última dé-

cada, buscando identificar eventuais gargalos e 

tendências que surgiram neste período.

5.1 Restrição orçamentária e 
seus impactos sobre o acesso a 
serviços de saúde

Um dos grandes desafios, reconhecidos pelo pró-

prio governo47 em seu diagnóstico, em política 

pública de saúde no Brasil é implementar a efe-

tiva universalidade do acesso a medicamentos e 

outros serviços de saúde no âmbito do SUS dian-

te de um cenário de escassez de recursos.

De uma maneira geral, o governo foi capaz de 

aumentar, mesmo que marginalmente, o número 

de cidadãos atendidos pelo sistema público de 

saúde; não há dados que provem se o número de 

medicamentos distribuídos pelo SUS aumentou. 

Porém, há uma grande fatia da população que 

ainda não tem acesso a serviços de saúde ou que 

é obrigada a comprar medicamentos e serviços 

de saúde com recursos próprios.

O gasto público cresceu a taxas mais altas do que 

o PIB, e participação dos gastos públicos nos gas-

tos totais em saúde no Brasil também cresceu 

gradativamente de 40% para 45% no período 

2001-09. De qualquer forma, o fato de este ter 

permanecido abaixo do gasto privado demonstra 

o quão desafiador em termos orçamentários é 

prover serviço público de saúde a toda população 

de um país de renda média e dimensões conti-

nentais como o Brasil.

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do 

IBGE (2008-2009)48 revela que dentre os gastos 

Vulnerabilidades identifi cadas pelo governo

1) Restrição orçamentária

2) Dependência de produtos importados

3) Setor industrial pouco desenvolvido / 

Baixa competitividade

Situação atual

Cumpriu metas?

Impacto das 

políticas públicas 

para o CIS

Impacto da 

conjuntura 

econômica

Elaboração: Prospectiva Consultoria

47. Dentre os pontos destacados como desafios ao SUS o governo 

elenca: “O subfinanciamento do SUS, evidenciado tanto pelo gasto 

per capita (em 2006, no Brasil, foi de US$ 426; na Argentina, esse valor 

foi de US$ 551; na Espanha, US$ 2.263; no Canadá, US$ 3.912, para 

dar alguns exemplos) quanto por indicadores simples, mas inquestio-

náveis, como o preço da consulta médica (R$ 10) ou de uma cirurgia 

cardíaca.”Em: Mais Saúde, Direito de Todos – 2008-2011, pág. 12.

48. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noti-

cias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1648&id_pagin=1



5 8

Gastos em saúde no Brasil

Fonte: Elaborado por Prospectiva Consultoria com dados da OMS.

privados com saúde, os gastos com assistência à 

saúde correspondem a 5,5% do orçamento das 

famílias. Dentro dos gastos com assistência à 

saúde, a compra de medicamentos é a que mais 

consome recursos particulares no Brasil. As par-

celas mais pobres da população são despropor-

cionalmente afetadas, comprometendo ao redor 

de 70% de seus gastos em saúde na compra de 

medicamentos, enquanto as parcelas mais ricas 

comprometem cerca de 35%49.

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA), em recente estudo50, divulgou dados so-

bre gastos sociais do governo federal, incluindo 

gastos em saúde. Neste estudo, as ações gover-

namentais são avaliadas individualmente, con-

tabilizando o que foi efetivamente gasto em uma 

Gasto Federal com Saúde

Fonte: Prospectiva com base em dados do IPEA/DISOC - estimativas 

anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR e das Contas Nacionais do IBGE. 

Dados divulgados por DATASUS.

determinada ação social, independentemente de 

vinculação ministerial e excluindo despesas não 

ligadas àquela atividade, como, por exemplo, os 

gastos em manutenção da burocracia. Por esta 

metodologia, observa-se um aumento nos gastos 

públicos nominais com saúde, porém observa-se 

também uma pequena queda no peso relativo 

destes gastos no total de despesas não financeiras 

do governo (i.e. a despesa primária excluindo os 

encargos e amortização da dívida pública). Isto 

indica que não houve esforço orçamentário sufi-

ciente para direcionar recursos adicionais para a 

saúde, mas apenas o aumento inercial dos gastos 

em função do aumento da arrecadação, da infla-

ção e do crescimento da economia.

49. Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008-2009), o IBGE de-

finiu sete classes de rendimento, nas quais o rendimento para a par-

cela mais pobre da população correspondeu ao orçamento familiar 

mensal de até R$ 830 enquanto que a parcela mais rica da população 

se enquadrou naquele grupo que possui rendimento mensal familiar 

superior a R$ 10.375.

50. Estudo disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/sto-

ries/PDFs/comunicado/110708_comunicadoipea98.pdf

Por sua vez, a porcentagem da população cober-

ta por planos privados de saúde pouco cresceu 

entre 2000 e 2009, indicando que para a maior 

parte da população o SUS ainda é a principal 

alternativa. Nota-se também que a maioria dos 

planos e seguros saúde não costumam cobrir me-

dicamentos, principalmente os de alto custo e 

média e alta complexidade.



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   5 9

Cobertura de planos privados de saúde

(% da população coberta)

Fonte: Agência Nacional de Saúde - Sistema de Informações de Benefi ciários 

e IBGE - Base demográfi ca. Dados divulgados por DATASUS. Elaborado por 

Prospectiva Consultoria.

Outro dado relevante é que os gastos do Ministé-

rio da Saúde com atenção à saúde51 são concen-

trados na atenção de média e alta complexidade, 

representando por volta de 2/3 do total destes 

gastos, e os restantes 1/3 para a atenção básica. 

O total de gastos com atenção à saúde, uma das 

melhores formas de se medir a capacidade e efi-

ciência do governo prover acesso ao sistema pú-

blico de saúde, oscilou entre 60% e 70% do total 

do orçamento do ministério entre 2004 e 2009.

No caso específico dos medicamentos, nota-se 

um aumento gradual ao longo da década dos 

percentuais do orçamento do Ministério da Saú-

de destinados à sua aquisição, passando de 7,2% 

em 2003 a 12,1% em 2011. Em termos nominais, 

os gastos públicos com medicamentos cresce-

ram a uma taxa média anual de 17%, alcançando 

R$10 bilhões em 2011.

O aumento relativo do gasto público com me-

dicamentos é resultado, principalmente, do au-

mento dos gastos com tratamento de doenças 

crônicas (e.g. hipertensão e diabetes) e com me-

dicamentos do componente especializado, que 

inclui a maioria dos medicamentos biológicos 

cujos preços têm subido a cada ano. Infelizmen-

te, não há dados oficiais suficientes para deter-

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS) e Subsecretaria de Planejamento 

e Orçamento do MS. Divulgado por DATASUS. Elaborado por Prospec-

tiva Consultoria.

Percentual de gastos do MS com atenção à saúde

51. Atenção à saúde, para fins deste estudo, significa o conjunto de 

ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento 

de doenças, incluindo medicamentos, internação hospitalar e am-

bulatorial.

Orçamento do MS

Fonte: Ministério da Saúde. Elaborado por Prospectiva Consultoria.
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minar o peso do aumento dos preços vis à vis 

um possível aumento do número de unidades 

de medicamentos compradas pelo Estado no au-

mento do gasto público com medicamentos. O 

orçamento do SUS também é pressionado por 

demandas judiciais que visam o fornecimento de 

medicamentos de alto custo52, que não constam 

dos protocolos clínicos do governo ou do RENA-

ME53, para um número restrito de pessoas.

No caso dos medicamentos para tratar doenças 

crônicas, é possível afirmar que o governo tem 

expandido a oferta através do Programa Farmá-

cia Popular, que fornece medicamentos subsidia-

dos em até 90%, e do Programa Saúde Não Tem 

Preço, que oferece gratuitamente 11 medicamen-

tos para diabetes e hipertensão. De acordo com 

dados do governo54, o programa Saúde não tem 

preço ampliou de forma significativa o acesso 

gratuito da população a medicamentos de maior 

prevalência como é o caso da diabetes e da hi-

pertensão. De janeiro a novembro de 2011, o nú-

mero de usuários do programa aumentou 264%, 

passando de 853 mil pacientes em janeiro para 

2,6 milhões em novembro. No período avaliado, 

o número total de pessoas beneficiadas alcançou 

quase 7 milhões de habitantes (ver seção 4.4.10).

5.2. Estrutura produtiva do 
setor e os impactos sobre 
a dependência externa e o 
desenvolvimento industrial da 
cadeia farmacêutica

A cadeia farmacêutica pode ser dividida em qua-

tro estágios produtivos: i) pesquisa e desenvol-

vimento de fármacos ou insumos farmacêuticos 

ativos (IFAs); ii) produção em escala dos IFAs; 

iii) transformação dos IFAs em medicamentos e 

iv)estratégia de marketing e comercialização dos 

medicamentos.

Fonte: Ministério da Saúde. Elaborado por Prospectiva Consultoria.

Gastos do MS por Grupos de Medicamentos

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estratégicos 8,2% 3,0% 15,5% 13,5% 11,3% 1,8% 1,8% 1,5% 1,7%

Básicos 6,3% 6,2% 5,2% 5,7% 5,0% 12,7% 12,7% 10,2% 10,8%

Excepcionais 18,3% 20,2% 26,1% 26,6% 30,7% 32,9% 35,2% 32,4% 31,1%

AIDS 18,3% 12,8% 12,5% 18,8% 15,4% 14,4% 14,4% 6,0% 8,6%

Coagulopatias 7,9% 5,2% 5,1% 4,8% 4,4% 4,3% 3,4% 3,2% 4,2%

Farmácia Popular n.d. n.d. n.d. 0,5% 2,1% 4,9% 4,8% 3,4% 4,8%

Imunobiológicos n.d. 12,2% 12,8% 9,4% 13,1% 11,4% 10,7% 24,8% 15,3%

Oncológicos 10,7% 8,0% 7,7% 7,3% 6,3% 6,4% 6,6% 9,9% 13,3%

Estados e 

Municípios

21,4% 15,7% 15,1% 13,4% 11,7% 11,1% 10,4% 8,5% 10,2%

Total (R$ bilhões) 2,8 4,0 4,4 5,1 6,4 7,0 7,5 10,1 9,8

52. “Para o ministro (da Saúde, a época José Gomes Temporão), o SUS 

é um marco de inclusão social no Brasil e as distorções provocadas por 

ações judiciais, em que há a exigência de compra de medicamentos 

de alto valor, podem comprometer a atual política de saúde pública. 

A progressão de aumento nos gastos do Ministério da Saúde com a 

compra de medicamentos por determinação judicial é geométrica. 

Foram gastos R$ 2,4 milhões, em 2005, R$ 7,6 milhões, em 2006, R$ 

17,3 milhões, em 2007, e R$ 52 milhões, em 2008.” Em:http://portal.

saude.gov.br/ 

53. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME),visa 

racionalizar as escolhas de aquisição de medicamentos pelos entes 

federativos, buscando indicar os medicamentos com melhor relação 

custos-benefícios para uma ampla gama de doenças. Compras utili-

zando recursos dos fundos tripartites podem utilizar apenas medica-

mentos constantes do RENAME.

54.Acesso a medicamentos gratuitos cresce 264%. Agência Saúde. 14 

de dezembro de 2011.
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No caso do Brasil, o país possui expertise apenas 

nos dois últimos estágios da cadeia. Mesmo com 

uma produção acadêmica relevante, ao longo da 

trajetória do desenvolvimento industrial brasi-

leiro, e especialmente da cadeia farmacêutica, 

atividades relacionadas à saúde mais intensivas 

em tecnologia e que fossem capazes de desenvol-

ver produtos inovadores não foram incorporadas 

à atividade industrial. Até mesmo o tamanho do 

mercado farmacêutico do Brasil, que se posicio-

na entre os dez maiores em nível mundial, não 

foi capaz de atrair a presença de uma indústria 

farmacêutica integrada e com razoável grau de 

densidade tecnológica.55 Diante deste cenário, o 

gap tecnológico nos dois estágios iniciais da ca-

deia produtiva farmacêutica (atividades de P&D 

e produção farmoquímica) não se alterou du-

rante o período 2001-2011 e continua sendo um 

desafio para o país.

5.2.1. Produção de fármacos e 
medicamentos no Brasil

Desde a década de 90, a nacionalização da pro-

dução de fármacos e medicamentos foi meta 

perseguida pelo governo federal56. De um lado, 

o objetivo é garantir a autonomia na produção 

de medicamentos, especialmente diante da vul-

Total de empresas e funcionários

produtos farmacêuticos (CNAE 1.0)

Elaboração: Prospectiva com base em dados da PIA-IBGE57

Total de empresas e funcionários (com 5 

empregados ou mais)

Setores farmacêutico e farmoquímico (CNAE 2.0)

Elaboração: Prospectiva com base em dados da PIA-IBGE57

55. Pedro Palmeira. A indústria farmacêutica nacional: panorama 

atual e desafios a luz da acão do BNDES e outros agentes. Parcerias 

Estratégicas. Edição Especial . v.15. n.31 311-314. Jul-Dez 2010.

56. “Em termos macroeconômicos, esse período foi marcado pelo in-

centivo às importações via redução das tarifas aos produtos estrangei-

ros, como parte das políticas de abertura comercial, e pela forte apre-

ciação do câmbio a partir do Plano Real. A conjunção desses fatores 

com o intenso movimento de fusões e aquisições das grandes empre-

sas multinacionais, reduziu os elos de integração da cadeia produtiva 

farmacêutica nacional, com consequente aumento das importações 

e redução do número de fábricas no País”. Em: Apoio do BNDES ao 

complexo industrial da saúde: a experiência do PROFARMA e seus 

desdobramentos. Pág. 16.

57.A série de dados de empresas e empregos do setor farmacêutico e 

farmoquímico não é homogênea pois a partir de 2008, com dados re-

troativos à 2007, o IBGE alterou a forma de classificação das empresas. 

Até 2006 os dados disponíveis são apenas para o grupo de produtos 

farmacêuticos, que engloba farmacêuticos e farmoquímicos, pois este 

era um subsetor da indústria química. A partir de 2007 o grupo de 

produtos farmacêuticos é elevado a categoria de setor, tornando-se 

possível verificar no nível dos subsetores o peso da indústria farma-

cêutica e da indústria farmoquímica.

nerabilidade cambial, que pode provocar uma 

elevação abrupta nos preços, ameaçando a conti-

nuidade dos programas de saúde. Por outro lado, 

aumentar a produção local sempre foi visto como 
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sinônimo de fortalecimento do parque produtivo 

nacional em um setor considerado estratégico 

pelo governo. De uma maneira geral, pode-se 

afirmar que a produção nacional de medicamen-

tos, seja por empresa de controle nacional ou 

estrangeiro, cresceu e se sofisticou nos últimos 

10 anos. Porém, o país ainda não produz quan-

tidade relevante de medicamentos de alta com-

plexidade, de biológicos ou de fármacos. Isto é, a 

produção nacional ainda é focada essencialmen-

te em medicamentos genéricos e básicos.

No que diz respeito ao número de pessoas em-

pregadas no setor e o número de empresas, veri-

fica-se um discreto aumento no número total de 

pessoas empregadas no setor quando somados os 

dois setores. Observa-se também que o proces-

so de consolidação verificado no período entre 

2007 e 2009, provocou a queda do número total 

de empresas farmacêuticas com cinco ou mais 

funcionários de 554 em 2007 para 498 em 2009. 

O número de empresas farmoquímicas passou 

de 47 para 48 empresas no mesmo período.

A taxa média de utilização da capacidade instala-

da do setor farmacêutico oscilou ao redor de 70% 

entre 2006-09. Isto demonstra que há margem 

para aumento da produção sem a necessidade de 

novos investimentos em ativos fixos. De acordo 

com representantes da indústria doméstica, a ca-

pacidade instalada ociosa do setor é consequên-

cia dos investimentos realizados para aumento 

da produção da década de 1990 e do aumento das 

importações neste período.58

Em relação ao valor da transformação indus-

trial (valor agregado pela indústria descontado 

os custos de insumos) das duas indústrias, em 

valores constantes de 2009, houve uma evolução 

positiva de R$ 13 bi para R$ 18 bi. No entanto, 

com a desagregação das estatísticas nas ativi-

dades econômicas em indústria farmacêutica e 

indústria farmoquímica a partir de 2007 nota-

-se que deste total muito pouco é decorrência da 

produção farmoquímica. Dos R$ 18 bi alcança-

dos em 2009, apenas R$ 245 milhões é resultado 

da atividade farmoquímica.

O descolamento da taxa de crescimento das ven-

das de medicamentos no varejo sobre o valor da 

transformação industrial, além da manutenção 

dos níveis de capacidade ociosa nos últimos 

anos, reforçam a hipótese de que a indústria se 

expandiu na última década em grande medida 

por meio das importações de insumos farma-

cêuticos e até mesmo de medicamentos acabados 

(ver gráficos da próxima seção). Tendo em conta 

este cenário, as políticas industriais adotadas não 

tiveram sucesso em estimular a produção nacio-

nal, o que, em grande medida, também explica a 

piora do déficit comercial do CIS.

Utilização média da capacidade instalada (Mar/06 a Set/11)

Fonte: FGV. Divulgado por SINDUSFARMA

58. “Em função dos investimentos realizados na última década (de 

1990) a indústria brasileira de medicamentos tem capacidade para 

fornecer mais de 2 bilhões de caixas anualmente. Hoje (2002) boa 

parte desta capacidade está ociosa em função não só da retração do 

mercado mas também devido às crescentes importações de produtos 

em doses” – Fonte: O impacto das importações no setor produtivo 

químico-farmacêutico no Brasil  – ABIFINA – pág. 7.
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Produção e transformação industrial

Produtos farmacêuticos (CNAE 1.0)

Defl acionado pelo IPCA 2009

Fonte: PIA-IBGE

Valor da transformação industrial

Setores farmacêutico e farmoquímico (CNAE 2.0)

Defl acionado pelo IPCA 2009

Fonte: PIA-IBGE

Balança comercial do complexo 

industrial da saúde (CIS)

Fonte: Prospectiva com base em dados do AliceWeb-MDIC.

Nota: Complexo industrial da saúde inclui medicamentos, fármacos 

e adjuvantes, vacinas, hemoderivados, produtos de diagnósticos e 

equipamentos médicos.

que as exportações brasileiras tenham crescido 

em valor durante a década, a partir de 2005, o 

crescimento das importações manteve-se supe-

rior, passando de USD 3,31 bilhões para USD 9,5 

bilhões em 2011, acentuando ainda mais o déficit 

comercial do CIS.

O chamado “complexo farmacêutico ampliado” 

(que inclui fármacos, medicamentos, vacinas e 

hemoderivados), em específico, representou 2/3 

do valor do déficit, o que aponta a fragilidade 

deste grupo, tanto em perspectiva da política in-

dustrial quanto comparativamente às metas de 

autonomia buscadas pelo SUS na produção de 

medicamentos.

5.2.2. O défi cit comercial no 
Complexo Industrial da Saúde (CIS)59

Um dos desafios não superados pelo governo foi 

a diminuição do déficit no CIS. Até a metade 

dos anos 2000, as importações de produtos do 

CIS se mantiveram relativamente estáveis. Ainda 

59.  Ver Nota Metodológica no Anexo I para ter acesso à relação 

de produtos incluídos no Complexo Farmacêutico e no Complexo 

Industrial da Saúde.



6 4

disponíveis62. O maior nível de detalhamento por 

grupo de produtos do CIS permitiu analisar e 

identificar tendências com maior profundidade. 

No entanto, é importante ressaltar que o estudo 

não tem a pretensão de chegar a um resultado 

exato, dado que o governo e nem mesmo os re-

presentantes do setor conhecem este número.

O gráfico acima sugere que há uma forte corre-

lação entre o crescimento das importações de 

medicamentos, fármacos e adjuvantes e o cres-

cimento das compras públicas de medicamentos 

pelo governo federal. Entretanto, também é im-

portante notar que o crescimento da economia 

e das vendas de medicamentos no varejo, assim 

como a valorização do câmbio também favorece-

ram o crescimento das importações.

Embora o crescimento acelerado das importa-

ções de medicamentos seja visto como um fator 

de vulnerabilidade pelo governo, estatísticas do 

IBGE indicam que a participação das importa-

ções de produtos do CIS sobre a oferta total au-

mentou de 8,2% em 2000 para 9,8% e, 2009. Den-

tre os produtos do CIS, o maior grau de depen-

dência externa do Brasil está nos fármacos cujas 

importações sobre o tamanho do mercado local 

passou de 72,7% em 2000 para 86,2% em 201163. 

Outro segmento que possui relativa dependência 

das importações é o de aparelhos e instrumentos 

para uso médico-hospitalar cuja participação das 

importações sobre a oferta total variou de 23,5% 

a 24,1% durante o período de 2000 a 2009.

Balança comercial do complexo farmacêutico 

ampliado (inclui vacinas e hemoderivados)

Fonte: Prospectiva com base em dados do AliceWeb-MDIC.

Nota: Complexo farmacêutico ampliado inclui medicamentos, fármacos 

e adjuvantes.

Ao se analisar os dados estatísticos de comércio 

exterior do CIS verificou-se uma dificuldade de 

quantificar com exatidão o tamanho do déficit 

comercial para o segmento de fármacos, que 

inclui diversas linhas tarifárias pertencentes ao 

capítulo 29 de produtos químicos, os quais pos-

suem usos diferenciados por outras indústrias 

(e.g. cosméticos, fertilizantes e veterinária). As 

diferenças entre os dados disponíveis pelas duas 

associações representantes do segmento de fár-

macos, a Abifina60 e a Abiquifi61, reforçam a difi-

culdade metodológica de quantificar o universo 

das importações de fármacos.

Considerada as ressalvas em relação aos dados 

de comércio exterior, o estudo adotou uma me-

todologia própria buscando se aproximar do 

universo estimado pela Abifina e Abiquifi além 

de aumentar o nível de detalhamento dos dados 

60. Ver estatísticas de comércio exterior em: http://www.abifina.org.

br/estatisticas.asp

61. Ver estatísticas de comércio exterior em: http://www.abiquifi.org.

br/mercado_estatisticas.html

62. Para se chegar aos valores estimados foram usadas como fonte 

estudos, apresentações e relatórios emitidos pelo próprio governo 

federal ou órgãos e agências oficiais bem como seleção das estatísticas 

de comércio exterior correspondente ao Sistema Harmonizado. Mais 

detalhes sobre os grupos de NCMs utilizados para o cálculo do déficit 

do CIS e da cadeia farmacêutica veja o ANEXO I.

63. Assim como ocorre com informações relacionadas a comércio 

exterior, em relação aos dados de produção nacional de fármacos, a 

Abiquifi e a Abifina divergem em relação à dependência externa de 

fármacos sobre a demanda nacional. Enquanto que a Abiquifi aponta 

um percentual de dependência externa de fármacos de 85,6% em 

2010, a Abifina afirma que o fornecimento externo de insumos far-

macêuticos importados alcançam cerca de 95% da demanda nacional
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Evolução de dados selecionados

Fonte: Prospectiva com base em 

dados do Aliceweb-MDIC.

No que se refere às exportações do CIS, um dos 

objetivos explícitos da política industrial era 

aumentar e diversificar a pauta exportadora do 

setor. Em valor, as exportações subiram, pas-

sando de USD 484 milhões em 2000 para USD 

2,3 bilhões em 2010, no entanto não se diversi-

ficaram.64 A pauta exportadora, que já era sig-

nificativamente concentrada, contrariamente à 

intenção governamental, se concentrou ainda 

mais. No ano 2000, o número total de produtos 

exportados65 (NCMs) passou de 363 para apenas 

371 em 2010. Por sua vez, os 10 NCMs de maior 

valor de exportação cresceram em participação, 

passando de 54,1% do valor total das exporta-

ções em 2000 para 66,7% em 2010; o mesmo é 

válido para 20 primeiros NCMs cuja participa-

ção passou de 72,2% do valor total exportado 

em 2000 para 84,4% em 2010. Entre os fármacos 

a concentração é ainda maior, uma vez que os 

10 NCMs com maior valor em 2000 detinham 

64. Para verificação deste desafio foi feito um comparativo da pauta 

exportadora de fármacos e adjuvantes, medicamentos, vacinas e he-

moderivados nos anos 2000 e 2010, conforme metodologia exposta 

no anexo I - Nota sobre a Metodologia adotada neste estudo. 

65. Foram utilizados os NCMs de oito digítos, também chamados de 

NCMs dos produtos, por ser o mais alto detalhamento disponibiliza-

do pelo MDIC. Entretanto, deve-se ressaltar que alguns NCMs, deno-

minados de “genéricos”, podem ter mais de um produto sob mesma 

classificação. 

Cadeia farmoquímica e farmacêutica

Evolução das importações de medicamentos e fármacos

Fonte: Prospectiva a partir de dados de Aliceweb-MDIC e Abiquifi .



6 6

Participação % das Importações na Oferta Total

Produtos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produtos farmoquímicos 72,7 80,9 90,9 93,9 91,1 83,2 84,7 82,5 87,1 82,4

Medicamentos 8,2 10,4 11,8 11 10,9 8,8 9 10,0 10,0 9,8

Materiais para usos médicos, 

hospitalares e odontológicos

8,4 8,9 9,2 7,2 7 6 5,1 5,9 5,6 5,3

Aparelhos e instrumentos 

para usos médico-hospitalar e 

odontológico

23,5 28,8 26,5 22,4 22,9 21,4 21,4 22,4 22,3 24,1

Fonte: IBGE - Conta-Satélite de Saúde, períodos 2000-2005, 2005-2007 e 2007-2009.

Nota: O IBGE adota considera como oferta total as importações e o valor de produção das atividades no país dos produtos selecionados.

Exportações e Importações de Farmoquímicos e Adjuvantes Farmacotécnicos - U$ mi (FOB)

 Prod. Local Estimada Exportações Importações

Ano Farmoq.1 Adj.2 Total Farmoq. Adj. Total Farmoq. Adj. Total
Imp./Mercado 

Local

2006 424 106 530 221,6 64,4 286,0 1.114,4 41,6 1.156,0 82,6%

2007 495 121 616 272,6 79,0 351,6 1.600,0 48,6 1.648,6 86,2%

2008 565 123 688 341,2 80,7 421,9 2.021,6 65,3 2.086,9 88,7%

2009 600 125 725 359,9 81,8 441,7 2.048,6 59,6 2.108,2 88,2%

2010 866 139 1.005 514,8 81,5 596,3 2.362,2 59,5 2.421,7 85,6%

2011 1.159 155 1.314 807,7 96,9 904,6 2.483,7 77,5 2.561,2 86,2%

Elaboração: Prospectiva com dados da Abiquifi .  (1) Farmoquímicos  (2) Adjuvantes

75,7% do valor total exportado e em 2010 corres-

pondiam a 93,3% do total exportado.

Ao analisar os setores deficitários ao longo da 

última década, o que se verifica foi uma dimi-

nuição do peso dos fármacos e medicamentos 

que no ano 2000 correspondiam juntos a 65% 

do déficit do complexo industrial da saúde. Em 

2011, a participação de medicamentos, fárma-

cos e adjuvantes sobre o déficit total passou 

para 45,7%. Por outro lado, todos os demais 

segmentos (vacinas, hemoderivados e aparelhos 

médico-hospitalares) tiveram sua participação 

aumentada de 35% a 55% na última década. Essa 

maior diversificação entre os setores deficitários 

ao longo dos últimos dez anos decorre tanto do 

amadurecimento do setor farmacêutico brasilei-

ro como do considerável aumento dos gastos do 

governo com produtos de maior complexidade 

tecnológica.

No caso do déficit no segmento de fármacos66, 

o perfil dos produtos importados é de insumos 

farmacêuticos de baixo e médio valor agregado67. 

66. O Brasil importa mais de US$ 1,5 bilhão de insumos farmacêuticos 

ao ano. São mais de 2 mil itens que chegam ao País e são utilizados na 

produção de medicamentos, tendo como maiores fontes de suprimen-

to Países da Europa, a Índia e a China. A Europa, considerada a maior 

geradora de sínteses, provê insumos de alta tecnologia ao Brasil. A 

Índia abastece o mercado brasileiro com insumos desenvolvidos para 

o tratamento da AIDS, fornecendo ainda vários produtos de síntese, 

como antimicóticos, antiulcerosos, antiviróticos e antiinflamatórios. 

Da China, todos os anos chegam vitaminas e produtos de fermenta-

ção.” Em: NOTA INFORMATIVA DO BRASIL SOBRE IFAs – Ata n° 

2 /10 do SGT n° 11 – Mercosul. Pág. 2.

67. A RDC n° 10 de 24 de março de 2011 estabelece atualmente as 

regras para importação de medicamentos, substituindo a Portaria 

SVS nº 185, de 8 de março de 1999. Ambas já mantinham um alto 

grau de exigências, com linha de produção certificada de acordo com 

as boas práticas de fabricação e controle. Este controle regulatório 

representa uma barreira aos laboratórios estrangeiros, justificando a 

menor presença de fornecedores de medicamentos acabados impor-

tados com menor qualidade como é o caso dos asiáticos. Já no caso 

da legislação sobre insumos farmacêuticos, esta é mais tênue, abrindo 

espaço também para a importação destes produtos oriundos de Países 

emergentes nesta indústria, principalmente Índia e China.
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1,1%
Materiais 
de uso e 
consumo

4,6%
Vacinas

5,5%
Hemode-

rivados

Contribuição dos setores ao défi cit do CIS 

ano 2000 - Défi cit de USD 2,8 bi (FOB)

23%
Aparelhos, 
equipamentos 
e instrumentos 
médico-
hospitalares

32,2%
Medicamentos33,6%

Fármacos e 
adjuvantes

Fonte: Aliceweb, MDIC

5,6%
Vacinas

Contribuição dos setores ao défi cit do CIS 

ano 2011 - Défi cit de USD 9,5 bi (FOB)

30,9%
Aparelhos, 
equipamentos 
e instrumentos 
médico-
hospitalares

28,4%
Medicamentos

17,9%
Hemode-
rivados

28,4%
Medicamentos

17,3%
Fármacos e 
adjuvantes

Fonte: Aliceweb, MDIC

Importação de medicamentos (2011)

Principais fornecedores do Brasil

10,9%
Suiça

16,7%
Alemanha

17,6%
Estados Unidos

11,7%
Demais países

6,1%
França

5,4%
Itália

3,6%
Irlanda

3,6%
Dinamarca

4,1%
Porto Rico

4,9%
Reino Unido

1,5%
México

2%
Austria 2,5%

Argentina

2,5%
Espanha

3,3%
Suécia

3,4%
Índia

Fonte: Aliceweb, MDIC
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Importação de fármacos (2011)

Principais fornecedores do Brasil

10,9%
Suiça

16,7%
Alemanha

17,6%
Estados Unidos

11,7%
Demais países

5,4%
Itália

3,6%
Dinamarca

1,5%
México

2%
Austria 2,5%

Argentina

2,5%
Espanha

3,4%
Índia

Fonte: Aliceweb, MDIC

Ainda que o governo tenha tomado algumas 

ações para ampliar a capacidade de produção far-

moquímica, é pouco provável que este cenário se 

modifique no médio prazo. O desenvolvimento 

de um complexo farmoquímico demanda vulto-

sos investimentos em instalações fabris e requere 

um alto número de mão de obra qualificada que 

não necessariamente existe no país. Ademais, os 

fornecedores asiáticos (Índia e China) são muito 

competitivos, o que provavelmente exigirá mais 

do que investimentos em máquinas e capital 

humano dos empreendedores brasileiros. Para 

competir neste mercado, seria necessário reduzir 

o custo Brasil (e.g. carga tributária, infraestrutu-

ra de baixa qualidade em modais caros, e encar-

gos trabalhistas) e investir em inovação.

5.2.3. Balança comercial do setor 
farmacêutico no âmbito global

A avaliação comparada dos saldos comerciais 

para o setor farmacêutico dos países com ca-

racterísticas populacionais e industriais seme-

lhantes ao Brasil, como é o caso da Rússia, ou de 

países com grandes mercados e uma indústria 

farmacêutica doméstica desenvolvida como é o 

caso dos Estados Unidos, sugere que o saldo co-

mercial superavitário do setor farmacêutico não 

é o melhor indicador para avaliar e balizar metas 

de desenvolvimento industrial.

Existem grandes disparidades entre resultados 

de comércio exterior no setor de saúde entre os 

países. Existem poucos grandes exportadores lí-

quidos, como Suíça e Irlanda, que são superavi-

tários em todos os segmentos do CIS. Em geral, 

estes casos são resultado do tamanho do país que 

é exportador líquido de quase tudo que produz, 

ou decorrem de estratégias empresarias de gran-

des players do setor que selecionam suas bases 

produtivas de acordo com as vantagens compe-

titivas ofertadas (i.e. baixa tributação, ambiente 

regulatório favorável, incentivos a P&D, mão de 

obra qualificada entre outros).
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Balança comercial

Suiça

Índia

Irlanda

China

Fonte: COMTRADE – ONU.

Balança comercial

México

Estados Unidos

Rússia

Japão

Fonte: COMTRADE – ONU.
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No caso dos países emergentes, China e Índia, 

apesar de se destacarem no mercado, a Índia 

acumula superávit apenas em medicamentos en-

quanto que a China está bem posicionada apenas 

como exportadora de fármacos, o que indica que 

ambos os países não dominam todas as etapas de 

produção da cadeia fármaco-farmacêutica.

Ao tomar como exemplo um país de posição 

equivalente a do Brasil, como é o caso Rússia, 

verifica-se que este país é fortemente deficitário 

em todos os segmentos que compõem o comple-

xo industrial da saúde. Até mesmo países tidos 

como referência de amadurecimento do setor 

farmacêutico, com setor produtivo altamente 

inovador como é o caso do Japão e dos Estados 

Unidos, apresentam déficits comerciais signifi-

cativos.

Em alguns casos, o déficit em determinada etapa 

da cadeia produtiva é crucial para manter a com-

petividade nos segmentos da cadeia com maior 

valor agregado. Portanto, não é coerente perse-

guir o fim do déficit comercial do CIS como um 

fim em si mesmo. O diagnóstico do governo está 

correto ao identificar uma vulnerabilidade orça-

mentária do SUS em função de uma desvaloriza-

ção cambial. Porém, como o exemplo de outros 

países explicitam, eliminar o déficit comercial do 

setor pode ser uma solução inatingível. Ademais, 

a simples substituição de importações sem o efe-

tivo desenvolvimento de uma indústria que in-

veste em P&D&I, pode significar que o governo 

estará sempre resolvendo o problema do déficit 

comercial do passado e não do futuro.

5.3. Evolução do mercado 
farmacêutico e seus impactos 
sobre o desenvolvimento 
industrial e competitividade da 
cadeia farmacêutica

Ao analisar a evolução do mercado farmacêuti-

co brasileiro na última década, observa-se uma 

forte expansão tanto em valor como em volume 

de medicamentos vendidos pelo canal farmácia. 

Entre 2003 e 2010, as vendas privadas de produ-

tos farmacêuticos cresceram a uma taxa anual 

média de 14%, passando de R$ 14 bilhões para 

R$ 36 bilhões. Em volume a taxa de crescimento 

foi menor (8%), porém não menos importante, 

passando de 1,21 bilhão para 2,07 bilhões de uni-

dades em 2010.

Neste período, o aumento da renda média da 

população e a introdução de medicamentos ge-

néricos com preços no mínimo 35% menores do 

que os dos medicamentos de referência foram os 

dois elementos cruciais para a expansão do mer-

cado farmacêutico. A ampliação dos Programas 

Farmácia Popular e Aqui tem Farmácia Popular, 

de forma menos significativa, também impulsio-

naram a expansão da oferta de medicamentos 

genéricos a baixo custo para a população.

Neste cenário, as empresas nacionais souberam 

tirar proveito das oportunidades de mercado tra-

zidas pela edição da Lei de Genéricos de 1999, 

capacitando-se e adquirindo competências espe-

cialmente nas etapas de formulação e no registro 

Mercado farmacêutico brasileiro 

(Canal farmácia)

Fonte: IMS Health
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Evolução do mercado de genérico no Brasil

Fonte: IMS Health

Os indicadores de participação dos genéricos 

em países desenvolvidos, conforme dados abai-

xo, o crescente número de patentes expiradas de 

medicamentos de vendas elevadas nos próximos 

anos e as políticas públicas do governo para pro-

mover o aumento da participação dos genéricos 

no mercado farmacêutico são elementos que re-

forçam a tendência expansionista deste segmen-

to do mercado farmacêutico brasileiro.

É importante destacar que a expansão do mer-

cado de genéricos não ocorre apenas no Brasil, 

sendo este um movimento global do setor. A es-

cassez de “pipelines” de drogas obtidas por rotas 

químicas, expiração de medicamentos (campe-

ões de vendas), os gastos crescentes em P&D 

para lançamento de novas drogas são alguns dos 

elementos responsáveis por direcionar as estraté-

gias dos players globais para o segmento de gené-

ricos, que embora não seja uma área de negócios 

inovadora, tem apresentado boas oportunidades 

de negócios para os laboratórios. Laboratórios 

multinacionais, como Sanofi-Aventis e Pfizer, 

entraram no segmento de genéricos adquirindo 

laboratórios de capital nacional, intensificando a 

concorrência e pressionando a redução das mar-

gens de lucro do setor.

Participação dos medicamentos genéricos sobre o total do mercado

Fonte: IMS Health em Pró-Genéricos 

- Enifarmed

de produtos de síntese química e ganhando parti-

cipação de mercado. A expansão do segmento de 

genéricos tem sido tão dinâmica que segundo os 

dados da Progenéricos, a participação dos gené-

ricos no mercado farmacêutico alcançará 24,4% 

do volume comercializado ao final de 2011.
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entanto, embora o governo defenda a criação 

de “campeões nacionais” em diversos setores da 

economia brasileira, no setor farmacêutico ainda 

não está claro qual é (ou quais são) o laboratório 

nacional que se candidatará à consolidador do 

setor.

Conforme apontam os dados do IMS, o processo 

de consolidação no mercado farmacêutico brasi-

leiro foi muito mais motivado por uma tendência 

mundial na qual o Brasil serviu como base de 

expansão da indústria estrangeira do que pela in-

tervenção de instrumentos governamentais. En-

tretanto, laboratórios nacionais como, por exem-

plo, a Hypermarcas, também foram às compras 

para manter sua competitividade em segmentos 

menos intensivos em inovação e adquiriram ou-

tros laboratórios nacionais com apoio do BNDES 

(ver linha do tempo abaixo).

Observe-se que entre os 10 maiores grupos far-

macêuticos do mercado de varejo brasileiro, 

apenas três não fizeram aquisições relevantes no 

mercado brasileiro (EMS, Eurofarma e J&J), mas 

se consideradas também operações de aquisição 

no exterior, apenas a EMS não estaria ainda en-

volvida neste processo. A participação de mer-

cado dos dez maiores laboratórios subiu de 46 

para 58%.

As compras públicas, que no ano de 2010 se 

aproximaram do valor de R$ 10 bilhões, não al-

teraram este quadro de forma significativa. Entre 

os cinco maiores laboratórios fornecedores do 

governo, apenas a Roche e a Abbott não estão en-

tre as 10 maiores do varejo e estariam entre as 10 

maiores do setor varejo mais governo. Nenhum 

laboratório brasileiro possui presença significa-

tiva em compras governamentais devido, prin-

cipalmente, à maior complexidade dos medica-

mentos inovadores, biotecnológicos e vacinas.

Evolução da qualidade de unidades de 

medicamentos

Canal farmácia e institucional (non-retail)

Fonte: IMS Health

Frente a recente tendência global de consolida-

ção do setor farmacêutico, os laboratórios na-

cionais tem se movimentado de modo a manter 

sua competividade neste segmento. Entre as es-

tratégias adotadas pelos players de capital na-

cional, destacam-se a aquisição de empresas que 

complementem seu portfólio, o licenciamento 

de genéricos inéditos no país, e as parcerias in-

ternacionais para desenvolvimento de produtos 

de maior valor agregado como aqueles que en-

volvem a biotecnologia moderna.

5.3.1. Consolidação do mercado 
global e nacional

O processo de consolidação entre laboratórios 

nacionais é expresso como um dos objetivos es-

tratégicos colocados pelo governo federal. No 
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Uma década de consolidação do setor – principais fusões e aquisições com refl exos no mercado brasileiro

Aché 

adquire 

Asta 

Medica

Novartis 

adquire 

Hexal

Bayer 

adquire 

Schering

Aché adquire 

Biosintética

Merck 

adquire 

Serono

Libbs adquire Mayne 

Pharma do Brasil Farmasa 

adquire 

Barrene

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hypermarcas 

adquire D.M. Hypermarcas 

adquire 

Farmasa

Hypermarcas 

adquire Luper 

e Mantecorp

Shering 

Plough 

adquire 

Organon

Sanofi  

adquire 

Medley

Pfi zer 

adquire 

Wyeth
União 

Química 

adquire 

BioMacro

Hypermarcas 

adquire 

NeoQuímica

MSD se funde 

a Schering 

Plough

Abbott 

adquire 

Solvay

MSD 

adquire 

Alcon

Pfi zer 

adquire 

50% da 

Teuto

Aché 

adquire 

50% da 

Melcon

Fonte: Pesquisa Prospectiva Consultoria

Consolidação do Setor – Os 10 Maiores Grupos Farmacêuticos em Vendas no Varejo

2002 

(R$ 11,7 bilhões, equivalnte a 46% do mercado)

2010 

(R$ 21 bilhões, equivalente a 58% do mercado)

1. Sanofi -Aventis + Sanofi -Pasteur1 1. Sanofi -Aventis + Sanofi -Pasteur + Medley1 

2. Aché 2. EMS + Germed1 + Legrand1 

3. Pfi zer 3. Hypermarcas (D.M. + Farmasa + Barrene + NeoQuimica + 

Luper + Mantecorp)1 

4. Novartis 4. Novartis + Sandoz + Hexal1 

5. GlaxoSmithkline 5. Pfi zer + Wyeth + Teuto1  

6. Schering Plough 6. Aché + Asta Médica + Biosintética + Melcon1 

7. EMS + Germed1 7. Eurofarma 

8. Johnson & Johnson + Janssen Cilag1 8. MSD + Schering Plough + Organon + Alcon1 

9. MSD 9. Bayer Pharma + Schering1 

10. Boehringer 10. Johnson & Johnson + Janssen Cilag1 

Fonte: IMS Nota (1): Empresas que fazem parte do mesmo grupo empresarial.

Ranking de vendas – Varejo e institucional (2010)

Fonte: IMS Health
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5.4. Acesso à saúde e 
medicamentos no SUS

De acordo com o diagnóstico do governo federal 

apresentado no primeiro capítulo, a primeira e 

mais importante motivação para a formulação e 

implementação de todas as políticas apresenta-

das até este momento foi a garantia do acesso à 

saúde no âmbito do SUS, dentro de seus princí-

pios de universalidade, equidade e integralidade. 

Neste contexto, os medicamentos estão posicio-

nados como elementos centrais para a concreti-

zação desta proposta.68

Reconhece-se em âmbito global que a ampliação 

do acesso a medicamentos para a população é a 

intervenção terapêutica mais adotada e de maior 

custo-efetividade e quando bem utilizada resul-

tam na economia de recursos nos sistemas na-

cionais de saúde.69 Muitas situações já compro-

varam que a falta de medicamentos no sistema 

de saúde sobrecarrega ainda mais o sistema com 

internações dispensáveis, o agravo de quadros 

clínicos que poderiam ser controlados ambulato-

riamente, piorando ainda mais as desigualdades 

existentes nos países em desenvolvimento.

A quantificação e avaliação da disponibilidade 

de medicamentos através do SUS são dificulta-

das pela escassez de dados e pesquisas em série 

histórica que permitam comparar a evolução do 

número de pessoas beneficiadas.

Neste sentido, ao longo da década três pesquisas 

de abrangência nacional procuraram avaliar o 

acesso à saúde, principalmente sob o ponto de 

vista de seus usuários, uma vez que há grande 

heterogeneidade regional.70

A primeira destas pesquisas ficou conhecida 

como “Pesquisa Mundial em Saúde”, feita para 

o Brasil em 2003 em parceria entre a OMS e a 

FIOCRUZ. A segunda foi divulgada em 2005, 

também em parceria entre a OPAS e o MS, com 

o tema “Avaliação da Assistência Farmacêutica 

no Brasil”. A mais recente ocorreu em 2011, rea-

lizada pelo IPEA, chamada de “Sistema de Indi-

cadores de Percepção Social: Saúde”.71 Além des-

sas pesquisas que foram realizadas pelos órgãos 

governamentais e internacionais de saúde, mais 

recentemente, no início de 2012, a Confederação 

Nacional da Indústria também realizou uma pes-

quisa de percepção da população sobre a saúde.

O primeiro dado relevante apresentado nestas 

pesquisas diz respeito ao grau de satisfação da 

população com a assistência à saúde (tanto pú-

blica quanto privada) no Brasil. Nota-se que en-

quanto 27,2% estão satisfeitos ou muito satisfei-

tos, 57,8% encontravam-se insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos.72

Dados mais recentes da pesquisa da CNI indicam 

que o percentual da população que desaprova o 

sistema público de saúde aumentou para 61% em 

2011. De acordo com a pesquisa da CNI, os prin-

cipais problemas do sistema público de saúde é 

a demora no atendimento (55% das respostas), 

seguido da falta de equipamentos e de unidades 

68. “O Brasil defende o acesso aos medicamentos como parte do direi-

to humano à Saúde. Sabemos que é elemento estratégico para a inclu-

são social, para a busca da equidade e para o fortalecimento dos sis-

temas públicos de Saúde.” (Discurso da Presidente Dilma Rousseff na 

Reunião de Alto Nível sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis). 

69. Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil, 2005, pág. 31. 

OPAS e MS.

70. Um exemplo é colocado pelo TCU, em recente avaliação sobre 

a política para medicamentos básicos: “Não existe uma política de 

avaliação e monitoramento do SUS e não existem ações no sentido 

de formulá-la, mesmo havendo previsão para essa competência desde 

2006. Os departamentos responsáveis pela formulação, coordenação, 

implementação e controle da Política atuam de forma isolada, com 

fragmentação de tarefas e inércia no desenvolvimento das ações. Di-

versos programas elaborados por departamentos do MS não possuem 

indicadores e metas estabelecidos, impedindo a regular medição dos 

resultados obtidos com o repasse dos recursos ou dos medicamentos 

pelo órgão central.” (Relatório de Auditoria Operacional: Farmácia 

Básica. TCU, 2011, pág. 65).

71. Estudos disponíveis respectivamente em: http://www.ensp.fio-

cruz.br/radis/revista-radis/23, http://www.opas.org.br/medicamen-

tos/temas_documentos_detalhe.cfm?id=43&iddoc=261 e  http://

www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/110207_sipssau-

de.pdf. Destas pesquisas foram retirados dados sobre o sistema como 

um todo e o acesso a medicamentos. 

72. O tamanho da amostra para esta pesquisa foi estabelecido em 

5.000 indivíduos, com 18 anos ou mais. Além disso, dentre os 250 se-

tores censitários selecionados também foram considerados a situação  

(urbano ou  rural ), porte do município e o nível socioeconômico dos 

chefes dos domicílio s   do   setor.
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No que se refere ao acesso a medicamentos, o 

quadro é um pouco mais favorável. A Pesquisa 

Mundial em Saúde buscou indicar o percentu-

al de pessoas que obtiveram assistência à saúde 

no último evento em que dela necessitaram e 

se obtiveram os medicamentos prescritos neste 

atendimento, seja por aquisição ou distribuição 

pública. Note-se que ampla maioria (84,7%) diz 

ter recebido atendimento e obtido os medica-

mentos prescritos.

Por sua vez, a Avaliação da Assistência Farma-

cêutica no Brasil apresentou um quadro mais 

detalhado sobre a origem dos medicamentos, 

indicando que 62,4% dos medicamentos foi ob-

tida em farmácias e drogarias privadas, fato este 

colaborado com a constatação de que mais da 

metade do gasto em saúde no Brasil é do setor 

Grau de satisfação com o funcionamento da 

assistência à saúde no Brasil (2003)

Fonte: Pesquisa Mundial em Saúde, OMS/Fiocruz, 2004.

Qualidade do sistema público 

de saúde do Brasil (2011)

Fonte: Pesquisa CNI-IBOPE, Retratos da Sociedade Brasileira – 

Saúde Pública, 2012.

de saúde (10%) e a falta de médicos (9%). Na 

ocasião da publicação dessa pesquisa, o Ministro 

da Saúde, Alexandre Padilha concordou com a 

avaliação negativa da população sobre o sistema 

público de saúde.73

7,8%
Conseguiram 

assistência mas muito 
poucos ou nenhum 
dos medicamentos

Acesso a assistência à saúde e 

medicamentos prescritos (2003)

4,9%
Conseguiram 
assistência 
e grande 
parte dos 
medicamentos

2,7%
Não conseguiram 

assistência

84,7%
Conseguiram assistência a 
todos os medicamentos

Fonte: Prspectiva com base em dados da Pesquisa Mundial em Saúde, OMS/

Fiocruz, 2004.

73. Padilha considera correta avaliação da população sobre sistema 

público de saúde. O Estado de São Paulo. 13 de janeiro de 2012.
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privado. Quando recomendado por médicos ou 

dentistas, quase 90% dos domicílios obtiveram 

todos os medicamentos prescritos. Esta mes-

ma pesquisa indicou que a principal causa para 

aqueles que não conseguiram obter alguns ou 

todos os medicamentos prescritos eram sua au-

sência nos postos de distribuição gratuita e falta 

de recursos para adquiri-los.

8,5%
Alguns dos 

medicamentos 
recomendados

Obtenção de medicamentos quando 

recomendados por médicos e/ou dentistas (2004) 

(% por domicílios)

1,9%
Nenhum dos 
medicamentos 
recomendados

89,6%
Todos os medicamentos 
recomendados

Fonte: Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil, OPAS/MS, 

2005. Elaborado por Prospectiva Consultoria.

Fontes de Obtenção de Medicamentos (2004) 

(% por domícilios)

Farmácia/Drogaria Privada 62,4%

Já possuía 29,0%

Farmácia Unidade Pública 22,8%

Amigos/Família 8,9%

Outros 6,3%

Outro tipo de estabelecimento 

comercial

3,9%

Não foi obtido 3,8%

Farmácia Unidade Privada 0,6%

Ignorado 0,5%

Ambulatório ou Hospital de Entidade 

Religiosa/ONG

0,2%

Curandeiro 0,1%

Farmácia Popular 0,0%

Fonte: Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil, OPAS/MS, 

2005. Elaborado por Prospectiva Consultoria.

Opinião acerca da qualidade dos serviços prestados pelo SUS (2010)

Fonte: SIPS-Saúde, IPEA, 2011.

Quando observados os dados de 2010 captados 

pelo IPEA, observa-se significativa diferença na 

avaliação da população sobre a oferta de serviços 

do SUS. Os Centros e Postos de Saúde e o atendi-

mento de urgência e emergência são os mais mal 

avaliados, enquanto que por sua vez o Programa 

Saúde da Família e a Distribuição Gratuita de 

Medicamentos receberam mais avaliações po-

sitivas. Como principais pontos de melhoria os 

respondentes sugeriram o aumento de tipos de 

medicamentos disponíveis por meio de distri-
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buição gratuita e a diminuição do problema de 

falta de medicamentos.

A avaliação destes dados requer cuidado, uma 

vez que são pesquisas de opinião e podem mas-

carar problemas ou avanços. Deficiências crôni-

cas do sistema podem vir a gerar críticas negati-

vas por longos períodos de tempo, ainda que de 

fato se registrem avanços. Outros fatores, por sua 

vez, podem melhorar dados ocultando falhas. O 

acesso aos medicamentos, uma vez que o po-

der de compra da população aumentou e grande 

parte das doenças que aflige a população pode 

ser tratada com medicamentos financeiramente 

mais acessíveis, diminuindo assim a quantidade 

de famílias sem acesso aos medicamentos pres-

critos e consequentemente reduzindo a pressão 

sobre o SUS.74

Os números levantados pelo IPEA em seu suple-

mento de avaliação de políticas sociais, com da-

dos das PNADs de 2003 e 2008 confirmam esta 

lacuna. Também segundo o IPEA, a resolução da 

questão da efetiva distribuição gratuita de me-

dicamentos continua sendo central para o SUS.

Principais melhorias sugeridas para os serviços 

de distribuição gratuita de medicamentos (2010)

Fonte: SIPS-Saúde, IPEA, 2011.

Pessoas que receberam medicamentos 

gratuitamente (em percentual)

Fonte: PNADs 2003 e 2008/IBGE. Elaborado por IPEA.

Nota: As informações se referem às pessoas que tiveram atendimento de 

saúde – público ou privado – nas duas semanas anteriores à entrevista 

e neste atendimento houve prescrição de medicamentos. Para 2003, os 

valores se referem ao recebimento de algum medicamento gratuito – exceto 

amostra grátis. Para 2008, os valores se referem à soma do recebimento 

gratuito de todos e parte dos medicamentos receitados.

Os resultados do “Saúde não tem preço” e do 

“Farmácia Popular”, programas símbolo da atual 

administração para promoção do acesso ilus-

tram também a grande lacuna a ser vencida pelas 

políticas públicas.

Os dados acima mostram que apesar do esforço, 

pequeno percentual da população-alvo do “Saú-

de não tem preço” tem acesso ao programa. A 

baixa cobertura dos municípios com o programa 

“Farmácia Popular”, especialmente nas regiões 

mais carentes socioeconomicamente apontam na 

mesma direção. Embora ambos os programas te-

Resultados do programa “Saúde não tem preço” 

(Jan-Dez 2011)

 População 

acima de 18 

anos com 

as  doenças 

indicadas

Percentual 

da população 

doente com 

acesso ao 

programa

Hipertensão 

arterial
31.330.492 8,3%

Diabetes 8.471.334 11,4%

Elaborado por Prospectiva Consultoria a partir de informações de prevalên-

cia e acesso da Agência Saúde e dados populacionais do Censo IBGE 2010.

74. A falta de medicamentos tem sido desde longo tempo assunto 

recorrente. Como exemplo relatório do TCU afirma: “Nos municí-

pios, por sua vez, a seleção e programação carecem de sistematização, 

sendo recorrente a falta de alguns medicamentos, assim como a sobra 

de outros. Em todos os relatórios das 10 Secex participantes da FOC 

(Fiscalização de Orientação Centralizada) foi apontada a falta de me-

dicamentos nos municípios visitados”. Folder sobre o Relatório de 

Fiscalização sobre o Programa de Farmácia Básica, TCU, 2011.
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Percentual de municípios da região cobertos com 

o Farmácia Popular (Sistema de Copagamento)

Fonte: IBGE, março de 2010; Relação de Autorizações por Estabelecimento 

Farmacêutico elaborado pelo DAF/MS, processadas de jan/2009 a jan/2010. 

Elaborado por TCU.

Embora a importação de fármacos não seja ex-

clusivamente direcionada para a fabricação de 

medicamentos genéricos, sendo aqueles usados 

também para a produção de medicamentos de 

referência com patente e de similares, é razoável 

inferir que a maior parte destes insumos esteja 

sendo utilizado pelos fabricantes de medicamen-

tos genéricos baseados no Brasil, e constituindo 

peça fundamental da expansão deste segmento 

farmacêutico.

Com a expiração de patentes, os laboratórios que 

atuam no segmento de genéricos se beneficiaram 

com a diversificação de seu portfólio e a inclusão 

de medicamentos indicados para o tratamento 

de doenças mais complexas, incrementando as-

sim o seu faturamento.

Embora os dados disponíveis não apresentem 

detalhes sobre os produtos importados e os seus 

volumes, o gráfico acima sugere a existência de 

nham apresentado resultados importantes, com 

crescimento constante da população atendida, 

a sua sustentabilidade e até mesmo ampliação 

dependerá da capacidade do governo de racio-

nalizar os gastos do Ministério da Saúde e/ou de 

encontrar novos recursos para a área.

5.4.1. Ampliação do acesso aos 
genéricos e sua relação com a 
balança comercial defi citária

Conforme verificado ao longo desta seção, o 

setor farmacêutico brasileiro apresentou alguns 

avanços importantes nos últimos anos, especial-

mente no que diz respeito ao crescimento das 

vendas no varejo, à ampliação da participação 

dos genéricos, ao amadurecimento e fortaleci-

mento de alguns players nacionais e a atração de 

investimentos de players globais para o país. O 

déficit comercial é um fator ainda não soluciona-

do, entretanto, uma das teses defendidas é de que 

o déficit em si não é necessariamente um fator 

negativo e deve ser relativizado. Principalmente, 

se associado à ampliação do acesso à sociedade a 

medicamentos a custo mais acessível (i.e. através 

de genéricos e similares).

Evolução do mercado de genéricos e das 

importações de fármacos

Fonte: Progenéricos e Aliceweb/MDIC
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uma correlação positiva entre o volume de im-

portação de insumos (fármacos) e as vendas de 

medicamentos genéricos nos últimos dez anos. 

Outra evidência desta correlação são os altos va-

lores das importações dos principais laboratórios 

de medicamentos genéricos do Brasil, apresenta-

dos na tabela abaixo.

Portanto, caso esta hipótese esteja correta, será 

difícil que no curto e médio prazo o país consiga 

continuar a expandir a produção de genéricos 

que beneficia a população de baixa renda com 

maior acesso aos medicamentos ao mesmo tem-

po em que reduz o déficit comercial do CIS.

6. Conclusões

De acordo com a lógica desenhada pelos elemen-

tos de vulnerabilidade identificados pelo gover-

Principais laboratórios produtores de genéricos no Brasil e faixa de valor importado

Grupo Empresa UF Faixa de Valor Importado

EMS EMS S/A DF De US$ 50 a US$ 100 milhões 

EMS S/A SP De US$ 10 milhões a US$ 50 milhões 

EMS S/A SP De US$ 1 a US$ 10 milhões 

Ems Sigma Pharma Ltda SP  Até US$ 1 milhão 

Germed Farmaceutica Ltda SP Até US$ 1 milhão 

Eurofarma Eurofarma Laboratorios Ltda SP De US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 

Eurofarma Laboratorios Ltda SP De US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 

Eurofarma Laboratorios Ltda SP De US$ 1 a US$ 10 milhões 

Eurofarma Laboratorios Ltda SP De US$ 1 a US$ 10 milhões 

Eurofarma Laboratorios Ltda SP De US$ 1 a US$ 10 milhões 

Hypermarcas Laboratorio Neo Quimica Comercio E Industria S.A GO De US$ 10 milhões a US$ 50 milhões 

Luper Industria Farmaceutica Ltda SP Até US$ 1 milhão 

Brainfarma Industria Quimica e Farmaceutica Ltda 

(Mantecorp)

RJ Até US$ 1 milhão 

Aché Biosintetica Farmaceutica Ltda DF De US$ 10 milhões a US$ 50 milhões 

Biosintetica Farmaceutica Ltda SP De US$ 1 a US$ 10 milhões

Fonte: MDIC

no em seu diagnóstico para o Complexo Indus-

trial da Saúde, o que se constata é que o governo 

obteve baixo sucesso em reverter o quadro de 

vulnerabilidade caracterizado pela restrição or-

çamentária do SUS, déficit comercial e indústria 

nacional focada na produção de medicamentos 

genéricos com baixo investimento em inovação. 

A análise dos dados estatísticos para os setores 

farmoquímicos e farmacêutico indica que, com 

exceção da explosão da venda de genéricos, hou-

ve poucas mudanças às características e funcio-

namentos do mercado de fármacos e medica-

mentos entre 2000 e 2011 no Brasil.

Linhas de financiamento, medidas regulatórias, 

PPPs entre laboratórios públicos e privados bem 

como instrumentos de alcance horizontal esti-

veram entre os principais mecanismos adotados 

pelo governo para tentar fomentar a produção 

industrial do setor farmacêutico, aumentar a 

competividade da indústria nacional, reduzir a 

dependência externa e os crescentes gastos do 
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governo com a aquisição de medicamentos de 

alto custo. Entre estes mecanismos, os recursos 

do PROFARMA e as medidas da ANVISA fo-

ram aqueles cujos efeitos sobre os elementos de 

vulnerabilidade puderam ser avaliados de forma 

mais objetiva, dado o impacto relativo que tais 

instrumentos tiveram sobre a expansão do aces-

so aos medicamentos.

O quadro abaixo busca, de forma resumida, 

apresentar a relação de cada instrumento e as 

vulnerabilidades detectadas no diagnóstico 

do governo, assim como indicar quais tiveram 

maior impacto sobre o objetivo final de expandir 

o acesso a medicamentos.

Do ponto de vista da restrição orçamentária do 

SUS, verifica-se que este problema ainda não foi 

resolvido. Ainda que o Ministério da Saúde tenha 

tido seu orçamento ampliado em anos mais re-

centes, o mesmo não cresceu em termos relativos 

ao orçamento federal como um todo. Ao mesmo 

tempo, os gastos do governo com a aquisição de 

medicamentos triplicou entre 2003 e 2011, prin-

cipalmente entre os medicamentos de alto custo 

e de alta complexidade. Por outro lado, há sinais 

Relação entre instrumentos e os elementos de vulnerabilidade e acesso

Restrição 

orçamentária

Vulnerabilidades detectadas no diagnóstico do governo

Dependência 

de produtos 

importados

Setor industrial pouco 

desenvolvido / baixa 

competitividade

Lei do Bem

Lei de Inovação – Encomendas tecnológicas

PROFARMA / BNDES FUNTEC

Modernização dos laboratórios públicos

Lei da Inovação

Subvenção econômica

Atualização da Lei de Compras Públicas (Lei 12.349/2010)

Medidas da ANVISA

PPPs

+

+

++

?

+

?

++

?

Indireto

Direto

Indireto

Direto

Indireto

Direto

Direto

Direto

Impacto obtido sobre 

expansão de acesso a 

medicamentos

Efeito sobre 

elementos de 

vulnerabilidade

Elaboração: Prospectiva Consultoria

de que o governo está conseguindo aumentar a 

eficiência dos gastos em saúde como, por exem-

plo, nas economias proporcionadas pelas com-

pras centralizadas e na maior racionalização dos 

gastos com medicamentos.

No período 2001-2011, o aumento da renda 

média da população e a introdução de medica-

mentos genéricos com preços no mínimo 35% 

menores do que os dos medicamentos de refe-

rência foram os dois elementos cruciais para a 

expansão do mercado farmacêutico. Os progra-

mas Farmácia Popular e Saúde não tem preço 

também impulsionaram a expansão da oferta de 

medicamentos genéricos através da distribuição 

de medicamentos subsidiados e gratuitos para o 

tratamento de doenças de maior prevalência na 

população brasileira. Porém, apesar de sua boa 

aceitação entre a população, a expansão de tais 

programas esbarra na restrição orçamentária do 

Ministério da Saúde.

No entanto, apesar da forte expansão do merca-

do brasileiro na última década, o país continua 

com o desafio de qualificar tecnologicamente seu 

parque industrial, dado que o país ainda não pro-
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duz quantidade relevante de medicamentos de 

alta complexidade, de biológicos ou de fármacos. 

Isto é, durante o período 2001-2011 a capacidade 

do parque industrial nacional não se alterou e 

ainda é focada essencialmente em medicamentos 

genéricos e básicos.

A cadeia farmacêutica pode ser dividida em qua-

tro estágios produtivos: i) pesquisa e desenvol-

vimento de fármacos ou insumos farmacêuticos 

ativos (IFAs); ii) produção em escala dos IFAs; 

iii) transformação dos IFAs em medicamentos; 

e iv) estratégia de marketing e comercialização 

dos medicamentos. No caso do Brasil, o país pos-

sui expertise apenas nos dois últimos estágios da 

cadeia. Mesmo com uma produção acadêmica 

relevante, ao longo da trajetória do desenvolvi-

mento industrial brasileiro, e especialmente da 

cadeia farmacêutica, atividades relacionadas à 

saúde mais intensivas em tecnologia e que fos-

sem capazes de desenvolver produtos inovadores 

não foram incorporadas à atividade industrial. 

O número de pedidos de depósito de patentes 

por parte de empresas de capital nacional per-

maneceu tímido (média de 10 por não) e em 

trajetória decrescente ao longo da década (2001-

2011). Ademais, contrário à definição da Lei de 

Inovação, o Ministério da Saúde está focado em 

incentivar “inovação” de produtos ainda não 

produzidos no país, ao invés de desenvolvimen-

to tecnológico que acarrete no surgimento de um 

novo produto.

Ainda que o conceito de inovação fosse relati-

vizado, o esforço do governo em aprovar leis e 

regulamentos que promovam o desenvolvimento 

tecnológico e produtivo no país através do uso 

do poder de compras do Estado ainda não obteve 

resultados efetivos. A falta de regulamentação da 

Lei 12.349/2010 impede a aplicação efetiva da 

mesma. A mais recente política industrial, Plano 

Brasil Maior, reforça a importância da regula-

mentação deste instrumento legal para viabilizar 

a concessão dos benefícios propostos.

Atrelada às características do parque industrial 

brasileiro também está o aumento da dependên-

cia de produtos importados. Tal dependência 

se acentuou na última década, principalmente 

para as importações de medicamentos acabados. 

Neste sentido, a valorização cambial do real e o 

aquecimento da economia brasileira contribuí-

ram para o aumento das importações. O déficit 

de insumos farmacêuticos também cresceu, e a 

principal hipótese é de tal crescimento foi con-

sequência do aumento da produção nacional de 

genéricos.

Embora a importação de fármacos não seja ex-

clusivamente direcionada para a fabricação de 

medicamentos genéricos, sendo aqueles usados 

também para a produção de medicamentos de 

referência com patente e de similares, é razoável 

inferir que a maior parte destes insumos esteja 

sendo utilizado pelos fabricantes de medicamen-

tos genéricos baseados no Brasil, e constituindo 

peça fundamental da expansão deste segmento 

farmacêutico. Portanto, caso esta hipótese esteja 

correta, será difícil que no curto e médio prazo 

o país consiga continuar a expandir a produção 

de genéricos que beneficia a população de baixa 

renda com maior acesso aos medicamentos ao 

mesmo tempo em que reduz o déficit comercial 

do CIS.

Como indicado acima, o governo não foi capaz 

de reduzir o déficit comercial do CIS e segura-

mente não será capaz de atingir a meta estipulada 

na PDP de reduzi-lo a USD 4,4 bilhões em 2013. 

Até a metade dos anos 2000, as importações de 

produtos do CIS se mantiveram relativamente 

estáveis. Ainda que as exportações brasileiras 

tenham crescido em valor durante a década, a 

partir de 2005, o crescimento das importações 

foi ainda, passando de USD 3,31 bilhões para 

USD 9,5 bilhões em 2011. Por outro lado, o 

governo obteve sucesso na meta de aumentar 

o volume de exportações de produtos do CIS. 

Em valor, as exportações subiram, passando de 

USD 484 milhões em 2000 para USD 2,3 bilhões 

em 2010. No entanto, o governo não conseguiu 

atingir outra meta estipulada pelo governo em 

relação às exportações, a sua diversificação. A 
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pauta exportadora, que já era significativamente 

concentrada no início da década, se concentrou 

ainda mais. No ano 2000, o número total de pro-

dutos exportados75 (NCMs) passou de 363 para 

apenas 371 em 2010. Por sua vez, os 10 NCMs 

de maior valor de exportação cresceram em par-

ticipação, passando de 54,1% do valor total das 

exportações em 2000 para 66,7% em 2010. Entre 

os fármacos a concentração é ainda maior, uma 

vez que os 10 NCMs com maior valor em 2000 

detinham 75,7% do valor total exportado e em 

2010 correspondiam a 93,3% do total exportado.

De qualquer forma, é importante relativizar 

a importância do déficit comercial, pois não é 

coerente persegui-lo como um fim em si mes-

mo. A avaliação comparada dos saldos comer-

ciais para o setor farmacêutico dos países com 

características populacionais e industriais seme-

lhantes ao Brasil, como é o caso da Rússia, ou de 

países com grandes mercados e uma indústria 

farmacêutica doméstica desenvolvida como é 

o caso dos Estados Unidos, sugere que o saldo 

comercial superavitário do setor farmacêutico 

não é o melhor indicador para avaliar e balizar 

metas de desenvolvimento industrial. Existem 

poucos grandes exportadores líquidos, como Su-

íça e Irlanda, que são superavitários em todos 

os segmentos do CIS. Em geral, estes casos são 

resultado do tamanho do país que é exportador 

líquido de quase tudo que produz, ou decorrem 

de estratégias empresarias de grandes players do 

setor que selecionam suas bases produtivas de 

acordo com as vantagens competitivas ofertadas 

(i.e. baixa tributação, ambiente regulatório favo-

rável, incentivos a P&D, mão de obra qualificada 

entre outros).

Outra medida governamental importante ado-

tada na última década, e com potencial impacto 

positivo sobre a balança comercial do CIS, são as 

PPPs. Porém, o impacto destas parcerias ainda 

é incerto dado que não se sabe o grau de nacio-

nalização da produção que se conseguirá com 

as PPPs assinadas; uma vez que dependendo da 

complexidade tecnológica o governo tem flexi-

bilizado as exigências em relação à profundidade 

da transferência de tecnologia. O governo esti-

mou que no curto prazo as PPPs reduzirão as im-

portações de insumos e medicamentos em USD 

700 milhões por ano. Apesar de não ser possível 

verificar este cálculo devido à ausência de dados 

estatísticos de importação por tipo de princípio 

ativo (NCMs abrigam mais de um produto), a 

redução nas importações prevista pelo governo 

representaria apenas 11% das importações de in-

sumos e medicamentos contabilizadas em 2011.

Se de um lado as PPPs seriam uma solução en-

contrada pelo governo para minimizar os gastos 

do Ministério da Saúde com medicamentos e 

ainda promover produção local de medicamen-

tos, por outro lado, os riscos das PPPs não darem 

certo são altos. Primeiro, os contratos das PPPs 

apresentam risco jurídico oriundo das regras 

previstas na lei de licitações, e já houve contes-

tações na justiça. Segundo, não há transparência 

suficiente para determinar a capacidade produti-

va instalada nos laboratórios públicos, sendo que 

algum deles ainda não obteve as devidas licenças 

na ANVISA; o intervalo de tempo entre a valida-

ção da PPP pelo Ministério da Saúde e a obten-

ção de registro do laboratório público na ANVI-

SA tem levado no mínimo 12 meses. Terceiro, 

passados três anos da assinatura das primeiras 

parcerias em 2009, apenas cinco parcerias anun-

ciaram o início da produção dos medicamentos 

(ver tabela abaixo); as unidades da Fiocruz (Far-

manguinhos e Biomanguinhos) possuem nove 

PPPs validadas nos últimos dois anos e apesar 

do ativismo da Fiocruz, em dezembro de 2011, 

apenas uma dessas parcerias havia progredido e 

iniciado a produção dos medicamentos.

Tendo em conta este panorama, os avanços ao 

cumprimento das metas das políticas industriais 

desenhadas o setor farmacêutico foram bastante 

75.  Foram utilizados os NCMs de oito digítos, também chamados de 

NCMs dos produtos, por ser o mais alto detalhamento disponibiliza-

do pelo MDIC. Entretanto, deve-se ressaltar que alguns NCMs, deno-

minados de “genéricos”, podem ter mais de um produto sob mesma 

classificação.
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modestos. Pode-se afirmar que as políticas in-

dustriais implementadas tiveram sua importân-

cia, pois foram capazes de fortalecer a estrutura 

institucional, definir objetivos e metas mais cla-

ras para o setor e direcionar por meio de regu-

lamentos o movimento da indústria em relação 

ao lançamento de novos produtos no mercado. 

O PROFARMA, por exemplo, foi importante 

para a consolidação de laboratórios nacionais 

que ganharam musculatura para diversificar seu 

portfolio de produtos. No entanto, a menos de 

um ano do término do programa, metade dos 

recursos ainda não foi desembolsada, limitando 

o impacto que o PROFARMA poderia ter no de-

senvolvimento produtivo e no ganho de compe-

titividade da indústria nacional. Outro exemplo 

importante diz respeito à atuação da ANVISA 

tem significativa capacidade de afetar a expansão 

da oferta de medicamentos (seja genéricos ou 

inovadores) para a população. No entanto, mes-

mo com o alinhamento da ANVISA com as po-

líticas industriais, o órgão regulador tem encon-

trado dificuldades em analisar e liberar registros 

e certificados de BPF com agilidade, restringindo 

assim o desenvolvimento do CIS.

Neste sentido, o arcabouço regulatório e as po-

líticas públicas adotadas nos últimos anos tive-

ram sua importância não devendo ser ignorados. 

No entanto, apenas a regulação não foi capaz de 

atender todas as vulnerabilidades explicitadas no 

diagnóstico feito pelo governo para o CIS, uma 

vez que ao analisar os resultados práticos obtidos 

até o momento, observa-se que o cenário pouco 

evoluiu e que a maioria dos desafios e ameaças 

identificadas pelo governo persistem.
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Códigos NCM Utilizados

Medicamentos 3001.20.10 a 3001.90.90 (extratos de glândulas e órgãos e demais 

substâncias obtidas de órgãos humos ou animais)

3002.90.10 a 3002.90.99 (outras toxinas, produtos de microrganismos e 

produtos semelhantes)

3003.10.11 a 3004.90.99 (medicamentos acabados ou semiacabados)

3006.60.00 a 3006.60.00 (preparações químicas contraceptivas)

Hemoderivados 3002.10.11 a 3002.10.39 

Vacinas 3002.20.11 a 3002.20.29 (vacinas para uso humano)

3002.30.10 a 3002.30.90 (vacinas para uso veterinário)

Materiais de uso e consumo 3005.10.10 a 3006.92.00 (inclui os de medicina veterinária)

Aparelhos, equipamentos e 

instrumentos médico-hospitalares

9018.11.00 a 9022.90.90 (inclui próteses e órteses)

9025.11.10 a 9027.90.99

Fármacos e adjuvantes (inclui 

vitaminas e outros produtos que 

podem ter outros fi ns além do uso 

farmacêutico)

2922.11.00 a 2922.50.99

2933.11.11 a 2939.99.90

2941.10.10 a 2941.90.99

Anexo I
Nota sobre a Metodologia 
adotada neste estudo

A principal fonte deste trabalho foram estudos, 

apresentações e relatórios emitidos pelo próprio 

governo federal ou órgãos e agências oficiais. 

Subsidiariamente utilizou-se outras fontes que 

também tratassem do tema política industrial 

para o complexo industrial da saúde e alguns 

bancos de dados oficiais, tais como Aliceweb 

(comércio exterior) e IBGE (pesquisa industrial 

anual).

Para o cálculo do comércio exterior no Comple-

xo Industrial da Saúde optou-se por utilizar uma 

lista própria de produtos, tendo em vista que no 

material público disponibilizado pelo Ministério 

da Saúde não são divulgadas as listas de produtos 

utilizadas para os setores selecionados (medica-

mentos, fármacos, vacinas, hemoderivados, ins-

trumentos e equipamentos médicos e materiais 

de uso e consumo). Desta forma, neste trabalho 

irão se observar pequenas diferenças entre os va-

lores expressos e aqueles divulgados pelo gover-

no, mas que não alteram de maneira significativa 

as conclusões expostas.

A única exceção recaiu sobre o setor de fárma-

cos, aos quais os valores utilizados foram aqueles 

divulgados pelo Ministério da Saúde. Isto porque 

um mesmo produto pode ter aplicações diversas 

além do uso na indústria farmacêutica, como por 

exemplo, para a indústria de cosméticos, de ali-

mentos, medicina veterinária e de fertilizantes. 

No entanto, para averiguação da diversificação 

nas exportações, a lista própria também foi utili-

zada, ainda que com as ressalvas expostas.

A tabela acima apresenta os grupos utilizados 

conforme a atual Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), assim como eventuais obser-

vações relevantes sobre os grupos. Em alguns 

momentos, seja por impossibilidade de segre-

gação ou impacto sobre os programas de saúde 

pública, os produtos destinados à medicina vete-

rinária também foram computados, conforme as 

notas apresentadas.
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Objetivo 1: 

Reduzir vulnerabilidade da política social brasileira medicamento fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde. 

Descrição: Minimizar a atual dependência tecnológica do país no campo dos insumos estratégicos da saúde.

Objetivo 2: 

Aumentar a competitividade em inovações das empresas e dos produtores públicos e privados das indústrias da saúde.

Descrição: Aumentar a competitividade das empresas e dos produtores públicos e privados das indústrias da saúde 

tornando-os capazes de enfrentar a concorrência global.

Objetivo Contribuição Avanços

Ampliar a capacidade de inovação 

tecnológica no complexo industrial da 

saúde.

Iniciativas do PROFARMA, FUNTEC e FINEP tiveram início, mas ainda 

não alcançaram todo o potencial.

Ampliar a capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico em saúde 

do País, mediante a expansão nacional da 

Fiocruz.

Aumento gradativo das pesquisas, mas ainda abaixo das metas 

balizadas pelo governo. Projetos de expansão de unidades em estudo.

Ampliar a capacidade produtiva de insumos 

estratégicos para a saúde no complexo 

industrial da saúde.

PROFARMA em andamento, uso de vacinas produzidas localmente 

bem sucedido. Ainda pouca produção pelo sistema das PPPs.

Dar agilidade e efetividade aos processos 

regulatórios de vigilância sanitária, de 

acordo com as prioridades da política de 

saúde.

Número de laboratórios com CBPFs satisfatório. Tecnologia de 

rastreabilidade de medicamentos ainda em implantação.

Promover a inclusão do tema câncer em 

pesquisas, avaliações e incorporações 

tecnológicas. 

Processo de incorporações tecnológicas neste sentido ainda não 

ocorreu.

Promover a integração das diferentes fases 

da cadeia de inovação em saúde.

FIOCRUZ avança em capacitação própria, mas ainda não teve suas 

tecnologias incorporadas ao setor produtivo. 

Ampliar a capacidade de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico em saúde na 

região Norte do País.

Nenhum avanço registrado. Perspectiva de novas unidades de 

produção e pesquisa da FIOCRUZ nestas regiões.

Ações Avanços

Ampliar e diversifi car a produção de 

insumos e produtos para a saúde.

Produção de imunobiológicos pela FIOCRUZ tem avançado, mas não 

no ritmo objetivado.

Fomentar pesquisas em saúde com foco no 

desenvolvimento e inovação tecnológicas 

no marco da agenda nacional de saúde.

Total geral de pesquisas acima da meta, mas em avaliação de 

tecnologias de saúde ainda abaixo assim como fomento de pesquisas 

fora do eixo sul-sudeste.

Pesquisar e desenvolver novas tecnologias 

e produtos.

Número de projetos próximo as metas estipuladas.

Anexo II
Focos de Atuação do Mais 
Saúde para o Complexo 
Industrial/Produtivo da Saúde
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Ações Medidas Órgão 

responsável

Status

Uso do poder de 

compra estatal para 

estimular produção 

local

1 - Revisar a regulamentação de compras governamentais GECIS Medida 

implantada

2 - Apoiar parcerias para o desenvolvimento produtivo entre 

laboratórios públicos e empresas privadas

MS, ANVISA, 

BNDES

Em 

andamento

Financiamento 

para adequação 

de capacidade de 

produção

3- Fomentar a Produção Pública e Inovação do Complexo Industrial 

da Saúde, por meio de recursos orçamentários MS. Meta: estruturar 

os laboratórios ofi ciais para o seu novo papel no sistema produtivo 

brasileiro, integrando-o ao parque fabril brasileiro.

MS Em 

andamento

4 - Apoiar projetos de interesse do SUS por Intermédio do 

Programa Novo PROFARMA (produtores públicos e privados)

BNDES Em 

andamento

Expandir recursos 

para P&D em áreas 

estratégica

5- Estabelecer iniciativas voltadas para o  desenvolvimento 

científi co / tecnológico visando o SUS

MS Em 

andamento

6 – Apoiar projetos de inovação de interesse do SUS por intermédio 

do Novo PROFARMA – Subprograma de inovação

BNDES Em 

andamento

7 – Apoiar projetos por intermédio do FUNTEC BNDES Em 

andamento

8 – Incentivar a verticalização da produção de antirretrovirais 

modernos.

MS, FINEP Em 

andamento

9 – Fomentar o desenvolvimento das vacinas Febre Amarela e 

Leishmania para o SUS.

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

10 – Fomentar o desenvolvimento de equipamentos médicos e 

materiais de uso em saúde estratégicos para o SUS

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

11 – Fomentar o desenvolvimento de pesquisa clínica em áreas 

estratégicas para o SUS

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

12 - Desenvolver e validar teste rápido de diagnóstico de infecção 

por vírus infl uenza

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

13 - Estimular a produção de novos quimioterápicos para o 

tratamento da Leishmaniose no SUS

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

14 - Estimular o desenvolvimento de Biomaterial aplicados a 

procedimentos de reposição de tecido humano e endopróteses 

vasculares. 

MS, MCT, 

FINEP

Em 

andamento

15 - Desenvolver e executar o Projeto Surfactante MS, MCT, 

FINEP

Medida 

implantada

16 - Executar 2ª etapa do Projeto Marcapasso Brasileiro – 

Desenvolvimento de Protótipo Industrial

MS, MCT, 

FINEP

Medida 

implantada

17 - Estimular o desenvolvimento do Desfi brilador Externo 

Automático (DEA)

MS, MCT, 

FINEP

Medida 

implantada

Formação de 

Redes de apoio ao  

Desenvolvimento 

Tecnológico e Industrial

18 - Fomentar, Estruturar e Desenvolver redes tecnológicas MS, FINEP, 

MCT, ANVISA,  

BNDES

Em 

andamento

19 - Consolidar cooperação entre MS, MDIC, ANVISA,  INMETRO E 

FIOCRUZ, visando o fortalecimento do CIS

MS, MDIC, 

ANVISA, 

INMETRO, 

FIOCRUZ

Medida 

implantada

20 - Fomentar e ampliar a capacidade de ensaios laboratoriais pelo 

Inmetro (equipamentos médicos)

MS, INMETRO, 

MDIC, ANVISA

Medida 

implantada

21 - Criar e estruturar centros de inovação em produtos médicos MS, MCT Medida 

implantada

Desenvolvimento do 

Marco Regulatório 

necessário para as  

diretrizes previstas 

na  PDP

22 - Propor medidas que visem a implementação das políticas 

publicas voltadas para o CIS

GECIS Em 

andamento
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Anexo III
Principais leis que afetam o 
Setor Farmacêutico

Lei Federal no 9.787/1999 (Lei dos 
Genéricos)

Estabelece o medicamento genérico, dispõe so-

bre a utilização de nomes genéricos em produtos 

farmacêuticos, dentre outros.

Lei Federal no 10.973/2004 (Lei da 
Inovação)

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo e 

dá outras providências.

Lei Federal no 11.196/2005 (Lei do 
Bem)

Institui o Regime Especial de Tributação para a 

Plataforma de Exportação de Serviços de Tecno-

logia da Informação - REPES, o Regime Especial 

de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 

Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclu-

são Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a 

inovação tecnológica.

Portaria MS 714 de 06/04/2006

Institui no âmbito do Ministério da Saúde a Co-

missão de Propriedade Intelectual.

RDC ANVISA 221 de 28/12/2006

Cria a Rede Brasileira de Centros Públicos de 

Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência e 

dá outras providências.

Portaria MS 374 de 28/02/2008

Institui no âmbito do SUS o Programa Nacional 

de Fomento à Produção Pública e Inovação no 

Complexo Industrial da Saúde.

Portaria MS 375 de 28/02/2008

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 

Programa Nacional para Qualificação, Produção 

e Inovação em Equipamentos e Materiais de Uso 

em Saúde no Complexo Industrial da Saúde.

Decreto Presidencial de 12/05/2008

Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, o Grupo 

Executivo do Complexo Industrial da Saúde - 

GECIS, e dá outras providências.

Portaria MS 978 de 16/05/2008

Dispõe sobre a lista de produtos estratégicos, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde.

Portaria MPOG/MS/MCT/MDIC 128 
de 29/05/2008

Estabelece diretrizes para a contratação Pública 

de Medicamentos e Fármacos pelo Sistema Úni-

co de Saúde.

Portaria MS 1942 de 17/09/2008

Aprova o Regimento Interno do Grupo Executi-

vo do Complexo Industrial da Saúde - GECIS e 

institui o Fórum Permanente de Articulação com 

a Sociedade Civil.

Portaria MS 3031 de 16/12/2008

Dispõe sobre critérios a serem considerados pe-

los Laboratórios Oficiais de produção de medi-

camentos em suas licitações para aquisição de 

matéria-prima.
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Portaria MS/MDIC 692 de 
08/04/2009

Define a operacionalização das ações de coope-

ração técnica para a Garantia da Qualidade e Se-

gurança de Dispositivos Médicos submetidos ao 

regime de controle sanitário.

Lei Federal no 12.349/2010

Altera a lei 8.666/1993 (lei das licitações) estabe-

lecendo a possibilidade de margens de preferên-

cia para produtos nacionais.

Portaria MS 1284 de 26/05/2010

Altera o anexo da Portaria 978 de 2008, revisan-

do a lista de produtos estratégicos, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde.

Portaria MS 506 de 21 /03/ 2012

Institui o Programa para o Desenvolvimento do 

Complexo Industrial da Saúde (PROCIS) e seu 

Comitê Gestor.

Portaria MS 837 de 18/04/2012

Define as diretrizes e os critérios para o estabe-

lecimento das Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo (PDP).

RDC ANVISA 16, DE 02 de MARÇO 
DE 2007

Regulamento da ANVISA para Registro de Me-

dicamentos Genéricos.

RDC ANVISA 17, DE 02 DE MARÇO 
DE 2007

Regulamento da ANVISA para Registro de Me-

dicamentos Similares.

RDC ANVISA 55, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2010

Regulamento da ANVISA para Registro de Me-

dicamentos Biológicos.

RDC 28, DE 4 DE ABRIL DE 2007

Dispõe sobre a priorização da análise técnica de 

petições, no âmbito da Gerência- Geral de Me-

dicamentos da ANVISA, cuja relevância pública 

se enquadre nos termos desta Resolução. (pro-

filaxia ou tratamento de doença negligenciada; 

profilaxia ou tratamento de doença emergente 

ou re-emergente; Medicamentos dos elencos 

estabelecidos e publicados pelo Ministério da 

Saúde para suprir seus programas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS.

Portaria MS-ANVISA nº 407, de 05 
de abril de 2011.

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relativas 

ao desenvolvimento, produção, registro e pós-re-

gistro de medicamentos originários de parcerias 

firmadas pelo Ministério da Saúde e o Instituto 

de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos/

Fiocruz/MS, bem como dos processos de trans-

ferência de tecnologia para a produção, no Brasil, 

de medicamentos de interesse do Sistema Único 

de Saúde.

Portaria MS-ANVISA nº 408, de 05 
de abril de 2011.

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relativas 

ao desenvolvimento, produção, registro e pós-re-

gistro de medicamentos originários de parcerias 

firmadas pelo Ministério da Saúde e a Fundação 

para o Remédio Popular - FURP, bem como dos 

processos de transferência de tecnologia para a 

produção, no Brasil, de medicamentos de inte-

resse do Sistema Único de Saúde.
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Portaria MS-ANVISA nº 409, de 
05/04/11

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relativas 

ao desenvolvimento, produção, registro e pós-re-

gistro de medicamentos originários de parcerias 

firmadas pelo Ministério da Saúde e o Instituto 

Vital Brazil -IVB, bem como dos processos de 

transferência de tecnologia para a produção, no 

Brasil, de medicamentos de interesse do Sistema 

Único de Saúde.

Portaria MS-ANVISA nº 410, de 05 
de abril de 2011.

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relati-

vas ao desenvolvimento, produção, registro e 

pós-registro de medicamentos originários de 

parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde e 

o Laboratório Farmacêutico do Estado de Per-

nambuco - LAFEPE, bem como dos processos de 

transferência de tecnologia para a produção, no 

Brasil, de medicamentos de interesse do Sistema 

Único de Saúde.

Portaria MS-ANVISA nº 411, de 05 
de abril de 2011.

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relativas 

ao desenvolvimento, produção, registro e pós-re-

gistro de medicamentos originários de parcerias 

firmadas pelo Ministério da Saúde e o Laborató-

rio Farmacêutico da Marinha - LFM, bem como 

dos processos de transferência de tecnologia 

para a produção, no Brasil, de medicamentos de 

interesse do Sistema Único de Saúde.

Portaria MS-ANVISA nº 412, de 05 
de abril de 2011.

Institui o Comitê Técnico Regulatório (CTR) 

para o acompanhamento das atividades relativas 

ao desenvolvimento, produção, registro e pós-re-

gistro de medicamentos originários de parcerias 

firmadas pelo Ministério da Saúde e a Fundação 

Ezequiel Dias - FUNED, bem como dos proces-

sos de transferência de tecnologia para a produ-

ção, no Brasil, de medicamentos de interesse do 

Sistema Único de Saúde.

Portaria 706/2011, publicada em 
26/05/2011.

Cria a Coordenação de Registro e Pós-registro de 

Medicamentos de Interesse Estratégico do Siste-

ma Único de Saúde – SUS.

Nota Técnica ANVISA sobre 
produtos Biológicos de 19/10/2011.

Esclarece pontos da RDC 55/2010, sobre registro 

de produtos biológicos.



9 2



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   9 3

Referências



9 4

ABIFINA. O Impacto das Importações no Setor Produtivo 

Químico-Farmacêutico no Brasil. Rio de Janeiro: 2003. 

Disponível em:

<http://www.abifina.org.br/arquivos/abf_publicacoes/O_

Impacto.pdf> Acessado em: 28 nov. 2011.

ABIQUIF. Exportações da cadeia produtiva farmacêutica 

somam US$ 1,697 bilhão em 2010. Rio de Janeiro: 2011. 

Disponível em: <http://www.abiquifi.org.br/mercado/

Estat%C3%ADsticas%202010.pdf> Acessado em: 05 dez. 

2011.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA 

CATARINA. Governo Brasileiro fecha acordo para produzir 

mais sete medicamentos no país. Taió/SC: 2011. Disponível 

em:

<http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/saude/

governo-brasileiro-fecha-acordo-para-produzir-mais-sete-

-medicamentos-no-pais-1.287885> Acesso em: 10 dez. 2011.

BARBOSA, A., MENDES, R., SENNES, R., (2007). Avalia-

ção da política industrial, tecnológica e de comércio exterior 

para o setor farmacêutico. Estudos Febrafarma 13, São 

Paulo.

BRASIL. Agregado VIII: Nota técnica do Brasil sobre IFAs. 

Porto Alegre: 2010. Disponível em: <http://www.anmat.gov.

ar/webanmat/mercosur/agregados/AGRE_8_Nota_IFAs_

Brasil.pdf> Acessado em: 01 dez. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comércio Exterior. Fórum de compe-

titividade da cadeia produtiva farmacêutica 2003-2006: o 

desafio de prosseguir. Ministério da Saúde, Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. – Brasília: 

Ed. do MS, 2007.

BRASIL. Programa Complexo Industrial da Saúde: relatório 

de acompanhamento de execução da agenda de ação - 

Atualização Set. 2010. Brasília: 2010. Disponível em: <http://

www.pdp.gov.br/Relatrios/Saude_com2.pdf> Acesso em 18 

out. 2011.

BRASIL. Política de Desenvolvimento Produtivo: desem-

penho da área de saúde. Brasília: 2010. Disponível em: 

<http://www.pdp.gov.br/Relatorios%20de%20Programas/

Sa%C3%BAde_Desempenho.pdf> Acesso em: 10 out. 2011.

BRASIL. Política de Desenvolvimento Produtivo - Volume 

1: Relatório de Macrometas. Brasília: 2010. Disponível em:

<http://www.pdp.gov.br/Relatrios/Macrometas%20_%20

Balan%C3%A7o%20geral_vers%C3%A3o%20final.pdf> 

Acesso em: 14 out. 2011.

BRASIL. Política de Desenvolvimento Produtivo - Volume 

4: Relatório de Programas Mobilizadores em Áreas Estraté-

gicas. Brasília: 2010. Disponível em:

<http://www.pdp.gov.br/Relatrios/Mobilizadores_

vers%C3%A3o%20final.pdf> Acesso em: 14 out. 2011.

CAPANEMA, L. A indústria farmacêutica brasileira e a 

atuação do BNDES. BNDES Setorial, n. 23, Rio de Janeiro, 

p. 193-216, mar. 2006.

CAPANEMA, L.; PALMEIRA FILHO, P. L. A Cadeia Far-

macêutica e a Política Industrial: uma Proposta de Inserção 

do BNDES. BNDES Setorial, n. 19, Rio de Janeiro, mar. 

2004, p. 23-48.

CAPANEMA, L.; PALMEIRA FILHO, P. L.; PIERONI, 

J.P. Apoio do BNDES ao Complexo Industrial da Saúde: a 

Experiência do Profarma e seus Desdobramentos. BNDES 

Setorial, n. 27, Rio de Janeiro, mar. 2008, p. 3-20.

COUTINHO, L. Programas mobilizadores em áreas estra-

tégicas: complexo industrial da saúde. Rio de Janeiro: 2008. 

Disponível em:

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/

bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/seminario/

complexo_ind_saude_lucianocoutinho.pdf> Acesso em 28 

out 2011.

FIESP. Programas em Áreas Mobilizadoras: Nanotec-

nologia. São Paulo: out 2009. Disponível em < http://

www.fiesp.com.br/competitividade/downloads/

apresenta%C3%A7%C3%A3o%20agenda%20da%20

pdp%20-%20nano.pdf> Acesso em: 24 out. 2011.

GADELHA, C. (Coord.) Perspectivas do investimento 

em saúde. Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 

2008/2009. 217 p. Relatório integrante da pesquisa “Perspec-

tivas do Investimento no Brasil”, em parceria com o Instituto 

de Economia da UNICAMP, financiada pelo BNDES. Dis-

ponível em: <http://www.projetopib.org/?p=documentos> 

Acesso em 10 out. 2009.

GADELHA, C. Seminário sobre Complexo Industrial da 

Saúde: BNDES/MS. Rio de Janeiro: 2008. Disponível em:

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/

bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/seminario/

complexo_ind_saude_carlosgadelha.pdf> Acesso em: 24 

out. 2011

IBGE. Economia da Saúde: Uma perspectiva macroeconô-

mica 2000-2005. Rio de Janeiro: 2008. Disponível em:

Referências



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   9 5

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/econo-

mia_saude/economia_saude.pdf> Acesso em: 02 jan. 2012.

IBGE. Conta Satélite de Saúde: Brasil 2005-2007. Rio de Ja-

neiro: 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/

estatistica/economia/economia_saude/css_2005_2007/eco-

nomia_saude.pdf> Acesso em: 02 jan. 2012.

IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise - vinte 

anos da constituição federal. Brasília: 2009. Vol. 1, nº 17. 

Disponível em:

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=5797&Itemid=9

Acesso em: 02 jan. 2012.

IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Brasília: 

2010. Nº 19. Disponível em:

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politi-

cas_sociais/bps_19_completo.pdf Acesso em: 02 jan. 2012.

LANDIM, A. Apoio do BNDES ao complexo industrial da 

saúde. Belo Horizonte: 2011. Disponível em: <http://www.

bhtec.org.br/downloads/150420111632537172.pdf> Acesso 

em: 18 out 2011.

LANDIM, A.; PIERONI, J. P.; REIS, C. Lições da experi-

ência internacional e propostas para incorporação da rota 

biotecnológica na indústria farmacêutica brasileira. BNDES 

Setorial, n. 34, Rio de Janeiro, mar. 2011, p. 5-44.

LOBO, L. Medicamentos Genéricos no Brasil. Brasília: 

2011. Disponível em: <http://www.acaoresponsavel.org.br/

acao/2011/ciclosaude/forum24112011/progenericos.pdf> 

Acessado em: 10 dez. 2011.

MACHADO, L.; OLIVEIRA PEREIRA, R.; PIERONI, J. 

P. Metodologia de monitoramento e avaliação do BNDES: 

uma aplicação para o programa BNDES. BNDES Setorial, n. 

33, Rio de Janeiro, mar. 2011, p. 315-338.

MAGALHÃES, J., ANTUNES, A., BOECHAT, N. Labo-

ratórios farmacêuticos oficiais e sua relevância para saúde 

pública do Brasil. Brasil: 2011. Disponível em: <http://www.

reciis.cict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/367/798> 

Acesso em: 12 Dez. 2011.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Mais saúde: direito de todos: 

2008 – 2011 – 5ª Ed. Brasília: Editora do MS. 2010. 164 p. – 

(Série C. Projetos, Programas e Relatórios)

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde e Desenvolvimento 

Nacional: Diretrizes Estratégicas. Brasília: 2008. Disponível 

em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/mais_sau-

de_diretrizes.pdf> Acesso em: 14 out 2011.

MOYSÉS JR. Z. A Nova Política de Compras Governamen-

tais. Ribeirão Preto: 2011. Disponível em: <http://www.

seminariobiotecnologia.com.br/site/biblioteca_midia/zich-

-moyses.pdf> Acesso em 15 dez 2011.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, MINIS-

TÉRIO DA SAÚDE. Avaliação da assistência farmacêutica 

no Brasil: estrutura, processos e resultados. Brasília: 2005. 

Disponível em: < http://www.opas.org.br/medicamentos/te-

mas_documentos_detalhe.cfm?id=43&iddoc=261> Acesso 

em 02 jan. 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Guidelines on 

Evaluation of Similar Biotherapeutic Products (SBPs). Suiça: 

2009. Disponível em:

<http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeu-

tics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf> 

Acesso em: 08 dez. 2011.

SANTOS REZENDE. K. Complexo Industrial da Saúde: 

foco no acesso. Brasília: 2011. Disponível em: <http://

www.acaoresponsavel.org.br/acao/2011/ciclosaude/fo-

rum24112011/kellen%20santos.pdf> Acesso em 10 dez 

2011.

SCHIAVINATTO, F. (Org). Sistema de indicadores de 

percepção social (SIPS)-Ipea. Brasília: 2011.

1ª Ed. Disponível em:

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politi-

cas_sociais/bps_completo_1_7e.pdf

Acesso em: 02 jan. 2012.

STEIN. Y. PAC da Saúde, o BNDES é o elo que faltava. Rio 

de Janeiro: 2007. Disponível em: <http://desafios.ipea.gov.

br/index.php?option=com_content&view=article&id=1176:

catid=28&Itemid=23> Acesso em: 11 nov. 2011.

SZWARCWALD, C. L. et ali. Pesquisa Mundial de Saúde 

2003: O Brasil em números. RADIS, Rio de Janeiro, n. 26, p. 

14-33, julho. 2004.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Programa Farmá-

cia Popular: sistema de copagamento; Ministro Relator: 

José Jorge de Vasconcelos Lima. Brasília, 2011. Disponível 

em: < http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/

comunidades/programas_governo/areas_atuacao/saude/

Relat%C3%B3rio_Farm%C3%A1cia_Popular_Internet.pdf> 

Acesso em 02 jan. 2012.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Promoção da 

assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção 

básica em saúde; Ministro Relator: José Jorge de Vascon-

celos Lima. Brasília, 2011. Disponível em: <http://portal2.

tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/pro-

gramas_governo/areas_atuacao/saude/Relat%C3%B3rio_

Farm%C3%A1cia%20B%C3%A1sica_Internet.pdf> Acesso 

em 02 jan. 2012.



9 6

Comércio Exterior:

http://aliceweb2.mdic.gov.br/

http://comtrade.un.org/db/

Produção Industrial:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/produtos/produto2009/defaultproduto.shtm

Empresas Farmacêuticas com Certifi cado de Boas Práticas de Fabricação:

http://www.anvisa.gov.br/certificadoBoasPraticas/principal/index.asp

Dados Econômicos Setoriais da Indústria Farmacêutica:

http://www.sindusfarmacomunica.org.br/indicadores-economicos/

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/empresas/2009/defaultempresa.shtm

Bancos de dados



B A L A N Ç O  D A S  P O L Í T I C A S  I N D U S T R I A I S  P A R A  O  S E T O R  F A R M A C Ê U T I C O   9 7

Glossário



9 8

Glossário
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento In-

dustrial

ABIFINA – Associação Brasileira das Indústrias de 

Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

ABIQUIFI – Associação Brasileira da Indústria Far-

moquímica e de Insumos Farmacêuticos

ALICE-Web – Sistema de Análise das Informações de 

Comércio Exterior via Internet

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Bio-Manguinhos – Instituto de Tecnologia em Imuno-

biológicos da FIOCRUZ

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social

BNDESPAR – BNDES Participações S/A

CAMED – Câmara de Medicamentos

CBPF – Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 

Controle

CIS – Complexo Industrial de Saúde

CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Me-

dicamentos

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Eco-

nômicas

UN COMTRADE – United Nations Commodity Tra-

de Statistics Database (Base de Dados Estatísticos da 

ONU sobre Comércio)

CPMF – Contribuição Provisória sobre a Movimenta-

ção ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos 

de Natureza Financeira

CSS – Contribuição Social da Saúde

DATASUS – Departamento de Informática do SUS

DECIIS - Departamento do Complexo Industrial e 

Inovação em Saúde da SCTIE/MS

DISOC – Diretoria de Estudos Sociais do IPEA 

DNDi – Drugs for Neglected Diseases Initiative (Ini-

ciativa para Medicamentos para Doenças Negligen-

ciadas)

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

EMEA – European Medicines Agency (Agência Euro-

peia de Medicamentos)

ENIFarMed – Encontro Nacional de Inovação em Fár-

macos e Medicamentos

Farmanguinhos – Instituto de Tecnologia em Fárma-

cos da FIOCRUZ

FCCPF – Fórum de Competitividade da Cadeia Pro-

dutiva Farmacêutica 

FDA – Food and Drug Administration (Agência de 

Fiscalização de Alimentos e Medicamentos dos EUA)

FEBRAFARMA – Federação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica (extinta)

FGV – Fundação Getúlio Vargas

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz

FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico

FNS – Fundo Nacional de Saúde

FUNED – Fundação Ezequiel Dias

FUNTEC – Fundo Tecnológico do BNDES

FURP – Fundação para o Remédio Popular 

GECIS – Grupo Executivo do Complexo Industrial 

da Saúde

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

ICT – Instituição Científica e Tecnologia

IDRI – American Infectology Disease Research Insti-

tute (Instituto Americano para Pesquisas sobre Doen-

ças Infecciosas)
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IFA – Insumo Farmacêutico Ativo

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qua-

lidade e Tecnologia

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás

LAFEPE – Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco

LAQFA – Laboratório Químico Farmacêutico da Ae-

ronáutica 

LFM – Laboratório Farmacêutico da Marinha

LIFAL – Laboratório Industrial Farmacêutico de Ala-

goas

LQFEx – Laboratório Químico Farmacêutico do Exér-

cito 

MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão

MS – Ministério da Saúde

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

NUPLAM – Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Me-

dicamentos

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento

P&D&I – Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PAC da Saúde – Programa Mais Saúde: Direito de To-

dos

PDP – Política de Desenvolvimento Produtivo

PEC – Proposta de Emenda Constitucional 

PIA – Pesquisa Industrial Anual

PITCE – Política Indústrial, Tecnológica e de Comér-

cio Exterior

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-

cílios

PNAF – Política Nacional de Assistência Farmacêutica

PNM – Política Nacional de Medicamentos

POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares

PPP – Parceria Público-Privada (para o Complexo In-

dústrial da Saúde também é utilizado o termo Parceria 

de Desenvolvimento Produtivo (PDP))

PROFARMA – Programa BNDES de Apoio ao Desen-

volvimento do Complexo Industrial da Saúde

Pró-Genéricos – Associação Brasileira das Indústrias 

de Medicamentos Genéricos

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA

RECAP – Regime Especial de Aquisição de Bens de 

Capital para Empresas Exportadoras (instituído pela 

lei 11.196/2005, conhecida como “Lei do Bem”)  

RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Es-

senciais

SCTIE – Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Finan-

ceira do Governo Federal

SINDUSFARMA – Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

SIPS – Sistema de Indicadores de Percepção Social 

do IPEA

SUS – Sistema Único de Saúde

SVS – Secretária de Vigilância em Saúde do MS

TCU – Tribunal de Contas da União



1 0 0

Rua Verbo Divino, 1488 – 7º andar – cj. 7A

CEP 04719-904 – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 5180-3499 – Fax: (55 11) 5183-4247

w w w . i n t e r f a r m a . o r g . b r


