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SOBRE A INTERFARMA 
 

A Interfarma – Associação da Indústria  
Farmacêutica de Pesquisa – representa  
empresas e pesquisadores nacionais  
e estrangeiros responsáveis por promover  
e incentivar o desenvolvimento da indústria 
de pesquisa científica e tecnológica no Brasil, 
em especial para a produção de insumos  
farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos 
e correlatos. 
 



 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Somos um país bem sucedido em matéria de saúde básica? A resposta mais 
equilibrada provavelmente será que avançamos muito, estamos no caminho certo, 
mas ainda não chegamos lá. A redução da mortalidade infantil, a ampliação na 
cobertura vacinal, a eliminação de doenças como a poliomielite comprovam os 
avanços. A vergonhosa presença da dengue e a falta de saneamento básico falam 
do que ainda não alcançamos. 

Enquanto lutávamos em favor da saúde básica, o país tornava-se mais urbano, 
com uma população mais velha e modificava o perfil de suas doenças: não 
abandonamos totalmente doenças tropicais, negligenciadas, próprias de países 
subdesenvolvidos, mas rapidamente ganhamos câncer, diabetes e obesidade em 
níveis próximos de países desenvolvidos. 

Os dois Brasis, o que pede saúde básica e o que exige atenção às doenças mais 
complexas, são ambos reais, ambos nossos e ambos desafiadores.   E nenhum 
deles será vitorioso em saúde pública, se não soubermos e não quisermos ser 
inovadores.  

Um país com a dimensão do Brasil não pode ter como ambição simplesmente 
reproduzir conhecimento já obtido, desenvolver o que já existe. Não é um 
problema apenas econômico, na medida em que sem inovação sempre teremos 
importante déficit comercial em produtos farmacêuticos. Não é um problema 
apenas social, na medida em que a inovação pode contribuir e muito para 
melhorar o acesso à saúde no Brasil. É também um desperdício porque o Brasil 
precisa e tem condições para ser mais do que é em inovação. 

Países menores, que partiram de estágios inferiores ao nosso, chegaram mais 
longe. Adotaram a inovação como um projeto nacional. Organizaram seus 
governos para a inovação enfrentando e derrotando a burocracia, a falta de foco e 
de unidade para agir. Saíram pelo mundo buscando de forma ativa e competente 
oportunidades.  E hoje colhem os frutos. 

A Interfarma considera um dever promover e participar desse debate sobre 
inovação, em nome do país próspero, justo e solidário que todos estamos 
empenhados em construir. Por esta razão, como parte de um intenso programa de 
eventos, debates e publicações, contratou a respeitada consultoria Prospectiva 
com a tarefa de elencar alternativas, idéias e experiências hoje em curso no 
mundo sobre o tema da inovação. 

Nesse trabalho será possível conhecer e discutir o que fazem, hoje, em favor da 
inovação os países bem sucedidos, com um detalhado estudo de cada caso e a 
objetiva apresentação de diferenças entre o que é feito lá e no Brasil. 

À medida que nossa intenção é, de forma pluralista e democrática, contribuir com 
o debate em vez de limitá-lo, esse não é um documento de propostas. Ao 
contrário, é um elenco de alternativas. Cada pessoa ou segmento poderá preferir 
algumas, divergir de outras e muitas serão excludentes.  

                                     
 Eloi Bosio     Antônio Britto 
 Presidente do Conselho Diretor  Presidente-Executivo 



 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 
� Este relatório tem como objetivo contribuir com o debate sobre a 

necessidade de se desenvolver uma política de atração de 
investimentos externos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(P&D&I). 
 

� A análise de casos aqui apresentada é baseada em seis países 
(Canadá, China, Coréia do Sul, Irlanda, Índia e República Tcheca), 
selecionados por conta do ativismo dos mesmo no mapa 
internacional de inovação na área de saúde humana. 
 

� O Brasil dispõe da maior parte dos recursos e condições necessários 
para integrar efetivamente na rota global de investimentos em 
P&D&I, no entanto, os recursos em pesquisa e desenvolvimento 
trazidos por empresas multinacionais ao país estão muito aquém do 
potencial existente. 
 

� As empresas vêm redesenhando suas estratégias de investimentos 
em P&D&I. Há uma tendência de descentralização em diferentes 
regiões do planeta, sendo que países em desenvolvimento passaram 
a entrar na rota desses investimentos. 
 

� São diversas as motivações para as empresas buscarem 
desenvolver atividades de P&D&I fora de seus países de origem. A 
busca pela redução de custos é um dos principais impulsionadores 
dos investimentos em países em desenvolvimento. 
 

� Dada a importância dos investimentos em inovação para o 
desenvolvimento econômico e social, melhorando inclusive o perfil 
da inserção externa dos países, há uma crescente competição pela 
atração desses recursos. 
 

� São poucos os países que preenchem o pré-requisito para receber 
investimentos em P&D&I (recursos humanos, tradição cientifica, 
infra-estrutura, etc.). Por isso há uma lista relativamente pequena de 
países competindo por esses investimentos. Essa lista fica ainda 
mais curta quando se analisa a área de saúde humana. 

 

� Diversos países vêm investindo pesadamente na formação de 
quadros, infra-estrutura (parques tecnológicos, por exemplo), marcos 



 

 

regulatórios adequados, assim como políticas de desoneração e 
incentivo a atividades de P&D&I. Como a maior parte desses 
investimentos tem origem no exterior, as agências de atração de 
investimentos também passam a ter uma importância impar nesse 
jogo. 
 

� Especificamente na área farmacêutica, a internacionalização das 
atividades de P&D&I pode ser notada no crescente número de testes 
clínicos desenvolvidos fora dos países sede das indústrias 
farmacêuticas. O crescimento mais acentuado tem sido em regiões 
geográficas que concentram os países em desenvolvimento, com 
destaque para a Ásia. 
 

� Os países competem para promover investimentos em testes 
clínicos, pois além dessa atividade trazer recursos diretos da 
exportação dos serviços, entende-se que esses testes sirvam como 
um canal para o aprimoramento do ambiente de pesquisa no país 
receptor, seja pela transferência de conhecimento e tecnologia, ou 
pela conexão com os mais avançados centros de pesquisa do 
mundo que essa inserção possibilita. 
 

� O Brasil se destaca entre os países em desenvolvimento por dispor 
de quase todos os pré-requisitos para a atração de investimentos em 
P&D&I. O país tem histórico de atração de Investimento Externo 
Direto (IED) que se remete ao início do Séc. XX. Do ponto de vista 
de qualificação humana também não faltam recursos para o 
desenvolvimento de P&D&I nas áreas de biomedicina. 
 

� Há também no Brasil uma estabilidade de regras e políticas públicas 
para promoção de inovação. 
 

� Não obstante ter todos esses pré-requisitos para se tornar um dos 
países que mais atraem investimentos em inovação no mundo, o 
volume de recursos recebidos pelo país para esse tipo de atividade é 
muito aquém das possibilidades. Essa constatação é ainda mais 
grave quando se analisa o setor de saúde humana. 
 

� Há uma série de problemas que colocam o Brasil em desvantagem 
na competição por investimentos em testes clínicos de empresas 
internacionais. Uma das questões se dá no âmbito da burocracia 
para aprovação dos procedimentos, que leva na média entre 10 a 14 
meses no Brasil (a média mundial é de 8,6). 
 



 

 

� Para a realização de testes clínicos no Brasil chega a ser necessária 
a aprovação de até 3 órgãos. O procedimento em outros países 
costuma ser muito mais simplificado e ágil. 

 

� A análise de casos de como outros países se organizaram para atrair 
investimentos em P&D&I na área de saúde humana pode sugerir 
uma agenda de medidas de curto prazo a serem implementadas. 
 

� O Canadá tem um dos ambientes de negócios mais favoráveis ao 
desenvolvimento de pesquisas cientificas no mundo. Universidades 
de alto padrão, apoio governamental direto e indireto e a 
proximidade com os EUA fazem parte desse cenário pró-inovação. 
 

� Há também uma agência de promoção de investimentos (Invest in 
Canada) que busca ativamente atrair investimentos em setores 
estratégicos. Dentre esses setores destaca-se o de testes clínicos, 
considerado um fator de conexão entre as necessidades médicas e 
as oportunidades de negócio.  
 

� O Canadá é o segundo país que mais realiza testes clínicos no 
mundo. Isso reflete também na importância das operações 
canadenses das empresas multinacionais farmacêuticas, que 
nitidamente transformaram o Canadá em hub de P&Ds globais. 
 

� A China vem se destacando nos últimos anos pela atração de 
investimentos em P&D&I na área de saúde humana. São diversos os 
benefícios concedidos por diferentes níveis de governo na China a 
esses investidores. Diferentemente dos outros países analisados, no 
entanto, as políticas e programas chineses não são suficientemente 
transparentes e claros. As negociações dos benefícios 
freqüentemente ocorrem caso a caso entre a empresa e o governo. 
 

� Além de benefícios específicos, a China oferece às empresas que 
conduzem atividades de P&D&I uma infra-estrutura adequada a essa 
atividade, a facilitação de processos e procedimentos e o acesso ao 
que será o maior mercado consumidor do mundo. 
 

� A busca ativa por investimentos externos faz parte de uma nova 
política na Coréia. A agência de promoção de exportações (KOTRA) 
incorporou uma unidade de promoção de investimentos e o governo 
coreano passou a oferecer uma série de benefícios aos investidores 
em setores estratégicos (dentre os quais inovação em saúde 
humana). Esses benefícios podem inclusive incluir aportes a fundo 
perdido. 



 

 

� Há uma forte mobilização para que a Coréia se torne um hub global 
de testes clínicos. Nesse contexto foi estruturada uma organização 
que reúne os centros de pesquisa clínica no país (KoNECT), tendo 
como missão fortalecer a capacitação do país, seja por meio da 
formação de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia de 
ponta e provisão de infra-estrutura. 
 

� Esses esforços, somados a existência de uma força de trabalho 
altamente qualificada, tem colocado a Coréia entre os países do 
mundo em que mais cresce a condução de testes clínicos.  
 

� As políticas de promoção de investimentos na Índia são recentes, 
seguindo as reformas pró-mercado dos anos 1980 e 1990. Há um 
regime de IED seletivo, concedendo tratamento diferenciado para os 
segmentos de interesse estratégico para o desenvolvimento do país. 
 

� Desde a aprovação da Lei de Patentes em 2005, diversas empresas 
do setor farmacêutico e de biotecnologia passaram a investir na 
Índia, incluindo investimentos em áreas de P&D, com destaque para 
os testes clínicos e outros serviços. 
 

� Além das vantagens competitivas de um país com 1,2 bilhões de 
habitantes, o governo indiano vem fazendo diversos esforços para 
melhor qualificar o país como destino de investimentos externos 
estratégicos, incluindo áreas específicas como inovação no setor de 
saúde. Entre essas medidas, destaca-se a criação de órgão para 
tratar dos investimentos (Investment Commission of India). 
 

� Mesmo dispondo de um regime de IED muito mais restritivo que o do 
Brasil e outros mercados emergentes, a Índia se promove como 
tendo um dos regimes mais liberais e transparentes entre os países 
em desenvolvimento. 
 

� A Índia vem se firmando como um dos principais players globais na 
área de pesquisa clínica do mundo, realizando 7% dos testes Fase 
III e 3,2% dos testes Fase II do mundo. O grande diferencial da Índia 
é o preço, entre 50% e 60% mais baixo que nos países 
desenvolvidos. Há esforços do governo para maximizar os 
investimentos em testes clínicos para outras áreas de P&D em 
saúde humana, assim como no desenvolvimento da cadeia do setor. 
 

� A Irlanda é considerada um dos países mais bem sucedidos na 
promoção de uma política de desenvolvimento ancorada na atração 
de investimentos. Nos últimos anos, houve um direcionamento mais 
específico nas políticas e ações governamentais pela promoção de 
investimentos em setores estratégicos, sobretudo segmentos 
intensivos em tecnologia como a indústria farmacêutica. 



 

 

� O governo irlandês oferece diversos tipos de vantagens para 
investidores estrangeiros, incluindo aportes financeiros em projetos. 
Todas as ações são centralizadas na agência de promoção de 
investimentos “Agência de Desenvolvimento Industrial” (IDA). 
 

� A IDA coordena também outras agências governamentais relevantes 
às operações de investidores na Irlanda. Na área de saúde humana 
o National Institute for Bioprocessing, Reseach and Training (NIBRT) 
fornece formação de recursos humanos e infra-estrutura para 
realização de P&D.  
 

� Esse ambiente de negócios altamente favorável aos investimentos 
da cadeia farmacêutica, promovidos por um ativismo bastante 
diferenciado do governo, permite que a Irlanda se posicione de 
maneira cada vez mais estratégica no processo de descentralização 
das atividades de P&D das empresas do setor. 
 

� Ainda antes de se tornar um país independente foi criada a agência 
tcheca de promoção de investimentos (CzechInvest) em 1992. Com 
a entrada do país na União Européia os IEDs em segmentos 
intensivos em tecnologia se intensificaram no país, tendo a 
CzechInvestment desempenhado um papel facilitador importante. 
 

� Um dos focos de promoção de investimentos na República Tcheca é 
na área de ciências da vida. Há uma ampla rede de clusters e 
profissionais altamente qualificados nessa área no país, que nos 
últimos anos vem se consolidando como um dos principais destinos 
de testes clínicos dentre os países não tradicionais do ramo. 
 

� O Brasil não aproveita o seu potencial de se tornar um centro 
mundial de inovação em saúde humana explorando o papel que as 
multinacionais podem desempenhar nesse processo.  
 

� Os investimentos externos podem impulsionar inclusive mudanças 
nos dois grandes desafios para tornar o país um pólo inovador do 
setor de saúde humana (questão cultural e de coordenação 
governamental). São apresentadas algumas propostas de curto 
prazo que podem promover mudanças nessa direção. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVO 

 

Esse relatório tem como objetivo contribuir com o debate sobre a 
necessidade de se desenvolver uma política de atração de investimentos 
externos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) no setor de 
saúde humana. Os argumentos e propostas aqui apresentados partem do 
pressuposto de que o Brasil dispõe da maior parte dos recursos e 
condições necessários para se integrar efetivamente na rota global desses 
investimentos, mas que, no entanto, os recursos em pesquisa e 
desenvolvimento trazidos por empresas multinacionais ao país estão muito 
aquém do potencial existente. A partir da análise das políticas e estratégias 
implementadas por alguns países, assim como da realidade brasileira, 
pretende-se apresentar algumas linhas gerais de propostas para serem 
aprofundadas. A principal fonte de informação para esse trabalho foram as 
próprias agências de atração de investimentos dos países analisados. As 
referências às empresas apresentadas nos quadros distribuídos ao longo 
do relatório foram fornecidas por esses órgãos governamentais. 

Já há algumas décadas as empresas vêm redesenhando suas estratégias 

de investimentos em P&D&I. Nesse processo há uma descentralização da 

aplicação dos recursos, que anteriormente eram concentrados em seus 

países-sede das empresas e passam a ser alocados em diferentes regiões 

do planeta. Um fenômeno mais recente, no entanto, tem sido a ida desses 

investimentos para países em desenvolvimento, com destaque para os 

grandes mercados emergentes, assim como alguns dos Tigres Asiáticos, 

Oriente Médio e Leste Europeu. 

Uma dimensão ilustrativa do crescente caráter internacional do 

desempenho de P&D&I diz respeito às atividades de empresas 

multinacionais norte-americanas no exterior. Em 1999, os gastos em P&D&I 

realizados por empresas multinacionais fora dos Estados Unidos era de 

US$ 18.6 bilhões, aumentando para US$ 28,5 bilhões em 2006.  

 

 

 



 

 

Tabela 1: Gastos em P&D&I realizados por multinacionais 

norte-americanas no exterior (todos os setores - 2006) 

Países / 

Regiões USD bilhões % 

Europa 18.00 63% 

Canadá 2.50 9% 

Japão 1.70 6% 

Israel 0.85 3% 

Cingapura 0.85 3% 

China 0.80 3% 

Coréia do Sul 0.80 3% 

Brasil 0.60 2% 

Índia 0.31 1% 

TOTAL 28.50 100% 

Fonte: National Science Foundation 

O que chama mais a atenção, no entanto, é a mudança na distribuição 

geográfica dos gastos em P&D&I no exterior realizado pelas filiais das 

multinacionais norte-americanas, confirmando a crescente importância dos 

mercados emergentes como destino de investimentos em P&D&I. 

Dos anos 90 para cá, a concentração dos gastos em P&D&I de países 

desenvolvidos tem diminuído, passando de 90% em 1994 para 80% em 

2006, enquanto que no mesmo período, a participação da Ásia (excluindo 

Japão) mais que dobrou, passando de 5,4% para 13,5%, impulsionada pelo 

investimento em P&D&I das filiais norte-americanas na China, Cingapura e 

Coréia do Sul.  



 

 

Esta tendência de desconcentração de investimentos em P&D&I para 

países emergentes também está sendo observada no setor farmacêutico. 

Em 2007, dados da PhRMA indicam que seus membros investiram US$ 

35,4 bilhões em P&D&I nos Estados Unidos e US$ 9,1 bilhões no 

exterior. O investimento total de US$ 44,5 bilhões representou 18,7% das 

vendas no mercado interno e 16,4% das vendas globais. 

Quadro 1 : Pesquisas Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica 

 

O processo de pesquisa e desenvolvimento para a descoberta e incorporação de novos 
medicamentos no mercado é divido em duas fases: a fase pré-clínica e a fase clínica. A fase 
pré-clinica é realizada após a descoberta de uma nova substância para fins terapêuticos. É 
nesta fase que se inicia o processo de desenvolvimento do medicamento, sendo 
desenvolvidos diversos estudos farmacológicos para avaliar a reação do produto em um 
organismo. Caso o produto seja aprovado nos testes pré-clínicos, o processo de 
desenvolvimento do medicamento passa para a fase de testes clínicos, considerada a fase 
mais difícil no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. 

Os testes clínicos são divididos em quatro fases: 

Fase I – o medicamento é testado pela primeira vez com o objetivo de avaliar a segurança do 
produto investigado. Nesta fase a medicação é testada em pequenos grupos (10-30 
pessoas), geralmente de pessoas sadias. Se os produtos se mostrarem seguros, os testes 
passam para a próxima fase. 

Fase II – um número maior de pacientes participam desta fase (70-100), com o objetivo de 
avaliar a eficácia da medicação, isto é, se ela funciona para tratar determinada doença, e 
também obter informações mais detalhadas sobre a segurança (toxicidade). Se os resultados 
forem positivos, a pesquisa avança para a próxima fase de testes clínicos. 

Fase III – nesta fase, o novo tratamento é comparado com o tratamento padrão existente. 
Geralmente os pacientes são divididos em dois grupos: o grupo controle (recebe o tratamento 
padrão) e o grupo investigacional (recebe nova medicação). A divisão entre os grupos é feita 
sob a forma de um sorteio. O número de pacientes aumenta para 100 a 1.000. Algumas 
vezes os estudos da fase III são realizados para verificar se a combinação de dois 
medicamentos é melhor do que a utilização de um medicamento somente.  

Fase IV – estudos realizados para confirmar que os resultados obtidos na fase anterior (fase 
III) são aplicáveis em grande parte da população doente. Nesta fase, o medicamento já foi 
aprovado para ser comercializado. Os estudos fase IV permitem acompanhar os efeitos dos 
medicamentos a longo prazo. 

Nos últimos anos, a pressão por redução de custos em processos de P&D na indústria 
farmacêutica fez com que surgisse um novo mercado para terceirização de testes clínicos. 
Cerca de um terço dos testes farmacêuticos hoje em dia tem origem fora da empresa. A 
estimativa é que esse percentual chegue a 70% no futuro próximo. É dentro desse contexto 
que as empresas farmacêuticas vêm descentralizando seus departamentos de P&D&I, seja 
para subsidiárias localizadas no exterior ou prestadores de serviços especializados, por sua 
vez localizados em diversas regiões do planeta. 



 

 

A desconcentração geográfica de investimentos em P&D&I no setor 

farmacêutico também pode ser observada no crescimento da participação 

de países emergentes como base para desenvolvimento de ensaios 

clínicos. 

São diversas as motivações que levam as empresas a descentralizarem 

seus processos de inovação. Parte desse fenômeno decorre da busca por 

excelência científica e conhecimentos específicos em determinadas áreas 

(daí o grande fluxo de investimentos europeus nos EUA e vice-versa). A 

própria internacionalização dos processos produtivos, alavancou a 

internacionalização de algumas atividades de P&D&I, sobretudo 

relacionadas à adaptação de processos a condições locais. Um fenômeno 

mais recente, no entanto, tem sido a busca por redução de custos nos 

processos de P&D&I. As atividades relacionadas à inovação passaram a 

ser percebidas como um serviço, passível, portanto, de ser “terceirizado” 

para suas sucursais ou ainda para “prestadoras de serviços” localizadas em 

países com menor custo relativo. Esses dois últimos fenômenos explicam o 

crescente fluxo de investimentos em P&D&I para países em 

desenvolvimento. 

Dada a importância dos investimentos em inovação para o desenvolvimento 

econômico e social, melhorando inclusive o perfil da inserção externa dos 

países, há uma crescente competição pela atração desses recursos. Além 

da internacionalização da P&D&I criar a possibilidade de transferência de 

tecnologia, esse movimento capacita os países receptores a desenvolver 

tecnologias próprias, na medida em que os investimentos estrangeiros 

fortalecem suas capacidades tecnológicas e de inovação. A figura abaixo 

ilustra como esses investimentos externos em P&D&I reforçam e capacitam 

os Sistemas Nacionais de Inovação como um todo: 

 

 

 

 



 

 

Figura 1: Sistemas Nacionais de Inovação e IED em P&D: benefícios 
para o país receptor 

 

Fonte: UNCTAD World Investment Report 2005 

 

É dentro dessa lógica que para um país que busca promover inovação no 

setor de saúde humana, mais especificamente, na indústria farmacêutica, a 

realização de testes clínicos, sobretudo por empresas estrangeiras, tem um 

caráter estratégico. Os testes clínicos são vistos como um canal para o 

aprimoramento do ambiente de pesquisa no país receptor, seja pela 

transferência de conhecimento e tecnologia, ou pela conexão com os mais 

avançados centros de pesquisa do mundo que essa inserção possibilita. 

São vários os pré-requisitos para um país pleitear o estabelecimento de 

centros de pesquisas internacionais: existência de recursos humanos 

altamente qualificados, tradição de produção cientifica em determinados 

nichos, infra-estrutura adequada (sobretudo em tecnologia da informação), 

instituições de apoio fortes, assim como sistemas legais e de governança 

eficientes e estáveis. Como são poucos os países que preenchem esse 

pré-requisito, há uma lista relativamente pequena de países competindo por 



 

 

esses investimentos. Essa lista fica ainda mais curta quando se analisa a 

área de saúde humana. 

Não obstante a lista de países qualificados a receber investimentos em 

P&D&I ser relativamente pequena, os governos buscam cada vez mais 

ativamente atrair esses recursos. Nesse contexto, diversos países vêm 

investindo pesadamente na formação de quadros, infra-estrutura (parques 

tecnológicos, por exemplo), marcos regulatórios adequados, assim como 

políticas de desoneração e incentivo a atividades de P&D&I. Como a maior 

parte desses investimentos tem origem no exterior, as agências de atração 

de investimentos também passam a ter uma importância ímpar nesse jogo.  

A internacionalização do setor de saúde humana pode ser medida pelo 

número de testes clínicos realizados em diversas regiões do planeta. A 

tabela abaixo ilustra quais são os países que mais têm realizado testes 

clínicos, valendo destacar que a grande concentração dessa etapa continua 

sendo realizada em países desenvolvidos.  

Tabela 2 – Ranking dos países realizadores de testes clínicos 

 

Fonte: www.clinicaltrials.gov acesso em 11/01/2011 e Banco Mundial 



 

 

Apesar de o Brasil aparecer na primeira posição entre os países da Latina 

América Latina em números de testes realizados, quando se avalia a 

proporção testes clínico/população, nota-se que a posição do Brasil é 

bastante inferior a outros países da região. 

Tabela 3 – Ranking dos países realizadores de testes clínicos na 

América Latina 

 

Fonte: www.clinicaltrials.gov acesso em 11/01/2011 e Banco Mundial 

Não obstante, nota-se que o crescimento dos testes clínicos nos últimos 

anos tem sido muito mais acentuado nas regiões geográficas que 

concentram os países em desenvolvimento: 

 

Figura 2 - Distribuição geográfica dos ensaios clínicos 
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Fonte: Adaptado de McDonnell & Mooraj, AMR Research.1 



 

 

Na mesma intensidade em que as operações internacionais das empresas se intensificam, os países 
buscam se organizar para atrair novos investimentos gerados por esse movimento. É dentro deste 
contexto que surgem as Agências de Promoção de Investimentos, instituições geralmente 
governamentais que buscam centralizar as atividades de promoção e facilitação de investimentos, 
tais quais a disseminação de informação e a coordenação institucional dentro do próprio governo.  

 

Essas agências são conhecidas pela sigla IPAs (Investment Promotion Agencies) e de forma geral 
essas desempenham quatro papéis na promoção de investimentos: 

 

• Coordenação dentro governo: visando harmonizar políticas de promoção de investimentos 
nas diversas áreas do governo; 

• Construção de imagem: visando promover o país com um destino para investimentos; 

• Facilitação de negócios: ajudar o investidor a resolver problemas relacionados à concessão 
de autorizações e licenças; 

• Investimentos em áreas específicas: busca de investidores em setores estratégicos para o 
país. 

 

A grande maioria dos países tem IPAs. É bastante comum também a existência dessas agências em 
âmbitos sub-nacionais. O grau de ativismo das IPAs, no entanto, varia muito. Dentre os países que 
mais se destacam pela busca ativa de investidores em setores estratégicos, nota-se que em todos 
eles os investimentos em atividades de P&D&I são prioritários. 

 

Entre 1999 e 2002 o Investe Brasil funcionou dentro do governo brasileiro, desde então o Brasil 
destoa da maior parte dos países por não ter uma IPA propriamente estruturada. Há iniciativas de 
promoção de investimentos no âmbito da Agência de Promoção de Exportações (APEX), assim como 
instrumentos de divulgação de informações como a Rede Nacional de Informações sobre 
Investimentos (RENAI). Ambas as iniciativas são, no entanto, bastante limitadas. 

A breve análise que aqui se pretende apresentar é baseada em seis países 

(Canadá, China, Coréia do Sul, Irlanda, Índia, República Tcheca) 

selecionados por conta do ativismo dos mesmos no mapa internacional de 

inovação na área de saúde humana. Tal ativismo deve ser entendido como 

a existência de políticas públicas especificamente desenhadas para a 

atração de investimentos inovadores, assim como a existência de órgão 

e/ou agências para esse fim. Tendo esses países como referência, são 

apresentadas no relatório algumas recomendações para um 

posicionamento mais ativo do Brasil na disputa por investimentos em 

P&D&I na área de saúde humana. 

Quadro 2: Agências de Promoção de Investimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: OCDE 

 

 



 

 

I. Brasil 

 

O Brasil se destaca entre os países em desenvolvimento por dispor de 

quase todos os pré-requisitos para a atração de investimentos em P&D&I. 

Diferentemente de quase todos os casos analisados neste relatório, o Brasil 

tem um histórico de atração de investimentos externos que remete ao início 

do Século XX, tendo as empresas multinacionais desempenhado um papel 

essencial no processo de industrialização do país, sobretudo a partir dos 

anos 1950s. Com poucas exceções, essas empresas encontraram um 

ambiente de negócios amplamente favorável no país ao longo da história, 

sendo que desde a Emenda Constitucional de 6/1995 estabeleceu que 

qualquer empresa constituída no país, seja ela de capital nacional ou 

estrangeiro, é considerada uma empresa brasileira. Na atual conjuntura o 

Brasil também se destaca entre os países em desenvolvimento na atração 

de investimentos para diversos setores industriais, financeiros e 

estratégicos. Há, portanto, no Brasil um ambiente altamente favorável aos 

investimentos externos, seja sob a perspectiva da estabilidade política e 

econômica, da solidez das instituições, da estabilidade e transparência das 

regras, entre outros fatores. 

 

Quando se compara o Brasil a outros países em desenvolvimento, nota-se 

também que do ponto de vista de qualificação humana, há recursos 

suficientes para o desenvolvimento de atividades de P&D&I. O Brasil dispõe 

de um sistema de universidades e centros de pesquisa altamente 

capacitados, o que se reflete na crescente participação de pesquisadores 

em publicações indexadas internacionais. De acordo com dados da 

ISI/Thomson Reuters de 2008, 2,63% dos artigos indexados publicados em 

todo o mundo são de pesquisadores brasileiros. Em 1997 esse total era de 

1%. Também na formação de mestres e doutores o Brasil se destaca 

quando comparado a outros países em desenvolvimento. Apenas em 2009, 

foram formados 11.368 doutores no país. Diferentemente de alguns países, 

sobretudo asiáticos, que ainda precisam construir uma base de qualificação 

humana para inovação em saúde humana, inclusive importando 



 

 

pesquisadores de países desenvolvidos, o Brasil se encontra em estágio 

muito mais avançado em algumas áreas do conhecimento. 

 

A figura abaixo mostra que do ponto de vista das ciências da vida (biologia, 

pesquisa biomédica e medicina clínica) o Brasil tem uma especialização 

científica mais avançada que os demais BRICs. O gráfico é baseado no 

número de publicações indexadas de cada país apresentadas na base de 

dados da Thom Reuters, deixando evidente que o número de publicações 

cientificas brasileiras nas áreas de biologia, pesquisa biomédica e medicina 

clínica é significativamente maior do que o número de artigos publicados 

nessas áreas pela China, Índia e Rússia (o Brasil fica um pouco a frente da 

África como um todo nessas três áreas). Fica ainda evidente pela figura que 

na área química, assim como nas áreas de Ciências Exatas como um todo 

o número de publicações indexadas do Brasil é bem menor do que todos os 

demais países indicados. 

 

Figura 3 - Especialização Científica de Alguns Países 2008 

 
Fonte: UNESCO Science Report 2010 

 

O Brasil também tem como forte ativo a estabilidade institucional. 

Diferentemente de outros países emergentes, há no Brasil uma plena 



 

 

independência dos poderes e um histórico de estabilidade e respeito às 

regras relacionadas a investimentos e defesa da propriedade privada, seja 

por parte de órgãos reguladores ou da própria Justiça. No campo da 

proteção à propriedade intelectual, por exemplo, o Brasil se destaca pela 

plena proteção a esses direitos, assim como pelos reconhecidos esforços 

para capacitar e melhorar a gestão do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) nos últimos anos. Também vale mencionar as ações da 

Polícia Federal de combate a pirataria, em parceria com diversas entidades 

privadas, que já se encontra no 5º ano com resultados bastante positivos. 

 

Cabe ainda destacar todos os esforços de políticas públicas diretamente ou 

indiretamente relacionados à promoção da inovação realizados no país nos 

últimos 16 anos. Esses esforços vão desde a aprovação da Lei de 

Propriedade Industrial em 1996, assegurando proteção patentária para 

produtos farmacêuticos e medicamentos, passando pela criação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os fundos setoriais, as 

políticas industriais lançadas durante o governo Lula, o fortalecimento de 

instituições de fomento à pesquisa (tanto em âmbito federal como 

estadual), as desonerações regulamentadas pela Lei do Bem (Lei 11.196), 

a Lei da Inovação (Lei 10.973/04), entre outras medidas. 

 

Por fim, o Brasil tem como ativo uma infra-estrutura bastante avançada na 

área de tecnologia da informação e comunicação. Há também diversos 

esforços sendo realizados para a construção de parques tecnológicos em 

diversas regiões do país. 

 

Não obstante ter todos esses pré-requisitos para se tornar um dos países 

que mais atraem investimentos em inovação no mundo, o volume de 

recursos recebidos pelo país para esse tipo de atividade é muito aquém das 

possibilidades. Mesmo com quase todas as 500 maiores empresas do 

mundo atuando no país há várias décadas, ainda são tímidas as iniciativas 

de transferir para o país áreas relacionadas à P&D&I. Essa constatação é 

ainda mais grave quando se analisa o setor de saúde humana. 

 



 

 

A falta de coordenação entre as instituições federais para implementar uma 

estratégia de atração de investimentos externos em inovação é 

freqüentemente apontado como um dos principais gargalos do Brasil nessa 

seara. A questão cultural também aparece como um dos desafios para o 

Brasil poder se inserir mais robustamente nas cadeias internacionais de 

inovação. O país tem uma cultura empresarial ainda bastante arraigada a 

estruturas industriais e comerciais. Por outro lado, a academia e os centros 

de pesquisa no Brasil continuam formando quadros com perfis estritamente 

acadêmicos, reforçando, portanto, o gap que separa esse mundo das 

empresas. 

 

A evolução do número de testes clínicos em alguns países em 

desenvolvimento ilustra como essa dificuldade de coordenar políticas 

efetivas para a promoção de investimentos em inovação na área de saúde 

humana vem prejudicando a corrida tecnológica do Brasil.  

 

Tabela 3 – Participação mundial por centro ativo 

Testes Clínicos 

Participação Mundial por Centros 

Ativos 

  2006 2009 Variação 

Brasil 1,2% 1,2% 0,0% 

Índia 0,7% 1,5% 114,0% 

China 0,7% 0,9% 28,0% 

Coréia do Sul 0,5% 1,0% 100,0% 

 

Fonte: Kesselring e Thiers  baseado em dados do MIT VIS Research Institute 

De fato há uma série de problemas que colocam o Brasil em desvantagem 

na competição por investimentos em testes clínicos de empresas 

internacionais. Uma das questões se dá em âmbito da burocracia para 



 

 

aprovação dos procedimentos. Quando os testes são realizados em 

parceria com uma empresa estrangeira, são necessárias aprovações de 

três órgãos diferentes: O Comitê de Ética em Pesquisa de cada 

universidade e/ou hospital envolvido no projeto; a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa – CONEP, órgão do Conselho Nacional de Saúde, mais 

a Anvisa. No caso de a pesquisa não envolver uma empresa estrangeira, 

as aprovações são realizadas somente pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

de cada universidade e hospital, mais a Anvisa, ou seja, não precisa da 

aprovação do CONEP. 

Esse procedimento, além de ser discriminatório quanto ao tratamento 

desigual entre estrangeiros e nacionais, gera demora na aprovação dos 

testes clínicos, que, na média, é obtida em um período de 10 a 14 meses, 

no Brasil. Outros países, que não adotam procedimentos de aprovação 

semelhantes, apresentam prazos bem inferiores, como por exemplo, o 

Chile (4-5 meses), a Colômbia (3-4 meses) e a Argentina (6 meses), 

enquanto que a média mundial é de 8,6 meses: 

Tabela 4 – Tempo médio de aprovação de testes clínicos 

Países Prazo Médio de 
aprovação 

Estados Unidos, França e 
Canadá 

3 - 4 meses 

Argentina 6 meses 

Chile 4 - 5 meses 

Colômbia 3 - 4 meses 

Inglaterra 5 meses 

Rússia 5 meses 

Austrália 4 meses 

Brasil 10 - 14 meses 

Média mundial 8,6 meses 

   Fonte: Good Clinical Practice Journal 



 

 

Assim, para pesquisas clínicas com prazo curto e médio de duração, o 

Brasil vem sendo preterido, pois o tempo de aprovação pelas autoridades 

leva ao atraso do cronograma das pesquisas como um todo (nota-se que 

essas pesquisas são, geralmente, realizadas em vários países do mundo 

simultaneamente). Estimativa da Associação Brasileira de Organizações 

Representativas de Pesquisa Clínicas (ABRASCO) conta que o Brasil 

deixou de receber US$ 200 milhões que seriam destinadas a esse tipo de 

pesquisa clínica nos últimos seis anos.  

Apesar de haver alguns movimentos por parte das empresas do setor de 

saúde no sentido de trazer investimentos em áreas inovadoras para o país 

(nova fábrica da Novartis em Pernambuco, centro mundial de 

farmacovigilância da Bayer-Schering, centros de estudos da Johnson & 

Johnson, por exemplo), trata-se de um movimento bastante tímido. A 

realidade é que o Brasil não aproveita todo o seu potencial de se tornar um 

dos principais players em inovação no setor de saúde. Ainda levará algum 

tempo até que as mudanças estruturais, seja na institucionalidade das 

políticas de inovação ou na cultura empresarial e acadêmica do país, 

ocorram. Apesar disso, a análise de casos de como outros países se 

organizaram para atrair investimentos em P&D&I na área de saúde humana 

pode sugerir uma agenda de medidas de curto prazo a serem 

implementadas. 

 

II.  Análise de casos 

 

Canadá 

O Canadá vem se destacando nas últimas décadas pelo constante 

aprimoramento de seu ambiente de negócios, considerado um dos mais 

favoráveis ao desenvolvimento tecnológico e à realização de pesquisas 

cientificas do mundo. Universidades de alto padrão, apoio governamental 

direto e indireto à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento 

– P&D, e a proximidade com um importante mercado consumidor de 

tecnologias e demandante de pesquisas (os Estados Unidos) fazem parte 

desse cenário pró-inovação canadense.  



 

 

A política cientifica e tecnológica do Canadá, é, na prática, sua política 

industrial, e tende a focar em setores intensivos em tecnologia ou em 

pesquisa. Assim, são apoiados principalmente os setores de tecnologia da 

informação - TI; aeroespacial; óleo e gás e ciências da vida (life sciences). 

Nesse último campo em específico, ainda abrem-se os seguintes grupos 

principais de atividades: biotecnologia, farmacêutica, testes clínicos e 

equipamentos médicos. Repare que a categoria “testes clínicos” é uma 

indústria independente do setor farmacêutico e de biotecnologia, de modo a 

explicitar a importância e o incentivo à essa atividade. 

 

É importante destacar que, no mercado farmacêutico mundial, não há 

nenhuma grande empresa de origem e capital canadense, porém, as 

maiores e principais farmacêuticas do mundo possuem laboratórios de P&D 

instalados no Canadá. Outro fator que deve ser levado em consideração é 

que o Canadá vem se tornando um importante pólo de pequenas empresas 

de base biotecnológicas, especialmente para biofarmacêuticos, categoria 

considerada como o próximo passo da tecnologia farmacêutica. 

  

O apoio é realizado por várias formas, desde financiamento focado para 

P&D; incentivos tributários; ambiente regulatório adequado à realização de 

pesquisas e de negócios; infraestrutura de laboratórios públicos de alta 

tecnologia e capacitados para a realização de pesquisas de ponta. Em 

termos institucionais, a atração de investimentos em si é feita pela agência 

de promoção de investimentos Invest in Canada, enquanto que a 

coordenação e a execução política dos instrumentos de apoio são 

realizadas pelo Ministério da Indústria – o Industry Canada. 

  

A agência de atração de investimentos possui um papel relevante para o 

investidor, uma vez que o ajudará a definir o local de instalação de seu 

investimento, baseado nas características do empreendimento, ou seja, que 

tipo de negócio é (se é de biotecnologia, farmacêutico, ou de testes 

clínicos), que tipo de mão-de-obra necessita, que tipo de P&D irá se 

realizar, que tipo de fornecedor a empresa demandará, além de verificar o 

melhor pacote de benefícios governamentais (considerando que cada 



 

 

estado também possui seus programas tributários e de financiamento). 

Esse estudo, que é fornecido pela Invest in Canada se baseia em 

benchmarking internacional na comparação com os principais clusters da 

indústria de ciências da vida no Canadá. 

 

Em termos de clusters, o agrupamento de empresas, laboratórios públicos 

e universidades de ponta e hospitais em determinadas regiões, por meio de 

políticas públicas, é considerado um dos fatores de sucesso e que atrai boa 

quantidade de empresas, cientistas e mão de obra qualificada para essas 

regiões no Canadá. Há definido, de forma clara, quais são as atividades 

principais em cada cluster do país na indústria de ciências da vida.  

 

Por exemplo, Toronto é considerado um importante pólo da indústria de 

saúde e de pesquisa em medicina, por meio dos diversos hospitais 

universitários e centros de pesquisa, comportando uma comunidade médica 

e de hospitais de alto nível. Assim, é um local propício para o 

estabelecimento de atividades de testes clínicos, e para o surgimento de 

pequenas e médias empresas prestadoras desse serviço. Estão localizados 

em Toronto laboratórios de P&D da Bayer, Eli Lilly, GSK e SanofiPasteur 

com esse objetivo.  

 

Em Montreal, a característica principal é dada pela presença de 

universidades focadas em pesquisa em ciências básicas – química e 

química fina – base para a produção de matéria prima farmacêutica. Assim, 

institutos de pesquisa foram instalados para o desenvolvimento dessa 

atividade, o que atraiu também pequenas e médias empresas de 

terceirização de pesquisa (contract research). Estão instaladas na região de 

Montreal empresas como Astra-Zeneca, GSK, Merck Frosst, Novartis, 

Pfizer, Sanofi-Aventis, etc, atuando em pesquisas de desenvolvimento de 

novos fármacos.  

 

Ottawa é a região onde um cluster de biotecnologia se desenvolve de 

maneira mais dinâmica, oferecendo oportunidades para o surgimento de 

pequenas e médicas empresas de base biotecnológica, além de 



 

 

terceirização de pesquisas e a instalação de plantas produtoras de 

medicamentos biológicos. A cidade é próxima à Toronto, oferecendo 

facilidade para testes clínicos e acesso à comunidade médica e hospitais 

universitários. Institutos de pesquisa em biotecnologia já estão instalados 

na cidade, que já atrai centros de P&D de empresas como a Abbott. 

  

Já no âmbito do Ministério da Indústria, que coordena e executa as políticas 

de incentivo à P&D em ciências da vida, é importante destacar o 

mecanismo de incentivo tributário, conhecido como Scientific Research and 

Experimental Development - SR&ED, que consiste em um programa que 

gera créditos tributários de até 35% para empresas de capital canadense, e 

20% para empresas de capital estrangeiro, do investimento realizado em 

P&D. São elegíveis para receber o crédito gastos com bens de capital e 

matéria prima para a atividade de P&D, salários de pesquisadores e demais 

contratos com empresas de pesquisas, desenvolvimentos experimentais, 

pesquisa científica aplicada, entre outros. 

  

O Ministério também possui papel importante na questão do financiamento 

à pesquisa e desenvolvimento de ciências da vida. É relevante ressaltar 

que o governo mantém uma ampla gama de institutos de pesquisa públicos, 

além de algumas empresas estatais para terceirização de serviços de 

pesquisa e testes clínicos. De maneira institucional, o organismo central é o 

Canadian Institute for Health Research - CIHR, entidade que, apesar de 

estar no guarda-chuva do Ministério da Saúde local, possui atuação e 

governança independente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 3: Centro de P&D da Merck no Canadá 

 

A Merck Sharp & Dohme – MSD, que no Canadá possui o nome de Merck Frosst, 

possui em Montreal um de seus onze centros globais de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação farmacêutica. O Merck Frosst Centre for Therapeutic 

Research investe anualmente US$ 115 milhões e emprega aproximadamente 300 

cientistas. Atualmente o centro conta com laboratórios destinados à pesquisa em 

oito áreas: Alzheimer, aterosclerose, doenças cardiovasculares, diabetes, vacinas, 

obesidade, oncologia e distúrbios do sono.   

 

O centro realiza todas as etapas de pesquisa e desenvolvimento de um novo 

fármaco, baseado em seis grupos principais de pesquisa: química medicinal, 

ciências biológicas, processos químicos, farmacologia, pesquisa e 

desenvolvimento farmacêutico, pesquisa clínica.  

  

O CIHR é responsável pela administração da rede de 13 laboratórios e 

institutos públicos de pesquisa, além de ser o principal financiador de P&D 

para ciências da vida, tanto no âmbito acadêmico quanto para a iniciativa 

privada. O orçamento para o ano fiscal 2008/2009 foi de US$ 920 milhões, 

com a estimativa de pessoal apoiado, em empresas, universidades, 

hospitais em torno de 13 mil pesquisadores. 

  

A questão dos testes clínicos é considerada essencial pelo governo 

canadense, por ser um fator de conexão entre as necessidades médicas e 

as oportunidades de negócios. Uma boa estrutura de hospitais 

universitários e institutos públicos de pesquisa garantem a infra-estrutura 

para essa atividade. Regulação apropriada – incluindo um código de ética 

aceito pela academia, pela comunidade médica, e pelo setor privado – além 

de a opção de gerar créditos tributários dos investimentos feitos por meio 

do SR&ED, garantem um ambiente propício para a atividade. Assim, o 

custo de realizar testes clínicos no Canadá se torna um dos mais baixos 

frente aos principais países de pesquisa farmacêutica.  

 

 



 

 

Figura 3 – Custos de gerenciamento de testes clínicos 

 

 
Fonte: Invest in Canada 

 

Não por um acaso o Canadá, mesmo com uma população relativamente 

pequena, ocupa uma posição ímpar no ranking dos países que mais 

realizam testes clínicos (2ª posição com um total de 7.618 testes em curso 

em novembro de 2010, o que corresponde a um teste para cada 4.503 

habitantes). Isso reflete também na importância das operações canadenses 

das empresas multinacionais farmacêuticas, que nitidamente transformam o 

Canadá em hub de P&Ds globais. 

 

China 

 

A China tem empreendido esforços nos últimos anos para deixar o perfil de 

produtor de bens industrializados baratos e de baixa qualidade, para se 

tornar um importante gerador de tecnologia e conhecimento. Para tal, há 

décadas, tem investido em educação superior e ciências.  

 

Com o intuito de fomentar a inovação no país, o país vem adotando 

políticas de incentivo fiscal na importação de equipamentos utilizados em 

pesquisas, subsídios para P&D e tratamento preferencial para produtos 

desenvolvidos domesticamente nas licitações. Há iniciativas também no 

âmbito dos governos provinciais na mesma direção.  



 

 

Entretanto, e diferente de outros países do mundo, essas políticas e 

programas não são suficientemente transparentes e claros no sentido de o 

empresário saber quais são as condições e os benefícios que poderá 

receber. Por vezes, conforme noticiado na imprensa internacional, as 

negociações dos benefícios ocorrem caso a caso entre a empresa e o 

governo.  

 

Um dos setores que o governo chinês mais se empenha para receber 

investimento internacional em pesquisa e desenvolvimento – P&D é o de 

ciências da vida. Para tal, além dos benefícios fiscais e de financiamento já 

comentados, o governo investe na formação de infraestrutura suficiente 

para se tornar um importante polo de inovação e tecnologia 

biofarmacêutica. Uma dessas iniciativas é formação de 50 bio-parks, que 

abrigarão empresas, centros de pesquisa e universidades. Já existem 

centros como estes no país, localizam-se, sobretudo nas regiões de Beijing, 

Shanghai, Taizhou e Shenzhen.  

 

As principais empresas da indústria farmacêutica internacional têm 

demonstrado grande interesse em investir na área de P&D na China. A 

pioneira nesse processo foi a Roche. Outras empresas também 

acompanharam o movimento, dentre elas: Lonza, Astra Zeneca, Merck 

Serono, Sanofi Aventis, Novartis, Eli Lilly, GlaxoSmithKline.  A Novartis 

anunciou em 2009 investimentos da ordem de USD 1 bilhão em Shanghai 

nos cinco anos subseqüentes. Há ainda uma tendência para que tais 

centros de P&D tornem-se centralizadores das atividades no continente 

asiático, como no caso da Sanofi, ou até mesmo em âmbito global, como 

no caso da Bayer Schering Pharma, que lançou um centro em 2009 com 

investimento de EUR 100 milhões em Beijing. 

 

Em termos de testes clínicos, a indústria farmacêutica mundial também vem 

dedicando investimentos e atividades relevantes para serem feitos na 

China. Dois são os causadores principais desse movimento: Custo baixo 

(estima-se que um teste clínico fase I custe 15% e de fase II 20% que em 



 

 

países do Ocidente), e uma população acima de um bilhão de pessoas, que 

representa cerca de 20% da população mundial. 

 

Quadro 4: Pfizer na China: P&D e serviços globais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse cenário também cria condições para o surgimento de um mercado de  

 

Empresas que terceirizam serviços de testes clínicos, tanto de capital 

nacional quanto estrangeiro. Essas empresas costumam ser bastante 

agressivas na promoção internacional de seus serviços. 

 

Não obstante, há dificuldades em se fazer testes clínicos na China. A 

regulação do setor pelo SFDA (State Food and Drug Administration - 

equivalente a ANVISA) não possui padrão tão alto quanto o do FDA dos 

Estados Unidos, o que implica em dificuldades na validação dos testes nos 

EUA. Nesse ponto, cabe destacar uma oportunidade ao Brasil, onde os 

Algumas farmacêuticas pararam de atuar na China somente de forma local, mas 

elevaram sua operação como centro global para determinadas atividades, inclusive 

pesquisa e desenvolvimento - P&D. A Pfizer ilustra esse processo: em 1989, instalou 

sua primeira planta; em 2004 iniciou as atividades da Pfizer Investment Corporation 

(fundo de private equity da Pfizer); em 2005, inaugurou o Centro de P&D na China e 

em 2007 aumentou suas atividades no país tornando a China sede do Pfizer Global 

Finance Shared Service Center. Atualmente a empresa tem presença em mais de 

cem cidades chinesas, espalhadas em quatro províncias. Os investimentos 

acumulados são de USD 500 milhões. 

 

Em termos de atividades de P&D, destaca-se o Pfizer Shangai R&D Centre, onde 

trabalham mais 300 cientistas, nas seguintes atividades: Suporte no desenvolvimento 

de medicamentos; biometric expertise; análise dos testes clínicos globais; além de 

centro regional de formação. Desde 2005 já foram investidos mais de US$ 150 

milhões pela Pfizer em P&D na China. 

 

Outra iniciativa da farmacêutica no local é parceria com universidades. Por exemplo, 

com a Fudan University, a empresa criou e financia um curso de pós-graduação em 

pesquisa clínica, que irá absorver os alunos para suas atividades. Com o Shanghai 

Institutes for Biological Sciences, a empresa desenvolve um programa de pesquisa 

para o desenvolvimento de novos biofármacos.  



 

 

padrões Anvisa são reconhecidos bastante rígidos, possibilitando a 

validação nos mercados mais exigentes do mundo. Assim, poderia ser 

aproveitado esse diferencial brasileiro, para, por meio de uma regulação 

adequada atrair parte desses testes clínicos da China que enfrentam 

problemas de validação nos Estados Unidos.       

As expectativas para o mercado chinês de pesquisa clínica são bastante 

positivas, esperando que acompanhe o ritmo da economia chinesa como 

um todo. O mercado tende a amadurecer em um ciclo virtuoso, em que a 

presença de EMNs eleve o nível do mercado e atraia mais EMNs do setor, 

como tem acontecido nos últimos anos. 

Coréia  

Nas últimas décadas a Coréia passou por um profundo processo de 

transformação, posicionando o país como um dos principais pólos de 

produção e exportação de bens de tecnologia. Esse forte crescimento 

econômico teve inicio nos anos 1960 quando foram instituídas políticas 

para a promoção de uma indústria de produtos leves, para serem vendidos 

em mercados globais. Na década de 1970 o foco das políticas industriais foi 

expandido para as indústrias pesadas, eletro-eletrônicos e automóveis. 

Essas políticas tinham como principal motor o financiamento instituições 

públicas como o Banco de Desenvolvimento Coreano e o EXIM Bank da 

Coréia. Instituições de promoção às exportações como a Agência de 

Promoção Comercial da Coréia (KOTRA) também tiveram um papel muito 

importante na inserção internacional dos produtos coreanos. 

Não havia espaço na estratégia coreana para a promoção de investimentos 

externos. O foco era na formação de grandes grupos locais que tivessem 

estatura para competir em mercados globais (empresas champions). Dentro 

dessa estratégia foram desenvolvidos fornecedores e prestadores de 

serviços locais para apoiarem as operações desses grandes grupos. 

Tendo-se em conta a escassez de recursos naturais na Coréia, um dos 

principais pilares do desenvolvimento econômico e social foi um pesado 

investimento em educação. Com essa estratégia a Coréia chegou ao final 



 

 

do Século XX com um nível de desenvolvimento econômico e social, assim 

como competitividade industrial similar a países desenvolvidos. Com efeito, 

o país passou a ser membro da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCED), que reúne os países mais ricos do 

planeta, em 1996. 

Não obstante essa trajetória, durante a crise econômica que abalou os 

mercados asiáticos no final da década de 1990, a Coréia viu seu modelo de 

desenvolvimento esgotado e entre as diversas reformas adotadas, passou 

a promover investimentos externos em sua economia. Desde a aprovação 

da nova legislação sobre o tema em 1998, os investimentos internacionais 

passaram a ser um dos principais pilares da economia coreana. 

As mudanças legislativas não foram suficientes para atrair o volume de 

investimentos externos na Coréia. Com o objetivo de buscar ativamente 

investimentos externos, em 2003 foi expandindo o foco de atuação da 

KOTRA, que incorporou a promoção de investimentos em seus trabalhos. 

Nesse contexto foi criado o Invest Korea (IK), uma agência de promoção de 

investimentos, que opera dentro da KOTRA. O foco de trabalho do Invest 

Korea é apoiar a entrada e o estabelecimento de empresas estrangeiras na 

Coréia. Faz parte do serviço oferecido pela Invest Korea também o apoio 

após o investidor se estabelecer no país. O trabalho da agência se destaca 

pelo papel desempenhado por um gerente de projetos, que oferece apoio 

customizado, seja para a obtenção de informações ou para a obtenção de 

licenças e aprovações para o lançamento do negócio. A Invest Korea tem 

escritórios em 35 países, utilizando a infra-estrutura física e de recursos 

humanos da KOTRA. 

Além de promover ativamente os investimentos estrangeiros, o governo 

coreano oferece uma gama de incentivos às empresas que instalam no 

país, sobretudo quando a operação da empresa está ligada a atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses benefícios podem ser 

sintetizados nas seguintes linhas: 

� Desoneração tributária – setores estratégicos (dentre os quais os 

intensivos em tecnologia) podem receber isenção de diversos 



 

 

tributos (patrimonial, renda, local e dividendos) por um período que 

varia de cinco a sete anos. Há também isenção tarifária para a 

importação de bens de capital em alguns casos. 

� Aporte monetário (cash grants) – o governo fornece apoio financeiro 

correspondente a 5% ou mais do investimento total na Coréia (valor 

negociado entre o investidor e o governo coreano). Entre as 

empresas que qualificam para esse apoio estão setores intensivos 

em tecnologia e que pretendem investir em inovação no país. 

� Fornecimento de terrenos para construção de plantas industriais – 

fornecidos sem custo algum ao investidor 

� Apoio financeiro – para custear educação e treinamento de 

funcionários, contratação de empregados e construção de infra-

estrutura nas redondezas do estabelecimento 

Somados à localização geográfica (entre China e Japão) e às facilidades 

logísticas oferecidas por estradas, portos e aeroportos de ponta, esses 

benefícios tornam a Coréia um destino bastante interessante para 

investidores estrangeiros. Para os investimentos em P&D&I, a abundância 

de recursos humanos altamente qualificados certamente constitui um 

diferencial dos coreanos. De fato os investimentos coreanos em educação, 

seja por parte do governo, ou mesmo no orçamento das famílias, são 

bastante superiores à média mundial. 

Na área de saúde humana, a Coréia tem alguma tradição no 

desenvolvimento e fabricação de equipamentos médicos e uma expertise 

bastante limitada nas áreas de biotecnologia e farmacêuticos. Não 

obstante, nos últimos anos o governo coreano está empenhado em 

transformar o país em um dos principais pólos de pesquisa e 

desenvolvimento na área farmacêutica do mundo e vem conseguindo um 

grau de sucesso relativamente alto, a julgar pelo crescimento do número de 

testes clínicos que são hoje conduzidos no país (2119 em novembro de 

2010, ou um para cada 23.487 habitantes). De fato o crescimento do 

número de testes clínicos conduzidos na Coréia tem sido substancial. Em 

2006 a Coréia era responsável por 0,5% dos testes clínicos mundiais. Em 



 

 

2010 essa fatia de mercado passou a ser 1%, um crescimento de 100% em 

apenas três anos. 

Atrelado a esse crescimento está uma política bastante ativa de promoção 

da Coréia como um hub internacional de testes clínicos por parte do 

governo coreano. Em 2007 foi estruturada uma organização que tem como 

meta justamente transformar a Coréia em um hub global de testes clínico. A 

Korea National Enterprise for Clinical Trials (KoNECT) é uma organização 

que reúne os centros de pesquisa clínica da Coréia, tendo como missão 

fortalecer a capacitação do país seja por meio da formação de recursos 

humanos, desenvolvimento de tecnologia de ponta e provisão de infra-

estrutura. 

Quadro 5 : Novartis na Coréia do Sul: de testes clínicos à empresas 

“start-up” 

A Coréia do Sul vem se tornando um importante polo de realização de testes 

clínicos para a Novartis, onde a empresa mantém dois centros próprios para essa 

atividade, e mais cooperação com uma série de hospitais e institutos de pesquisa. 

Até 2012 esses centros devem empregar cerca de 120 pessoas, a maioria 

médicos e pesquisadores.  

A experiência bem sucedida de pesquisas da Novartis na Coréia, incluindo o 

conhecimento que a empresa possui do bom potencial acadêmico e científico do 

país, levou a Novartis a investir em pequenas empresas locais de base 

tecnológica. A farmacêutica possui um fundo de private equity próprio, o Novartis 

Venture Fund - NVF, com patrimônio estimado em US$ 600 milhões, e 

investimentos em cerca de 60 empresas pelo mundo.  

Em 2008, o NVF lançou um fundo de US$ 20 milhões específico para investir na 

Coréia – o primeiro fundo exclusivo em um país do NVF – com o propósito de 

investir em pequenas e médias empresas de base tecnológica com alto potencial 

de crescimento – start ups. Junto com a KOTRA, o NVF lançou o programa “Get 

Armed To Explore Global Markets” – GATE, que irá selecionar empresas de 

biotecnologia para receber os recursos. Até o momento, duas pequenas star-up de 

biotecnologia foram selecionadas, uma especializada em pesquisas oncológicas, e 

outra em tratamentos com anticorpos.  



 

 

A KoNECT trabalha em parceria com a KOTRA na atração de 

investimentos externos em pesquisas clínicas para o país. Essa estratégia 

de atração de investimentos externos para testes clínicos é percebida como 

fundamental para o desenvolvimento de uma cadeia industrial farmacêutica 

local. Vale ressaltar que o interesse da Coréia é no desenvolvimento de 

empresas em toda a cadeia, que se diferenciem pela agregação de valor 

(pesquisa e tecnologia), sustentado pelo principal diferencial competitivo 

que é a força de trabalho altamente educada, caracterizando assim as 

políticas governamentais de fomento do modelo coreano de 

desenvolvimento. 

De acordo com informações da KoNECT, em 2010 há 14 centros regionais 

de testes clínicos estabelecidos na Coréia, grande parte deles localizados 

dentro de hospitais universitários. Uma das linhas de trabalho da KoNECT é 

selecionar e treinar outros hospitais para que possam se integrar a essa 

rede de centros regionais. A organização também funciona como uma 

academia de treinamento em testes clínicos, oferecendo uma gama de 

cursos de capacitação na área, sobretudo sob demanda de empresas 

farmacêuticas e dos centros regionais. Outro papel importante 

desempenhado pela KoNECT é o desenvolvimento tecnologias que possam 

ser empregadas em testes clínicos, sobretudo na área de tecnologia da 

informação. Por fim a KoNECT, como foi dito em parceria com a KOTRA, 

busca promover ativamente a Coréia como localização de testes clínicos, 

entre outras ações firmando parcerias com empresas em todo o mundo e 

trabalhando como um centro de informações. 

O modelo de desenvolvimento coreano sempre inspirou os economistas 

industriais e formuladores de políticas públicas da área no Brasil. A 

estratégia coreana de promover uma indústria farmacêutica inovadora local 

(seja ela de capital nacional ou estrangeiro), passa necessariamente pela 

atração de investimentos externos em P&D no setor. Esse ativismo na 

promoção de investimentos no setor pode servir como inspiração para uma 

nova estratégia de fomento industrial e tecnológico do Brasil.    

 



 

 

Índia 

Na sequência da independência da Índia em 1947, foi adotado um modelo 

de desenvolvimento baseado na lógica da substituição de importações e no 

desenvolvimento de uma indústria de capital nacional. Isso se traduziu em 

décadas de fechamento da Índia tanto para as importações como os 

investimentos internacionais.  

Foi no final da década de 1980 que a Índia começou a abrir o seu mercado 

e promover reformas pró-mercado. Em 1991 essas reformas foram 

consolidadas, possibilitando uma maior e melhor inserção internacional da 

Índia. Um dos principais itens dessas reformas foi justamente a aprovação 

de novas regras para investimentos estrangeiros, que passaram a ser 

percebidos como componentes chaves para o desenvolvimento do país. 

Vale mencionar, no entanto, que a Índia continua mantendo restrições à 

entrada de capital estrangeiro em diversos setores econômicos. As 

reformas pró-mercado introduzidas nas décadas de 1980 e 1990 criaram, 

portanto, um regime de investimentos externos seletivo, concedendo 

tratamento diferenciado para os segmentos de interesse estratégico para o 

desenvolvimento do país. 

As décadas de modelo de desenvolvimento fechado ao investimento 

externo, combinadas com políticas industriais, possibilitaram a criação de 

um parque industrial bastante robusto na Índia. As reformas liberalizantes, 

por outro lado possibilitaram uma projeção internacional ímpar de algumas 

empresas indianas, sobretudo nos setores de tecnologia da informação, 

serviços de apoio a negócios, saúde, entre outros. No entanto, a promoção 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mesmo nos setores mais 

dinâmicos da economia indiana, continua sendo um desafio. Entre as 

empresas farmacêuticas indianas que conseguiram significativa projeção 

internacional estão a Ranbaxy e a Dr. Reddy’s, ambas focadas no mercado 

de genéricos. 

Assim como o Brasil, a Índia não previa proteção patentária para produtos 

farmacêuticos em sua legislação de propriedade intelectual antes da 

entrada em vigor do TRIPS, o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de 



 

 

Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 

1995. A Índia utilizou-se de todo o período de transição permitido para a 

implementação dessa nova legislação, sendo que em 1 de janeiro de 2005 

foi introduzida uma nova lei de patentes. Desde então, a atração de 

investimentos externos no setor de saúde, sobretudo focados em P&D&I 

tem sido uma prioridade para os indianos. Cabe destacar que a existência 

dessa nova legislação, o compromisso em respeitar os direitos de 

propriedade intelectual e de promover um ambiente favorável ao setor 

privado, é tida como um dos principais ativos levantados pelo governo 

indiano para atrair investimentos de empresas do setor de saúde.  

Diversas empresas do setor farmacêutico e de biotecnologia passaram a 

investir na Índia desde a introdução da nova lei de patentes. Os 

investimentos recentes do setor não se restringem à tradicional vantagem 

competitiva dos indianos em produzir para terceiros (contract 

manufacturing). A Índia se tornou um destino altamente interessante para 

pesquisa e desenvolvimento, particularmente nas áreas de testes clínicos e 

outros serviços. 

São diversas as vantagens competitivas da Índia para a atração desses 

investimentos: 

� População de quase 1,2 bilhões de pessoas 

� PIB de USD 3,57 trilhões (5º maior do mundo), com taxas elevadas 

de crescimento anual e um mercado consumidor de cerca de 300 

milhões de pessoas 

� Estabilidade política, sendo a maior democracia do mundo 

� Amplo quadro de cientistas, engenheiros, técnicos e gerentes 

(fluência em inglês também é um diferencial) 

� Custo do capital humano relativamente baixo 

� Robusto setor industrial nos diversos segmentos da indústria de 

saúde (incluindo indústria de base) 

� Sistema Nacional de Inovação relativamente bem estruturado, 

interligando universidades, centros de pesquisa, hospitais e 

empresas 



 

 

� Robustez do sistema jurídico, considerado “business-friendly” 

� Solidez do sistema financeiro 

 

Além dessas vantagens competitivas previamente existentes, o governo 

indiano vem fazendo diversos esforços para melhor qualificar o país como 

destino de investimentos externos estratégico, incluindo áreas específicas 

como inovação no setor de saúde. 

 

Entre essas medidas, destaca-se a criação de uma agência de promoção 

de investimentos (Investment Commission of India) em 2004. Trata-se, na 

realidade, de uma comissão estruturada no Ministério das Finanças, que 

tem as atividades encabeçadas por três representantes oriundos do setor 

privado (o chairman é Ratan Tata, do Grupo Tata). O objetivo da comissão 

é fomentar e facilitar os investimentos na Índia por meio das seguintes 

medidas: 

 

� Fazer recomendações ao governo indiano em questões relacionadas 

a políticas públicas e procedimentos para facilitar investimentos 

� Indicar projetos e propostas de investimentos que deveriam receber 

status de prioritários (fast track) 

� Promover a Índia como um destino de investimentos 

 

Mesmo dispondo de um regime de IED muito mais restritivo que o do Brasil 

e outros mercados emergentes, a Índia se promove como tendo um dos 

regimes mais liberais e transparentes entre os países em desenvolvimento. 

Um dos pontos destacados pela agência de promoção de investimentos 

indiana é que as regras diferenciadas para empresas nacionais e 

estrangeiras existem apenas em alguns segmentos (a maior parte no setor 

de serviços). Há destaque também para a aprovação automática de 

investimentos que estejam em conformidade com os requisitos e a 

existência de um Conselho que pode aprovar investimentos que estejam 

fora desses parâmetros (Foreign Investment Promotion Board).  

 



 

 

O FIPB funciona como um ponto único de entrada (single-window) para a 

aprovação de investimentos. Outra função do Conselho é selecionar 

setores sensíveis e estratégicos. Os pareceres do FIPB são normalmente 

emitidos em 30 dias. É comum que os investidores estrangeiros utilizem o 

FIPB para realizar investimentos quando não há legislação específica para 

o seu segmento, ou quando a proposta de investimento se enquadra em 

zonas cinzentas da legislação. 

  

Entre as áreas em que a Índia busca atrair investimentos externos 

destacam-se infra-estrutura, serviços, investimentos, recursos naturais e 

economia do conhecimento. Na área de economia do conhecimento, por 

sua vez, são consideradas prioritárias as sub-áreas de saúde (hospitais, 

clínicas e centros de saúde), a indústria farmacêutica e de biotecnologia. 

 

No segmento de farmacêuticos e biotecnologia, são destacados como 

diferenciais da Índia a solidez da indústria farmacêutica local (com destaque 

para o segmento de genéricos) e o forte crescimento de uma indústria de 

biotecnologia. São destacados também os investimentos recentes 

realizados por empresas estrangeiras, mais especificamente pela Pfizer, 

Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e Novartis.  

 

Dentre os diferenciais para a atração de investimentos por parte da 

indústria farmacêutica na Índia destacam-se: 

 Mão-de-obra qualificada de baixo custo, convergência regulatória; 

� Grande capacidade instalada de indústrias com aprovação do FDA 

norte americano 

� Know How em química fina, o que atrai o desenvolvimento de 

compostos em fase inicial  

� Baixo custo da pesquisa (um cientista indiano custa de 1/6 a ¼ de 

um cientista americano) 

Já as áreas de maior atração dessas atividades são: 

� Marketing de medicamentos patenteados; 



 

 

� Terceirização, tanto na pesquisa, quanto na manufatura; 

� Serviços de TI, incluindo análise de dados clínicos e de mercado 

� Pesquisa clínica 

 

Com efeito, a Índia vem se firmando como um dos principais players globais 

na área de pesquisa clínica no mundo. De acordo com dados da Federação 

das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI), a Índia realiza 7% 

dos testes Fase III e 3,2% dos testes Fase II do mundo. Entre 2004 e 2008, 

houve um crescimento de 39% ao ano (CAGR) no número de testes 

clínicos contratados por indústrias farmacêuticas. O número de laboratórios 

que realizam testes Fases II e III para a indústria farmacêutica cresceu 

116% nos últimos 15 anos e a Índia saltou da 18ª posição para a 12ª no 

ranking dos 60 países mais atrativos para a realização de testes clínicos. 

 

Quadro 7: AstraZeneca e a pesquisa de tuberculose na Índia 

 

A AstraZeneca montou na Índia um centro de pesquisa e produção de 

medicamentos contra tuberculose. O Bagalore Research Institute recebeu 

investimentos de US$ 25 milhões e emprega atualmente 80 cientistas no 

desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos contra a tuberculose. 

 

Além dos itens indicados acima como diferenciais competitivos e políticas 

públicas da Índia para atração de investimentos no segmento farmacêutico, 

há diversos fatores que tornam o país asiático especificamente interessante 

para pesquisas clínicas: 

 

� Estima-se que 20% das ocorrências de doenças do mundo ocorram 

na Índia 

� Há um percentual bastante grande da população vivendo em zonas 

rurais e que nunca foram expostas a tratamentos médicos 

� O perfil das doenças que ocorrem na Índia está alinhado com o 

perfil do desenvolvimento de novas drogas 

� Há uma diversidade étnica/racial significativa no país 



 

 

� Moderna infra-estrutura urbana para saúde e grande número de 

profissionais (incluindo médicos freqüentemente treinados no 

exterior) 

� Expertise comprovada no desenvolvimento de testes clínicos (nove 

das quinze maiores empresas farmacêuticas do mundo 

desenvolvem testes clínicos dentro de suas filiais na Índia) 

� As políticas e regulamentações para a realização de testes clínicos 

no país são consistentes com os princípios da Declaração de 

Helsinque que assegura credibilidade dos dados resultantes de 

testes clínicos 

 

Vale destacar ainda que o governo indiano está planejando e executando 

diversas iniciativas para fortalecer o ambiente institucional. Entre essas 

medidas destaca-se a obrigatoriedade de registro de testes clínicos e dos 

stakeholders envolvidos (CROs, comitês de ética, locais de pesquisa e 

pesquisadores), melhora no monitoramento e supervisão e controle 

eletrônico de todo o processo de aprovação do medicamento.  

 

Todos esses diferenciais competitivos e políticas públicas tornam a Índia 

um destino bastante interessante para empresas farmacêuticas que 

estejam buscando redução de custos em seus processos de lançamento de 

novos medicamentos. O custo da condução de testes clínicos na Índia é 

entre 50% e 60% mais baixo que o custo dos mesmos testes em países 

desenvolvidos. 

 

Com o intuito de maximizar os efeitos positivos que esses investimentos em 

testes clínicos podem trazer, o governo indiano está empenhado em 

transformar o país em um dos principais pólos de inovação da indústria 

farmacêutica até 2020. A meta é que uma em cada cinco a dez drogas 

descobertas no mundo tenham ao menos parte do processo de 

desenvolvimento realizado na Índia. Há projetos para consolidar a infra-

estrutura necessária para isso sendo realizados pelo governo indiano no 

formato de parcerias público-privadas, em que o financiamento público 

geralmente corresponde a 50% dos custos.  



 

 

Irlanda 

A Irlanda é considerada um dos países mais bem sucedidos na promoção 

de uma política de desenvolvimento ancorada na atração de investimentos. 

Nos últimos 40 anos a economia irlandesa passou por uma profunda 

transformação, deixando o seu perfil de produtor agrícola e de produtos 

industriais tradicionais para trás e passando a ser um importante player nas 

áreas de alta tecnologia e exportação de serviços. Todo esse processo de 

transformação é resultado de mudanças institucionais que abriram o país 

para o mundo de forma combinada com políticas e investimentos 

dinamizadores da economia irlandesa. Em pouco mais de uma década, 

entre os anos 1990 e o início do Século XXI, a Irlanda dobrou o tamanho do 

seu PIB. 

Entre as opções estratégicas de inserção internacional da Irlanda, merece 

destaque a entrada na União Européia e o aproveitamento da presença de 

um grande contingente de imigrantes nos Estados Unidos para promover 

investimentos no país. Do ponto de vista da competitividade, foram feitas 

importantes reformas a fim de facilitar processos e aumentar a 

transparência nos trâmites necessários aos investimentos externos. Vale 

destacar ainda que uma das principais vantagens competitivas da Irlanda 

passou a ser a sua força de trabalho altamente qualificada e jovem, 

sobretudo para os padrões europeus. Esse diferencial foi conquistado após 

décadas de pesados investimentos em educação.  

Os investimentos externos que ajudaram a mudar o perfil econômico e 

social da Irlanda continuam merecendo uma atenção especial do governo 

irlandês. Houve, no entanto, um direcionamento mais específico nas 

políticas e ações governamentais nos últimos anos, seja para a atração de 

investimentos em setores estratégicos por empresas que não estão 

presentes no país, ou ainda uma interlocução de alto nível com executivos 

de empresas que já operam na Irlanda. Com essa estratégia é bastante 

comum que empresas que iniciaram suas operações timidamente no país, 

expandam o volume e perfil de seus investimentos após algum tempo.  



 

 

Mais recentemente, uma das preocupações centrais do governo irlandês 

tem sido combinar a promoção de investimentos com o desenvolvimento de 

cadeias produtivas e inovadora formadas, sobretudo, por empresas locais. 

Essa preocupação decorre da forte dependência que a economia irlandesa 

passou a ter em relação aos investimentos externos diretos e o 

conseqüente impacto da crise internacional sobre essa dinâmica.  

Prioridade absoluta nas ações governamentais é dada para setores 

intensivos em tecnologia, sendo que a atual política de atração de 

investimentos é focada em três áreas: fabricação de bens de alto valor 

agregado, prestação de serviços para mercados globais e pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Há ainda uma concentração de esforços em 

setores em que a Irlanda já possui reconhecida expertise: ciências da vida, 

tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços, mídia digital e 

marcas de consumo. Existem esforços também para a promoção de 

competitividade nas áreas de tecnologia limpa e serviços de inovação. 

Todo o ativismo governamental da Irlanda na área de investimentos 

externos é concentrado em uma agência de promoção de investimentos, a 

Agência de Desenvolvimento Industrial (IDA, na sigla em inglês) que tem 

como funções:  

� Fornecer apoio financeiro 

� Fornecer informações sobre o setor em questão (há um 

direcionamento específico para a indústria farmacêutica) 

� Auxiliar no estabelecimento de negócios no país (trâmites 

burocráticos) 

� Apresentar potenciais investidores à indústria local, governo, 

prestadores de serviço e instituições de pesquisa 

� Oferecer soluções a questões de propriedade, incluindo propriedade 

intelectual 

 

Com 16 escritórios localizados em 11 países fora da Irlanda, a IDA 

desempenha um papel que vai muito além da promoção de investimentos 

no exterior. Entre os papéis desempenhados pela agência destaca-se o 



 

 

apoio financeiro a empresas de setores estratégicos que vislumbrem 

instalar atividades de pesquisa e desenvolvimento no país. O valor do 

suporte varia de acordo com o tipo de projeto de investimento, cabendo à 

IDA avaliar o potencial de retorno que o mesmo pode levar ao país. Os 

principais critérios para a disponibilização dos incentivos são a qualidade da 

força de trabalho a ser contratada, assim como a localização do 

investimento em território irlandês. 

A IDA também coordena as atividades de outras agências do governo 

irlandês, visando promover a infra-estrutura adequada aos investidores. 

Tendo-se em conta que uma das principais demandas dos investidores de 

setores intensivos em tecnologia, sobretudo nas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento das empresas, é a disponibilidade de recursos humanos 

qualificada para desempenhar essas atividades, o governo irlandês 

garante, por meio da IDA, que todas essas necessidades serão supridas. 

Outra preocupação também assegurada pelo governo da Irlanda é a 

constituição de uma cadeia de fornecimento e de prestadores de serviços 

locais, seja para apoiar as atividades produtivas ou de inovação.   

Sendo a indústria farmacêutica um dos principais alvos das políticas de 

atração de investimento da Irlanda, as seguintes agências públicas são 

articuladas sob o guarda-chuva da IDA a fim de promover um ambiente 

adequado aos investimentos em P&D no setor: 

� Science Foundation Ireland � investe em pesquisas acadêmicas 

visando desenvolver novos conhecimentos e ciência básica 

� Enterprise Ireland � desenvolve empresas locais dentro da 

cadeia farmacêutica 

� National Institute for Bioprocessing, Research and Training 

(NIBRT) � fornece treinamento e soluções de pesquisa para a 

indústria de bio-processamento 

 

Vale aqui destacar o papel que o NIBRT desempenha na formação de 

recursos humanos para suprir a demanda da indústria farmacêutica. Em 

parceria com um grupo de universidade do país, são oferecidos cursos que 



 

 

começam pelo nível técnico, passam pela graduação e chegam até o nível 

de pós-graduação. Há ainda a possibilidade de serem estruturados cursos 

de formação taylor made, para suprir exatamente as necessidades da 

indústria. Com instalações laboratoriais de ponta utilizados em pesquisas 

acadêmicas e treinamentos, o NIBRT disponibiliza também sua estrutura 

para empresas do setor farmacêutico. 

Essa forte mobilização de esforços do governo irlandês na atração de 

investimentos em ciências da vida consolidou o país como uma importante 

plataforma internacional para a indústria farmacêutica. Trata-se de 

investimentos que contribuem para uma melhor inserção internacional do 

país, seja pela estruturação de plataformas globais de exportação de 

produtos de alto valor agregado ou ainda pela centralização de serviços e 

processos globais. Também na cadeia de inovação a Irlanda vem 

desempenhando um papel importante na estrutura global das empresas 

farmacêuticas.  

Quadro 6 – MSD na Irlanda: produção de fármacos para testes clínicos 

e serviços 

A Merck, Sharp & Dohme – MSD possui na Irlanda a sua maior planta produtora 

de fármacos – os princípios ativos, a matéria prima dos medicamentos – fora dos 

Estados Unidos, responsável pelo abastecimento global da empresa de vários 

produtos. Em 2006 a unidade recebeu investimentos de € 100 milhões para 

possibilitar à planta a ser fornecedora global da empresa de lotes experimentais de 

medicamentos utilizados em testes clínicos.  

Outro investimento relevante da MSD na Irlanda é a transformação do país em 

centro europeu de serviços. A empresa está instalando um seu Business Service 

Centre para atendimento a toda Europa, Oriente Médio e África, com a criação de 

mais de 150 empregos.  

Com uma população de apenas 4,5 milhões de habitantes, há um limite na 

capacidade de realização de testes clínicos no país. Não obstante, a 

agilidade e transparência nos processos de aprovação e a plena 

adequação aos padrões exigidos pela Organização Mundial da Saúde e as 

próprias diretrizes da União Européia atraem um quantidade significativa de 



 

 

testes clínicos para o país. Em novembro de 2010 há em curso 508 testes 

clínicos na Irlanda, cerca um para cada 8.800 habitantes. 

Esse ambiente de negócios altamente favorável aos investimentos da 

cadeia farmacêutica, promovidos por um ativismo bastante diferenciado do 

governo, permite que a Irlanda se posicione de maneira cada vez mais 

estratégica no processo de descentralização das atividades de P&D das 

empresas do setor. É nesse contexto que se percebe um movimento 

bastante diferenciado, dentro do qual a atração de pesquisas clínicas para 

o país, mais que gerar empregos e recursos imediatos, é vista como parte 

integral de um processo mais amplo, no qual as empresas localizadas na 

Irlanda, sejam elas de capital nacional ou estrangeiro, devem estar 

plenamente integradas.   

República Tcheca 

 

A República Tcheca só se tornou um Estado independente em 1993, 

quando houve a divisão da Tchecoslováquia em dois países: A Eslováquia, 

e a República Tcheca. Desde então, a República Tcheca vem 

implementando uma agressiva política de atração de investimentos 

estrangeiros, inclusive em pesquisa e desenvolvimento – P&D.  

Nesse contexto, foi criada, ainda em 1992 a CzechInvest, com o intuito 

principal de oferecer suporte para investidores já presentes, bem como 

atrair novos investidores para o país.  A agência é ligada ao Ministério da 

Indústria e do Comércio, e possui autorização para encaminhar pedidos de 

incentivos de investimento aos órgãos competentes. Cabe a agência prover 

estatísticas e informações do ambiente de negócios, bem como das 

oportunidades de negócios existentes para potenciais investidores.  

 Com a entrada na União Européia em 2004, a República Tcheca passou a 

direcionar seus esforços de atração de investimento para o cumprimento do 

objetivo da Europe-wide Research Area (programa comum da União 

Européia, para incentivar o intercâmbio científico entre os países membros 

e incentivar o P&D privado europeu) focando principalmente na cooperação 

entre representantes de setores públicos e da indústria. A CzechInvest atua 



 

 

nesse sentido facilitando parcerias entre empresas multinacionais e 

instituições de pesquisa. A atuação da agência tem gerado resultados 

positivos. Desde 2002, 244 empresas abriram centros desse tipo no país. 

Anteriormente, a criação de tais centros estava vinculada a existência de 

uma fábrica no país, no entanto, percebeu-se o aumento da independência 

dos centros de P&D em relação à atividade produtiva e a política de atração 

de investimentos foi ajustada. 

Os incentivos adotados para a atração de P&D na República Tcheca 

incluem a dedução dos custos de P&D da base de impostos paga pela 

empresa e incentivos de investimento para expansão de centros já 

existentes. O país também dispõe dos recursos de fundos estruturais da 

União Européia para desenvolvimento do sistema educacional voltado para 

P&D, infra-estrutura e apoio financeiro para projetos de inovação de 

pequenas e médias empresas.  

O governo, em sua política de captação de investimento estrangeiro, divide 

a economia tcheca em áreas de oportunidade, dentre elas ciências da vida, 

com foco na atração de P&D. Para as atividades de pesquisa como um 

todo – seja de empresas nacionais ou estrangeiras -, o governo decretou 

em 2005 que as áreas de genética molecular e biotecnologia devem estar 

entre as áreas prioritárias no direcionamento de pesquisa de longo prazo. 

No que se refere às ciências da vida, a República Tcheca apresenta uma 

ampla rede de clusters, bem como disponibilidade de profissionais 

altamente qualificados. Os ambientes acadêmico e institucional são 

favoráveis, facilitando ao país resultados notáveis em pesquisa básica e 

aplicada. Há uma relação de proximidade entre a academia, a indústria e o 

sistema público de saúde. O ambiente regulatório e de patentes segue os 

padrões da União Européia. Atualmente, o país possui o mercado 

farmacêutico mais desenvolvido da região, baseado principalmente na 

atuação de empresas multinacionais. 

 

 

 



 

 

Quadro 8 – Lonza Biotech na República Tcheca 

 

 

 

 

 

Os centros de pesquisa e universidades tchecos têm obtido resultados de 

ponta nas áreas de imunologia, bioinformática e química farmacêutica, 

neurociências, oncologia, diabetes e doenças de metabolismo. O país 

apresenta ainda expertise nas seguintes áreas: anticorpos monoclonais, 

kits diagnósticos com base em anticorpos, reagentes imunológicos, 

ferramentas imunoanalíticas, kits diagnósticos ELISA, bioinformática, 

proteínas recombinantes, e proteção do meio ambiente (saneamento). 

No que concerne mais especificamente aos testes clínicos, a República 

Tcheca tem algumas características que devem ser apontadas, são elas: 

grande proporção de pacientes participantes, com altas taxas de 

recrutamento, altos padrões de educação médica, além de pacientes 

motivados.  

Mesmo com esses limitantes, ao longo dos anos, a República Tcheca vem 

se consolidando como um dos principais destinos de testes clínicos dentre 

os países não tradicionais no ramo. Em novembro de 2010 havia em curso 

1426 testes clínicos na República, um para cada 7374 habitantes. As 

empresas estrangeiras que atuam no setor de ciências da vida na 

República Tcheca são: Baxter, Lonza Biotec, Otsuka Pharmaceuticals, 

Sanofi-Aventis, Beckman Coulter, entre outras.  

 

III. Conclusões e propostas 

 

Essa breve análise mostra que o Brasil se destaca entre os países 

analisados seja pela importância que os investimentos externos tiveram e 

Subsidiária da suíça Lonza, a Lonza Biotech instalou-se na República Tcheca em 1993. 

Atualmente, a empresa conta 395 funcionários no país e possui seu próprio departamento de 

P&D. Este atua com pesquisa de base celular, detecção de endotoxinas e terapia celular. A 

Lonza é considerada líder no fornecimento de biofármacos no leste europeu, embora também 

exporte sua produção para EUA, EU e Japão. 



 

 

continuam tendo no processo de desenvolvimento do país já há muitas 

décadas. Grande parte da industrialização do Brasil foi realizada tendo 

empresas multinacionais como ponta de lança de cadeias produtivas, que 

por sua vez incorporavam fornecedores e prestadores de serviços locais.  

Esse padrão pode inclusive ser observado na indústria farmacêutica, que 

possui no país bases industriais para fornecimento no mercado local e que 

mais recentemente vem concentrando os esforços de exportação para a 

América do Sul e outras regiões do planeta. As mudanças institucionais 

iniciadas na década de 1990 (com destaque para a Lei de Propriedade 

Industrial e a criação da ANVISA), assim como a dimensão do mercado 

brasileiro, contribuíram para esse posicionamento do país como pólo de 

produção de medicamentos pela indústria farmacêutica.  

 

O Brasil também se destaca entre a maior parte dos demais países em 

desenvolvimento pela existência de uma infra-estrutura instalada bastante 

avançada para a realização de atividades de ciência e tecnologia em áreas 

de ciências da vida. Enquanto outros países empreendem enormes 

esforços para treinar e qualificar uma força de trabalho adequada para um 

melhor posicionamento na produção de inovação nas áreas de saúde 

humana, o Brasil já formou esses quadros há muitos anos e dispõe de 

excelente infra-estrutura seja em universidades ou hospitais para a 

realização de processos de inovação nesses segmentos. 

 

Mesmo sem uma política ativa de atração de investimentos externos e de 

adequação da infra-estrutura às atuais demandas da indústria farmacêutica 

internacional, o Brasil continua sendo um pólo importante de realização de 

testes clínicos.  Essa posição é reflexo de uma sólida presença de 

empresas multinacionais farmacêuticas no país, somada à qualidade da 

infra-estrutura existente para a realização desses processos de 

desenvolvimento. O crescimento das empresas domésticas do setor, cada 

vez mais voltadas para atividades de inovação, também impulsiona o 

mercado de testes clínicos no Brasil. 

 



 

 

Não obstante, o país vem perdendo posições como pólo de testes clínicos 

para outras regiões do planeta, com destaque para os países asiáticos, que 

vêm se esforçando para criar as condições necessárias para atrair 

investimentos externos nessas atividades. Esses esforços incluem a 

formação e capacitação de quadros, a construção de laboratórios, a 

adequação de marcos regulatórios a padrões internacionais e um ativismo 

na busca de investidores. Como foi demonstrado, esse ativismo consiste, 

sobretudo, por esforços empreendidos pela agências de promoção de 

investimentos, em alguns casos em parceria com organizações 

especificamente voltadas para a atração de investimentos em testes 

clínicos. 

 

Considerando a capacidade instalada na área de biomedicina, o tamanho 

do mercado e os desafios a serem enfrentados na área de saúde deveriam 

ser elementos suficientes para colocar o Brasil ao menos entre os dez 

principais pólos de pesquisa clínica no mundo. Uma posição como essa 

poderia ter impacto em todo o ambiente de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação do país; sem contar os reflexos diretos na área de saúde, 

permitindo inclusive conhecer melhor as peculiaridades que afetam a 

população brasileira, além de uma melhor capacitação de clínicas, hospitais 

e dos profissionais da área.    

 

O Brasil também não aproveita o seu potencial de se tornar um centro 

mundial de inovação em saúde humana partindo da premissa de que 

empresas multinacionais podem fazer parte desse processo, dentro de uma 

lógica semelhante ao papel desempenhado pela empresas de capital 

estrangeiro na industrialização do país. Além de promover ativamente a 

vinda de investimentos em P&D por empresas que ainda não operam no 

país, é importante criar as condições necessárias para que os players já 

instalados no país aumentem o perfil de suas operações. 

 

Os resultados mais imediatos de uma política mais ativa de atração de 

investimentos em P&D no país incluiriam um crescimento de investimentos 

privados em empresas da cadeia inovadora (CROs, TI, suprimentos, etc.), a 



 

 

criação de empregos de alto nível, geração de um ambiente mais propicio 

ao aumento da produção cientifica do país, exportação e licenciamento de 

tecnologias, redução do déficit comercial em produtos intensivos em 

tecnologia no setor de saúde, entre outras. 

 

Como foi apresentado acima, o desafio da promoção da inovação no Brasil 

não se resume a fomentar investimentos externos no setor. Trata-se de um 

processo de mudança cultural dos diversos elos da cadeia (sobretudo 

empresas e universidades) e de uma maior coordenação dos esforços 

governamentais encarregados de formular e implementar as políticas 

públicas necessárias. Não obstante, os investimentos externos podem 

impulsionar inclusive mudanças nesses dois grandes desafios. São 

apresentadas abaixo algumas propostas de implementação relativamente 

fácil que podem ter um grande reflexo na transformação do Brasil em um 

pólo de P&D&I em saúde humana. 

 

Propostas 

 

1. Maior ativismo na promoção de investimentos externos em pesquisa 

e tecnologia na área de saúde humana 

 

a. Criação de fórum de atração de IED em P&D&I envolvendo 

MDIC, MS e MC&T, com apoio da APEX para 

operacionalização do programa, tendo CEOs de empresas 

líderes como conselheiros. 

b. Programa continuado de ações internacionais: Road-show 

internacional com governo, empresas e universidades, site e 

sala do investidor atuantes, marca Brasil em P&D&I. 

 

2.  Mapeamento e mobilização das empresas e pessoas da cadeia 

inovadora (CROs, TI, suprimentos, universidades, etc.) para 

promoção de ações no exterior. 

 



 

 

a. Coordenação e mobilização entre atores governamentais, do 

setor privado e universidades. 

 

3. Incorporação da idéia do Brasil como “business friendly” em todas as 

ações internacionais do país, com destaque para temas de alta 

tecnologia como Internet, TI, Telecom, satélites, aviação, energia 

limpa, saúde humana. 

 

a. O Brasil já dispõe de marcos regulatórios bastante avançados 

em relação à vigilância sanitária, proteção a investimentos, 

respeito à propriedade intelectual, entre outros, faltando 

apenas reforçar essa imagem em fóruns importantes como 

OMC, OMPI, OMS, OCDE entre outros. Trata-se mais de uma 

adequação de foco das ações. 

 

4. Programa de interlocução com dirigentes e executivos de empresas 

multinacionais do setor biomédico que já operam no país, com o 

objetivo de entender quais são as demandas e gargalos para 

aumentar investimentos em inovação no país. 

 

a. Criação de um fórum permanente de acompanhamento com 

reuniões semestrais.  

 

5. Adequação dos atuais marcos regulatórios para a realização de 

testes clínicos, tendo como objetivo reduzir o tempo de aprovação e 

promover igualdade no tratamento de empresas nacionais e 

internacionais. 

 

a. Revisar o papel institucional do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CONEP) na área de pesquisa clínica, deixando de 

ser órgão aprovador de protocolos e passando a atuar mais 

como agente auditor do sistema. Seguindo ao papel 

desempenhado pelo NIBRT irlandês, a CONEP deveria ainda 



 

 

ficar responsável pela qualificação dos CEPs, formação de 

recursos humanos, avaliação de infra-estrutura, etc. 

 

b. Utilização de prazos internacionais como referência (e meta) 

para ser alcançada no Brasil.  

 

6. Facilitar procedimentos de importação de equipamentos e insumos 

necessários à realização de pesquisa e desenvolvimento. 

 

a. Centralização de procedimentos na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 

7. Estruturar, via mecanismos de fomento à inovação e pesquisa 

(BNDES, FINEP, FAPESP, etc.), a cadeia de fornecedores e 

prestadores de serviços, tendo como critério de avaliação de 

viabilidade não apenas o mercado local, mas sim o mercado 

internacional. 

8. Desburocratizar processos de importação de material e 

equipamentos que são utilizados na realização de pesquisas 

clínicas. 

 

9. Assinatura de acordos de não bi-tributação com países sede das 

empresas do setor. Quando não for possível/desejável a assinatura 

de acordos amplos, focar na não-bitributação das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa se isenta de quaisquer 
dados e opiniões aqui publicados. Os dados apresentados são de inteira responsabilidade 
do(s) autor(es).  
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