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Este relatório apresenta uma análise 
comparativa sobre a experiência de países 
selecionados no tocante a incorporação 
de plataformas biotecnológicas na área da 
saúde. Além de traçar um panorama geral 
sobre as principais tendências no merca-
do biofarmacêutico global, o relatório ava-
lia os desafios colocados para a indústria 
farmacêutica brasileira neste campo e 
analisa as estratégias que vem sendo ado-
tadas por outros países emergentes como 
China, Índia e Israel, no sentido de ampliar 
e consolidar a sua inserção global na in-
dústria biofarmacêutica. 

Em âmbito global, a indústria biofar-
macêutica e seus segmentos correlatos 
abrangem um conjunto de atividades que 
integram a chamada indústria baseada em 
conhecimento e intensivas em pesquisa 
(knowledge-based industries). Além de 
responderem por um alto valor agregado 
nas economias nacionais e na geração de 
divisas, tais atividades apresentam eleva-
do potencial de contribuição para o cres-
cimento e sustentabilidade de países e 
regiões e constituem um foco estratégico 
da política industrial e de CT&I em diferen-
tes países desenvolvidos e em desenvol-
vimento.

No Brasil, a existência de um modelo 
de atenção à saúde pautado pelo aces-
so universal, associada às mudanças nos 
padrões demográficos e epidemiológicos 
no país tem ampliado consideravelmente 
a demanda por serviços de saúde e pres-
sionado os gastos públicos com medica-
mentos principalmente no que se refere 
à incorporação de medicamentos produ-
zidos por rota biotecnológica nas com-
pras do SUS. Neste aspecto, a busca de 
competências nas novas plataformas da 
biotecnologia em saúde humana assume 
um caráter ainda mais estratégico para o 
País ao possibilitar o aumento da produ-
ção doméstica de biofármacos que repre-

1. INTRODUÇÃO

sentam uma parcela significativa do déficit 
na balança comercial do complexo econô-
mico industrial da saúde - CEIS. A incorpo-
ração da rota biotecnológica por parte da 
indústria farmacêutica nacional apresenta 
também um elevado impacto econômico 
em função do potencial de mercado e do 
elevado valor agregado associado à pro-
dução biofarmacêutica. No contexto atual, 
onde a expansão do mercado farmacêuti-
co através da estratégia de produção de 
medicamentos genéricos já foi assimilada 
pelos grandes grupos farmacêuticos inter-
nacionais, o ingresso na produção de bio-
fármacos representa uma janela de opor-
tunidade importante para o crescimento e 
consolidação da indústria de base quími-
ca e biotecnológica no país. (Vargas et al, 
2012)

Ainda que muitos dos desafios relati-
vos à incorporação da rota biotecnológica 
na indústria farmacêutica nacional já ve-
nham sendo enfrentados no âmbito das 
políticas industrial, tecnológica e de saúde 
no Brasil, existe a necessidade de apro-
fundar a análise sobre os condicionantes 
desse processo de reposicionamento da 
produção nacional de fármacos e medi-
camentos com vistas ao refinamento de 
orientações voltadas à formulação e im-
plementação de políticas.

As tendências no campo tecnológico 
têm apontado para transformações sig-
nificativas nas áreas de conhecimento 
e tecnologias associadas ao domínio da 
biotecnologia. A convergência entre as 
diferentes plataformas tecnológicas liga-
das à biologia molecular representa uma 
tendência global e deve servir de parâme-
tro para promoção da mudança estrutural 
nos diversos segmentos da indústria de 
base química e biotecnológica em saúde 
no Brasil. Essa convergência, além de al-
terar os padrões de demanda dos servi-
ços de saúde e as tecnologias disponíveis 
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para atendimento dessas demandas, traz 
importantes implicações para o País em 
termos do investimento na formação de 
recursos humanos qualificados em novas 
áreas de conhecimento e tecnologias. 

A busca de uma maior inserção na pro-
dução de biofármacos traz, portanto, impli-
cações em termos da construção de capa-
citações em áreas estratégicas nas quais o 
país ainda apresenta importantes gargalos1. 
Da mesma forma, no campo regulatório é 
importante considerar que as mudanças no 
ciclo de pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico de biofármacos têm implicações 
em termos dos processos de comprovação 
de eficácia e segurança, que se refletem di-
retamente na necessidade de adequação 
dos processos regulatórios. 

A análise da experiência de alguns pa-
íses fora do eixo da tríade (EUA, Europa 
Ocidental e Japão),  tais como Índia, Chi-
na e Israel, entre outros, demonstra que 
esses países obtiveram sucesso na sua 
trajetória de ingresso na produção de bio-
fármacos e no fortalecimento da indústria 
biofarmacêutica em âmbito nacional. A 
análise comparativa dessas experiências 
apresentada neste estudo pretende evi-
denciar elementos comuns e relevantes 
no desenho e implementação de políti-
cas públicas voltadas ao fortalecimento 
da base produtiva, fomento à capacitação 
científica e tecnológica e adequação do 
marco regulatório.

Em termos conceituais e analíticos a 
discussão apresentada neste relatório fun-
damenta-se na abordagem sobre Sistemas 
Nacionais de Inovação que reconhece o 
processo de inovação como um fenômeno 
sistêmico que transcende a esfera de em-
presas individuais e que depende de dife-
rentes formas de interação entre agentes 
produtivos e demais organizações e insti-
tuições em âmbito nacional e internacional 
(Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Freeman, 
1995; e Edquist, 1997). Neste aspecto, as 
políticas de CT&I e a política industrial são 

consideradas como um elemento intrínse-
co e importante do sistema de inovação e 
devem ser analisadas tendo em vista seu 
impacto no sentido de promover ou restrin-
gir os processos de inovação no âmbito de 
empresas, setores e sistemas produtivos. 

Tendo o conceito de Sistema Nacio-
nal de Inovação como pano de fundo, a 
discussão sobre a experiência dos países 
selecionados no desenvolvimento de no-
vas plataformas da biotecnologia em saú-
de é apresentada a partir de três eixos de 
análise que contemplam: i) a dinâmica de 
crescimento da base produtiva da indústria 
farmacêutica e biofarmacêutica; ii) a orien-
tação das políticas públicas e do marco re-
gulatório no tocante ao desenvolvimento 
do setor de biotecnologia e biofarmacêuti-
co em particular; iii) o papel da infraestrutu-
ra científica e tecnológica na área de bioci-
ências e biotecnologia e as estratégias de 
construção de competências para inovação 
nessas áreas. 

O relatório encontra-se organizado em 
quatro seções, além desta introdução. A 
próxima seção traça um panorama geral 
sobre as principais tendências do merca-
do da biotecnologia na área da saúde em 
nível mundial. A terceira seção apresenta 
a análise sobre as estratégias que vem 
sendo adotadas por quatro países em 
desenvolvimento selecionados (China, In-
dia, Argentina e Israel) com vistas a uma 
maior inserção nas novas plataformas da 
biotecnologia aplicada à área da saúde 
e na indústria biofarmacêutica global. A 
quarta seção avalia o panorama atual e 
as estratégias e políticas que vem sendo 
adotadas no Brasil visando promover a in-
ternalização de competências produtivas 
e inovativas relacionadas com a biotecno-
logia em saúde, bem como os principais 
gargalos e desafios colocados. A quinta 
seção apresenta as conclusões prelimi-
nares do estudo a partir de uma análise 
comparativa sobre a experiência dos paí-
ses selecionados.

1. Para uma análise preliminar sobre as restrições e potencialidades associa-
das à evolução das competências científicas e tecnológicas na área da saúde 
no Brasil ver Britto, Vargas, Gadelha e Costa (2012). Competências científico-
-tecnológicas e cooperação universidade-empresa na saúde. Revista da Saú-
de Publica (impressa), suplemento especial.
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2. PANORAMA DO MERCADO  
BIOFARMACÊUTICO MUNDIAL

A produção de medicamentos biotec-
nológicos pode envolver produtos de pri-
meira ou de segunda geração. No primeiro 
grupo encontram-se medicamentos cujas 
patentes, em muitos casos, já se encon-
tram expiradas e que apresentam menor 
complexidade tecnológica do que os de 
segunda geração por se tratarem produ-
tos com rotas de desenvolvimento co-
nhecidas, tais como insulina, interferons, 
filgrastima e hormônios do crescimento. 
Os medicamentos biotecnológicos de se-
gunda geração, por sua vez, encontram-se 
com patentes ainda vigentes e apresen-
tam maior grau de complexidade tecno-
lógica. Nesse grupo destacam-se tanto 
as versões melhoradas de produtos de 
primeira geração, como os anticorpos 
monoclonais (Rituximabe, Adalimumabe, 
Dazatinibe, etc) que estão associados a 
terapias de primeira linha para uma ampla 
variedade de condições que incluem o tra-

tamento de câncer e doenças autoimunes 
(Reis et al, 2011; Vargas et al, 2012).

Ainda que os produtos farmacêuticos 
oriundos de síntese química respondam 
pela maior parte das receitas da indústria 
farmacêutica, os de origem biotecnológica 
estão entre os medicamentos mais vendi-
dos no mundo, cuja participação relativa no 
mercado farmacêutico global tem crescido 
expressivamente. Estima-se que até 2018 
os produtos de origem biotecnológica de-
verão responder por aproximadamente 
49% das vendas entre os 100 principais 
produtos farmacêuticos no mercado glo-
bal, ou o equivalente a US$ 215 bilhões2 
conforme ilustra o gráfico 1. Da mesma for-
ma, sete entre os dez produtos farmacêuti-
cos mais vendidos no mundo serão medi-
camentos biotecnológicos, dentre os quais 
se destacam diferentes tipos de anticorpos 
monoclonais, outras proteínas terapêuticas 
e vacinas (EvaluatePharma, 2012).

2. Em 2011 essa participação era de 34% o que representou um montante de 
vendas de US$ 142 bilhões e um crescimento de 51% nas vendas de biofár-
macos entre 2011 e 2018 (Evaluate Pharma, 2012)

Gráfico 1 - Mercado farmacêutico mundial 
por tecnologia de produção, em US$ bilhões

Fonte; Evaluate Pharma, 2012: world preview 2018
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Em 2009 as vendas globais de produtos 
biológicos totalizaram 136 US$ bilhões. 
Mais da metade dessas vendas estiveram 
concentradas nos mercados norte ameri-
cano, cerca de 30% na Europa, 7,5% no 

Japão e cerca de 10% nos mercados da 
Ásia, África e Austrália. A América Latina 
ainda apresenta uma participação pouco 
expressiva, menos 1%, no mercado global 
de biológicos conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1 - Vendas Globais de Produtos 
Biológicos, 2011

País/Bloco Vendas Participação em %

Estados Unidos 69,02 50,53

Europa 41,68 30,52

Japão 10,29 7,53

Ásia/África/Austrália 14,40 10,54

América Latina 1,20 0,8

Mercado total de biológicos 136,59 100

Dentre os biofármacos que respondem 
pela maior parcela das vendas totais no mer-
cado mundial nesse período destacam-se 
diversos tipos de anticorpos monoclonais, 
como Avastin, Rixutan, Humira e Herceptin, 

Marca Nome genérico
Vendas em 2009 

(em US$ bilhões)

Avastin bevacizumab 5.74

Rixutan rituximab 5.62

Humira adalimumab 5.48

Herceptin trastuzumab 4.86

Lantus insulin glargine 4.29

Enbrele tanercept 3.87

Remicade infliximab 3.51

Neulasta pegfilgrastim 3.35

Epogen epoetin alfa 2.56

Avonex interferon beta1a 2.32

Fonte: Evaluate Pharma, 2012: world preview 2018

Tabela 2 - Os 10 principais medicamentos 
biológicos com maior volume de vendas 

em 2009

conforme indicado na tabela 2. Em 2009, 
os dez principais medicamentos biológicos 
com maior volume de vendas globais foram 
responsáveis por mais de US$ 21 bilhões do 
faturamento do setor farmacêutico.

Fonte: Evaluate Pharma (2011) 

Em termos da distribuição do mercado 
de biofármacos por tipo de produto, os 
anticorpos monoclonais respondiam por 
mais de um terço do mercado total, em 
2009, enquanto que as insulinas contavam 

com 10,6%, a eritropoetina com 8,4%, as 
interferonas com 7,6%, os fatores estimu-
ladores de colônias de células com 5,3% e 
hormônios de crescimento com cerca de 
2% conforme mostra o gráfico 2.  
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Ranking Empresa
Vendas globais em US$ bilhões Market share (%)

2011 2018
% CAGR 

11-18
2011 2018 Var

1 Roche 25,7 32,6 +3% 18,1 15,2 -2,9%

2 Novo Nordisk 11,4 19,6 +8% 8,0 9,1 +1,1%

3 Sanofi 11,5 17,8 +6% 8,1 8,3 +0,2%

4 Pfizer 10,1 14,3 +5% 7,1 6,7 -0,4%

5 Amgen 14,4 13,6 -1% 10,1 6,3 -3,8%

6 GlaxoSmithKline 4,7 12,5 +15% 3,3 5,8 +2,5%

7 Johnson & Johnson 6,8 8,5 +3% 4,8 4,0 -0,8%

8 Merck& Co 7,7 8,4 +1% 5,4 3,9 -1,5%

9 Eli Lilly 5,3 8,3 +7% 3,7 3,8 +0,2%

10 Abbott Laboratories 8,1 7,6 -1% 5,7 3,5 -2,2%

Fonte: visiongain, 2012

Gráfico 2 - Mercado de biofármacos: 
distribuição por tipo de produto, 2009
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Dentre as empresas farmacêuticas que 
dominam o mercado de produtos biológi-
cos na área da saúde destacam-se a Ro-
che, Nordisk, Sanofi, Pfizer e Amgen. Em 
2011 essas cinco empresas respondiam 

juntas por mais da metade das vendas de 
produtos biológicos, enquanto que as dez 
principais empresas respondiam por mais 
de 70% desse mercado conforme indica-
do na tabela 3. 

Tabela 3 - Vendas globais das 10 principais 
empresas produtos biológicos na área da 

saúde, 2011 e 2018: 

Evaluate Pharma, 2012: world preview 2018
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No decorrer da última década a indús-
tria biofarmacêutica tem recebido uma 
atenção crescente no escopo das políti-
cas industriais, tecnológicas e de inovação 
adotadas no âmbito de diversos países. 
Enquanto nas economias desenvolvidas 
tal prioridade reflete a preocupação com 
a manutenção da hegemonia e lideran-
ça no campo científico e tecnológico, no 
caso de economias emergentes tal esco-
lha estratégica reflete o aproveitamento 
de janelas de oportunidades com vistas 
a promoção de processos de catching-up 
tecnológico e de inserção ativa na ordem 
internacional3.  

Não obstante os impactos da recente 
crise financeira mundial  em termos de 
pressões orçamentárias para cortes nos 
gastos públicos,  o reconhecimento sobre 
a importância que assume a contribuição 
econômica e social do setor biofarmacêu-
tico tem levado diversos países a imple-
mentar políticas e programas destinados a 
atrair para  o território nacional as ativida-
des de pesquisa e de produção relaciona-
das a este setor. Um estudo recente sobre 
as políticas e programas que vem sendo 
implementadas em diferentes países para 
promover inovação, com foco particular 
na indústria biotecnológica e biofarmacêu-
tica permite apontar alguns elementos co-
muns dessas políticas4:
•	 As estratégias nacionais de promo-
ção da indústria biofarmacêutica envol-
vem a implementação de programas de 
investimento em atividades de pesquisa 
e desenvolvimento e constituição de in-

3. ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA E 
BIOFARMACÊUTICA: ANÁLISE DE CASOS SELECIONADOS

fraestrutura física e material para tais ati-
vidades;
•	 Tais estratégias envolvem também 
o fomento a criação de distritos indus-
triais parques e polos tecnológicos e ou-
tras formas de aglomerações territoriais, 
geralmente através de parceiras com go-
vernos regionais; 
•	 Os esforços nacionais de atração 
de investimentos privados em atividades 
de P&D na área biofarmacêutica encon-
tram-se invariavelmente associados com 
a criação de diferentes mecanismos de 
incentivos fiscais e financeiros, seja na 
forma de renúncia fiscal, fomento direto 
ou mesmo através da promoção de mer-
cado de capital de risco; 
•	 A competição cada vez mais acir-
rada entre países pela atração de plantas 
industriais e atividades de P&D na in-
dústria biofarmacêutica tem se refletido 
igualmente na busca, desenvolvimento 
e retenção de talentos nas áreas de bio-
ciências e biotecnologia (Battelle, 2012, 
p.13);   

A análise apresentada a seguir nesta se-
ção focaliza as experiências da China, Índia, 
Argentina e Israel no tocante às estratégias 
que vem sendo adotadas por esses países 
com vistas a uma maior inserção nas no-
vas plataformas da biotecnologia aplicada 
à área da saúde e na indústria biofarmacêu-
tica global.  Tal análise permite evidenciar 
elementos comuns e relevantes no dese-
nho e implementação de políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento desta indústria 
em mercados emergentes. 

3. A respeito deste ponto cabe mencionar a percepção do Estados Unidos 
sobre a importância associada ao domínio do paradigma da biotecnologia, 
inclusive na área da saúde, que está claramente definida no policy paper divul-
gado recentemente pelo governo americano intitulado “National Bioeconomy 
Bluprint” que está disponível em:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeco-
nomy_blueprint_april_2012.pdf.
4. Battelle �echnology Partnership Practice (2012). �he Biopharmaceutical Re-Battelle �echnology Partnership Practice (2012). �he Biopharmaceutical Re-
search and Development Enterprise: Growth platform for economies around 
the world. may 2012.
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China está se convertendo em um dos 
principais mercados farmacêuticos e bio-
farmacêuticos do mundo. Segundo (Zhou 
2007), ao longo do período 2001-2007 a 
indústria biofarmacêutica chinesa experi-
mentou um crescimento expressivo das 
vendas (entre 20% e 30%). Tudo indica que 
o crescimento se manterá e a China será 
um dos cinco mercados mais importantes 
do mundo nos próximos 10 ou 15 anos. 
Essa expansão do mercado biofarmacêu-
tico se insere no contexto de crescimento 
da economia chinesa e que tem uma am-
pla base que abrange elementos tais como 
a expansão da demanda via crescimento 
da classe média, o compromisso com a 
atenção à saúde, investimentos em P&D 
no setor e um ativo apoio público para o 
desenvolvimento de segmentos de biotec-
nologia.  

Existem atualmente na China mais de 
1000 empresas relacionadas com a bio-
tecnologia e mais de 400 vinculadas com a 
biofarmacêutica (Zhang 2010; Zhou 2007). 
A maior parte deste universo de empresas 
é constituído de pequenos start-up, com 
pouca dotação de pessoal e capital, muitas 
vezes criados por pesquisadores chineses 
que voltaram de países ocidentais. 

3.1. CHINA
Esses números incluem mais de cem 

empresas de produção de medicamentos 
por engenharia genética e quase trinta pro-
dutores de vacinas. Dentre as empresas 
chinesas produtoras de drogas e matérias 
primas a maioria dedica-se à produção de 
proteínas recombinantes humanas tais 
como interferon, interleukin, hormônios 
do crescimento e insulina. São poucas as 
empresas que contam com as capacidades 
para produzir anticorpos monoclonais em 
grande escala (Zhang 2010). As empresas 
que possuem maior capacitação em P&D 
estão fortemente concentradas nas ativida-
des de pesquisa, enquanto que as firmas 
com capacidade de produção apresentam 
menor capacitação em P&D. Ainda segun-
do Zhang (2010) e Zhou (2007), um dos elos 
mais fracos no setor de biofarmácia e bio-
tecnologia na China reside na provisão de 
serviços de pesquisa e produção caracte-
rísticas das CROs (contract research orga-
nization) e CMOs (contract manufacturing 
organization), que representam um univer-
so pequeno e apresentam limitações de 
escopo e experiência nos serviços que ofe-
recem. Não obstante tais limitações, esse 
tipo de firmas tem melhorado muito com o 
crescimento do mercado. 

Fonte: Deloitte 2011.

Mais de 30 proteínas terapêuticas e 
mais de 40 vacinas produzidas localmente 
são comercializadas na China. Esse país 

Gráfico 3 - Biológicos e biossimilares na 
China, segundo market share 2010
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exporta também vacinas, insulina recom-
binante e outras matérias primas biofar-
macêuticas. 
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A indústria chinesa de biotecnologia e 
biofarmacêitica tem experimentado uma 
forte trajetória de crescimento desde a dé-
cada de 2000. Entre 2000 e 2005 essa in-
dústria cresceu a uma taxa anual de 30%, 
superior à taxa de crescimento do merca-
do farmacêutico que nesses anos foi de 
19% ao ano. No entanto, o segmento de 
mercado de biotecnologia para saúde ain-
da ocupa uma fatia menor do mercado far-
macêutico chinês (cerca de 7% em 2008). 
O mercado chinês é dominado pelos bios-
similares (mais de 90% em 2008) com 
escassa participação de produtos inova-
dores nesse segmento de mercado. Em 
2006 o mercado total de biofarmácos foi 
de 3 bilhões de dólares, sendo 90% desse 
mercado constituído pela venda de biossi-
milares. Esse segmento de produção per-
mite uma entrada de menor risco do pon-
to de vista das empresas farmacêuticas 
chinesas. O tamanho e crescimento do 
mercado chinês têm demandado e impul-
sionado a oferta de medicamentos mais 
baratos e nesse contexto, as firmas nacio-
nais tiveram um papel importante para a 
redução de preços no mercado nacional 
(Frew et al. 2008). Estima-se que em nível 
internacional a indústria biofarmacêutica 
chinesa representava cerca de 7% do mer-
cado global em 2007 (Zhou 2007)

Em decorrência das políticas de promo-
ção impulsionadas pelo governo chinês no 
decorrer das últimas décadas a proporção 
de produtos inovadores na área biofarma-
cêutica vem crescendo nos últimos anos. 
Isso é parte de um processo global onde a 
expiração de patentes de medicamentos é 
acompanhada pelo lançamento de novos 
produtos protegidos por patente. Em 2003 
a empresa Shenzhen SiBono GenTech, foi 
a primeira firma do mundo a obter a licen-
ça para terapia por genética recombinan-
te, para o tratamento de câncer de cabe-
ça e pescoço (Zhenzhen, 2004). Ademais, 
atualmente a China tem capacidade para 
produzir 8 em cada 10 produtos biomédi-
cos mais vendidos em nível mundial. Ade-
mais, sua capacidade produtiva e tecno-
lógica inclui produtos inovadores de fato, 
como a vacina terapêutica para hepatite B, 
pela qual o país obteve patente doméstica 
e internacional (Zucoloto, 2010 apud Chen 
et. al. 2007). 

Apesar da relativa fragmentação do 

mercado chinês no tocante à  distribuição 
de medicamentos5,  entre 2010 e 2011, 
observou-se um forte movimento de con-
solidação deste mercado, com a aquisição 
de empresas menores por parte das prin-
cipais empresas do setor. Cabe destacar 
que desde de 2006 existiram esforços 
para favorecer a concentração. Atualmen-
te, tais esforços são feitos sob o guarda-
-chuva dp 12º Plano Quinquenal (12 º PQ) 
que procura fortalecer a indústria e o sis-
tema de distribuição de medicamentos 
mediante uma política ativa de promoção 
das aquisições, fusões e outras formas 
de reorganização do mercado. Dentre os 
objetivos do governo chinês encontra-se o 
estabelecimento de uma ou duas grandes 
empresas nacionais de distribuição, cada 
uma delas com vendas anuais superiores 
a US$ 15 bilhões, e a criação de 20 empre-
sas regionais de distribuição de medica-
mentos com vendas por mais de US$ 1,5 
bilhões (Deloitte 2011: 16).

A exemplo do que ocorre em outros 
países emergentes com elevado potencial 
de crescimento no mercado farmacêutico, 
a China atrai cada vez mais multinacionais 
que visam explorar o dinamismo do merca-
do local. Desde a década de 1990 empre-
sas multinacionais de biotecnologia vêm 
se estabelecendo na China. A Novo Nor-
disk entrou no mercado chinês em 1993 e 
começou a produção em 1996, essa em-
presa dominou rapidamente o mercado 
de insulina humana com vendas que em 
2006 chegavam a mais de 260 milhões de 
dólares (Zhou 2008). Em 2010 a Novo Nor-
disk anunciou que planejava investir 100 
milhões para ampliar seu centro de P&D 
em Beijing. Outras empresas importantes 
são a Sanofi, que realizou grandes investi-
mentos para a produção de vacinas para o 
mercado local (Zhou 2008), e a Pfizer que 
anunciou o fechamento de um centro de 
P&D nos EUA e a realocação de pesquisas 
em antibióticos em Shangai. Da mesma 
forma, outra produtora de vacinas para a a 
gripe, a GlaxoSmithKline iniciou, em 2011, 
a instalação do seu maior centro de P&D 
também em Shangai (Deloitte 2011: 17). 
Neste aspecto, cabe destacar que a capa-
cidade de atrair investimento estrangeiro 

5. Um exemplo da fragmentação do mercado é que as três principais empresas 
do ramo foram responsáveis por menos de 20% do total do mercado em 2009, 
ao mesmo tempo em que nos EUA as três principais empresas tinham mais 
do 90% do mercado.
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no setor está logicamente vinculado com 
o tamanho do mercado, mas também com 
a melhoria no regime de propriedade inte-
lectual e com a adoção de normas de pro-
dução e comercialização. (Langer 2011).

No tocante à orientação das políticas 
públicas e do marco regulatório associado 
ao desenvolvimento  do segmento biofar-
macêutico, cabe destacar que ao longo 
das últimas décadas, tanto as políticas de 
ciência, tecnologia e inovação, quanto as 
políticas industriais e as políticas de saú-
de, têm promovido a geração de biotecno-
logia e biofármacos nacionais na China. Tal 
processo aconteceu em particular no âm-
bito de programas e instrumentos mobili-
zados a partir do grande guarda-chuva do 
programa de modernização impulsionado 
no final da década de 1970.

Em 1983 criou-se o CNCBD (China Na-
tional Center for Biotechnology Develop-
ment)6 com o objetivo de gerenciar verbas 
para a pesquisa em biotecnologia agrícola, 
processamento de alimentos e farmacêu-
tica (Lakhan 2006: 339). O CNCBD tem 
também a responsabilidade de oferecer 
serviços de apoio e promoção para a in-
dústria, assim como colaborar na elabora-
ção e revisão do arcabouço legal de pro-
moção das atividades de biotecnologia na 
China.

Em 1986 se estabeleceu o National Hi-
gh-tech R&D Program (Programa 8637) que 
fixou as prioridades e metas de política de 
ciência, tecnologia e inovação até hoje. 
Dito Programa estabelece o marco geral 
de referência sob o qual se definem os 
planos quinquenais de política de CT&I. O 
Programa 863 está sob a responsabilida-
de do Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MOST), recebeu um orçamento básico 
de 10.000 milhões de Yuan e destinou-os 
para a promoção de atividades de pesqui-
sa e de inovação. Entre ditas atividades 
contam-se diversas relacionadas com a 

biotecnologia e a biofarmacêutica as quais 
são consideradas pelo governo chinês 
como parte das atividades-chave para o 
desenvolvimento nacional. 

Em 2006 a Comissão para reformas e 
desenvolvimento lançou a 11º Diretrizes 
quinquenais para a indústria da saúde, 
baseadas no 11º Plano Quinquenal. Den-
tre os principais objetivos colocados para 
o desenvolvimento da indústria da saúde 
destacam-se os seguintes voltados para 
impulsionar a inovação nacional e conso-
lidar a estrutura de mercado: 
• Desenvolver e comercializar entre 10 e 
15 medicamentos e vacinas inovadoras 
sob propriedade intelectual chinesa, para 
o tratamento de principais doenças infec-
ciosas e doenças crônicas severas. 
• Comercializar cinco drogas sintéticas 
nos EUA e na UE.
• Impulsionar a criação de cinco grupos 
empresariais farmacêuticos de grande 
porte com vendas acima de 5 bilhões de 
Yuanes; e promover a consolidação de 
dez empresas farmacêuticas de distribui-
ção com vendas acima de 3 bilhões de 
Yuanes (Zhou 2007).

Observa-se que as metas colocadas no 
Plano Quinquenal anterior estão voltadas 
para promover a participação em merca-
dos de alta qualidade e preço, via inova-
ção e para impulsionar a concentração no 
mercado doméstico através da criação 
de grandes grupos empresariais. Por ou-
tro lado, tal estratégia não encontra-se 
descolada da política de atenção às ne-
cessidades de saúde da população e da 
política de produção de medicamentos. 
Verifica-se, portanto, que a política de saú-
de coloca-se no centro da política nacio-
nal, e inclui a política de medicamentos8.  
A previsão é de que a reforma na política 
de saúde deva a transformar a demanda 
pública de medicamentos no decorrer da 
próxima década.

6. http://www.cncbd.org.cn/web/Framelist.aspx?ItemID=11&SecID=130
7. http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t20061009_36225.htm

8. Sobre esse assunto ver as opiniões do Comitê Central do Partido Comunis-
ta Chinês e do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da reforma do 
sistema de saúde. 
(http://shs.ndrc.gov.cn/ygjd/ygwj/t20090408_271138.htm)
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Fonte: Deloitte 2011

A reforma da saúde tem sido impulsio-
nada no marco do 12º Plano Quinquenal 
(2011). Embora que os planos quinquenais 
não tenham um enfoque específico em 
áreas ou setores, o 12º PQ oferece uma 
referência geral para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental, e algumas 
das perspectivas da indústria chinesa de 
biotecnologia e biofarmacêutica podem 
ser compreendidas a partir das diretrizes 
do PQ (Deloitte 2011:4):
•	 Crescimento projetado da renda 
irá a impactar na demanda de serviços 
de saúde e medicamentos em geral e na 
demanda de serviços de alta qualidade 
em particular.
•	 O processo de urbanização de me-
lhoria da infraestrutura rural irá também a 
impactar a demanda de serviços de saú-
de e de medicamentos.
•	 Existirá um processo de mudança 
territorial da produção farmacêutica da 
região leste para as províncias centrais e 
ocidentais da China.

Nesse marco, entre 2011 e 2015, o go-
verno chinês se propõe a impulsionar um 
forte investimento em biotecnologia na 
medida em que o 12º Plano Quinquenal, 
prevê um investimento de mais de 300 bi-
lhões de dólares nas áreas estabelecidas 
como prioritárias: biofarmácia, bioenge-
nharia, bioagricultura. O objetivo é que o 
investimento nessas áreas contribua para 
a produção de novos produtos que permi-
tam a melhoria dos indicadores de saúde, 
e também de polução ambiental.

No tocante ao marco regulatório, o go-

Gráfico 6 - Gastos per capita com saúde na 
China, 2007-2015
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verno chinês tem feito grandes esforços 
no sentido de modificar e fortalecer o sis-
tema de regulação e proteção da proprie-
dade intelectual para produtos farmacêu-
ticos e biofarmacêuticos. Como destaca 
Langer (2011), recentemente verificam-se 
mudanças significativas, especialmente 
no que se refere a proteção da proprieda-
de intelectual. Dessa forma, entre dezem-
bro de 2010 e março de 2011 ocorreram 
os seguintes fatos:
- Eli Lilly entrou com recurso contra a 
Hospira pela venda de uma versão gené-
rica de um medicamento sob proteção;
- A organização mundial da saúde avaliou 
que a China cumpre com os requisitos in-
ternacionais;
- A SFDA (State Food and Drug Adminis-
tration) estabeleceu que todos os pro-
dutores chineses de drogas têm que 
cumprir com boas práticas de produção 
(GMP); 
- 3SBio recebeu apoio financeiro da SFDA 
para produzir um recombinante humano;
- Casos identificados de corrupção na 
SFDA resultaram em processos dos en-
volvidos.

Tais mudanças são exemplos do esfor-
ço atual do governo chinês quanto ao pro-
cesso geral de fortalecimento dos direitos 
de propriedade intelectual e de regulação 
do mercado no país. No entanto, outros 
aspectos regulatórios, como o processo 
de registro de produtos, continuam apre-
sentando problemas. Embora a norma 
para registro de produtos biossimilares 
seja flexível e permita a implementação 
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de formas rápidas de registro (Reis et al. 
2011), na China o processo de registro de 
novas drogas é extremamente complexo 
e demanda muito tempo, já que qualquer 
solicitação envolve diversos escritórios 
públicos em diferentes níveis de governo. 
(Delloite 2011: 20)

De uma maneira geral, até o advento do 
processo de reforma econômica que teve 
início há três décadas atrás, o sistema de 
P&D na China foi marcado pela elevada 
participação do setor público e fortemen-
te concentrado na Academia Chinesa de 
Ciências. As universidades tinham um pa-
pel ainda restrito ao ensino e formação de 
recursos humanos. Entretanto, verifica-se 
um ponto importante de inflexão, a par-
tir de 1995, com o advento do programa 
de inovação e conhecimento que repre-
sentou um primeiro passo no aumento 
no nível de capacitação dos institutos de 
pesquisa governamentais e no repasse de 
diversas instituições para um modelo de 
gestão privada.

Este processo só foi possível entre-
tanto, pela ampliação significativa dos in-
vestimentos públicos em P&D na Chinas 
no decorrer das últimas décadas. Assim 
nos últimos dez anos esses investimen-
tos tem crescido a uma taxa de 10% ao 
ano chegando a um montante de mais de 
US$ 150 bilhões em 2011, o que equiva-
le ao segundo maior orçamento nacional 
em P&D depois dos EUA. Assim, a China 
investe atualmente 1,75% do PIB em P&D 
e responde por mais de 10% dos inves-
timentos globais em P&D (Batelle, 2012; 
The Economist, 2012) 

No tocante à construção de competên-
cias na área biofarmacêutica, as capaci-
dades de criação de conhecimento para 
biotecnologia aplicada a saúde humana na 
China apoia-se em diversas instituições de 
pesquisa de alto nível. Dentre elas desta-
ca-se a Academia Chinesa de Ciências, a 
Academia Chinesa de Ciências Médicas, 
a Academia Chinesa Militar de Ciências 
Médicas e uma rede de aproximadamente 
300 universidades e escolas de medicina 
que contam com departamentos vincula-
dos com biotecnologia e formam aproxi-
madamente 2000 doutores por ano em ci-
ências da vida. (Chen et al 2007. 948-950)

Essa forte capacitação em pesquisa 
provêm de uma longa tradição em trata-

mento de seres vivos e da medicina tradi-
cional chinesa. Mas, também em avanços 
na biotecnologia e biomedicina modernas 
obtidos nas cinco últimas décadas. Já na 
década de 1960 pesquisadores chineses 
sintetizaram insulina de origem bovina, 
a primeira proteína sintética do mundo. 
Logo obtiveram a estrutura tridimensional 
da insulina em alta resolução. A partir da 
década de 1990, principalmente através 
dos campos da genética e da genômica a 
pesquisa biomédica na China obteve sig-
nificativos avanços, oferecendo as bases 
teóricas para a prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças e desenho e de-
senvolvimento de novas drogas (Chen et 
al 2007 948).

Nesse marco, a base científica para a 
produção de fármacos e biofármacos ba-
seia-se na disponibilidade de pessoal alta-
mente capacitado. Como destacam Frew 
et al (2008) o retorno do pessoal formado 
em ocidente é um dos fatores chave para 
o recente desenvolvimento da indústria 
chinesa de biotecnologia e biofarmácia. 
Sem contar com o pessoal que volta do 
exterior a indústria apresenta problemas 
de oferta de pessoal altamente capacita-
do. Zhang (2010) salienta que todas as fir-
mas chinesas produtoras de drogas e prin-
cípios ativos que procuram exportar a sua 
produção, contam com equipes internos 
de P&D, mas, a maioria dessas equipes é 
pequena e não contam com pesquisado-
res de longa trajetória.  

A atração de pessoal qualificado do ex-
terior e a repatriação de talentos conta com 
esforços importante do governo chinês 
como exemplifica o programa intitulado 
“Thousand Talents Program”. Assim que 
o programa foi introduzido em 2008, seu 
principal objetivo era a atração de 2.000 
acadêmicos e especialistas que tiveram 
sua formação feita no exterior  encorajan-
do o seu retorno para postos de trabalho 
em indústrias intensivas em conhecimen-
to e o estabelecimento de empreendimen-
tos próprios na China num período de 5 a 
10 anos. No decorrer do período do perí-
odo 2008-2012 essa iniciativa resultou no 
retorno de mais de 2.200 profissionais que 
passaram a ocupar posições de liderança 
nas universidades e centros de pesquisa9 
(Batelle, 2012).

9.. http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-04/28/content_15168335.htm
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No âmbito das empresas a carência de 
pessoal altamente qualificado é compen-
sada por fortes relações com instituições 
de pesquisa. A partir desse tipo de vincu-
lações a capacidade de P&D das empresas 
de biotecnologia chineses tem avançado 
rapidamente. No entanto, as capacidades 
das firmas concentram-se na produção de 
proteínas recombinantes, sendo escassa 
a capacidade de produção de anticorpos 
monoclonais. 

Em geral a produção de biológicos na 
China encontra-se nas primeiras fases de 
desenvolvimento (Zhang 2010) e a produ-
ção ainda concentra-se na produção de 

A indústria farmacêutica indiana ocupa 
hoje a terceira posição mundial em termos 
do volume de produção (equivalente a cer-
ca de 10% da produção mundial) e a 14a 
posição em termos de valor da produção 
(1,5% do total mundial). Tal diferença na 
participação em termos de volume e va-
lor global de produção reflete, em parte, o 
menor valor unitário médio dos produtos 
farmacêuticos indianos em comparação 
com aqueles praticados nos mercados da 
América do Norte e Europa. Além disso, 
essa indústria representa um dos principais 
setores no rol das indústria intensivas em 
ciências no país com elevado grau de capa-
citação nos diferentes estágios de desen-
volvimento de fármacos e medicamentos. 

10.  http://www.most.gov.cn/eng/newsletters/2012/201201/t20120111_91874.htm

matérias primas (princípios ativos) mais 
que de produtos finais.

Nesse marco, o MOST, junto com ou-
tras cinco instituições lançou em 2011 um 
Plano Nacional para atrair talentos em bio-
tecnologia do exterior10 O plano estabele-
ce o objetivo de construir as capacidades 
necessárias para a estratégia de desenvol-
vimento e inovação baseada nas capaci-
tações das pessoas. O Plano combina a 
estratégia de captação de recursos huma-
nos junto com o fortalecimento das vincu-
lações universidade empresa, objetivando 
a criação de uma indústria de biotecnolo-
gia de classe mundial em 2020.

3.2. ÍNDIA
Estima-se que o mercado de medica-

mentos na Índia, que evoluiu de menos 
US$ 300 milhões em 1980 para mais cer-
ca de US$ 22 bilhões em 2009-2010,  deva 
atingir cerca de US$ 70 bilhões até 2015 
tendo em vista o crescimento expressivo 
desse mercado nos decorrer das últimas 
décadas. Um dos fatores que mais tem 
impulsionado o crescimento ,da indústria 
farmacêutica indiana é o forte dinamismo 
das exportações de fármacos (insumos 
farmacêuticos ativos - IFAs) e medicamen-
tos para diversos países, inclusive aqueles 
com mercados altamente regulados como 
Estados Unidos e Europa. A tabela 4 mostra 
os principais destinos das exportações da 
indústria farmacêutica indiana (PwC, 2010). 

S. No. País importações (em US$ milhões) 

1 USA 1791.0

2 UK 263.9 

3 Germany 243.6 

4 South Africa 226.8 

5 Russia 221.4 

6 Brazil 165.0 

7 Nigeria 154.1 

8 Kenya 137.3 

9 Netherlands 131.7 

10 Turkey 119.0 

Tabela 4 - Os 10 principais destinos dos 
produtos farmacêuticos indianos, 2010* 

Fonte: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) Kolkata Research and Development 
* referente ao período abril-dezembro de 2010
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Ainda que o estabelecimento do setor 
farmacêutico na Índia remonte ao período 
anterior à Segunda Guerra Mundial, a atual 
conformação dessa indústria foi em gran-
de parte definida a partir da década de 70 
e fomentada por uma política pautada por 
barreiras protecionistas e revogação de 
patentes para produtos farmacêuticos. As 
empresas farmacêuticas indianas, através 
da colaboração com instituições públicas 
de pesquisa, se mostraram capazes de 
aproveitar essa janela de oportunidade e 
desenvolveram capacitações próprias para 
produção de insumos farmacêuticos ativos 
(IFAs) e de medicamentos genéricos (PwC, 
2010). 

Empresa Vendas em US$ bilhões

Cipla 6,37

Ranbaxy Lab* 5,69

Dr. Reddy´s Labs 5,28

Sun Pharma 1,98

LupinLtd 4,23

Aurobindo Pharma 4,23

Piramal Health 1,62

Cadila Health 2,21

Matrix Labs 1,89

Wockhardt 0,65

Uma questão importante na trajetó-
ria de desenvolvimento da indústria far-
macêutica da Índia refere-se ao foco das 
empresas de capital nacional no perfil 
epidemiológico local. De um modo geral, 
o desenvolvimento de medicamentos da 
indústria farmacêutica na Índia reflete as 
prioridades de erradicação de doenças 
negligenciadas propostas pela OMS: in-
fecções respiratórias, doenças diarreicas, 
HIV, TB e doenças perinatais.  Tal padrão 
apresenta um potencial maior no sentido 
de ampliar o acesso da população local 
aos medicamentos, vacinas e kits diag-
nósticos desenvolvidos pela indústria far-
macêutica nacional (Frew et al, 2008).  

11. De acordo com informações disponiblizadas pelo Ministério de Relações 
Exteriores do Governo da Índia: disponível em http://www.indiainbusiness.nic.
in/industry-infrastructure/industrial-sectors/drug-pharma.htm.

As principais empresas farmacêuticas 
indianas lograram atingir tanto escalas de 
produção como níveis de competências 
científica e tecnológica que garantiram uma 
inserção crescente no mercado mundial.  
Da mesma forma, ao contrário da experi-
ência de outros países emergentes como 
o Brasil, essas empresas lograram manter 
uma forte participação no mercado domés-
tico e hoje respondem por mais de 70% da 
demanda doméstica por insumos farma-
cêuticos, intermediários de síntese, formu-
lações farmacêuticas, injetáveis, etc.11

A tabela 5 relaciona as 10 principais em-
presas farmacêuticas indianas em termos 
de faturamento entre 2010 e 2011.

Tabela 4 - Os 10 principais destinos dos 
produtos farmacêuticos indianos, 2010* 

Fonte: Corporate catalyst India (2012); * adquirida pela Japonesa Daiichi-Sankyo em 2008
disponível em http://www.cci.in/pdf/surveys_reports/Pharmaceutical-Industry-in-India.pdf

Como decorrência da trajetória de de-
senvolvimento da indústria farmacêutica 
indiana, no decorrer da década de 90, vá-
rias das grandes empresas do setor far-
macêutico e de química fina passaram a 
investir em biotecnologia como uma estra-
tégia de expansão de suas bases de co-
nhecimento, até então fortemente base-
adas na síntese de pequenas moléculas, 
em busca de novas competências em áre-
as relacionadas com as ciências da vida. 
A elevada complexidade das bases de 
conhecimento associadas com a biotec-
nologia exigiu um grande esforço de cons-
tituição de equipes multidisciplinares por 
parte das firmas que passam a atuar como 
empresas biofarmacêuticas e bioquimicas 
integradas. Uma análise desenvolvida por 
Reid e Ramani (2012, p.6) sobre as estraté-
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gias de inovação adotadas por empresas 
farmacêuticas indianas para ingresso na 
rota biotecnológica identificou quatro es-
tratégias diferencidas: 

i) comercialização de kits diagnóstico, 
vacinas e medicamentos produzidos por 
rota biotecnológica para empresas mul-
tinacionais como plataforma de teste do 
mercado; 
ii) produção de kits diagnóstico, cujo pro-
cesso de desenvolvimento tecnológico é 
menos complexos que o de vacinas e de 
medicamentos; 
iii) prestação de serviços de pesquisa e 
de produção (CROs e CRAMs) de bioló-
gicos e; 
iv) produção de componentes químicos 
especializados 

Por um lado, a crescente ampliação de 
plantas industrias e laboratórios de P&D de 
empresas farmacêuticas indianas na Euro-
pa e na América do Norte, e as aquisições 
de empresas de genéricos na Europa por 
parte de algumas farmacêuticas indianas 
permitiu consolidar a escala global de ven-
das e a presença de empresas farmacêu-
ticas indianas no mercado internacional. 
Por outro lado, o crescente interesse da 
indústria farmacêutica global no potencial 
de crescimento dos mercados emergen-
tes resultou também uma intensificação 
no processo de aquisições de grandes 
empresas farmacêuticas indianas por par-
te de multinacionais. Em 2008, uma das 
maiores empresas farmacêuticas indianas 
a Ranbaxy foi adquirida pela Japonesa 
Daiichi-Sankyo por US$ 4,6 bilhões, permi-
tindo a expansão da sua produção de ge-
néricos para o mercado japonês. Em 2009, 
a Shantha Biotechnics, pioneira na produ-
ção de uma vacina contra a hepatite B, foi 
adquirida pela Sanofi-Aventis. Em 2010 a 
Abbot adquiriu a Piramal Healthcare por 
US$ 3,7 bilhões com o objetivo de ampliar 
sua parcela de mercado na Índia. Outras 

tentativas de aquisições envolveram em-
presas indianas como Cipla, Dr. Reddys e 
Wockhart. (Reid e Ramani, 2011, p.17)

O mercado biofarmacêutico na Índia 
abrange atualmente a produção de vaci-
nas, anticorpos monoclonais, proteínas 
recombinantes e reagentes para diagnós-
tico. Em 2010, esse mercado respondia 
por um faturamento de US$1,9 bilhões ou 
cerca de 10% do faturamento da indústria 
farmacêutica e 62% do faturamento total 
da indústria biotecnológica no país de US$ 
3 bilhões. Já no período 2011-2012 esse 
faturamento já atingiu o montante de US$ 
2,5 bilhões, sendo 51% desse total decor-
rente das vendas no mercado doméstico 
e US$ 1,2 bilhões decorrente das exporta-
ções. O crescimento significativo do mer-
cado doméstico decorreu principalmen-
te do aumento na vendas de vacinas no 
segmento privado, proteínas terapêuticas, 
reagentes para diagnóstico e estatinas. O 
mercado privado de vacinas, por exemplo, 
cresceu cerca de 25%, neste período, as-
sim como os mercados de reagentes e es-
tatinas. No caso do mercado de vacinas, 
as compras governamentais destinadas a 
programas de imunização também repre-
sentaram um forte estímulo ao crescimen-
to do mercado biofarmacêutico domésti-
co.  No caso das proteínas terapêuticas 
estimava-se a existência de um mercado 
de US$ 700 milhões já no início de 2012, 
tendo em vista a vendas de produtos como 
insulina e heparina. (Biospectrum, 2012).

A tabela 6 mostra as principais empre-
sas biofarmacêuticas da Índia em termos 
de faturamento para o período 2011-2012. 
Conjuntamente as 15 maiores empresas 
do segmento biofarmacêutico representa-
vam mais de 60% do mercado total. Além 
da forte presença de empresas de capital 
nacional entre as principais biofarmacêuti-
cas no país, destaca-se o forte dinamismo 
desse mercado que teve um crescimento 
de 15% entre 2009 e 2010. (Biospectrum, 
2012).
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No tocante à produção de biossimilares, 
estima-se que existam hoje na Índia cerca 
de 20 empresas produzindo os mais de 50 
biossimilares que são comercializados no 
mercado indiano (Reis et al, 2010). Dentre as 
principais empresas produtoras de biossimi-
lares na Índia destacam-se, Biocon, Shantha 
Biotech, Reliance Life Sciences, Panacea Bio-
tec e Intas Biopharmaceutical. Além destas, 
diversas outras empresas tem ingressado 
no mercado de biosimilares recentemente 
(Glenmark, Cipla and Lupin Pharma), resultan-
do na intensificação de processo de fusões 
e aquisições voltadas a fortalecer a posição 
destas empresas farmacêuticas no mercado 
de biossimiliares (Reis et al, 2011). 

Entre os grandes produtores indianos de 
genéricos, laboratórios como Dr. Reddy’s 
e Ranbaxy passaram a atuar também no 
mercado de biossimilares com produtos 
biotecnológicos de segunda geração como 
anticorpos monoclonais. O ingresso do Dr 
Reddy’s no mercado de biossimilares ocor-
reu em 2007 com o lançamento do Reditux 

Tabela 6 -  20 principais companhias 
biofarmacêuticas na Índia

Empresas 
Vendas 2011-2012 (US$ 

milhoes)
Origem do capital

Serum Institute of India 348 Índia

Biocon 341 Índia

Reliance Life Sciences 141 Índia

Novo Nordisk 132 Dinamarca

Panacea Biotec 78 Índia

Bharat Biotech 66 Índia

Bharat Serums and vaccines 61 Índia

Eli Lilly 59 EUA

India Immunologicals 57 Índia

Sanofi Pasteur India 53 Índia/França

GlaxoSmithKline 52 Reino Unido

Haffkine Bio-Pharamaceutical 36 Índia

Sanofy India (formerly Avantis Pharma) 34 Índia/França

Concord Biotech 30 Índia

Pfizer (wyeth India) 21 EUA

Biological E 20 Índia 

Novartis Vaccines 20 Suíça

Dr. Reddy´s Laboratories 18 Índia

Cadila Healthcare 12 Índia

Bharat Immunological & biologicals 10 Índia

Fonte: Biospectrum (2012)

(rituximab) que foi o primeiro biossimilar de 
um anticorpo monoclonal utilizado no trata-
mento de certos linfomas, leucemia e artrite 
reumatóide. Em 2010 a empresa lançou o 
Cresp que consiste no primeiro genérico da 
darbepoetina alfa (uma forma sintética da eri-
tropoetina) usada no tratamento de anemias 
decorrentes de quadros de insuficiência renal 
crônica. Em 2011, ocorre o lançamento da 
Peg-Grafeel uma forma econômica de pegfil-
grastina que é utilizada no tratamento de in-
fecções associadas a tratamento quimioterá-
pico. A intensificação do foco da Dr Reddy’s 
no mercado de biossimilares tem resultado 
num crescimento expressivo do faturamento 
da empresa que passou de US$ 1,18 bilhões 
em 2010, para US$ 1,28 bilhões em 2011 
(Biospectrum, 2012).

Além da projeção no mercado doméstico 
de biossimilares o Dr. Reddy’s tem se vali-
do de parceiras estratégicas com laborató-
rios multinacionais como a GlaxoSmithKline 
(GSK) para o desenvolvimento e comercializa-
ção de produtos em mercados emergentes 
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fora da Ásia. Os produtos da GSK são fabrica-
dos pelo laboratório Dr.Reddy’s e fornecidos 
para o laboratório GSK na América Latina, 
África, Oriente Médio e Pacífico. Além disso 
o Dr. Reddy’s adquiriu uma planta de fabrica-
ção de penicilina da GSK nos Estados Unidos 
(Tenesse) a fim de fortalecer seu segmento 
de antibióticos (Biospectrum, 2012b)

Conforme destacado por Reis et al (2011), 
a introdução de biossimilares no mercado 
indiano contribuiu para uma redução consi-
derável dos preços internos de biomedica-
mentos. O lançamento da insulina recombi-
nante (insugen) pela Biocom, por exemplo, 
levou a uma redução de 40% no preço dos 
concorrentes internacionais antes mesmo 
do lançamento do produto no mercado. Di-
versos outros exemplos, demonstram a im-
portância da disseminação dos biossimilares 
na redução dos preços de medicamentos 
biológicos, particularmente no segmento de 
vacinas para uso humano. 

O segmento de vacinas responde por 
mais da metade do mercado biofarmacêuti-
co na Índia (cerca de 55%). Há mais de uma 
década que a Índia vem ocupando uma posi-
ção importante no mercado de vacinas pedi-
átricas e muitas das empresas farmacêuticas 
e biofarmacêuticas indianas ocupam uma 
posição destacada no desenvolvimento de 
vacinas a preços acessíveis para o mercado 
doméstico e mundial.

A Shanta Biotech, que foi adquirida pela 
Sanofi-Aventis em julho de 2009 por US$ 
783 milhões, foi responsável pelo desenvol-

vimento de uma vacina inovadora para pre-
venção da hepatite-B (Shanvac-B), lançada 
no mercado em 1997, que resultou numa 
redução de 30 vezes no preço desse tipo 
de vacina, de US$ 15 para US$ 0,5. Diversas 
outras vacinas desenvolvidas por empresas 
indianas seguiram essa mesma tendência. 
Em 2009, a Shanta lançou a primeira vacina 
oral contra o cólera (Shancol) desenvolvida 
na Índia. Além do laboratório Shanta, desta-
ca-se a importância do Instituto Serum, um 
dos maiores centros de produção de vacinas 
na Índia é um dos principais  fornecedores 
mundiais de vacinas tríplice (DPT) e contra ru-
béola, com uma rede de distribuição em 140 
países. [Frew et al. (2007) apud Reis et al, 
2011]

Um dos principais fatores de estímulo 
ao segmento de produção de vacinas na 
Índia reside no papel das compras governa-
mentais para programas nacionais de imu-
nização. Empresas como Bharat Biotech e 
Shanta Biotech são grandes fornecedoras 
das vacinas pentavalente para os progra-
mas de imunização do governo indiano nas 
regiões de Himachal Pradesh, Kerala, Tamil 
Nadu, Jammu and Kashmir and Karnataka. 

Ao mesmo tempo em que o mercado 
de vacinas se expande na Índia, cresce a 
demanda por produtos mais complexos 
como vacinas conjugadas (pneumo, menin-
gocócica), recombinantes ou combinadas. 

O quadro 1 apresenta alguns exemplos 
dos produtos biológicos na área da saúde 
humana produzidos na Índia
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Setor/segmento nome aplicação empresa

Vacinas

Shanvac-B Hepatite B Shanta Biotechnics
Revac-B Hepatite B Bharat Biotech
Gene Vac-B Hepatite B Serum Institue of India
Typbar Vi Tifóide Bharat Biotech

Proteínas terapêuticas

Wosulin Diabetes Wockhardt (Mumbai)
Epox Anemia Wockhardt

Shanferon Câncer Shanta Biotechnics

Shankinase Cardiovascular Shanta Biotechnics
Indikinase Cardiovascular Bharat Biotech
Fungisome leishmaniose visceral Lifecare Innovations (New Delhi)
Gramstim neutropenias Dr. Reddy’s Laboratories

Diagnóstico HIV TRI-DOT HIV-1 and HIV-2 J. Mitra (New Delhi)
HIV-HCV Combo HIV and hepatitis C Bhat Biotech India (Bangalore)
HEP-Chex C Hepatitis C xCyton Diagnostics (Bangalore)
Cysti-Chex xCyton Diagnostics (Bangalore)

No tocante ao marco regulatório e ao 
perfil das políticas públicas na Índia, o estí-
mulo ao desenvolvimento da biotecnologia 
de uma maneira geral e, em particular, da in-
dústria biofarmacêutica datam do início da 
década de 80. Em 1982 o governo indiano 
criou uma divisão específica dentro do De-
partamento de Ciência e Tecnologia com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento da in-
dústria biotecnológica no país. O Conselho 
Nacional de Biotecnologia passou assim a 
servir como uma instância de sinalização 
das prioridades em termos de formação 
de recursos humanos e desenvolvimento 
industrial integrado com o uso em larga es-
cala de produtos e processos biotecnológi-
cos. Como resultado, em 1983, foi lançado 
o Plano de Longo Prazo de Biotecnologia 
na Índia (Long Term Plan in Biotechnology 
for India) que permitiu mapear as priorida-
des para a indústria biotecnológica tendo 
em vista os principais gargalos enfrentados 
no processo de desenvolvimento do país. 
(PwC, 2012, vision 2020)

Em 1986, o Conselho Nacional de Bio-
tecnologia, ganhou o status de Departa-
mento de Biotecnologia (DBT)  vinculado ao 
Ministério de Ciência e Tecnologia. A cria-
ção do DBT atendia a objetivos mais am-
plos de desenvolvimento da biotecnologia 
no país através da criação de infraestrutura. 

Quadro 1 - Exemplos de produtos biológicos 
na área da saúde produzidos na Índia

Fonte: Kumar et al (2004)

formação de recursos humanos e fomento 
às atividades de P&D voltadas à geração e 
difusão de novos produtos e processos na 
área biotecnológica 

Em 2007, o Departamento de Produtos 
Farmacêuticos (DoP) ligado ao Ministério 
da Indústria Quimica e de Fertilizantes lan-
çou a chamada “Estratégia Nacional de De-
senvolvimento da Biotecnologia” (NDBS) 
que estabeleceu como meta prioritária 
para o país tornar-se um produtor global 
de biofármacos até 2020, tendo em vista 
um mercado estimado potencial de mais 
de US$ 300 bilhões em 2020. Tal estraté-
gia abrange diferentes ações transversais 
e instrumentos voltados à capacitação de 
recursos humanos de forma articulada com 
as necessidades da indústria, ampliação da 
infraestrutura de C&T e criação de parques 
tecnológicos, além de mudanças no arca-
bouço regulatório, controle de preços de 
medicamentos e isenções fiscais. (Reis et 
al. 2011)

Dentre os pontos principais da estraté-
gia destacam-se (Bharagava, 2010):
•	 Ampliação do número de progra-
mas de pós-graduação nas áreas de bio-
ciências e biotecnologia e criação de uma 
força tarefa nacional para o estabeleci-
mento de modelos para padronização de 
currículos em nível de graduação e pós-
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-graduação.
•	 Criação de infraestrutura de P&D em 
biotecnologia - principalmente em nichos 
como modelagem molecular, engenharia 
de proteínas, design de medicamentos e 
estudos imunológicos - e ampliação das 
condições de escalonamento da produ-
ção para tecnologias já testadas e viáveis 
nas áreas de diagnóstico e vacinas; 
•	 Simplificação no processo de apro-
vação de plantas para desenvolvimento e 
produção de produtos biológicos e estí-
mulos para ampliação dos investimentos 
do setor privado neste tipo de infraestru-
tura;
•	 Criação de incentivos e isenções 
fiscais para investimento no setor de bio-
tecnologia, além de outros mecanismo de 
fomento para as fases iniciais de desen-
volvimento de produtos;
•	 Criação da Small Business Innova-
tion Research Initiative (SBIRI) como for-
ma de apoio financeiro para as perquenas 
e médias empresas de base tecnológica;
•	 Criação de vários Parques tecnoló-
gicos em diferentes regiões como forma 
de promoção de processos de transferên-
cia de tecnologia. 

No âmbito das ações de formação de re-
cursos humanos na área de biotecnologia, 
o DBT apoiava, em 2010, mais de 30 cursos 
na área, sendo sete ligados à biotecnoló-
gica na área agrícola, um de biotecnologia 
na área da saúde, três em neurociências e 
dois em biotecnologia marinha. Cerca de 
1000 estudantes participam anualmente 
de cursos que são organizados ou apoia-
dos financeiramente pelo DBT (Chaturvedi, 
2010). 

No tocante ao desenho do arcabouço 
regulatório, a Índia conta com uma estru-
tura descentralizada onde diversos orgãos 
coexistem em nivel federal e operam con-
juntamente na aprovação de produtos bio-
lógicos. Até agosto de 2010, enquanto a 
reforma institucional neste segmento ain-
da não havia sido implementada, os mais 
importantes órgãos regulatórios eram o 
Genetic Engineering Approval Committee 
(GEAC), o Review Committee on Genetic 
Manipulation (RCGM) e o Recombinant 
DNA Advisory Committee (RDAC).

No caso dos produtos farmacêuticos e 
biofarmacêuticos o Central Drugs Standard 
Control Organization (CDSCO) e o Drugs 

Controller General of India (DCGI) são as 
agências responsáveis pela aprovação de 
testes clínicos e autorização para comer-
cialização de produtos farmacêuticos. Já o 
licenciamento de plantas produtivas com-
pete às agências estaduais. 

Na medida em que não existe uma le-
gislação específica para biossimilares, es-
tes seguem as normas gerais estabeleci-
das no Drugs and Cosmetics Act and Rules 
(DCA) no tocante ao registro, importação, 
exportação, produção e vendas de produ-
tos farmacêuticos. O DCGI é a instância de 
autorização de testes clínicos em humanos 
envolvendo  produtos recombinantes e 
também controla os resultados destes tes-
tes para fins de autorizar o lançamento de 
biofármacos para uso em seres humanos. 
Entretanto, estes produtos também depen-
dem da aprovação prévia por parte do  Re-
view Committee on Genetic Manipulation 
(RCGM) e de aprovação final do GEAC ten-
do em vista seu impacto ambiental poten-
cial (P.T. Jyothi Datta, 2010)

Com relação à propriedade intelectu-
al, o TRIPS (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) de 
1995 foi um importante marco na reorien-
tação da indústria farmacêuticas indiana 
que obteve um período  de transição de 
dez anos para plena implementação do 
tratado. Um aspecto crucial da orientação 
do sistema de patentes na Índia a partir de 
2005 reside na proibição do modelo de “en-
genharia reversa” que pautou a  expansão 
da indústria farmacêutica indiana entre as 
décadas de 80 e 2000.  

Apesar do receio inicial por parte da in-
dústria farmacêutica indiana de perda de 
vantagem competitiva com a adoção do 
TRIPS verificou-se uma rápida adaptação 
das principais empresas do setor ao novo 
contexto regulatório. Atualmente, a maior 
preocupação em relação às implicações da 
adoção do TRIPS estão relacionadas com o 
impacto sobre os preços e com o acesso à 
medicamentos genéricos mais baratos por 
parte dos extratos mais pobres da popula-
ção indiana e tem sido foco de debate por 
parte de organizações não governamentais 
ligadas a área da saúde pública. Mesmo 
com a adoção do TRIPS a maior parte dos 
medicamentos genéricos já comercializa-
dos no país continuaram disponíveis, en-
tretanto, o acordo impede a produção e 
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exportação de versões genéricas de novos 
medicamentos patenteados.

Apesar de assegurar uma proteção pa-
tentária de 20 anos para novos medicamen-
tos, na prática a legislação permite o uso de 
salvaguardas como pedido de licença com-
pulsória para produção de genéricos três 
anos após a concessão de uma patente na 
medida em que o preço dos medicamen-
tos protegidos por patente seja considera-
do abusivo ou por razões de interesse pú-
blico. Da mesma forma, dada a inexistência 
de normas para proteção de dados no país, 
a autoridade regulatória aceita o uso de in-
formações de testes clínicos de um medi-
camento de referência para aprovação de 
um biossimilar (Guise e Carson, 2010 apud 
Reis et al, 2011)

Um dos elementos centrais para a com-
petitividade das principais empresas far-
macêuticas e biofarmacêuticas indianas 
reside na oferta abundante de engenheiros 
e cientistas com elevada capacitação e no 
segundo maior grupo de profissionais mé-
dicos de fala inglesa no mundo além dos 
Estados Unidos. 

Desde que o quinto Plano Quinquenal 
(1980-1985) identificou a biotecnologia 
como um segmento-chave para o desen-

volvimento dos setor agrícola e de saúde, 
o governo tem investido fortemente na for-
mação de recursos humanos e na amplia-
ção da infraestrutura física de laboratórios 
e centros de pesquisa. Grande parte destas 
ações são coordenadas pelo DBT ainda que 
existam diversas agências governamentais 
voltadas à promoção de atividades de P&D 
na área da saúde.

O Conselho Indiano de Pesquisa Médi-
ca (ICMR), por exemplo, é responsável pela 
formulação, coordenação e promoção de 
pesquisas biomédicas relacionadas com 
área de atenção prioritárias para o governo. 
O ICMR envolve uma rede de 21 institutos 
de pesquisa e seis centros regionais de 
pesquisa médica que desenvolvem estu-
dos em áreas específicas tais como o AIDS, 
tuberculose e lepra, bem como problemas 
de âmbito regional na área da saúde públi-
ca (Kumar et al, 2004).

Os recursos destinados pelo governo 
para ciência e tecnologia tiveram um au-
mento significativo no decorrer da última 
década e meia, aumentando cerca de 8 ve-
zes e atingindo um montante de US$ 16, 5 
bilhões em 2010. Da mesma forma, a dota-
ção orçamentária do DBT teve um cresci-
mento de 16 vezes no mesmo período. 

O desenvolvimento da biotecnologia 
na Argentina pode ser caracterizado por 
diversos fatos estilizados. Provavelmente 
o desenvolvimento mais expressivo das 
capacidades de pesquisa e inovação em 
biotecnologia nesse país esteja na área 
agrícola e pecuária, fortemente associado 
com a importância relativa desses setores 
na economia argentina, principalmente a 
partir da década de 1980 (Varela e Bisang 
2006). Contudo, a biotecnologia Argentina 
na área de saúde tem tido também um de-
senvolvimento significativo. O país conta 
com uma longa tradição em ciências da 
vida aplicadas à saúde humana, sendo os 
fatos mais destacados as pesquisas de-
senvolvidas pelos três pesquisadores ar-
gentinos que receberam o prêmio Nobel 
em química e medicina12. As pesquisas 

3.3. ARGENTINA
desses acadêmicos tiveram impacto no 
desenvolvimento da ciência mundial, mas 
especialmente na conformação de uma 
forte comunidade de pesquisa nacional na 
área de biomedicina. 

Dita tradição em ciências da vida é hoje 
uma das principais vantagens do país para 
a introdução de soluções biotecnológicas 
para saúde humana. As capacidades acu-
muladas na área de pesquisa se comple-
mentam com um não desprezível desen-
volvimento do setor empresarial, que inclui 
alguns casos de empresas de sucesso 
mundial. No plano do desenvolvimento em-
presarial, o setor farmacêutico teve forte 
apoio no período de desenvolvimento por 
substituição de importações logrou, dessa 
forma, atravessar a mudança de paradigma 
da década de 1990 sem grandes perdas de 
aprendizado ou descapitalização.

Alguns fatos estilizados mostram a im-
portância deste processo de acumulação 

12. Dr. Bernardo Houssay (1887-1971) médico a fisiologista, prêmio Nobel em 
medicina, 1947. Dr. Federico Leloir (1906-1987) medico, prêmio Nobel em quí-
mica, 1970. Dr. César Milstein (1927 - 2002) doutor em química, prêmio Nobel 
em medicina, 1984. (MINCY�. ANPCY�. FAB 2011)
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de competências. Por exemplo, o primeiro 
exemplar de gado bovino geneticamente 
modificado para produzir o hormônio do 
crescimento humano através do leite foi 
desenvolvido na Argentina. Outro exem-
plo são as pesquisas em andamento para 
o desenvolvimento de terapia gênica para 
tratamento para conseguir um processo 
de revascularização direta do miocárdio. 
Além disso, no campo da biotecnologia 
para diagnostico de doenças infecciosas, 
existem linhas de pesquisa e desenvolvi-
mento de produto que empregam proteí-
nas recombinantes e anticorpos monoclo-
nais para o tratamento, dentre outras da 
doença de Chagas (MINCYT. ANPCYT. FAB 
2011).

Podem se observar algumas caracte-
rísticas no desenvolvimento da indústria 
de biotecnológica para saúde humana na 
Argentina que são comuns com outras 
economias emergentes. Nesse sentido, 
Gutman e Lavarello (2010: 37) destacam 
que a produção local esteve baseada em 
processos de cópia de moléculas e prote-
ínas já desenvolvidas no exterior. Embora 
isso não represente inovações radicais, 
para a adaptação e cópia foram precisas 
inovações nos processos produtivos das 
empresas nacionais.

Além disso, esses autores destacam 
outro fato concordante com a trajetória 
de outros países emergentes. O arcabou-
ço institucional da indústria de biotecno-
logia para saúde humana na Argentina se 
destaca pela ausência de capitais de risco 
e pela presença de apoios públicos que, 
mesmo sendo crescentes e significativos, 
ainda são muito menores do que o apoio 
financeiro existente nos países desenvol-
vidos. Esses fatos, junto com um desen-
volvimento diferente do regime de pro-
priedade intelectual, deram lugar a uma 
configuração institucional da indústria de 
biotecnologia muito diferente da dos pa-
íses desenvolvidos, em particular da dos 
EUA. 

O principal foco do desenvolvimento da 
biotecnologia aplicada à saúde humana na 
Argentina têm se concentrado na produ-
ção de biosimilares de proteínas recombi-
nantes de primeira geração, incluindo me-
dicamentos, princípios ativos e reativos 
de diagnóstico (Gutman e Lavarello 2010). 
Esses autores, no marco de um projeto de 

amplo escopo13, destacam a importância 
de alguns fatores como as capacidades 
existentes em biomedicina, a infraestrutu-
ra pública e programas de apoio à ciência 
e tecnologia; para o desenvolvimento de 
estratégias empresariais que integraram 
a rota biotecnológica. Por exemplo, no 
caso de biofarmacêutica, Gutman e Lava-
rello (2010) destacam que a produção de 
biofârmacos foi conduzida por empresas 
nacionais dedicadas à biotecnologia, em 
associação com laboratórios farmacêuti-
cos nacionais. Porém, como salientaram 
Vitagliano e Villalpando (2003), ainda que 
exista na Argentina um número não des-
prezível de empresas de biotecnologia na 
área de saúde o mercado de bens e servi-
ços biotecnológico é suprido majoritaria-
mente por produtos estrangeiros. 

Esses primeiros dados mostram como 
o caso argentino apresenta características 
em comum com outros países emergen-
tes, no que se refere à sua estrutura de 
mercado, base empresária local e aber-
tura ao comércio exterior. Não obstante, 
apresenta também especificidades, espe-
cialmente aquelas referidas ao desenvol-
vimento da base científico tecnológica e 
das capacidades de pesquisa e inovação 
nacionais. A partir desses pontos em co-
mum e das especificidades é que a análise 
do caso argentino serve para comparar e 
estudar lições de política.

Existem bons estudos que recente-
mente tentaram quantificar o número de 
empresas no setor de biotecnologia em 
geral e especificamente o de biotecnolo-
gia para saúde humana na Argentina (Anlló 
et al. 2010. Gutman e Lavarello 2010. Gut-
man 2010). Esses estudos apresentam um 
bom grau de concordância no número de 
empresas de biotecnologia identificadas. 
Eles mostram a existência de aproximada-
mente uma centena de empresas de bio-
tecnologia em geral, onde pouco mais da 
quarta parte delas são empresas de bio-
tecnologia para saúde humana.

O mercado farmacêutico argentino, 
embora que conte com a participação 
de um número relativamente grande de 
empresas (MINCYT 2012b) é um merca-
do relativamente concentrado, com altas 
barreiras de entrada. Ditas barreiras estão 

13. “Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial en la 
argentina”
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associadas com o controle das redes de 
distribuição e as características das re-
gulações nacionais. Gutman e Lavarello 
(2010: 37) destacam que as regulações 
referidas com a propriedade intelectual, 
os requisitos para os estudos clínicos, a 
entrada no mercado e o acesso a merca-
dos administrados (segundo classe tera-
pêutica) são os fatores que condicionam 
a concorrência no mercado de farmácia e 
medicamentos.

Esses autores salientam também que 
existiram diferentes fatores que levaram 
a que se consolidasse e mantivesse uma 
alta participação de empresas nacionais 
no mercado interno. Sempre no marco de 
uma indústria local que importa a maio-
ria dos princípios ativos e se concentra 
na produção de formulações e na comer-
cialização. Esse tipo de especialização 
é consequência de que, ainda existindo 
barreiras à entrada, mesmo as grandes 
empresas locais não têm capacidade eco-
nômica nem financeira para fazer frente e 
concorrer com altos custos de P&D que 
dedicam as empresas líderes mundiais no 
setor. Nesse marco a produção de biosimi-
lares é recorrentemente destacada como 
um alvo estratégico que pode abrir uma ja-
nela de oportunidade para modificar, ainda 
que parcialmente, o tipo de especialização 
da indústria local e abaratar o acesso a al-
guns medicamentos no mercado nacional 
(Gutman e Lavarello 2010: 37).

Ainda segundo esses autores, o núme-
ro de empresas na indústria biofarmaêu-
tica argentina mostra um leve crescimen-
to entre os anos 2000 e 2010. Em 2000 a 
indústria de biofarmácia contava com de-
zenove empresas, sendo que para 2010, 
observa-se um leve crescimento (Gutman 

e Lavarello 2010: 38). Essas empresas 
exportam aproximadamente uma terceira 
parte da sua produção, o qual mostra que 
trata-se de um conjunto de empresas com 
forte vocação exportadora. Em média, os 
produtos biotecnológicos dessas empre-
sas dão conta de aproximadamente um 
terço das suas vendas totais. No entanto, 
as firmas de biotecnologia argentinas são 
significativamente menores que as em-
presas biotecnológicas que participam do 
mercado mundial. Trata-se de empresas 
que, ainda em uma escala menor que as 
líderes internacionais, são muito ativas 
do ponto de vista inovador, chegando a 
investir, em média o 5% das suas vendas 
– dez vezes superior ao que investe em 
média o total da indústria manufatureira 
argentina- e mantendo importantes vin-
culações com a infraestrutura científica e 
tecnológica. 

Os agentes produtivos presentes na 
indústria argentina de biotecnologia para 
saúde humana e biofarmecêutica, tem 
características similares às que se en-
contram em outros países emergentes, 
especialmente no Brasil. Gutman (2010) 
oferece uma tipologia de empresas de 
biotecnologia na Argentina que se orga-
niza segundo o tempo de criação da em-
presa e, associado com isso, se trata-se 
de empresas com trajetória prévia que 
incorporaram a produção por rota biotec-
nológica ou novas empresas estritamente 
dedicadas à biotecnologia (tabela 7). Essa 
distinção básica concorda com a feita em 
outros estudos sobre biotecnologia que dis-
tinguem aquelas firmas dedicadas à biotec-
nologia desde a sua criação de aquelas que 
incorporaram a biotecnologia em processo 
produtivos tradicionais (Anlló et al. 2010: 14).

Tipos de Empresas Antes 1980 Década 1980 Década 1990 Década 2000 Total

NEB 0 0 1 6 7

EEB 1 3 3 0 7

EFD 6 2 2 1 11

EMN 0 0 1 0 1

Total 7 5 7 7 26

Tabela 7 - Empresas biotecnológicas segundo 
tipologia e data de criação

NEB: Nova empresa nacional especializada em biotecnologia, EEB: Empresa nacional especializada em biotecnologia, EFD: Empresa 
farmacêutica diversificada. EMN: Empresa multinacional
Fonte: Gutman e Laravello 2010
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Na tabela 7 encontram-se empresas 
spin off de outras firmas maiores, ou start 
ups de universidades e centros de pesqui-
sa, muitas delas ainda centradas na etapa 
de P&D sem atividade comercial, esse tipo 
de empresas são a maioria das denomina-
das NEB. Outras são empresas dedicadas 
à biotecnologia que articulam a sua ativi-
dade com grandes empresas farmacêu-
ticas, que correspondem com o tipo de 
EEB. Outras dentre as EEB são empresas 
que começaram a sua atividade nas déca-
das de 1980 e 1990 em atividades de pro-
dução de proteínas de primeira geração e 
de diagnóstico in vitro. Outras empresas 
são as que Gutman e Lavarello (2010) de-
nominam como empresas farmacêuticas 
“diversificadas” (EFD) que incorporaram a 
rota biotecnológica, mas que suas princi-
pais fontes de renda provêm da venda de 
medicamentos de base química. Um fato 
que vale destacar é quase nula presença 
de empresas multinacionais, aspecto mui-
to diferente na biotecnologia agrícola ar-
gentina (Gutman 2010).

Continuando com a revisão das con-
tribuições dos pesquisadores do CEUR-
-CONYCET (Gutman 2010. Gutman e Lara-
vello 2010), eles destacam a importância 
da empresa BioSidus14, a qual influenciou 
na geração direta ou indireta de outras 
sete empresas de biotecnologia, através 
de processos de spin off ou pela separa-

ção de alguns dos pesquisadores empre-
endedores dessa empresa. É importante 
levar em consideração o papel de BioSi-
dus, sendo um fato recorrente em diver-
sos casos nacionais a existência de uma 
firma pioneira que impacta no desenvolvi-
mento de todo o setor. 

Gutman e Lavarello (2010) destacam 
também que existe uma massa critica de 
empresas que desenvolvem atividades de 
P&D e produção em biotecnologia para 
saúde humana. É importante ter presente 
que a biotecnologia é uma área diferente a 
eletrônica ou o software, onde aparecem 
grandes quantidades de empresas, neste 
caso, no mundo todo, talvez com a exce-
ção dos EUA, trata-se de um setor onde 
participa um número pequeno de empre-
sas (Anlló et al. 2010). Nesse sentido, a Ar-
gentina conta com uma massa crítica de 
empresas similar à que têm a maioria dos 
países emergentes  

A maioria das empresas de biotecnolo-
gia para saúde humana na Argentina traba-
lha com processos de ADN recombinante 
em atividades de P&D e produção, inves-
tem em inovação e contam com pessoal 
altamente qualificado. A maioria delas con-
centra-se na produção de biosimilares, mas 
algumas já têm iniciado atividades para a 
geração de produção de produtos com 
marca. Muitas vezes em associação com 
empresas e laboratórios internacionais.

Tecnologias baseadas em ADN Tipo de produto
TotalP&D e 

produção
P&D Produção BIofármacos Reativos

Cultura de 
células

Outros

NEB 2 4 0 2 0 2 2 6
EEB 4 4 1 6 3 0 0 9
END 4 5 2 5 1 1 4 11
EMN 0 0 1 1 0 0 0 1
Total 10 13 4 14 4 3 6 27

Os dados apresentados até aqui mos-
tram que a indústria de biotecnologia para 
saúde humana na Argentina está compos-
ta por um conjunto heterogêneo de empre-

14. http://www.biosidus.com.ar/

Tabela 8 - Empresas biotecnológicas segundo 
tipologia de empresas, técnicas biotecnológicas 

empregadas e tipo de produto.

NEB: Nova empresa nacional especializada em biotecnologia, EEB: Empresa nacional especializada em biotecnologia, EFD: Empresa 
farmacêutica diversificada. EMN: Empresa multinacional
Fonte: Gutman e Laravello 2010

sas, mas que tem uma significativa ativida-
de econômica15. 

Essas empresas estão inseridas em 
maior ou menor medida na dinâmica de 

15. Segundo Anlló et al. (2010: 30) nos anos 2008 e 2009, o conjunto de em-Segundo Anlló et al. (2010: 30) nos anos 2008 e 2009, o conjunto de em-
presas de biotecnologia para saúde humana teve um faturamento anual de 
aproximadamente 85 milhões de dólares, empregando mais de 3000 pessoas.
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funcionamento do mercado farmacêutico. 
Dito mercado se corresponde com um se-
tor de atividade mais amplo, que abrange 
um número maior de empresas, dentre as 
quais pode se distinguir três tipos segundo 
as estratégias de produção que as mes-
mas escolhem. Por um lado estão os labo-
ratórios multinacionais, os quais quase não 
produzem diretamente no país e seguem o 
desenvolvimento de produto feito nas ca-
sas matrizes no exterior. Outro grupo é o 
dos laboratórios nacionais de maior porte 
relativo, nos quais as principais atividades 
de inovação estão focadas na formulação 
de novos produtos mediante compostos já 
existentes e com patente expirada. Nesse 
marco, esses laboratórios costumam re-
alizar algum tipo de atividade de P&D. Fi-
nalmente pode se reconhecer um terceiro 
grupo de laboratórios mais novos, quais 
ganharam posições a partir da lei de medi-
camentos genéricos de 2002 (Lei 25.649). 
Trata-se de laboratórios principalmente 
de capital nacional que produzem medi-
camentos similares sem marca com uma 
escala menor do que os que compõem o 
grupo anterior (MINCYT 2012b).

No que se refere a balança comercial, o 
comércio exterior de bens biotecnológicos 
em geral vem sendo fortemente impulsio-
nado pelo comércio da produção agrícola, 
mas também pelo comercio de medica-
mentos (MINCYT 2010). Nesse sentido a 
produção de bens de base biotecnológica 
na Argentina tem uma forte inserção exter-
na, principalmente para outros países da 
América Latina.

Por outro lado os setores farmacêutico e 
biofarmacêutico na Argentina apresentam 
uma tendência crescente no comércio ex-
terior, tanto nas importações quanto nas ex-
portações. (MINCYT, 2012b). Porém, esses 
setores seguem um padrão de inserção in-
ternacional similar ao de outras economias 
emergentes, em particular a brasileira. O 
setor farmacêutico argentino se caracteriza 
por exportar principalmente produtos finais 
manufaturados, medicamentos, e importar 
princípios ativos e fármacos. Nesse padrão 
se percebe uma tendência para um déficit 
persistente na balança comercial desde 
2003, que no ano 2010 alcançou quase a 
900 milhões de dólares (MINCYT 2012b).

No tocante à orientação das políticas e 
ao arcabouço regulatório o Estado argenti-

no tem um papel ativo na regulação e defi-
nição de políticas na área de produção de 
fármacos, biofármacos e outros produtos 
biotecnológicos para saúde humana. Tan-
to na definição do marco legal, quanto nos 
aspectos regulatórios e processos de ges-
tão para o funcionamento do setor. Nesse 
aspecto ganha particular importância tanto 
o papel do Ministério de Saúde nas orienta-
ções do sistema nacional de saúde, como 
a definição e desenho de políticas tecnoló-
gicas e produtivas para o setor implemen-
tadas pelo “Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva (MINCYT)16”17. 

As diretrizes de política de ciência, tec-
nologia e inovação produtiva, atualmente 
estão fixadas pelo plano “Argentina Inno-
vadora 2020” (MINCYT 2012a). Dito plano 
estabelece as metas estratégicas para o 
aproveitamento da CTI como ferramenta 
para o desenvolvimento nacional. Dentro 
desse grande objetivo, o plano fixa seis 
áreas estratégicas, uma delas é saúde18. 
Também dentre a área de saúde se defi-
nem “Núcleos Socio Productivos Estra-
tégicos” muitos deles especificamente 
focados na produção de soluções biotec-
nológicas para saúde humana: i) produção 
de biosimilares, incluindo anticorpos mo-
noclonais; ii) doenças infecciosas, Cha-
gas, Dengue, dentre outras; iii) Doenças 
crônicas com componentes multigéni-
cos, Alzheimer, Parkinson dentre outras; 
iv) Bioengenharia de tecidos e medicina 
regenerativa; v) Fitomedicina; vi) Platafor-
mas tecnológicas, genômica, proteômica 
bioinformática, dentre outras; vii) Nano-
medicina.

O fundamento da escolha da área de 
saúde e desses nove núcleos como espa-
ços estratégicos da política, está vincula-
do com a importância do cuidado da saú-
de humana, mas também de que a política 
parte do diagnóstico de que a Argentina 
conta com fortes capacidades de pesqui-
sa em biomedicina e capacidades de pro-
dução na indústria farmacêutica. Isso, se-
gundo estabelece o plano, faz fatível que 
a través da intervenção da política pública 
se desenvolvam melhores soluções que 
possam chegar a toda a população.

No plano da execução de políticas 

16. www.mincyt.gov.ar/
17.  Existem também organismos provinciais dedicados a Política de C�I, prin- Existem também organismos provinciais dedicados a Política de C�I, prin-
cipalmente nas províncias de maior desenvolvimento relativo.
18. http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?page_id=196
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e gestão de instrumentos é a “Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica” (ANPCYT)19 a encarregada da 
implementação dos instrumentos e pro-
gramas para a promoção de pesquisa e a 
inovação. A agência está tem a seu cargo a 
gestão de quatro fundos, dentre eles, três 
fundos –dois horizontais- e um setorial, 
que abrangem as áreas de competência 
as de saúde e biotecnologia. Esses fun-
dos são: o “Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR)”, o “Fondo para la Investigaci-
ón Científica y Tecnológica (FONCYT)” e, o 
“Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)”. 

Em termos de legislação para promo-
ção da ciência, a tecnologia e a inovação, 
a Argentina conta com a Lei 25.647 de 
2001, que estabelece os objetivos do es-
tado nacional na matéria assim como as 
responsabilidades públicas para a promo-
ção das atividades de CTI.

Além disso, em 2007 o Congresso ar-
gentino aprovou a Lei 26.270 de: “Promo-
ção e Desenvolvimento da Biotecnologia 
Moderna”. Dita Lei estabelece incentivos 
para atividades de pesquisa e desenvol-
vimento assim como também para em-
preendimentos empresariais na área da 
biotecnologia. Porém para que esses in-
centivos e sistemas de promoção come-
cem a funcionar, as leis têm que ser re-
gulamentadas, o qual ainda não foi feito 

Os dois primeiros são fundos horizontais 
que promovem atividades de inovação e 
de pesquisa em diversas áreas de conhe-
cimento. O terceiro, como o nome o indi-
ca, é um fundo setorial, que tem, dentre 
as áreas prioritárias tanto biotecnologia, 
que já começou a ser implementado, e 
saúde. 

Além de considerar os instrumentos 
atualmente em vigor é possível perceber 
que o Estado tem tido um papel central 
na promoção de biotecnologia a través 
de diferentes programas e instrumentos 
desde a década de 1980 (Tabela 8).

19.  www.agencia.gov.ar/

Tabela 8 - Planos, programas e fundos de 
promoção para o desenvolvimento da 

biotecnologia

“Programa Nacional de Biotecnología de 1982-1991”. Financiamento de projetos na área de biotecnologia

“Programa Nacional Prioritario de Biotecnología (1992-1996)” Financiamento de projetos articulados com o setor privado

“Programa de Biotecnología del Plan Plurianual de Ciencia y 

Tecnología (1998-2000)”.
Definição de prioridades para depois financiar projetos

“Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovaci-

ón “Bicentenario” (2006-2010)”.
Define-se à biotecnologia como área prioritária

FONTAR e FONCYT Apoio geral para a pesquisa e a inovação

FONARSEC

Apoios específicos para projetos de biotecnologia. O fundo 

setorial de biotecnologia financiou ou co-financiou projetos 

orientados para a geração  de novas plataformas tecnológi-

cas como vacinas e proteínas recombinantes empregando 

tecnologias  que não existiam previamente no país, 

“Argentina Innovadora 2020.” 
Estabelece prioridades estratégicas para a área de saúde 

com ênfase na produção de biológicos.

Fonte: MINCYT 2010. MINCYT, ANPCYT, FAB 2011. MINCYT 2012a

pelo Poder Executivo Nacional. Esse é um 
motivo preocupação em diferentes âmbi-
tos, em especial porque a dita Lei tem 
um período de vigência de quinze anos 
a partir da aprovação e de fato já trans-
correram cinco sem a necessária regula-
mentação.

No que se refere ao regime de proprie-
dade intelectual, a Argentina, a exmplo 
de outros países da região, mudou o RPI 
com a internalização do acordo TRIPS da 
atual Organização Mundial do Comércio. 
Em 1995 foi aprovada a Lei de Patentes 
(Lei 24.481) que foi regulamentada em 
1996 pelo Poder Executivo. Dentre as 
disposições dessa Lei, se introduziu o pa-
tenteamento de produtos farmacêuticos 
que até esse momento somente tinham 
proteção de procedimento. Também se 
introduziram critérios para proteção da 



Relatório de Acompanhamento Setorial34

propriedade intelectual de organismos vi-
vos. Nesse sentido a legislação argentina  
esteve inspirada na legislação européia e 
é semelhante a outras de região devido 
a que fixa critérios relativamente restriti-
vos para a proteção da propriedade inte-
lectual sobre organismos vivos (MINCYT. 
ANPCYT. FAB 2011). 

Neste aspecto, Gutman e Lavaraello 

A indústria farmacêutica de Israel ocu-
pa uma posição destacada na produção 
mundial de medicamentos genéricos e 
vem apresentando um crescimento ex-
pressivo ao longo da última década as-
sociado ao desenvolvimento da indústria 
biofarmacêutica.

De acordo com estimativas do Minis-
tério da Indústria, Comércio e Trabalho, 
em 2012, o país contava com 180 em-
presas de biotecnologia em 2012, de um 
total de 1000 empresas pertencentes ao 
diferentes segmentos ligados à chama-
da indústria das ciências da vida que, em 
2011, foram responsáveis por um mon-
tante de exportações de US$ 8,9  bilhões 
(MOITAL, 2012). Entre 1991 e 2008 o nú-
mero de empresas de biotecnologia em 
Israel cresceu a uma taxa média de 17% 
ao ano. Após quase uma década de cres-
cimento expressivo no número de empre-
sas de biotecnologia no país, estima-se 
em mais de US$ 3 bilhões o mercado de 
biotecnologia para saúde em Israel (Reis 
et al, 2011).

O setor biofarmacêutico constitui o 
segmento mais importante da indústria 
biotecnológica de Israel e apresenta forte 
especialização em determinadas classes 
terapêuticas, particularmente, na produ-
ção de biomedicamentos para tratamen-
to de distúrbios neurológicos, câncer e 
doenças autoimunes. Tais classes tera-

(2010: 37) destacam um problema em 
relação às prioridades e objetivos de po-
lítica, salientando que o tempo requerido 
para o patenteamento na Argentina e as 
ainda novas regulações sobre biossimila-
res, fazem custoso em tempo e recursos 
a aprovação de novas drogas e por essa 
razão faz que seja demorado a chegado 
ao mercado de biossimilares.

3.4. ISRAEL

pêuticas representam cerca de metade 
dos projetos de pesquisa que são desen-
volvidos na área de saúde nas universi-
dades israelenses e boa parte dos me-
dicamentos biológicos desenvolvidos na 
indústria. Além disso, mais recentemen-
te a indústria biofarmacêutica israelense 
vem ganhando projeção em novas áreas 
terapêuticas relacionadas com a medici-
na regenerativa e terapia celular.

As ações de apoio governamental ao 
segmento biofarmacêutico em Israel se 
inserem, de uma maneira geral, no esco-
po de políticas de apoio à indústria de ci-
ências da vida que congrega tanto a área 
de produção farmacêutica tradicional, 
como a de produção de equipamentos 
médicos, biotecnologia aplicada à saúde 
humana e biotecnologia aplicada à agri-
cultura, entre outras, conforme mostra o 
gráfico 7. Um levantamento recente pro-
movido pelo Instituto Israelense de Tec-
nologia Avançadas – IATI destaca que de 
um total estimado de 702 empresas que 
atuavam na indústria de ciências da vida 
em 2010, mais da metade deste total ou 
cerca de 400 empresas, pertenciam ao 
segmento de equipamentos médicos. 
Em segundo lugar destacava-se a partici-
pação de empresas de biotecnologia (130 
empresas) e das empresas do segmento 
farmacêuticos (76 empresas) conforme 
destacado no gráfico abaixo.
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Gráfico 7 - Israel - Principais segmentos 
associadas à indústria da vida - 2012, (% de 

empresas por segmento)

Fonte: IVC Database 2012

No caso das empresas do segmento 
de biotecnologia o levantamento feito 
pela IATI contempla tanto empresas que 
já operam com faturamento como aque-
las ainda em estágio de incubação. As-
sim, das 130 empresas, 47 ou 36% do 
total já contavam com a geração de recei-
tas, 31 (24%) estavam no estágio de incu-
bação, 21 (16%) contavam com produtos 

Fonte: IATI, 2013
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em estágio pré-clinico e 31 (24%) com 
produtos em estágio clínico. O gráfico 
abaixo ilustra os principais segmentos de 
atuação das empresas de biotecnologia 
em Israel, onde se destaca a participação 
de empresas voltadas para produção de 
kits para diagnóstico, biofármacos e bios-
similares, medicina regenerativa e terapia 
celular (IATI, 2013).

Gráfico 8 - Israel: Principais segmentos 
ligados a biotecnologia, - 2012, (em % de 

empresas por tipo de atividade)
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As empresas do setor farmacêutico 
constituem o terceiro grupo de atividades 
com maior expressão na indústria das ciên-
cias da vida em Israel em termos do núme-
ro de empresas. Apesar de contar com um 
número menor de empresas em termos ab-
solutos, estima-se que existam cerca de 80 
empresas atuando no segmento farmacêu-
tico em Israel, o setor farmacêutico constitui 
o segmento mais consolidado e com maior 

expressão em termos de emprego e fatura-
mento dentre as empresas que integram a 
indústria de ciências da vida, e conta com 
grandes grupos farmacêuticos ligados prin-
cipalmente à produção de medicamentos 
genéricos tais como Teva, Taro e Dexcel 
Pharma (MOITAL, 2013).

O quadro 1 apresenta uma breve carac-
terização da principal empresa farmacêutica 
de Israel.
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A política de incentivo e fomento às 
atividade de P&D industrial em Israel fica 
a cargo do “Office of the Chief Scientist 
(OCS)” que é vinculado diretamente ao 
Ministério da Indústria, Comércio e do 
Trabalho. Este órgão opera através de 
vários programas de apoio que incluem 
fomento de até 50% do orçamento de 
projetos de P&D voltados à comerciali-
zação de novas tecnologias, fomento de 
até dois terços para financiamento de 
start-ups e fomento de até 85% para in-
cubadoras tecnológicas. O OCS também 
participa no fomento de iniciativas e pro-
jetos de P&D binacionais com o EUA, Rei-
no Unido, Austrália, Singapura, Canadá e 
Coreia do Sul.

O apoio sistemático do governo ao de-
senvolvimento da biotecnologia em Isra-
el remonta a meados da década de 90 a 
partir da criação dos primeiros programas 

A farmacêutica Teva, criada em 1901, se destaca no cenário da indústria farmacêuti-
ca mundial por ser a maior fabricante de medicamentos genéricos no mundo e por 
estar entre as 15 maiores empresas farmacêuticas mundiais com mais de 40 mil em-
pregados e um faturamento de US$ 18,3 bilhões em 2011. Apesar de estar sediada 
em Israel, a Teva opera em 60 países e possui fábricas na Europa, Estados Unidos 
e América Latina e tem cerca de 85% das sua vendas concentradas na América do 
Norte e Europa. 

A projeção da Teva no mercado internacional de medicamentos genéricos foi im-
pulsionada por uma estratégia agressiva de internacionalização através de fusões e 
aquisições. Em 2000 a Teva adquiriiu a farmacêutica canadense Novopharm, junta-
mente com sua subsidiária húngara, tornando-se a maior empresa de medicamentos 
genéricos da América do Norte. Entre 2006 e m 2008, garantiu a liderança no mer-
cado de medicamentos genéricos nos Estados Unidos através da aquisição da Ivax 
Corporation e da Barr Pharmaceuticals. Dentre as aquisições mais recentes destaca-
-se, em 2010, a aquisição da Ratiopharm na Alemanha que tornou a Teva a principal 
empresa farmacêutica de genéricos na Europa e, em 2011, a aquisição da farmacêu-
tica americana Cephalon e da terceira maior empresa farmacêutica no Japão, a Taiyo.

Além de consolidar sua liderança no mercado global de medicamentos genéricos 
através de fusões e aquisições, a Teva tem logrado expandir sua inserção no merca-
do de medicamentos biotecnológicos a partir da busca de competências em novas 
plataformas tecnológicas, tanto através de aquisições como de parcerias com outras 
empresas tais como a Bio-Tecnology General Corp (BTGC), Hualida Biotecnology, Co-
Genesys. Dentre as parcerias com Institutos de Pesquisa destaca-se, por exemplo, 
a parceira da Teva com o Weizmann Institute no desenvolvimento do Copaxone, um 
novo biomedicamento para tratamento da esclerose múltipla.

Quadro 1 - Teva Pharmaceutical IndustriesLtd

Fonte: Teva Pharmaceutical Ltd.: <www.tvepharm.com/pr>.

para concessão de bolsas de pesquisa no 
campo da saúde. Dentre as iniciativas de 
fomento à atividades de P&D em estágio 
pré-competitivo destaca-se o programa  
MAGNET (acrônimo em hebraico para 
P&D pré-competitivo genérico) que visa 
fomentar o desenvolvimento de P&D con-
junto entre o setor privado e pesquisado-
res de instituições acadêmicas através 
de diferentes instrumentos de fomento. 
Esta iniciativa conta com diversos sub-
programas, alguns dos quais na área da 
saúde e em outras área consideradas es-
tratégicas pelo governo israelense (como 
equipamentos médicos, nanotecnologia 
e energia). O consórcio MAGNET voltado 
para o desenvolvimento de novas tecno-
logias de caráter genérico em fase pré-
-competitiva envolvendo parcerias entre 
universidades e empresas, conta com du-
ração de 3 a 5 anos e apoio financeiro de 
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até dois terços do investimento total para 
a indústria e de até 80 para instituições 
acadêmicas. Já o programa MAGNETON, 
que financia projeto de até US$ 800 mil, é 
focado nos processo de transferência tec-
nológica entre grupos de pesquisa aca-
dêmica e empresas e visa reduzir o risco 
de incorporação de novas tecnologias no 
setor produtivo. O caso do subprograma 
NOFAR, focado na aplicação industrial 
de pesquisa acadêmica aplicada o foco 
recai sobre plataformas tecnológicas es-
pecíficas (biotecnologia, nanotecnologia, 
equipamentos médicos, água e energia) 
e conta com apoio de 90% do orçamento 
de projetos com um limite máximo de até 
US$ 130 mil por um período de 12 me-
ses. O subprograma KAMIN, que também 
opera no âmbito dos instrumentos do 
programa MAGNET, busca reforçar a arti-
culação entre pesquisa básica e pesquisa 
aplicada que ainda não se encontra em 
estágio de aplicação comercial. Assim, os 
instrumentos do KAMIN buscam garantir 
o fomento a projetos de P&D que já não 
podem concorrer aos recursos para fo-
mento de atividades de pesquisa básica 
e que tampouco encontram-se na fase de 
captação de recursos para pesquisa apli-
cada. O apoio deste subprograma é da 
ordem de 85 a 90% do valor do projeto, 
sendo os recursos restantes financiados 
pelas próprias instituições acadêmicas 
(MOITAL, 2012). 

Em 1995 ocorre a criação do Comitê 
Nacional de Biotecnologia com atuação 
pervasiva na consultoria sobre a área 
de biotecnologia para diversos órgãos 
do governo israelense. A partir de 2000 
o governo israelense lançou o programa 
Bioplan 2000-2010 com o objetivo de co-
locar a biotecnologia na agenda nacional 
de desenvolvimento. O documento ela-
borado por uma consultoria internacional 
identificou o elevado potencial do país 
para desenvolvimento tecnológico nes-
ta área e procurou traçar uma estratégia 
nacional para desenvolvimento da área 
de biotecnologia no país até 2010. Den-
tre os pontos chave do programa estava 
a criação de mecanismos eficientes para 
transferência de tecnologia entre univer-
sidade e indústria, além da promoção de 
investimentos na criação de infraestrutu-
ra física, regulatória e científica.

No campo da regulação, um dos ele-
mentos centrais da estratégia de Israel 
para o desenvolvimento da indústria bio-
farmacêutica reside no esforço de cons-
tituição de um marco regulatório adequa-
do para promover a inovação na indústria 
farmacêutica local. Conforme é destaca-
do por Reis et al (2011), já em 1967 Israel 
modificou sua Lei de Patentes de modo 
a permitir que medicamentos protegidos 
por patentes fossem copiados e fabrica-
dos por empresas locais desde que es-
tes não fossem comercializados no país 
e desde que os medicamentos genéricos 
produzidos tivessem sua comercialização 
restrita ao mercado interno. Tal mecanis-
mo serviu de estímulo para capacitação 
das empresas farmacêuticas locais na 
produção das versões genéricas de me-
dicamentos produzidos pelas BigPharma 
e constituiu a base do processo de capa-
citação inovativa destas empresas. 

Mesmo com a necessidade de alinha-
mento às regras do TRIPS a partir da en-
trada de Israel na Organização Mundial de 
Comércio (OMC), em 1995, o governo va-
leu-se do enquadramento de Israel como 
país em desenvolvimento para adotar um 
prazo de carência na aplicação plena das 
regras de TRIPS, uma estratégia que foi 
adotada por outros países em desenvol-
vimento como a Índia. Dentre as orien-
tações adotadas no marco regulatório 
de propriedade intelectual pelo governo 
israelense, a que gerou maior controvér-
sia esteve associada ao tratamento das 
informações fornecidas pelas empresas 
farmacêuticas multinacionais ao orgão re-
gulador local no tocante aos estudos de 
segurança e evidências sobre diversas fa-
ses de testes clínicos de medicamentos. 
Uma emenda à Lei de Patentes em 2005 
permitiu o acesso a estes dados por par-
te de companhias farmacêuticas israelen-
ses e foi importante no desenvolvimento 
e lançamento de produtos farmacêuticos 
genéricos ao fim do prazo de vigência 
das patentes (Reis et al, 2011). 

Atualmente, uma das estratégias ado-
tadas pelo governo israelense no tocan-
te á regulação do setor biofarmacêutico 
reside no alinhamento do seu arcabouço 
regulatório com as orientações dos mo-
delos regulatórios americano e europeu, 
de modo que medicamentos já aprova-
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dos pelo Food and Drug Administration 
- FDAe pelo European Medicines Agency 
- EMA contam com um processo mais 
ágil de aprovação em Israel, do que aque-
les medicamentos que não contem com 
aprovação nessas duas instâncias. Além 
disso, o Ministério da Saúde de Israel e a 
FDA americana já contam com um acordo 
de reconhecimento mútuo que garante a 
aceitação e reconhecimento pelo órgão 
de regulação americano, dos ensaios clí-
nicos de medicamentos e equipamentos 
médicos conduzidos em Israel. Dessa 
forma, verifica-se uma forte proximidade 
entre as leis de proteção à propriedade 
intelectual adotadas em Israel e aquelas 
adotadas nos Estados Unidos e União Eu-
ropéia, particularmente no caso de produ-
tos e serviços em setores estratégicos, 
de base tecnológica e produtos farma-
cêuticos (Vision 2020).

No tocante à infraestrutura científica 
e tecnológica e à constituição de capa-
citações na área biofarmacêutica, cabe 
destacar que o crescimento acelerado da 
indústria biofarmacêutica israelense no 
decorrer da última década é atribuído, em 
grande parte, a uma sólida trajetória de 
investimentos em pesquisas relaciona-
das às ciências da vida, que respondem 
por 35% das atividades de pesquisa no 
país. Além disso, Israel conta com uma 
percentagem elevada de graduados em 
áreas como matemática, física e ciências 
da computação o que contribui para o 
desenvolvimento de tecnologias que en-
volvem conhecimentos interdisciplinares 
como bioinformática e proteômica.

As iniciativas de transferência de tec-
nologia na área de ciências da vida em Is-
rael encontram-se concentradas em sete 
universidades e cinco hospitais que ope-
ram como organizações de transferência 
tecnológica (Technology Transfer Organi-
zations- TTOs). As universidades também 
contam com escritórios de transferência 
tecnológica que visam facilitar o proces-
so de comercialização de pesquisas apli-
cadas. Todas essas instituições integram 
a Israel Technology Transfer Network - 
ITTN, uma rede nacional voltada a facilitar 
o processo de transferência tecnológica 
entre universidade e empresas. a Yissum 
é um dos mais importantes escritórios de 
transferência tecnológica em Israel. Vin-

culado à universidade Hebraica, o Yissum 
detêm mais de 7.000 patentes, 2.025 in-
vençoes, 530 licenças, 68 spin-offs e gera 
atualmente uma receita superior à dos 
escritórios de transferência tecnológica 
em Harvard ou no MIT (cerca de US$ 60 
milhões em 2011).

Outras organizações de transferência 
de tecnologia que se destacam em Israel 
são: i) Yeda Research and Development 
Company, vinculada ao Weizmann Institu-
te fo Sciences; ii) Hadasit, escritório de 
transferência tecnológica vinculado ao 
Hadassah Medical Organization que já 
se tornou um empresa de capital aberto 
através da Hadasit Bio-Holdings; iii) Ra-
mot vinculado à universidade de Tel Aviv 
e que recentemente formou uma parceria 
com a Johnson & Johnson para criação 
de um fundo de pesquisa conjunto liga-
do ao estudo de desordens metabólicas 
como diabetes, e doenças do sistema 
nervosa central.

Além destas instituições que fazem 
a ponte entre a pesquisa acadêmica e a 
aplicação comercial o governo de Israel 
conta com uma rede de mais de 20 incu-
badoras tecnológicas, sendo uma delas 
dedicada à biotecnologia. Cada uma des-
sas incubadoras conta com até 15 empre-
sas que contam com apoio financeiro de 
até US$ 500 mil cada uma, para os pri-
meiros dois anos de vida. Cerca de 1000 
empresas de base tecnológica já foram 
formadas nessas incubadoras desde o 
início dos anos 90. Entretanto, um estudo 
recente sobre o desempenho dessas in-
cubadoras tecnológicas feito pelo próprio 
governo israelense revelou que das 1209 
empresas estabelecidas pelo programa 
entre 1993 e 2009, 37% ainda estão em 
operação, 55% permaneceram ativas 
por menos de três anos e 26% lograram 
sobreviver por cerca de 10 anos. Assim 
dois terços das empresas incubadas fe-
charam suas portas e apenas 61% logra-
ram a captação de recursos externos e 
muitas dessas empresas enfrentam difi-
culdades na restituição dos empréstimos 
feitos pelo governo. Tal quadro suscitou 
uma reavaliação do programa por parte 
do subcomitê Knesset que controla o fi-
nanciamento para promoção e apoio da 
indústria de alta-tecnologia em Israel (Gri-
mland, 2010).
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No decorrer dos últimos anos, a in-
corporação da rota biotecnológica para a 
produção de medicamentos e outros pro-
dutos para a atenção da saúde humana 
tem suscitado um processo de mudança 
estrutural na indústria de base química e 
biotecnológica no Brasil. Tais mudanças 
decorrem de diversos fatores que incluem 
desde a ação dos agentes privados, pas-
sando pelas transformações no cenário 
mundial e pelas políticas industriais e de 
inovação impulsionadas pelo Estado bra-
sileiro.

Nesse contexto verificam-se incentivos 
crescentes para as empresas nacionais 
começarem a enxergar o segmento de 
produção de biológicos, especialmente 
aqueles que perdem a proteção patentá-
ria nestes anos. Esse movimento coincide 
com o interesse do Estado de impulsionar 
a produção mais barata de medicamentos 
biológicos.

A produção de medicamentos por rota 
biotecnológica já conta com iniciativas im-
portante no Brasil tanto no âmbito dos la-
boratórios públicos como nos laboratórios 
farmacêuticos privado de capital nacional. 
Ainda que muitas dessas iniciativas en-
volvam biofármacos de primeira geração, 
verifica-se o interesse crescente de agen-
tes públicos e privados em consolidar o 
conjunto de competências necessárias 
para produção de biofármacos de segun-

4. BIOTECNOLOGIA APLICADA A SAÚDE HUMANA NO 
BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

da geração. 
Cabe ressaltar também, que a identi-

ficação da rota biotecnológica como um 
nicho estratégico para produção de fárma-
cos e medicamentos no País, encontra-se 
contemplada tanto na política de desen-
volvimento da base produtiva em saúde 
como no escopo das políticas de CT&I. No 
primeiro caso destaca-se, entre outras, as 
políticas que vem sendo implementadas a 
partir do Grupo Executivo do Complexo In-
dustrial da Saúde (GECIS) e que envolvem 
uma ampla gama de ações voltadas à mo-
dernização de plantas de laboratórios pú-
blicos e estímulos à internalização da pro-
dução de biofármacos estratégicos para o 
Sistema de Saúde. No segundo, caberia 
mencionar a própria Política de Desenvol-
vimento em Biotecnologia aprovada em 
2007 que define alvos estratégicos, áreas 
prioritárias e áreas de fronteira para inova-
ções radicais em biotecnologia. 

No caso das políticas de desenvol-
vimento da base produtiva em saúde, é 
possível identificar, dentre as Parcerias 
para Desenvolvimento Produtivo (PDPs) 
em andamento, diversas iniciativas envol-
vendo a produção de biofármacos (Vargas 
et al, 2012). Estes e outros fatores que 
apresentam forte impacto sobre as pers-
pectivas de desenvolvimento da indústria 
biofarmacêutica no Brasil são analisados 
a seguir.

Um dos fatores que mais tem contribu-
ído para o aumento exponencial do déficit 
na balança de medicamentos e fármacos 
refere-se à importação de produtos de 
base biotecnológica. Estima-se que, entre 
2005 e 2010 as importações de produtos 

4.1 BIOFÁRMACOS: IMPACTOS NA BALANÇA COMERCIAL E 
NAS COMPRAS PÚBLICAS

biológicos tenham crescido em média 
37% ao ano. Da mesma forma, oito entre 
os 10 principais medicamentos com maior 
valor de importação são produzidos por 
rota biotecnológica. No segmento de va-
cinas, dentre os cinco principais compo-



Relatório de Acompanhamento Setorial40

nentes do déficit destacam-se pelo menos 
três conjuntos de vacinas de base biotec-
nológica que responderam conjuntamen-
te por cerca de 38% do déficit na balança 
comercial do segmento em 2011 (Reis et 
al. 2011). Em particular, chama a atenção 
o valor expressivo relativa à importação de 
anticorpos monoclonais, que consistem 
em produtos biológicos de segunda gera-
ção, tanto pelo seu peso elevado no défi-
cit comercial como pelo seu elevado valor 
unitário (cerca de US$ 16 mil/Kg).

A evolução do déficit na balança comer-
cial para o conjunto de segmentos da in-
dústria de base química e biotecnológica 
em saúde entre 1996 e 2011 é apresenta-
da no Gráfico 9. Conforme pode ser obser-
vado no gráfico, entre 1996 e 2003 o dé-
ficit comercial manteve-se num patamar 
entre US$ 2 e 3 bilhões. A partir de 2004, 
entretanto, verifica-se uma expansão sig-
nificativa do déficit ocasionada pelo au-

A análise do déficit comercial consoli-
dado para os diferentes segmentos que 
integram a indústria de base química e 
biotecnológica no complexo industrial da 
saúde revela que cerca de dois terços des-

mento explosivo das importações. Assim, 
num período de sete anos, entre 1996 e 
2003, as importações apresentaram um 
crescimento acumulado de cerca de 20%, 
passando de US$ 2,52 bilhões em 1996, 
para cerca de US$ 3 bilhões em 2003. 
Por outro lado, no decorrer dos sete anos 
seguintes, entre 2004 e 2011, esse cres-
cimento foi de 156,6%, resultando num 
aumento das importações para um pata-
mar de US$ 9,41 bilhões. Cabe ressaltar 
que no decorrer do período 2004-2011 as 
exportações também apresentaram uma 
taxa de crescimento acumulado expressi-
vo (cerca de 228%) passando de US$ 540 
milhões em 2004 para US$ 1,78 bilhões 
em 2011, porém se mantiveram num pa-
tamar significativamente menor do que as 
importações evidenciando ademais, uma 
clara assimetria no padrão de inserção in-
ternacional do País no âmbito do comércio 
exterior.

Gráfico 9 - Balança comercial indústria de 
base química e biotecnológica em saúde, 

1996-2011

Fonte: Elaborado por GIS/ENSP/FIOCRUZ, 2012, com base em dados do sistema Alice/MDIC
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te déficit encontra-se relacionado às im-
portações de fármacos e medicamentos.  
Assim, em 2011, do déficit total de US$ 
7,64 bilhões, cerca de 34% ou US$ 2,6 bi-
lhões foram decorrentes do déficit da im-
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portação de medicamentos, 30% ou US$ 
2,3 bilhões da importação de fármacos 
(insumos farmoquímicos), 22% ou US$ 
1,7 bilhões da importação de hemoderiva-
dos, 7% ou US$ 500 milhões decorrentes 

Fonte: Elaborado por GIS/ENSP/FIOCRUZ a partir de dados da rede Alice/MDIC

Em síntese, o detalhamento dos pro-
dutos com maior participação relativa na 
composição do déficit da balança comer-
cial da indústria de base química e biotec-
nológica revela o peso elevado e crescen-
te dos produtos de base biotecnológica:
•	 Os fármacos e medicamentos bio-
tecnológicos, que integram boa parte 
das compras de componente especiali-
zado do SUS, representam uma parcela 
crescente do montante total de compras 
do Ministério da Saúde.  Em 2010, a aqui-
sição de biofármacos representou 3,70% 
do volume em unidades de medicamen-
tos adquiridas e 31,97% do valor das 
aquisições em reais20;
•	 As compras públicas de vacinas, 
apesar de representarem um montante 
significativo, apresentam menor impac-
to sobre o déficit na balança comercial 
na medida em que a produção nacional, 
feita majoritariamente, pelos laboratórios 
públicos, atende cerca de 80% da de-
manda pública doméstica;
•	 Diversos tipos de anticorpos mo-
noclonais com elevado valor agregado 
e peso considerável no déficit têm sido 
incorporados no elenco de tratamento do 

da importação de vacinas, e os restantes 
7% oriundos da importação de soros e re-
agentes para diagnóstico. A participação 
relativa de cada segmento no déficit total 
é apresentada no gráfico 10.

Gráfico 10 - Participação dos segmentos no 
déficit da balança comercial da indústria de 

base química e biotecnológica em saúde, 2011
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SUS nos últimos anos (seja por decisão 
do MS ou por decisões judiciais);
•	 A lista de produtos prioritários para 
o SUS relaciona diferentes biofármacos, 
vacinas e reagentes para diagnóstico que 
constam na Portaria nº 1.284 de 201021 e 
respondem por uma parcela significativa 
do déficit na balança comercial;
•	 Uma parte dos medicamentos 
dessa lista já integra iniciativas de trans-
ferência tecnológica para internalização 
da produção a partir das Parcerias para 
o Desenvolvimento Produtivo. Este é o 
caso de produtos como a Toxina butolíni-
ca, betainterferon, fator VII recombinan-
te, Adalimumabe e Taliglucerase Alfa.

Os impactos do consumo crescente 
de fármacos e medicamentos produzidos 
por rota biotecnológica sobre a balança 
comercial pode ser inferido pelo perfil das 
compras públicas do Ministério da Saúde. 
O Gráfico 11 mostra o aumento das com-
pras públicas entre 2003 e 2011 e apresen-
ta tanto a evolução do montante total das 
compras públicas no período, equivalente 
a mais de R$ 10 bilhões em 2010, como a 
parcela correspondente às compras de so-
ros, vacinas, fatores de coagulação e pro-

20. De acordo com informações da SC�IE-DECIIS do Ministério da Saúde. 21. Que atualiza a lista de produtos prioritários da Portaria no 978 de 2008.
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dutos do componente especializado. Cabe 
ressaltar que a compra de medicamentos 
de componente especializado concentram 
grande parte da demanda de produtos 
biológicos e totalizavam R$ 3,2 bilhões 
em 2010, ou cerca de 30% do montante 
total de compras do Ministério da Saúde. 
De acordo com dados do DECIIS/SCTIE/

Fonte: DECIIS/SCTIE/MS, dados SCTIE/MS e SVS/MS.

O Quadro 2 apresenta a relação parcial 
da lista de produtos prioritários para o SUS 
que destaca aqueles produtos que são 
obtidos a partir de rotas biotecnológicas. 
Alguns destes produtos já integram inicia-
tivas de Parcerias para o Desenvolvimento 

MS a análise do perfil atual da aquisição 
de medicamentos do componente espe-
cializado da assistência farmacêutica por 
parte do Ministério da saúde revela que, 
em 2010, a aquisição de biofármacos re-
presentou 3,70% do volume em unidades 
de medicamentos adquiridas e 31,97% do 
valor das aquisições em reais (MS, 2012).

Gráfico 11 - Compras públicas em saúde - 
2003-2011
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Produtivo promovidas pelo MS, entretanto 
verifica-se que tais produtos ainda repre-
sentam uma parcela significativa do déficit 
na balança comercial da saúde, particular-
mente no caso dos anticorpos monoclo-
nais, hormônios e proteínas.
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Biofármacos

Anticorpos monoclonais Enzimas Hormônios Proteínas

Adalimumabe Alfadornase
Fator de crescimento insulina 

dependente (IGH-I)
Etanercept

Dazatinibe Glucocerebrosidade Filgrastina Fatores pró-coagulantes

Imatinibe Outras
Gonadrofina coriônica (HCG) e 

série (PMSG)
Interferonas

Infliximabe  Gosserelina Octreotida

Nilotinibe  Glucacon Toxina Botulínica

Rituximabe  
Hormônio folículo estimulante 

(FSH)
Outras

Transtuzumabe  Insulina  

Outros  Leoprorrelina  

  Somatropina  

  Outros  

Vacinas e Hemoderivados 
(Diversos)

Conjuntos diagnósticos para detenção das doenças e insumos para sua produção

AIDS Febre do Nilo Influenza

Botulismo Febre maculosa brasileira Leishmaniose tegumentar

Dengue Hanseníase Leishmaniose visceral

Difteria Hantavirose Malária

Doença de Chagas aguda (DCA) Hepatites Tuberculose

Quadro 2: Produtos Obtidos por Rotas 
Biológicas que constam na portaria no1284 

de 2010

Fonte: MS (2012). Informações fornecidas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, em 
fevereiro de 2012.

A indústria de biotecnologia aplicada 
a saúde humana abrange diferentes seg-
mentos que em termos gerais podem se 
caracterizar pela presença de dois atores: 
as empresas da indústria farmacêutica e as 
empresas de base tecnológica dedicadas 
à biotecnologia. Na literatura internacional 
destaca-se que nos EUA e em outros pó-
los de desenvolvimento da biotecnologia 
esses tipos de empresas criaram redes de 
cooperação baseadas na complementari-
dade de seus ativos específicos. 

Neste tipo de sistema produtivo as pe-
quenas firmas surgiram principalmente 
como start-up e seguiram diferentes es-
tratégias de crescimento, dentre as quais 
destaca-se a associação com firmas maio-
res do setor farmacêutico ou a aquisição 
direta dessas firmas. No primeiro caso, as 
pequenas firmas dedicadas à biotecno-
logia atuaram como geradoras de idéias 

4.2 BASE PRODUTIVA: ATORES E DINÂMICA INOVATIVA
e novos conhecimentos para as grandes 
firmas que contam com capacidade pro-
dutiva. (Orsenigo et al 2001) São poucas 
as firmas baseadas em biotecnologia que 
conseguiram crescer como firmas inde-
pendentes, de fato a maioria delas passa-
ram por prolongados períodos de receitas 
negativas, sendo os casos de Amgen e a 
Genentech os casos mais destacados de 
sucesso independente em nível mundial 
(Chandler 2005).

De acordo com Bianchi (2012), no caso 
da indústria brasileira de biotecnologia 
aplicada a saúde humana, entretanto, tais 
experiências de cooperação virtuosa ainda 
não parecem constituir um comportamen-
to padrão entre os agentes produtivos. 
A estrutura de indústria de biotecnologia 
para saúde humana no Brasil tem como 
padrão geral a presença de três atores 
básicos: i) firmas dedicadas à biotecnolo-
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gia; ii) empresas farmacêuticas que atuam 
com a produção de medicamentos bioló-
gicos e iii) institutos públicos de pesquisa 
e produção.

O primeiro tipo, as firmas dedicadas 
à biotecnologia (FDB) contempla aquelas 
que têm como principal atividade a produ-
ção nessa área A informação sobre este 
segmento de empresas é ainda imper-
feita, não sendo possível identificar este 
universo de empresas através das estatís-
ticas nacionais e os esforços de quantifi-
cação do número de empresas do setor 
são ainda exploratórios (BRBIOTEC 2011, 
Biominas 2009, Bianchi 2012). Um estudo 
recente desenvolvido por Bianchi (2012) 
logrou  mostrar a partir de um conjunto 
mais amplo de informações que trata-se 
de um universo pequeno, com cerca de 
31 FDB dedicadas a saúde humana. Além 
disso, a sistematização de informações 
apresentada por Bianchi (2012) logrou 
evidenciar que este universo é construí-
do por empresas  novas e pequenas, que 
quase 70% delas começaram suas ativi-

dades nos últimos dez anos e que man-
têm vínculos estreitos com universidades, 
centros de pesquisas, incubadoras ou 
fundações de amparo à pesquisa. Em sua 
grande maioria são controladas por capital 
nacional (68,47%) e apresentam uma forte 
concentração na região sudeste (Bianchi 
2012). Da mesma forma, cerca de 20% 
dessas empresas não obtiveram ainda lu-
cros positivos e encontram-se na fase de 
desenvolvimento de produtos e serviços. 
Quase a metade das empresas tem um fa-
turamento anual de menos de 1.5 milhões 
de dólares e o nível de faturamento cres-
ce com a idade das empresas (BRBIOTEC 
2011. Biominas 2009).

Outro fato marcante é a alta proporção 
de empresas que receberam algum tipo de 
apoio público. Como mostra o gráfico 12, 
dentre as empresas de biotecnologia para 
saúde humana no caso específico de saú-
de humana, a proporção de empresas que 
receberam apoio é de 70,96%. O qual é 
uma percentagem mais alta que no total de 
empresas de biotecnologia (Bianchi 2012).

Fonte: Elaboração própria a partir de Bianchi (2012).

Na definição dos nichos de especiali-
zação das FDB têm particular importância 
os conhecimentos e a área de experiên-
cia de seus integrantes, o qual produz um 
alto grau de especialização que limita as 
margens de mudança no mercado e re-
sulta em uma das causas dos problemas 
de crescimento das firmas e da curta vida 
–em média- dessas empresas (Fonseca 
2009. Cassiolato et al. 2011. Bianchi 2012).

Gráfico 12 - Distribuição de FDB dedicadas a 
saúde humana segundo acesso a formas de 

apoio público.

Receberam apoio; 22Não receberam apoio; 2
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Um segundo tipo de agente produtivo 
na indústria biotecnológica engloba as 
empresas farmacêuticas nacionais. São 
firmas de maior porte, de capital nacional 
e já consolidadas, que vêm incorporando 
atividades de biotecnologia, principalmen-
te mediante a ampliação do escopo de 
suas próprias capacidades de P&D e pro-
dução, mais que através de alianças com 
pequenas empresas. 
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Esse grupo inclui ainda as empresas 
farmacêuticas estrangeiras, porém tais 
empresas apresentam escassas ativida-
des de inovação feitas em território nacio-
nal (Rezaie et al. 2008. Reis et al. 2010). 

Além da importância intrínseca da in-
dústria farmacêutica para a indústria de 
biotecnologia aplicada à saúde humana, 
este grupo de agentes produtivos definem 
o espaço competitivo que condiciona a di-
nâmica de outros segmentos, como a pro-
dução de vacinas e reagentes. Ademais, 
observa-se um processo de convergência 
tecnológica e econômica no qual as em-
presas farmacêuticas lideres invadem os 
segmentos de produção e impõem a sua 
lógica competitiva (Gadelha et al.  2012)

Conforme já foi destacado, no Brasil 
essa indústria apresenta um baixo índice 
de concentração em termos gerais. Isso 
é consequência de que a mesma tem 
uma alta proporção de pequenas e mé-
dias empresas nacionais, algumas em-
presas grandes de capital nacional que 
tem grande participação no volume e va-
lor produzido; e empresas multinacionais 
com uma alta participação em termos de 
valor de transações. No entanto, existe 
uma forte concentração segundo nichos 
de mercado e classes terapêuticas, de 
acordo com o principio ativo das drogas 
comercializadas. Esse último fato mostra 
para o Brasil o padrão predominante em 
nível internacional, como é a criação de 
mercados oligopólicos segundo especiali-
dades farmacêuticas e bio-farmacêuticas. 
Outro aspecto destacado dessa indústria 
é a forte concentração na produção para o 
mercado interno e a dependência externa 
para a aquisição dos princípios ativos. Isso 
evidencia uma especialização em produ-
tos e processos de menor complexidade 
destinados à produção do produto final 
(medicamentos) e não dos insumos inter-
mediários (Gadelha et al. 2012. Capanema 
e Palmeira 2004). 

Com as transformações recentes no 
mercado internacional, principalmente a 
queda de patentes de produtos biológicos 
e as mudanças na política e a regulação, 
algumas empresas nacionais tem iniciado 
ações para a produção de medicamentos 
biológicos. Nesse plano, Reis et al. (2011: 
33) destacam que o investimento não pa-
rece ser um problema de grande magnitu-

de para iniciar a produção de medicamen-
tos biológicos. Segundo esses autores as 
estimativas sobre os custos para a cons-
trução de uma planta de produção de me-
dicamentos biológicos oscila entre 30 e 
200 milhões de reais. 

Finalmente, um terceiro tipo de ator na 
indústria biotecnológica brasileira abran-
ge os institutos públicos de pesquisa e 
produção têm um papel fundamental. Os 
principais produtos biotecnológicos nes-
ses centros são soros e vacinas de primei-
ra geração de desenvolvimento próprio e, 
mais recentemente produtos biológicos 
de primeira geração e, mais recentemente 
produtos de segunda geração desenvolvi-
dos através de acordos de transferência 
de tecnologia (Fonseca 2009. Gadelha et 
al. 2012. Vargas 2009. Rezaie et al. 2008. 
Reis et al. 2011). 

Os principais laboratórios públicos de 
produção e pesquisa, notadamente Bio-
manguinhos e Butantan seguiram um pro-
cesso de aprendizado na produção de va-
cinas passando de produtos mais simples, 
como a vacina tríplice contra difteria, té-
tano e coqueluche (DTP), as vacinas con-
tra sarampo e contra febre amarela, para 
a produção de vacinas mais complexas 
como as vacinas contra hepatite B, Hae-
mophilus influenzae tipo B (para meningite 
entre outras doenças), gripe e tríplice viral 
(Gadelha et al. 2012).

Como salientam Gadelha et al. (2012) 
as chances de que estas instituições te-
nham efetivamente um papel de destaque 
depende da sua capacidade para conec-
tar as esferas de pesquisa e de produção 
para assim poder fortalecer as capacida-
des de desenvolvimento de produtos com 
tecnologia própria. Por outra parte, Reis et 
al. (2011) chamam a atenção que os prin-
cipais laboratórios públicos de pesquisa e 
produção, embora tenham alcançado bons 
níveis de experiência com a produção de 
produtos mais complexos, esses avanços 
tem sido consequência de processos de 
transferência de tecnologia e não de de-
senvolvimentos próprios, o qual limita a 
geração de competências endógenas.

No que diz respeito à articulação entre 
os agentes, uma característica da indús-
tria de biotecnologia para saúde humana 
no Brasil diz respeito à existência de vín-
culos de cooperação entre empresas e 
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universidades ou institutos de pesquisa, 
mas com escassas experiências de cola-
boração entre empresas. Por outro lado, 
existem diversas experiências de coopera-
ção com empresas e laboratórios estran-
geiros. Talvez a colaboração empresarial 
de tipo vertical possa constitua um forma 
de articulação mais frequente na indústria 
de biotecnologia para saúde humana no 
Brasil do que as associações em redes ho-
rizontais22. 

Uma outra característica, também ha-
bitual nas FDB em nível mundial, reside 
na interação com empresas e centros de 
pesquisa internacionais. Esse é um fato 
marcante do sistema de inovação em bio-
tecnologia em todo o mundo. Não é pos-
sível neste trabalho dar conta de toda a 
complexa rede de relações internacionais 
da indústria brasileira de biotecnologia. 
Porém é possível mostrar alguns casos 
específicos relacionados com vínculos 
técnicos e econômicos que as empresas 
brasileiras de biotecnologia mantêm com 
parceiros estrangeiros. Como é destacado 
em outros trabalhos a cooperação interna-
cional e um pré-quesito para levar adiante 
atividades de pesquisa em tecnologia mo-
derna (Bianchi 2012).

Existem diversos casos de cooperação 
entre FDB brasileiras e parceiros interna-
cionais que foram chave para o desenvol-
vimento das primeiras. Alguns exemplos 
são apresentados na tabela 9. Esses casos 
mostram diferentes resultados das expe-
riências de colaboração. Todos eles apre-
sentam resultados positivos em relação 
ao processo de troca de conhecimento ou 
parcerias para comercialização, e um pro-
cesso virtuoso de aprendizado cumulativo. 
O exemplo da Biobrás mostra como depois 
de uma experiência bem sucedida de co-
operação internacional e de receber fortes 
apoios financeiros públicos, a empresa na-
cional foi adquirida por uma grande firma 
internacional. Ao mesmo tempo em que 
outros casos apresentam um processo de 
aprendizado e acumulação, o caso dessa 
firma resulta em uma experiência de involu-
ção do conhecimento local. Nesse sentido, 
as relações internacionais têm sido cruciais 
para atingir o desenvolvimento de experi-
ências bem sucedidas, mas os processos 
de aquisição têm assinalado as lacunas dos 
mecanismos legais e de regulação para 
considerar e cuidar a demanda nacional e o 
processo de construção de capacidades de 
inovação locais (Bianchi 2012). 

Firma Parceiro Estrangeiro Objetivo principal Resultados

Bioexton MIT
Cooperação técnica e de merca-
deio

Melhoria do desempenho da firma nacio-
nal

Extracta GlaxoSmithKline
Apoio financeiro para a pesquisa 
biotecnológica, baseada na explo-
ração da biodiversidade do Brasil 

Conhecimento sobre comercialização

Biobrás
Genentech

Eli Lilly

Cooperação tecnológica e troca de 
bases de dados

Melhora do desempenho da firma nacio-
nal, a qual foi finalmente adquirida pela 
NovoNordisk

L a b o r a t ó r i o s 
Biosintética

Biosidus
Joint ventures para desenvolvimen-
to de produtos biotecnológicos 

A cooperação permitiu começar a funcio-
nar com uma nova empresa resultado da 
associação entre as firmas originais: Bio-
Latina Farmacêutica

22. Rezaie et al (2008: 634) destacam que existe um escasso conhecimento 
entre os empresários da área sobre as capacidades de um e outro. Esses 
pesquisadores recolheram dos entrevistados a recorrente percepção sobre a 
escassa valorização do conhecimento gerado no país em relação ao conheci-
mento tecnológico gerado nos países centrais.

Tabela 9 - Exemplos de FDB e firmas 
farmacêuticas que mantêm vínculos com 

parceiros estrangeiros

Fonte: Bianchi 2012
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Em relação à propriedade intelectual, 
a “Lei de Propriedade Industrial” ou “Lei 
de Patentes” (Brasil 1996) estabelece as 
regras para a proteção da propriedade 
intelectual. No que se refere ao desenvol-
vimento da biotecnologia não são paten-
teáveis: “o todo ou parte dos seres vivos, 
exceto os microorganismos transgênicos 
que atendam aos três requisitos de paten-
teabilidade - novidade, atividade inventiva 
e aplicação industrial - previstos no art. 8º. 
e que não sejam mera descoberta” (Brasil 
1996: Art. 18). 

Diversos estudos tem destacado as 
debilidades decorrentes de problemas no 
Regime de Propriedade Intelectual (Reazie 
et al. 2008. Fonseca 2009). Esses autores 
destacam as dificuldades das FDB para 
concretizar os processo de descoberta em 
patentes ou outras formas de proteção le-
gal do conhecimento. As causas de ditas 
dificuldades estão associadas com o tem-
po excessivamente longo de estudo das 
solicitações de patente e o escasso co-
nhecimento sobre os procedimentos em 
nível internacional.  Reis et al. (2011: 37-
38) destacam que a legislação sobre pro-
priedade intelectual ainda deixa dúvidas 

4.3 ARCABOUÇO INSTITUCIONAL E MARCO REGULATÓRIO
sobre alguns aspectos específicos para o 
patenteamento de produtos biotecnológi-
cos. Esses autores salientam também que 
a normativa ainda tem dificuldades para 
controlar estratégias de re-patenteamento 
por parte de grandes empresas que procu-
ram manter a proteção patentária median-
te pequenas modificações em produtos 
conhecidos. 

No entanto, apesar das limitações do 
marco regulatório e das dificuldades para 
o registro de produtos biológicos, obser-
vam-se transformações significativas nos 
últimos anos que mostram um esforço da 
ANVISA no processo de fortalecimento do 
marco regulatório para biotecnologia em 
saúde humana.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA) foi criada em 1999 com o ob-
jetivo de regular as diversas atividades que 
possam afetar a saúde da população brasi-
leira. Como mostra o quadro 3 já em 2002 a 
ANVISA começou a atuar sobre a área de 
produtos biológicos para a produção de 
medicamentos. Também, como mostra a 
figura 1 no percurso de uma década a ANVI-
SA tem gerado um conjunto de ferramen-
tas para a regulação de biológicos.

2002 2003 2005 2010 2011

RDC 80/02

Requerimentos 
específicos para o 

registro de produtos 
biológicos

(Adequação das 
informações técnicas 

(1 ano) e dados 
clínicos (2 anos)).

RDC 323/03

Requerimentos 
específicos para 

o registro de 
probióticos.

RDC 233/05

Requerimentos 
específicos para 

o registro de 

alergênicos.

RDC 315/05

Registro de 
produtos biológicos 

(Informe técnico 
detalhadamente 

descrito, validação 
dos procedimentos 

de transporte, 
estudos de não 
inferioridade).

RDC 55/10

Resolução vigente 
para o registro de 

produtos biológicos 
(desenvolvimento por 

comparabilidade).

RDC 49/11

Requerimentos 
específicos 

para mudanças 

pósregistro.

RDC 50/11

Estabilidade de 
produtos biológicos.

Como pode se perceber no quadro 3 
e na figura 1, ainda que trata-se de um 
processo que se inicia em 2002, as di-

Quadro 3 - Resoluções da Diretoria Colegiada 
(RDCs) da Anvisa relacionadas com  

produtos biológicos

Fonte: Moreira (2012)

retrizes estruturantes para o registro 
(55/10) são muito recentes. Castanheira 
et al (2011) salientam que as medidas 
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regulatórias recentes foram concebidas 
para dotar ao Brasil do marco regulatório 
adequado para uma nova etapa na pro-
dução de medicamentos por rota bioló-
gica. Segundo esses autores as mudan-
ças recentes no arcabouço regulatório 

Lei  6360/76 
Dec. 79094/77

RDC 47/09 
Bulas

RDC 46/00 
Hemoderivados

RDC 71/09

Rotulagem

RDC  233/05 
Alergênicos

RDC 81/08 
Importação

RDC 55/10 
Registro

RDC 49/11 
Pós registro.

RDC 323/03 
Probióticos

RDC 234/05 
Controle qualidade

RDC 50/11 
Estabilidade

RDC 17/10 
Boas práticas de Fabricação de 

Medicamentos

RDC 174/96 
Soros hiperimunes

Uma das principais novidades que in-
troduziu a RDC 55/10 foi a distinção entre 
o procedimento de registro para “produ-
tos biológicos” e para “produtos biológi-
cos novos”. 

Segundo essa resolução (RDC 55/10), 
entende-se por produto biológico: “o me-
dicamento biológico não novo ou conhe-
cido que contém molécula com atividade 
biológica conhecida, já registrado no Brasil 
e que tenha passado por todas as etapas 
de fabricação (formulação, envase, liofili-
zação, rotulagem, embalagem, armazena-
mento, controle de qualidade e liberação 
do lote de produto biológico para uso)”. 
E por produto biológico novo: “o medi-
camento biológico que contém molécula 
com atividade biológica conhecida, ainda 
não registrado no Brasil e que tenha passa-
do por todas as etapas de fabricação (for-

para registro de produtos biológicos são 
uma resposta para adaptar os aspectos 
regulatórios com o potencial de desen-
volvimento de medicamentos biológicos 
que se abre diante da queda de patentes 
em nível internacional. 

Figura 1 - Evolução da legislação para 
produtos biológicos

Fonte: Moreira (2012)

mulação, envase, liofilização, rotulagem, 
embalagem, armazenamento, controle 
de qualidade e liberação do lote de medi-
camento biológico novo para uso)” (RDC 
55/10 Seção II, Art. 2º).

As diretrizes anteriores, tanto a RDC 
80/02 quanto a RDC 315/05, estabeleciam 
que para o registro de produtos novos e 
para o registro de cópias devia se apre-
sentar um dossiê completo. Com a resolu-
ção de 2010 se diferencia o procedimento 
para a o registro de produtos biológicos 
novos e para produtos biológicos (cópia). 
Os primeiros têm que apresentar um dos-
siê completo para o registro que inclui 
toda a informação sobre controle de quali-
dade e a descrição completa do desenvol-
vimento clínico: informações não clínicas, 
dados dos estudos de fase I, II e III. Para 
os segundos a RDC 55/10 estabelece dois 
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procedimentos possíveis, os produtos 
biológicos podem ser registrados pela via 
de desenvolvimento individual ou pela via 
de desenvolvimento por comparabilidade. 

Para o registro pela via de desenvolvi-
mento individual pode se apresentar um 
dossiê reduzido. Deve ser apresentada 
a informação completa sobre qualida-
de, mas não é preciso incluir informação 
comparativa. A informação que se deve 
apresentar sobre  estudos clínicos e não 
clínicos pode se reduzir segundo o grau 
de conhecimento sobre as propriedades 
farmacológicas, de segurança e eficácia do 
produto originador. Pelo menos um estudo 
comparativo fase III tem que ser apresen-
tado (equivalência ou não inferioridade) 
com o produto originador. No caso de de-
senvolvimento individual não será aceita a 
extrapolação de indicações (Castanheira et 
al. 2011: 309). Pela via de desenvolvimento 
por comparabilidade tem que se apresentar 
um dossiê de qualidade completo e esco-

A produção de biológicos no Brasil é 
ainda incipiente, nesse contexto é preciso 
formar as capacitações para a produção 
de compostos e medicamentos. O Brasil 
conta com vantagens relativas a alguns 
aspectos como a pesquisa e a geração de 
novo conhecimento, e gargalos em outros 
aspectos como a formação de competên-
cias nas firmas para o desenvolvimento 
endógeno de produtos novos.

Na área de geração de conhecimento, 
nos últimos anos percebe-se um cres-
cimento expressivo das capacidades de 
pesquisa em ciências da vida e em bio-
tecnologia. Esse é o resultado da aplica-
ção contínua de programas de formação 
de pesquisadores e de políticas que pro-
movem atividades de pesquisa na área 
com altos níveis de qualidade (Ferrer et al. 
2004. Fonseca 2009. Rezaie et al. 2008). 

Não seria possível entender o desen-
volvimento atual da biotecnologia brasilei-
ra sem considerar o papel do pessoal for-
mado em métodos e técnicas avançadas, 
através dos programas da CAPES e do 
CNPq. A aplicação dessa política de ma-

23. Produto biológico comparador: é o produto biológico já registrado na AN-Produto biológico comparador: é o produto biológico já registrado na AN-
VISA com base na submissão de um dossiê completo, e que já tenha sido 
comercializado no país. (RDC 55/10 Seção II, Art 2º

lher um “produto biológico comparador”23. 
A partir daí apresentar o exercício de com-
parabilidade, dados não clínicos reduzidos, 
e dados clínicos comparativos.

Até 2011 foram outorgadas licenças 
para dois produtos biológicos a través da 
via de comparabilidade: a GCS-f (filgrastim) 
e o hormônio de crescimento. Além disso 
alguns produtos como anticorpos mono-
clonais e enzimas encontram-se em desen-
volvimento sob monitoramento da ANVISA. 
Pela via de desenvolvimento individual foi 
outorgada a licença para um produto: he-
parina de baixo peso molecular, e encon-
tram-se em desenvolvimento outros dois 
produtos sob monitoramento da ANVISA 
(Castanheira et al. 2011). 

Dessa maneira o marco regulatório em 
vigor desde 2010 vem a preencher algu-
mas lacunas das resoluções prévias e pro-
cura promover mecanismos de registro 
adequados para o novo contexto da indús-
tria brasileira.

4.4 COMPETÊNCIAS NACIONAIS NA ÁREA DE  
BIOLÓGICOS E BIOFÁRMACOS

neira continua e explícita, é provavelmente 
o fator mais relevante para dar conta do 
atual desenvolvimento da biotecnologia 
no Brasil. Isso vem se expressado no cres-
cimento do número de publicações cien-
tíficas nessa área ao longo das últimas 
décadas. Segundo o ISI-Thompson Index, 
as publicações científicas em biologia mo-
lecular e genômica cresceram constan-
temente entre 1998 e 2008, em razão de 
27% ao ano (Fonseca 2009: 26).

Além da presença na área de pesquisa 
acadêmica, a presença de pessoal alta-
mente qualificado é um dado constante na 
indústria de biotecnologia no Brasil. Como 
mostra o estudo da BRBIOTEC (2011: 18), 
entre as empresas maiores –mais de 50 
empregados- o nível geral de formação 
dentre os trabalhadores é alto, assim 
como também nas empresas médias. No 
caso das empresas pequenas e micro, em 
média, 25% delas têm pelo menos um 
doutor ou máster. 
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Por outra parte, é também possível 
identificar outras formas de impacto dos 
recursos humanos qualificados – resulta-
do dos programas de formação de pes-
soal- nos casos das FDB bem sucedidas. 
Ainda que o número de firmas economica-
mente solventes é muito pequeno, as que 
existem se desenvolveram em base as 
suas competências em recursos humanos 
(Tabela 10). Essas firmas, que atuam em 
um regime inovação baseado em ciência, 
não podem seguir uma estratégia de free 

Firma Área Principais produtos Base técnica

Alergolab Saúde

Kit de alta sensibilidade para diagnós-
tico de alergias com potencial para 
substituir os mecanismos correntes de 
diagnóstico

Medicina e Bio-
medicina 

Bioaptus
Laboratório 
Médico

Produção de anticorpo sintético que 
se comporta de maneira similar a um 
anticorpo monoclonal. 

Biologia

Microbiológica Farmacêutica

Produção de nucleosides e nucleoside 
análogos em grande escala. Isto inclui 
a transformação química de nuclesi-
des facilmente disponíveis e a síntese 
total de nucleosides 

Bioquimica

No entanto, esse tipo de dado deve 
ser qualificado à luz de trabalhos mais re-
centes e específicos sobre a indústria de 
biotecnologia. Como mostra a pesquisa 
feita por Fonseca (2009), nas empresas de 
biotecnologia, um dos principais proble-
mas que essas empresas encontram para 
seu desenvolvimento é a carência de pes-
soal técnico com formação intermediária. 
Esse tipo de competência é indispensável 
para o funcionamento de tais empresas, 
especialmente no momento de transição 
de uma “empresa virtual” dirigida e opera-
da por um ou alguns cientistas, para uma 
empresa com verdadeira capacidade pro-
dutiva. 

Por outra parte, ainda que exista pes-
soal altamente qualificado na indústria, a 
capacidade da biotecnologia nacional para 
transformar conhecimento em produção 
de bens e serviços tem sido questionada. 
Pesquisadores em biotecnologia acredi-
tam que sim existe uma forte capacidade 
de pesquisa científica, mas que a comu-

rider científico. As competências cientí-
ficas e tecnológicas endógenas são um 
quesito indispensável para iniciar um em-
preendimento econômico em esta área. 
É possível identificar vários casos de FDB 
que surgiram a partir de uma única idéia 
ou descoberta. Talvez, a restrição mais for-
te que essas firmas têm que fazer frente 
é superar a situação de “vendedoras de 
uma idéia” e virar empresas com capaci-
dade para participar de maneira sustentá-
vel no mercado.

Tabela 10 - Exemplos de FDB criadas em 
base à comercialização de uma idéia ou 

descoberta científica

Fonte: Elaboração própria em base à informação publicada pelas firmas

nidade de pesquisadores está fortemente 
orientada para a vida acadêmica e tem um 
desenvolvimento desigual segundo área 
de atividade24.  Tal percepção reflete uma 
visão geral dos estudos sobre biotecnolo-
gia para saúde humana no Brasil que diz 
respeito as limitações para o desenvolvi-
mento de empreendimentos de base bio-
tecnológica. Esse aparece como um dos 
principais gargalos na formação de capaci-
dades para a indústria nacional. Claramen-
te esse é um problema associado ao mo-
delo de formação de profissionais de alto 
nível no sistema acadêmico do Brasil. Mas 
não é somente um problema decorrente 
da formação dos profissionais em ciências 

24. Por exemplo, como citado em Bianchi (2012), pesquisadores entrevistados 
reconhecem o elevado nível de competência da comunidade científica brasilei-
ra, mas são extremamente críticos sobre as capacidades de inovação: “Nossa 
academia é uma academia extremamente competente... hoje contribuímos 
com 2,7% das pesquisas mundiais...Só que nós não conseguimos converter 
ainda este conhecimento básico gerado para uma aplicação pratica para ino-
vação. Talvez a gente tenha feito isto muito bem na área de agronegócio...O 
Brasil não tem competitividade na área de saúde em de biotecnologia, de fato.” 
Essa é uma visão compartilhada por outros pesquisadores que de maneira re-
corrente, salientam a diferença entre o desenvolvimento da produção científica 
e as capacidades de inovação (Bianchi 2012: 159).
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da vida no Brasil, senão que também é con-
sequência dos problemas estruturais do 
sistema de inovação brasileiro. De fato, re-
flete as debilidades estruturais da demanda 
industrial por pessoal altamente qualifica-
do. Uma indústria fortemente concentrada 
na produção de genéricos e medicamen-
tos com processo de desenvolvimento já 
conhecido tem uma escassa propensão a 
demandar pessoal com formação em nível 
de doutor (Reazie et al. 2008).

Uma das possibilidades para superar 
esse gargalo é o desenvolvimento de ca-

O desenvolvimento das atividades de bio-
tecnologia aplicada à saúde humana no Bra-
sil tem sido objeto de políticas em diferentes 
instâncias de governo, como nas políticas 
cientificas e tecnológicas para a as áreas de 
biotecnologia e saúde, nas políticas indus-
triais e também nas políticas de atenção à 
saúde, especialmente aquelas vinculadas 
com o atendimento universal que impulsio-
nam a demanda de serviços de saúde.

Esta subseção concentra-se nas políticas 
industriais e tecnológicas para o desenvol-
vimento de biotecnologia aplicada a saúde 
humana durante a última década, e apre-
senta também uma breve análise das ações 
mais recentes na área de saúde.

A política de apoio à biotecnologia no 
Brasil nos últimos anos pode ser descrita 

pacidades de produção e pesquisa a tra-
vés de experiências de cooperação entre 
os laboratórios públicos e as empresas 
privadas. Reis et al (2011) destacam a im-
portância da formação de capacidades 
para a produção de biológicos nos labo-
ratórios públicos, principalmente o Institu-
to Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. 
Esse processo de capacitação é o resul-
tado de diferentes experiências de trans-
ferência internacional de tecnologia assim 
como também da capacidade dessas ins-
tituições para a produção de vacinas.

4.5 IMPACTO POTENCIAL DA POLÍTICA INDUSTRIAL, 
TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

2002 2004 2006 2007 2007 2008 2011 2011

Fundo se-
torial PITCE

Subvenção 

Econômica

PACTI 2007-

2010
PDBIO PDP ENCTI 2011-2014 Plano Brasil 

Maior

Cria um 
mecanismo 
de apoio à 
biotecnolo-
gia em nível 

federal e 
coordenado 

em nível 
estadual

Fixa a ino-
vação como 
eixo central 
da política 
produtiva e 
de comér-
cio exte-
rior com 
destaque 
para a bio-
tecnologia 
como área 
portadora 
de futuro

Cria um 
instru-
mento 

específi-
co para 
aplicar 
o novo 

arcabou-
ço legal

Coloca a 
ênfase da 

CTI na gera-
ção de valor 
econômico

Estabelece 
critérios, 
metas e 
estrutura 
de gover-

nança para 
a política 
de biotec-

nologia

Recolhe 
os antece-
dentes em 

uma política 
mais abran-
gente com 
destaque 
para a bio-
tecnologia 
como área 
estratégica

Continua com e 
articulação entre 
os objetivos da 
política de CTI 
e os objetivos 
de desenvol-
vimento, com 
destaque para 
a biotecnologia 
em particular 
vinculada às 

necessidades do 
CIS.

Insere os 
objetivos da 

ENCTI dentro 
de uma polí-
tica geral de 
desenvolvi-

mento

Fonte: elaboração própria em base a Bianchi 2012.

como a construção de uma série de de-
graus sucessivos, seja na definição de me-
tas como na construção de uma estrutura 
de governança para a implementação dessa 
política. Não obstante, verifica-se a existên-
cia de alguns novos instrumentos dentro de 
um arcabouço básico que mantém os anti-
gos progamas. 

Durante a última década pode se perce-
ber certa continuidade e cumulatividade nas 
metas e objetivos propostos para o desen-
volvimento da biotecnologia no País. Como 
se mostra o Quadro 4, as diferentes políticas 
e os principais instrumentos vão somando 
novos aspectos ao mesmo tempo em que 
mantêm as idéias gerais e, em alguns ca-
sos, os objetivos específicos das políticas 
anteriores. 

Quadro 4 -  Construção cumulativa da política, 
leis e instrumentos de apoio à biotecnologia.
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A PITCE (Brasil, MDIC 2003). foi o co-
meço de um novo momento nas políti-
cas de CT&I, na medida em que fixou os 
grandes objetivos em matéria de produ-
ção, inovação e comércio exterior, com 
uma pretensão de abordagem sistêmica. 
No que tem a ver especificamente com 
biotecnologia, a PITCE estabeleceu a pre-
missa: a biotecnologia como uma área de 
oportunidade para o Brasil. Isso também 
foi feito no fundamento do Fundo Setorial 
de Biotecnologia e depois seria mantido 
no Plano de Ação 2007-2010 da Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvi-

Políticas Objetivos

Política de Indústria, Tecno-
logia e Comércio Exterior de 
2004 (PITCE)

- Hierarquizar a biotecnologia como uma área “portadora de futuro”

- Criar um espaço para a definição da estratégia de desenvolvimento da biotecnologia: 
“Fórum de Biotecnologia”

Política de Desenvolvimento 
da Biotecnologia de 2007, 
(PDBIO)

- Recolhe os critérios gerais definidos na PITCE

- Cria o Comitê de Biotecnologia como espaço de governança da Política

- Define objetivos específicos segundo quatro áreas e setores: Indústria, Ambiente, 
Agropecuária e Saúde.

- Define ações horizontais: investimentos, infra-estrutura, formação de recursos hu-
manos e aprimoramento do marco regulatório.

Plano de Ação 2007-2010 para 
Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento (PACTI)

- Mantém a definição da PITCE da biotecnologia como área “portadora de futuro”

- Recolhe a definição de áreas da PDBIO e define propostas específicas para o desen-áreas da PDBIO e define propostas específicas para o desen- da PDBIO e define propostas específicas para o desen-
volvimento de programas e produtos nas áreas estabelecidas pela PDBIO. 

- Define a previsão orçamentária do MCT para Biotecnologia 2008-2010 

Política de Desenvolvimento 
Produtivo de 2008 (PDP) 

- Recolhe as metas e objetivos fixados no Plano de Ação 2007-2010 para dar compe-
titividade à biotecnologia.

- Recolhe as definições de áreas estratégicas fixadas na PDBIO

- Agrega outras metas específicas já existentes em diferentes organismos encarrega-
dos da sua definição.

Estratégia Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 2011-
2014 (ENCTI)

- Mantém a definição da biotecnologia como área estratégica de fronteira

- Liga a estratégia de desenvolvimento da biotecnologia com as metas de desenvolvi-
mento nacional: saúde, alimentação e biodiversidade.

- Estabelece cinco metas (estratégias) dentre as quais se pode apreciar a continuidade 
com as políticas anteriores.

25. Esta política tem uma estrutura de governança relativamente complexa. O 
organismo público encarregado de implementar a PDBIO é o Comitê Nacional 
de Biotecnologia (CNB). Esse órgão foi criado pelo mesmo Decreto (Nº. 6.041) 
que estabeleceu a PDBIO. O Comitê tem uma organização complexa na que 
participam dezessete organismos coordenados pelo Ministério de Desenvol-
vimento Industrial e Comércio Exterior (MDIC) e pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) A estrutura de governança da PDBIO é uma 
amostra da complexidade própria da definição de políticas para setores base-
ados em ciência, os quais atravessam ou têm incidência em diferentes setores 
de atividade assim como também em diferentes organismos e agências de 
política. Por essa razão as políticas de biotecnologia não poderiam ficar só sob 
a responsabilidade de uma única organização, por exemplo, de um ministério 
de tipo setorial.

mento (PACTI), na Política de Desenvolvi-
mento Produtivo de 2008 e na ENCTI de 
2011. 

A Política de Desenvolvimento da Bio-
tecnologia (PDBIO), aprovada em 2007, 
por sua vez, especificamente voltada para 
a promoção da biotecnologia no País, 
passa a definir os critérios para a política 
nessa área e a estrutura de governança 
para a gestão e coordenação da mesma25. 

A tabela 11 mostra a continuidade en-
tre os objetivos para o desenvolvimento 
da biotecnologia entre as diferentes po-
líticas implementadas na última década.

Tabela 11 - Objetivos e metas para o 
desenvolvimento da biotecnologia

Fonte: elaboração própria a partir de Bianchi (2012).



Relatório de Acompanhamento Setorial 53

A partir das informações apresentada 
nesta seção, percebe-se o grande esfor-
ço de políticas levadas a cabo pelo Estado 
brasileiro para a promoção da biotecnolo-
gia na última década.

No entanto, uma questão central no 
tocante às diretrizes de política da última 
década diz respeito ao seu caráter cumu-
lativo. Trata-se portanto de avaliar se as 
políticas voltadas ao fortalecimento da 
biotecnologia em geral, e da biotecnolo-
gia na área da saúde em particular, consti-
tuem uma construção coerente que segue 
sucessivos degraus associados ao desen-
volvimento das capacidades industriais e 
à atenção das necessidades sanitárias da 
população, ou se essa cumulatividade é 
consequência de um efeito de inércia das 
políticas e instrumentos criados ao longo 
do período.

A análise do processo de cumulativi-
dade complementa-se com a análise de 
efeitos estruturante ou de fomento. Neste 
aspecto, de acordo com Erber (1992) as 
políticas industriais apresentam um cará-
ter estruturante quando estão orientadas 
para a mudança estrutural da base produ-
tiva e quando seu principal objetivo é criar 
um novo setor ou mercado que mude a 
composição da economia. Assim, no to-
cante às políticas voltadas ao desenvolvi-
mento da biotecnologia no País , a análise 
da lógica dessas políticas permite concluir 
que as mesmas têm uma pretensão es-
truturante. Entretanto, considerando os 
mecanismos de aplicação, bem como a 
estrutura econômica na qual operam, tais 
políticas têm o risco de ter simplesmente 
um efeito de fomento. Isso implica que as 
mesmas incentivam de maneira mais ou 
menos condicionada a criação de certas 
atividades, mas deixam para o mercado a 
função de articulação estrutural.

Além das políticas gerais de desen-
volvimento e das políticas de promoção 
da biotecnologia, o Brasil tem uma longa 
tradição de políticas de produção e inova-
ção em saúde que são promovidas pelo 
Ministério de Saúde. Na área de inovação 
em saúde, o Brasil conta com vantagens 
no plano institucional devido ao fato das 
políticas de CT&I estarem incorporadas 
também na política nacional de saúde. O 
Ministério da Saúde conta com um orça-
mento estável destinado especificamen-

te para esse tipo de atividade, o que tem 
permitido o desenvolvimento de diversos 
programas e políticas de apoio à base pro-
dutiva e de acesso aos medicamentos.

Em 2008 foi criado o Grupo Executivo do 
Complexo Industrial da Saúde (GECIS) que 
constitui um órgão colegiado encarregado 
especificamente da promoção de ações e 
medidas para regular e melhorar a eficiên-
cia do Complexo Industrial da Saúde. As 
diretrizes para o trabalho do GECIS partem 
do reconhecimento da saúde como um 
aspecto chave para o desenvolvimento 
do país e do desafio de contemplar o de-
senvolvimento de inovações endógenas e 
contribuir para a um sistema de bem estar 
que conte com o atendimento universal 
da saúde. Nesse marco a agenda atual do 
GECIS abrange temas de melhoramento 
de sistemas regulatórios, revisão de me-
canismos de apoio para a produção de 
medicamentos estratégicos e consolida-
ção de estruturas de suporte tecnológico.

Instrumentos de política

Dentre o leque de instrumentos coor-
denados pela política de CT&I, os mais im-
portantes são o Programa de Subvenção 
Econômica e os Fundos Setoriais. Ambos 
os programas são parte central da estra-
tégia definida nas políticas resenhadas 
acima. No entanto, no que refere a biotec-
nologia para saúde humana a execução 
desses programas tem apresentado um 
forte viés pró pesquisa mais que pró ino-
vação (Bianchi 2012) 

Além disso destaca-se a importância 
dos instrumentos do BNDES de apoio ao 
Complexo Industrial da Saúde. A aplicação 
desses instrumentos contempla toda a 
trajetória de crescimento das firmas, des-
de o apoio no momento de nascimento da 
firma até sua eventual entrada em opera-
ção no mercado de capitais.

A primeira etapa dentro da carteira de 
instrumentos que oferece o BNDES é co-
berta pelo Fundo CRIATEC26 que  oferece 
capital semente para novas empresas ino-
vadoras. 

Por outra parte, O Fundo Tecnológico 
(FUNTEC) trata-se de apoios financeiros 
não reembolsáveis para projetos de na-
tureza científico-tecnológica, realizados 

26. http://www.fundocriatec.com.br/
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em ICTs com participação de empresas.  
O FUNTEC define áreas para cada cha-
mada anual. Nos anos 2008, 2009 e 2010 
o foco do FUNTEC para a área de saúde 
esteve diretamente colocado sobre ati-
vidades relacionadas à biotecnologia em 
três subáreas: i) Desenvolvimento de bio-
-fármacos para as seguintes áreas tera-
pêuticas: oncologia, sistema nervoso, sis-
tema cardiovascular; ii) Desenvolvimento 
de equipamentos para diagnóstico e kits 
diagnósticos com base em biotecnologia 
avançada, ainda não produzidos no país; e 
iii) Desenvolvimento de vacinas ainda não 
produzidas no país (Capanema 2009: 15). 
O portfólio do programa FUNTEC a julho 
de 2010 estava composto em sua maioria 
por projetos de biotecnologia. Treze das 
dezoito empresas financiadas nesse mo-
mento tinham projetos de biotecnologia, o 
que corresponde-se com o 77% dos fun-
dos alocados27.  

Finalmente, o PROFARMA é provavel-
mente o programa de maior difusão do 
BNDES para apoio ao complexo de saúde, 
especificamente ao setor farmacêutico e 
através dele à biotecnologia para saúde 
humana28. O PROFARMA divide-se em 
cinco subprogramas: Produção, Exporta-
ção, Inovação, Reestruturação e Produ-
tores Públicos. Através dessas linhas de 
atuação o programa visa apoiar o investi-
mento no complexo de saúde. Trata-se de 
um programa de grande porte, que pro-
cura apoiar o fortalecimento do complexo 
de saúde aumentando a competitividade 
e reduzindo a vulnerabilidade externa do 
setor. Neste caso a biotecnologia tem uma 

participação menor, sendo o setor predo-
minante o farmacêutico (Bianchi 2012).

Além desses instrumentos, existem 
outros especificamente desenhados para 
apoiar a política de saúde e que também 
acabam por contemplar o apoio ao desen-
volvimento de biomedicamentos e biofár-
macos . Espera se contribuir com o aces-
so a medicamentos e com a redução do 
déficit comercial, estimulando a produção 
nacional de medicamentos de alto custo o 
de alto impacto sanitário. Dentre elas des-
tacam-se as Parcerias Público Privadas, 
onde participam laboratórios públicos e 
privados para desenvolvimento de produ-
tos. Elas foram desenhadas visando três 
objetivos: a dinamização da produção de 
princípios ativos no país, a regulação de 
preços dos produtos adquiridos pelo SUS 
e a garantia da oferta de produtos com 
qualidade (Reis et al. 2011: 34)

O principal mecanismo utilizado é o de 
transferência de tecnologia entre laborató-
rios públicos e privados, com garantia de 
compra da produção feita pelo parceiro 
privado. Um dos principais objetivos que 
espera-se obter e a geração de capacida-
des endógenas para a produção de prin-
cípios ativos, dentre eles os ingredientes 
dos produtos biotecnológicos. 

Até abril de 2012 existiam 29 parce-
rias formalizadas com 32 parceiros. Es-
sas parcerias estão orientadas para o 
desenvolvimento de 30 produtos finais, 
sendo 28 medicamentos (Moysés 2012). 
Um ano antes, Reis et al. (2011) identificaram 
cinco produtos biológicos dentre os objeti- dentre os objeti-
vos das parcerias firmadas (Tabela 12).

Laboratorio publico Parceiro privado Produto Indicacao terapeutica

IVB PharmaPraxis Adalimumabe
Artrite reumatoide e doen-

ça de Crohn

Bio-Manguinhos Pfi zer/Protalix Taliglucerase alfa Doença de Gaucher

Bio-Manguinhos Aché Betainterferon 1a Esclerose múltipla

Hemobras Cristália Fator VII recombinante Hemofi lia

Lafepe Cristália Toxina botulínica Relaxante muscular

27. Corresponde a R$ 151.580.000 em fundos não reembolsáveis

28. http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_
Financeiro/Programas_e_Fundos/Profarma/index.html

Tabela 12 - Parcerias público-privadas 
envolvendo produtos biológicos

Fonte: Reis et al 2011: 35
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A adoção e desenvolvimento da rota 
biotecnológica para a produção de fár-
macos e medicamentos é uma tendên-
cia que vem se consolidando em nível 
mundial e reflete mudanças significati-
vas tanto nas estratégias dos agentes 
produtivos e padrões de concorrência 
da indústria farmacêutica global, como 
nas orientações de políticas públicas. 
A análise apresentada neste relatório 
buscou, por um lado, caracterizar os 
determinantes econômicos, tecnológi-
cos e sociais que condicionam a traje-
tória recente de crescimento do setor 
biofarmacêutico no mundo e, por outro 
lado, procurou avaliar as estratégias de 
desenvolvimento da indústria biotecno-
lógica e biofarmacêutica em outras eco-
nomias emergentes tendo em vista as 
possíveis lições que podem ser extraí-
das destas experiências para a conso-
lidação da indústria biofarmacêutica no 
Brasil.

Esta análise comparativa envolveu 
o estudo das experiências da indústria 
biotecnológica e biofarmacêutica na 
China, Índia, Israel e Argentina. A análise 
das experiências da China e da Índia se 
justifica pelo fato de serem países que, 
além de integrarem o BRICS, compõem 
os chamados pharmerging markets, ca-
racterizados pelo elevado dinamismo 
recente no mercado farmacêutico e bio-
farmacêutico. Israel e Argentina, por ou-
tro lado, representam o caso de países 
em desenvolvimento que, apesar de 
contarem com mercados farmacêuticos 
de menor escala, vem ocupando nichos 
importantes na indústria biofarmacêuti-
ca mundial.  

Como ponto inicial é importante des-
tacar que em todos os casos analisados 
foi possível verificar o papel central de-
sempenhado pelo Estado no desenho 
e implementação de estratégias para 

5. CONCLUSÕES 

o desenvolvimento de competências 
nacionais relacionadas com diferentes 
segmentos da biotecnologia na área de 
saúde humana. Tais estratégias envolve-
ram a mobilização de instrumentos de 
política, tanto de caráter explícito como 
de caráter implícito, voltados ao fortale-
cimento da base produtiva, ao fomento 
à capacitação científica e tecnológica e 
à adequação do marco regulatório no 
tocante ao setor biofarmacêutico.

O quadro 5 a seguir apresenta uma 
síntese dos principais elementos que 
caracterizam as estratégias dos dife-
rentes países analisados no tocante ao 
desenvolvimento da indústria biofarma-
cêutica e biotecnológica.

Em todos os países analisados a bio-
tecnológica constitui um dos focos es-
tratégicos das estratégias nacionais de 
desenvolvimento, entretanto, nos casos 
da China, Índia e Israel, esse foco es-
tratégico recai especificamente sobre o 
setor biofarmacêutico. Os casos da Chi-
na e Índia apontam para existência de 
estratégias e políticas alternativas, re-
forçam a percepção de que a política de 
promoção da biotecnologia deve estar 
inserida na dinâmica de funcionamento 
do sistema de inovação em saúde, dado 
que não existe uma trajetória ou modelo 
único de desenvolvimento da indústria 
biotecnológica e biofarmacêutica no 
âmbito de países e regiões. 

Nesse sentido o caso da China mos-
tra como a produção de biofármacos 
se insere dentro de uma estratégia de 
posicionamento internacional da indús-
tria farmacêutica desse país liderada 
pelas diretrizes da política pública. Dita 
estratégia baseia-se na longa tradição 
de conhecimento em ciências da vida 
que se conjuga com o recrutamento de 
pesquisadores formados no exterior em 
técnicas modernas de pesquisa. Isso 
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fortalece a ampla rede de instituições 
públicas de pesquisa, qual se articula 
com uma indústria que – impulsionada 
desde a política pública - encontra-se 
atravessando um processo de reestru-
turação e concentração para obter ga-
nhos de escala. 

No caso indiano, percebe-se também 
uma forte presença do Estado, através 
da identificação da importância estraté-
gica da biotecnologia, conseguiu com-
binar uma estratégia que articula a P&D 
e produção para resolver problemas 
sanitários locais, junto com uma forte 
vocação exportadora, qual leva a um 
posicionamento global que abrange o 
setor de medicamentos e também de 
ingredientes ativos.

No caso de Israel as políticas de pro-
moção do setor biofarmacêutico se in-
serem no escopo de desenvolvimento 
das indústrias ligadas à ciência da vida, 
dentre as quais se destaca principal-
mente o segmento de equipamentos 
médicos. 

O equacionamento do arcabouço re-
gulatório revela-se como um elemento 
crítico para o desenvolvimento do se-
tor biofarmacêutico em todos os casos 
analisados. Apesar das especificidades 
associadas ao arcabouço regulatório de 
cada um dos países analisados é pos-
sível destacar duas estratégias dife-
renciadas no tocante á adequação dos 
regimes nacionais de propriedade inte-
lectual ao TRIPS. Nos casos da China, 

Índia e Israel, ficam evidentes os esfor-
ços do governo no sentido de favorecer 
o estágio incremental das inovações no 
setor biofarmacêutico a partir do amplo 
uso das flexibilidades e salvaguardas 
previstas no TRIPS. Nos caso brasilei-
ro como no argentino verifica-se ainda 
o uso incipiente destas flexibilidades e 
salvaguardas. 

Outro elemento associado ao arca-
bouço regulatório refere-se ao uso do 
poder de compra do Estado como um 
instrumento de estímulo à produção e 
inovação no setor biofarmacêutico de 
forma articulada com as necessidades 
nacionais de saúde. Neste aspecto, 
destaca-se a forte articulação entre o de-
senvolvimento da base produtiva em bio-
farmacêutica e a demanda nacional em 
saúde tanto na China como na Índia. No 
caso chinês verifica-se na política gover-
namental uma clara percepção do impacto 
da política nacional de saúde sobre as de-
mandas que recaem sobre a base produ-
tiva. No caso da Índia, verifica-se o amplo 
uso do poder de compra do Estado para 
promoção de segmentos estratégicos 
como o de produção de vacinas. No caso 
do Brasil, percebe-se igualmente uma 
crescente articulação entre a demanda do 
SUS e o estímulo à inovação em medica-
mentos biológicos. Entretanto, tal articula-
ção consiste num fenômeno recente que 
coincide com a convergência entre a polí-
tica industrial e tecnológica e a política de 
saúde no decorrer dos últimos anos.
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Quadro síntese - Características do setor 
biofarmacêutico em países selecionados

País/ 
dimensão Argentina Brasil China India Israel

Base produtiva

Farmacêuticas tradicionais e no-
vas empresas dedicadas a bio-
tecnologia - 27 FDB dedicadas à 
saúde humana.

                                                                                                                                                      
                                                                                                   

Operam com escala significa-
tivamente menor do que as 
empresas biotecnológicas inter-
nacionais

Universo estimado de 
31 FDB, envolvendo 
tanto farmacêuticas 
tradicionais como pe-
quenas empresas de 
base biotecnológica 
dedicadas à saúde 
humana.

Papel destacado de 
laboratórios públicos

Esforço recente de 
constituição de gran-
des grupos farma-
cêuticos nacionais 
com foco na produ-
ção de medicamen-
tos biotecnolóigicos

Crescente inserção 
no mercado externo, 
via fusões e aquisi-
ções entre empresas 
chinesas e labora-
tórios na Europa e 
EUA. Dados restritos 
apontam para exis-
tências de mais de 
400 empresas de bio-
tecnologia

Alianças estratégicas 
de empresas chine-
sas com centros de 
pesquisa e empresas 
multinacionais  

O governo faz inves-
timentos substanciais 
no setor biofarmacêu-
tico visando a lideran-
ça do mercado biofar-
macêutico até 2020

Forte inserção no 
mercado externo, 
com crescente am-
pliação de plantas 
industriais e laborató-
rios de P&D das far-
macêuticas indianas 
na Europa e América 
do Norte.

Já existem mais de 
20 empresas india-
nas fabricando bios-
similares num mer-
cado que é estimado 
em mais de US$ 2 
bilhões

Crescimento expressi-
vo do setor biofarma-
cêutico no decorrer da 
última década.

Elevado dinamismo na 
criação de empresas 
de biotecnologia na 
área de saúde huma-
na. Dados imprecisos 
apontam para existên-
cia de 200 empresas 
entre empresas farma-
cêuticas tradicionais e 
biotecnologia.

Empresas do segmen-
to biofarmacêutico no 
foco de  aquisições e 
fusões das grandes 
multinacionais farma-
cêuticas

Foco da produ-
ção biofarma-
cêutica

Biossimilares como alvo estra-
tégico, destaque para produção 
de hormônios de crescimento e 
biológicos para doenças infec-
ciosas

Produção ainda res-
trita principalmente 
à medicamentos bio-
lógicos de primeira 
geração com incor-
poração progressiva 
de biofármacos de 
segunda geração. 
destaque para pro-
dução de hormônios 
de crescimento, in-
terferonas,  vacinas 
recombinantes.

Mercado dominado 
pelos biossimilares 
capacidade para pro-
duzir 8 em cada 10 
produtos biomédicos 
mais vendidos em 
nível mundial.

Proteínas recombi-
nantes humanas - in-
terferons, hormônios 
do crescimento e in-
sulina-. Capacitação 
para produzir anticor-
pos monoclonais em 
grande escala.  

Ampla capacidade 
para produção de 
biossimilares. Já 
existem mais de 50 
biossimilares no mer-
cado indiano.

 O segmento de va-
cinas representa a 
maior fatia do mer-
cado biofarmacêuti-
co, com participação 
crescente de reagen-
tes para diagnóstico, 
proteínas terapêuti-
cas e estatinas.

Forte especialização 
na produção de biome-
dicamentos para tra-
tamento de distúrbios 
neurológicos, câncer e 
doenças autoimunes. 
Projeção recente em 
novas áreas terapêuti-
cas relacionadas com 
medicina regenerativa 
e terapia celular.
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País/ 
dimensão Argentina Brasil China Índia Israel

Marco Regula-
tório

Adequação integral ao TRIPS, 
com uso restrito de salvaguar-
das e flexibilidades.

Adequação integral 
ao TRIPS, com uso 
restrito de salvaguar-
das e flexibilidades. 
Esforço recente de 
adequação aos re-
querimentos e espe-
cificidades dos medi-
camentos biológicos.

Registro de produtos 
biológicos já conta 
com uma normati-
va da Anvisa (RDC 
55/2010) que favo-
rece  a produção de 
produtos biológicos 
não novos;

Adequação gradativa 
ao TRIPS com  amplo 
uso de salvaguardas 
e flexibilidades do 
TRIPS.

Esforço recente de 
melhoria do marco 
regulatório, demasia-
damente complexo. 
burocrático e moroso. 
Reforço da legislação 
de proteção à proprie-
dade intelectual  

Adequação gradativa 
ao TRIPS com  amplo 
uso de salvaguardas 
e flexibilidades, uso 
de prazo de carência 
para aplicação plena 
das regras.

Estrutura regulató-
ria descentralizada 
com a coexistência 
de diversos órgãos 
federais que operam 
conjuntamente na 
aprovação de produ-
tos biológicos.

Encontra-se me fase 
de reestruturação 
do marco regulató-
rio para contemplar 
necessidade do seg-
mento biofarmacêu-
tico. 

Adequação gradativa 
ao TRIPS com  amplo 
uso de salvaguardas e 
flexibilidades, uso de 
prazo de carência para 
aplicação plena das 
regras.

Esforço recente de 
alinhamento do ar-
cabouço regulatório 
com orientações dos 
modelos regulatórios 
americano e europeu 
e estabelecimento de 
acordos de reconheci-
mento mútuo

Infraestrutura 
científica e tec-
nológica

O país conta com mais de 100 
institutos de pesquisa envolvi-
dos com pesquisa na área de 
biotecnologia.

Longa tradição em pesquisa em 
ciências da vida. Fortes capaci-
dades de pesquisa em empre-
sas e ICTs. Empresas líderes 
(BIOSidus) geram spin offs

Forte capacitação em 
pesquisa científica 
com crescente parti-
cipação na produção 
científica mundial. 

Investimento público 
na formação de pes-
quisadores.

 Empresas líderes 
(Biobrás) geram spin 
offs mas também des 
acumulação

Longa tradição em 
tratamento de seres 
vivos e da medicina 
tradicional, mas tam-
bém em avanços na 
biotecnologia e bio-
medicina modernas 
obtidos nas cinco úl-
timas décadas. 

 

Conta com o segun-
do maior orçamento 
mundial para ativida-
des de P&D após o 
EUA.. Forte política 
de atração de talen-
tos chineses do ex-
terior

Conta com oferta 
abundante de enge-
nheiros e cientistas 
com elevada capa-
citação. Segundo 
maior grupo de pro-
fissionais médicos de 
fala inglesa no mun-
do além dos EUA.

Ampliação significati-
va dos recursos des-
tinados a C&T pelo 
governo indiano na 
última década

O país conta com 
o maior número de 
cientistas per capita 
do mundo. 35% das 
atividades de pesqui-
sa estão relacionadas 
com a área de ciências 
da vida.

Forte política de atra-
ção de talentos do 
exterior.

Detém o segundo 
lugar em termos de 
patentes per capita no 
campo biofarmacêuti-
co, e o  oitavo lugar em 
termos absolutos

Fonte: Elaboração própria

O grande desafio para o Brasil é encami-
nhar uma estratégia coerente que articule o 
processo de transformação que está atra-
vessando a indústria farmacêutica nacional 
- em face às mudanças no cenário mundial 
- com o desenvolvimento das capacitações 
locais em biotecnologia nos diferentes es-
paços institucionais. 

Isso implica evitar o divórcio entre as 
políticas de promoção da biotecnologia e a 
dinâmica de funcionamento do Complexo 
Econômico Industrial da Saúde (CEIS), que 
abrange inclusive os segmentos de servi-
ços de saúde e os desenhos institucionais 
de atenção à saúde. As diretrizes gerais da 

atual política industrial, tecnológica e de 
saúde tem buscado conseguir essa articu-
lação entre a esfera científico-tecnológica e 
a esfera produtiva e de atenção à saúde. 
Porém esse é um objetivo ambicioso de 
difícil desenho e implementação. As novas 
políticas impulsionadas pelo Ministério da 
Saúde através do GECIS representam um 
avanço significativo na construção novos 
instrumentos de política. Em particular, 
o desenho de instrumentos como as Par-
cerias para Desenvolvimento Produtivo 
(PDPs), permite trabalhar a partir das ne-
cessidades da demanda – demanda públi-
ca neste caso. Ademais, são políticas que 
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colocam os problemas tecnológicos no 
centro de problemas produtivos e de de-
manda pública de soluções sanitárias.

Dentro desse panorama geral aparecem 
alguns problemas que devem ser conside-
rados como desafios específicos no marco 
do desafio estratégico maior:

- O processo de fortalecimento das ca-
pacidades de P&D, escalonamento e pro-
dução nas empresas farmacêuticas é um 
fator crítico para uma transformação estru-
tural na capacidade produtiva da indústria 
nacional;

- Os laboratórios públicos desempe-
nham um elo fundamental do sistema 
nacional de inovação em saúde enquan-
to difusores de inovações e núcleo de 
capacitações que refletem integralmente 
a demanda nacional em saúde. É preciso 
avançar no processo de modernização e re-
estruturação da gestão desses laboratórios 
a partir de programas governamentais;

- A experiência de Israel mostra a impor-
tância de oferecer sinais estratégicos para 
a produção das pequenas empresas dedi-
cadas a biotecnologia para saúde humana. 
No Brasil essas empresas tem recebido um 
forte apoio público, mas poucas delas con-
seguem se inserir em uma dinâmica produ-
tiva sustentável.

- É preciso revisar as orientações estra-
tégicas das políticas públicas para o desen-

volvimento da biotecnologia, de maneira 
de manter o processo de acumulação da 
última década e ademais conseguir que as 
mesmas contribuam para um efeito estru-
turante no CIS.

Finalmente, também é importante res-
saltar que a inserção brasileira nas novas 
plataformas da biotecnologia na área da 
saúde deve refletir integralmente as espe-
cificidades do Sistema Nacional de Inova-
ção em Saúde no Brasil, seja no tocante às 
características da base produtiva e tecnoló-
gica nacional em saúde como em relação 
às particularidades da sua base institucio-
nal que incorpora, entre outros elementos, 
o próprio modelo de atenção à saúde e o 
arcabouço regulatório29. Ainda que a princí-
pio tal orientação pareça óbvia, percebe-se 
frequentemente uma desconexão entre os 
programas e políticas voltadas ao desenvol-
vimento da base produtiva em saúde e a di-
mensão sistêmica do processo de criação 
de capacitações produtivas e inovativas no 
âmbito dos diferentes segmentos que inte-
gram o complexo industrial da saúde. Um 
dos pontos críticos destacados neste estu-
do diz respeito ao impacto restrito das atu-
ais políticas de promoção da biotecnologia 
no país, dada a restrita articulação de tais 
políticas, entre si, e com a própria lógica es-
pecífica do sistema de inovação em saúde 
no Brasil. 

29. Para uma discussão sobre a dinâmica do Sistema Nacional de Inovação 
em Saúde no Brasil e sua articulação com o Complexo Econômico Industrial 
da Saúde ver Gadelha et al (2012)
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