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RESUMO EXECUTIVO

1. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
QUÍMICO-FARMACÊUTICA

1.1. Características Estruturais do Setor Farmacêutico/Farmoquímico

O mercado internacional de produtos farmacêuticos para uso humano costuma ser dividido
em ético e não-ético. Os produtos éticos são os que têm sua propaganda e promoção dirigidas
fundamentalmente às profissões médica, farmacêutica e afins. Incluem o conjunto dos
medicamentos vendidos exclusivamente através de receita médica, embora também alguns dos
produtos de balcão, os chamados OTC (Over-The-Counter). Os não-éticos compõem a maior
parte dos produtos OTC, que dispensam receita médica para serem comercializados, e
representam uma fração relativamente pequena do mercado mundial (cerca de 15% nos países da
OCDE). Os medicamentos éticos, por sua vez, podem ser subdivididos em produtos genéricos e
patenteados. Estes últimos representam a maior e mais dinâmica parcela do mercado, embora
variando consideravelmente de país para país; são os medicamentos mais recentes e
tecnologicamente mais avançados, introduzidos pelas grandes empresas multinacionais do setor.
Os genéricos são produtos que tiveram sua patente expirada e que passaram então a ser fabricados
por outros produtores além do que detinha a patente original; compõem uma parcela menor
porém não desprezível do mercado (em torno de 30% nos EUA).

A cada uma dessas categorias de medicamentos corresponde um certo padrão competitivo.
No caso dos produtos não-éticos, a concorrência está baseada fundamentalmente na fixação e
exploração de marcas através de intensa publicidade. No segmento dos medicamentos éticos
patenteados, o maior e mais dinâmico deles, a capacidade de lançar novos produtos é a grande
arma competitiva das empresas, tarefa difícil e custosa, que restringe o mercado às grandes firmas
multinacionais da indústria farmacêutica. No caso dos genéricos, o marketing e a capacidade
inovativa têm menor importância. A competição em preços é fundamental, o que impõe atenção à
tecnologia de processo e às escalas mínimas de produção.

A competição em classes terapêuticas é uma característica importante da indústria.
Embora as grandes empresas detenham parcelas relativamente pequenas do mercado global, isto
não significa um baixo grau de concentração na medida em que o controle do mercado é exercido
no interior das classes terapêuticas. Todavia, isto não elude a intensa competição em produto
existente neste segmento da indústria, que altera o tempo todo os market-shares das empresas no
interior de cada classe terapêutica. As empresas farmacêuticas realizam esforços notáveis em
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pesquisa e desenvolvimento para obter um fluxo contínuo de novos produtos, condição essencial
para manter suas (instáveis) fatias de mercado. Assim, os gastos em P&D atingem cifras elevadas
em comparação com outras indústrias, ultrapassando freqüentemente o valor de 10% das vendas.
E o fato de que essas atividades de P&D não apenas são custosas como têm sido crescentemente
custosas, além de requererem pessoal altamente qualificado, implica a existência de altas barreiras
à entrada neste segmento da indústria farmacêutica.

1.2. Estratégias das Empresas Líderes

As multinacionais farmacêuticas atuam de forma verticalizada, isto é, em todos os estágios
de fabricação, que são os seguintes: 1º) P&D de novos fármacos; 2º) produção industrial do
fármaco; 3º) produção de especialidades farmacêuticas (medicamentos); e 4º) marketing e
comercialização das especialidades. Todavia, centralizam em seus países de origem os dois
primeiros estágios (que compreendem a indústria farmoquímica, onde se concentram a maior parte
das dificuldades tecnológicas da produção de um medicamento) e distribuem-se pelos diversos
países na realização dos dois últimos (indústria farmacêutica propriamente dita), retirando assim o
máximo proveito do comércio intra-firma e do monopólio (temporário) resultante das inovações
tecnológicas.

Para fazer face aos custos crescentes de P&D e às necessidades de adquirir rapidamente
outras capacitações, as empresas líderes vêm promovendo fusões e incorporações.

Apesar da ênfase continuada na busca de novas moléculas, que garantem altas margens de
lucro, as grandes empresas vêm incorporando às suas estratégias uma atenção cada vez maior ao
mercado de produtos genéricos em função do crescimento consistente que este vem apresentando.

1.3. Fatores Determinantes da Competitividade

. Fatores internos à empresa

No que se refere aos fatores internos à empresa, embora sejam necessárias qualificações
em função do segmento de mercado considerado, a capacitação tecnológica e em marketing são
fundamentais. O sucesso no lançamento de novos produtos depende crucialmente da eficácia das
atividades de P&D e de promoção de vendas. No caso da produção de genéricos o domínio da
tecnologia também é essencial para a concorrência em preços.
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. Fatores estruturais

Em termos dos fatores estruturais, além de aspectos já mencionados como significativas
barreiras tecnológicas à entrada ou especialização em classes terapêuticas, cabe assinalar algumas
tendências tecnológicas, a começar pela possível emergência de um novo paradigma tecnológico
na indústria, baseado na biotecnologia. Apesar de algumas controvérsias, há sinais claros de um
processo de transição tecnológica em curso. Possivelmente a questão não esteja na substituição do
antigo paradigma de "síntese química" pelo novo paradigma "biotecnológico", mas sim na
transformação profunda da P&D farmacêutica, através do uso de novas ferramentas. Eventuais
mudanças na estrutura industrial do setor devem ser no sentido de reforçar, e não de solapar, a
posição das empresas líderes.

Outras tendências importantes a registrar são a redução das quantidades físicas dos
produtos com ação terapêutica (implicando concentração espacial da produção químico-
farmacêutica) e a especialização crescente das instalações farmoquímicas (ampliando a
possibilidade de subcontratação de etapas específicas de síntese por terceiros).

. Fatores sistêmicos

Com relação aos fatores sistêmicos, deve-se ressaltar que, apesar de dominado por
grandes empresas privadas internacionais, o mercado mundial de medicamentos é marcado por
forte intervenção governamental, o que confere ao ambiente institucional da indústria uma série de
características que repercutem sobre seu padrão de concorrência e sua dinâmica. As idéias de
laissez-faire, desregulamentação, confiança nas forças do mercado etc., passam distante da
realidade da indústria farmacêutica. Os governos intervêm pesadamente, estimulando a prescrição
de genéricos, controlando preços ou margens de lucro das empresas, atividades de marketing,
condições de segurança e de eficiência dos medicamentos etc.
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2. COMPETITIVIDADE DO SETOR QUÍMICO-FARMACÊUTICO BRASILEIRO

2.1. Diagnóstico da Competitividade da Indústria Brasileira

Cabe, preliminarmente, observar algumas características específicas da indústria
farmacêutica brasileira face ao quadro existente em nível mundial. A primeira delas é sua forte
internacionalização: mais de 80% do mercado nacional de medicamentos é ocupado por empresas
estrangeiras. Outro traço importante - não desconectado do anterior - é seu baixo nível de
integração vertical: o segmento químico-farmacêutico é ainda pouco desenvolvido, apesar do
crescimento registrado na década de 80.

Deve-se também considerar a forte descontinuidade entre os níveis de capacitação
tecnológica, financeira e de marketing requeridos para atuar no mercado de produtos patenteados
e no de genéricos. A dimensão dos recursos e as qualificações necessárias para realizar as
atividades do estágio 1 (P&D de novos fármacos) extrapolam em muito as capacidades das
empresas nacionais vinculadas ao setor farmacêutico. Isto não ocorre no caso dos genéricos, onde
se parte de uma molécula já conhecida, resumindo o problema ao estágio 2 (produção industrial
do fármaco), muito menos exigente em termos dos níveis de competência tecnológica e de
investimento requeridos. Esta é, portanto, uma área de atuação acessível às empresas brasileiras,
onde se pode pretender alcançar uma posição competitiva, ao passo que no segmento de produtos
patenteados, concorrendo com as grandes empresas através da descoberta e lançamento de novas
drogas, não há perspectiva nem a médio prazo (talvez nem a longo) de adquirir competitividade.

. Desempenho

Em matéria de desempenho, registraram-se avanços significativos na década de 80 na área
de fármacos já descobertos (que no caso brasileiro não se retringe aos genéricos por força da
legislação de não reconhecimento de patentes; mas tudo indica que isto irá mudar a curto prazo).
A produção e a exportação aumentaram: o faturamento do setor, que não chegava a US$ 270
milhões em 1982, atingiu aproximadamente US$ 500 milhões em 1991 (sendo que antes do Plano
Collor estava na casa dos US$ 600 milhões); as exportações cresceram de US$ 120 milhões para
US$ 200 milhões entre 1985 e 1991.

Apesar das importações terem registrado um crescimento de US$ 280 milhões em 1985
para US$ 450 milhões em 1991 (após uma certa estabilidade durante a metade inicial dos 80),
ocorreu uma redução da participação relativa dos fármacos, acompanhada de um aumento
correspondente da dos intermediários, fato coerente com o aumento da produção interna. Mas a



5

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

partir do governo Collor houve um recuo, em função das mudanças no quadro institucional e do
agravamento da situação econômica do país.

. Estratégias

As diferenças significativas de estratégias das empresas revelaram-se mais ou menos
apropriadas à busca da competitividade. Houve a iniciativa razoavelmente ambiciosa da Norquisa,
constituindo a Nortec como uma empresa de P&D e de produção químico-farmacêutica, e
atuando na ponta do mercado através de um laboratório (Biolab). Embora seus resultados não
estejam consolidados, a estratégia adotada (articulação intra-grupo de várias atividades químicas,
presença no mercado de produtos finais e investimentos de monta em tecnologia) parece adequada
ao desenvolvimento da farmoquímica. Ao lado da Norquisa, outras empresas também
participaram, em escala mais modesta, desse esforço de investimento no setor com estratégias
tecnológico-produtivas ofensivas.

Existe também o caso das empresas estrangeiras, cuja lógica de atuação global tende a
limitar o processo de verticalização. Em diversos casos, a produção se limita a poucas etapas de
síntese a partir de precursores importados altamente elaborados, configurando uma produção de
"fachada". Também outras empresas nacionais, especialmente do setor farmacêutico, revelam uma
"cultura" concorrencial pouco apropriada à atuação no setor farmoquímico, refletida em uma
estratégia que não contempla adequadamente as questões do desenvolvimento tecnológico, da
eficiência produtiva e gerencial etc.

. Capacitação

O resultado em termos de capacitação é bastante razoável para as empresas com
estratégias mais ofensivas. De modo geral, a capacitação tecnológica em termos de estágio 2
ampliou-se, acompanhando esse avanço da produção. São bons os padrões de qualidade atingidos,
bem como a eficiência dos processos, o que é indissociável das atividades de P&D. Outras
questões que interferem na produtividade global (como lay-out, Planejamento e Controle da
Produção etc.) também são objeto de atenção.

Ocorre que, em decorrência da grande heterogeneidade de empresas e da instabilidade do
setor, esta constatação não pode ser generalizada: no 2º estágio, o comprometimento com a
produção assumido por empresas de diversos tipos varia significativamente. Isto se traduz em
muitos casos num baixo grau de verticalização e numa instabilidade de atuação na área químico-
farmacêutica (facilitada pelos custos de saída relativamente baixos).
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. Fatores internos à empresa

Quanto aos fatores internos à empresa, a principal dificuldade está relacionada ao ponto
já mencionado de que determinadas empresas, por sua lógica (internacional) de atuação ou por
sua "cultura" concorrencial específica, adotam estratégias defensivas que se refletem
negativamente na aquisição das capacitações técnico-produtivas, gerenciais etc.

. Fatores estruturais

Sobre os fatores estruturais cabe observar que problemas como o acesso à tecnologia
(via desenvolvimento interno, principalmente), insumos e equipamentos, o tamanho do mercado
ou as escalas de produção não constituem obstáculos intransponíveis à competitividade. Na
relação com fornecedores internos deve ser ressalvada a dificuldade ainda existente de
aproximação aos padrões internacionais de custo e qualidade (problema comum aos setores de
alta tecnologia que se ressentem particularmente do fato de estarem imersos em um tecido
industrial subdesenvolvido).

As tendências internacionais criam dificuldades como no caso do aumento da concentração
espacial da produção químico-farmacêutica derivado da redução das quantidades físicas dos
fármacos modernos. Entretanto, a especialização crescente das instalações farmoquímicas abre
oportunidades para a subcontratação de etapas específicas de síntese por terceiros, que podem
estar localizados no Brasil.

. Fatores sistêmicos

Os fatores sistêmicos são os que mais fortemente afetam a competitividade. Se o tamanho
do mercado não é problema, sua instabilidade o é, particularmente a do mercado institucional -
fato relacionado tanto ao processo recessivo como à destruição do poder de compra do Estado. A
conjuntura macroeconômica extremamente desfavorável e as políticas governamentais
inadequadas constituem um sério obstáculo à competitividade. De modo geral, contrastando com
o que ocorre nos países desenvolvidos, a atuação do Estado brasileiro na área farmacêutica é
marcada pela fragilidade institucional e pelo casuísmo na definição de políticas relacionadas ao
setor, tanto as de cunho sanitário como as de ordem econômica. Nos anos 80, medidas
protecionistas e de fomento deram impulso à produção farmoquímica, mas foram novamente
revertidas no governo Collor. Por sua vez, o agravamento da crise econômica gera instabilidade,
repercute sobre o custo de capital, desincentivando o investimento, além de reduzir o mercado.
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Vale também mencionar outros tipos de dificuldade decorrentes da ação estatal como o
número elevado de impostos, os custos indiretos da mão-de-obra, dificuldades de ordem
burocrática às importações etc.

A baixa disponibilidade de recursos humanos qualificados, conseqüência do mercado
relativamente restrito da química fina no país, também merece menção.

Finalmente, questões relacionadas à infraestrutura são de menor impacto sobre o setor.
Existem problemas localizados (o maior deles possivelmente esteja no transporte rodoviário) mas
não se pode atribuir a eles um papel decisivo sobre a competitividade.
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3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS

3.1. Políticas de Reestruturação Setorial

O tema da reestruturação setorial não tem para o setor farmoquímico a mesma urgência e
relevância que para os setores de commodities do complexo químico. Como vimos, as economias
de escala não são tão fundamentais; existem empresas farmoquímicas pequenas, altamente
especializadas, produzindo à façon, e com capacidade de competir no mercado mundial. De todo
modo, existem diferentes formas de atuação na indústria, que as ações de governo precisam levar
em consideração.

Primeiro, iniciativas como a da Norquisa, suportada por um grande grupo químico, com
atuação na ponta do mercado e capacidade para investir em tecnologia (aliás, conjunturalmente
enfraquecida na atual crise), constituem um "modelo" de desenvolvimento da indústria com
elevado potencial de exploração. Não deve ser entendido como o único ou o melhor, embora seja
o que aponta mais nitidamente para uma capacidade futura de atuação no estágio 1 (P&D de
novos fármacos). O problema é que este "modelo", aparentemente por razões circunstanciais, não
está conseguindo decolar no caso da Norquisa e não obteve adesões de outros grandes grupos
químicos. Embora não estejam claras as condições que precisam ser satisfeitas para que isto
ocorra, é importante que o governo mantenha a sinalização (hoje praticamente abandonada) de
que a química fina é um segmento prioritário.

Segundo, as multinacionais podem desempenhar um papel não desprezível no
desenvolvimento do parque farmoquímico, desde que determinadas condições sejam cumpridas - a
principal delas é estabilidade, tanto macroeconômica como das regras do jogo. É verdade que
pela lógica internacional dessas empresas, e pelas tendências recentes de concentração espacial da
produção, a via da importação direta é a privilegiada. Mas o Brasil oferece um certo conjunto de
atrativos (tamanho do mercado, condições de infra-estrutura, comprometimento com
investimentos passados, especialmente no caso das grandes empresas químicas, para citar alguns)
que o torna uma alternativa viável para sediar alguns investimentos internacionais na área de
produção de fármacos. Novamente o ator fundamental - secundado pelas empresas estrangeiras -
é o governo, incentivando os investimentos em química fina através de políticas apropriadas de
comércio exterior e de propriedade industrial e, principalmente, garantindo a estabilidade
econômica e institucional. Como se verá adiante na discussão sobre os fatores sistêmicos, isto não
significa concessões em toda a linha aos interesses das empresas estrangeiras, mas sim regras
estáveis, em primeiro lugar, e que tornem atrativa a produção interna frente à alternativa da
importação.
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Terceiro, como acontece em diversos países europeus, a indústria de química fina
(extrapolando os fármacos, portanto) precisa dispor de uma rede densa de pequenos produtores
altamente competitivos. Em sua montagem, iniciativas como a do Projeto CEME-CODETEC são
válidas, não se esquecendo de levar em conta a "cultura" concorrencial das empresas interessadas
em diversificar em direção à área de fármacos. Como mostra esse Projeto, múltiplos atores podem
atuar neste caso: órgãos governamentais de fomento, instituições de pesquisa e empresas privadas
e públicas.

3.2. Políticas de Modernização Produtiva

Com relação a modernização, cabe destacar a necessidade de facilitar a compra de
equipamentos com instrumentalização adequada. Afora o custo de capital, que é um problema
econômico geral, existem dificuldades burocráticas de importação (as dificuldades econômicas,
derivadas dos custos de importação, diminuíram significativamente graças à abertura comercial).
Outro problema é o da disponibilidade dos equipamentos de laboratório, que poderiam ser
importados em condições especiais como medida de apoio à pesquisa.

Além das facilidades de importação, medidas amplas de apoio à P&D, com base em
incentivos fiscais e financeiros, são oportunas em um setor de tecnologia sofisticada, que depende
de gastos nessa área para se manter competitivo. Nesse sentido, é importante a efetiva
implementação da lei de incentivo à capacitação tecnológica.

A maior eficiência da normalização, em particular no que se refere a elaboração dos
regulamentos técnicos pertinentes à área de medicamentos e a maior severidade na fiscalização
sanitária são também medidas que contribuem para a modernização, uma vez que implicam a
fixação de maiores padrões de qualidade. Sem elas, a própria relação entre
qualidade/produtividade e competitividade fica comprometida. Programas como o PBQP serão
mais efetivos se houver mecanismos de controle punindo aqueles que, por negligência ou
incapacidade, não obedecem os regulamentos que devem ser rigidamente observados para o bem-
estar da população. Portanto, o reaparelhamento da DIMED (Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária de Medicamentos) deveria receber máxima prioridade.

Por fim, a modernização produtiva também depende de recursos humanos qualificados e
as empresas demonstram ter meios precários de investimento em formação de pessoal (apesar de
caber a elas assumir parte da responsabilidade nessa tarefa). Incentivos governamentais a esse tipo
de gasto, somado aos tradicionais esforços de aproximação entre universidade e indústria, também
poderiam ser medidas úteis nessa área.
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3.3. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos

Como se viu, os fatores sistêmicos de competitividade são decisivos nessa indústria. Em
primeiro lugar, ela está sendo duramente afetada pelo quadro macroeconômico geral,
particularmente pela retração do mercado interno e pelos níveis elevados de inflação e da taxa de
juros. Fazem parte desse quadro a queda ainda mais violenta do mercado institucional e o fim das
atividades de fomento, como os financiamentos em condições favorecidas. Portanto, é óbvia a
necessidade de retomada do controle da economia e do gasto público. Este, voltando a existir, é
um instrumento importante, até aqui negligenciado pela política industrial para o setor. Uma
sugestão interessante seria a adoção de produções exclusivas (para fatias do mercado, não todo
ele) que exigissem em contrapartida o cumprimento de metas de capacitação industrial e
tecnológica. Por exemplo, a CEME reservaria uma parcela de suas compras de um dado produto,
por um período pré-determinado e dentro de uma faixa pré-estabelecida de variação frente aos
preços praticados no restante do mercado, a produtores nacionais comprometidos em atingir
determinadas metas produtivas e tecnológicas. Isto garantiria a tão necessária estabilidade de
mercado para os investimentos em P&D, sem gerar a acomodação característica das reservas de
mercado.

Na área de comércio exterior é preciso reconhecer a necessidade de algum protecionismo,
não apenas por ser este um setor não consolidado, mas também para fazer frente a práticas
concorrenciais predatórias, freqüentemente observadas no cenário internacional. Além da
gradação tarifária, deve-se manter um certo nível de barreira alfandegária (entre 20 a 40%) para
fármacos produzidos no Brasil.

Deve ficar claro que esta não é uma posição contrária à abertura externa. Esta é positiva,
como reconhecem alguns dos próprios produtores, mas seu cronograma tem imposto prazos
muito curtos. Ademais, alguns produtos farmoquímicos são vendidos no mercado mundial como
excedentes de produção, a preços iguais aos custos variáveis, e mesmo a preços que não têm
nenhuma relação com custos de produção (caso dos países do leste europeu).

Por fim, deve-se observar que a ausência de produção interna facilita a prática do transfer-
pricing e assim se perde o suposto benefício ao consumidor final permitido pela importação "mais
competitiva" das matérias-primas. O preço dos medicamentos produzidos com fármacos
importados costuma ser maior, na comparação com outros países, relativamente ao dos produtos
que utilizam insumos locais. A proteção garantida pelas tarifas alfandegárias é mais do que
compensada pelo maior conhecimento que os órgãos governamentais passam a ter sobre o
verdadeiro valor de mercado dos produtos e pela maior competição no mercado de
medicamentos.
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Quanto às patentes, sua adoção em futuro próximo parece inevitável. A salvaguarda mais
fundamental a ser incluída na legislação é a licença compulsória nos casos de abuso de direito,
abuso de poder econômico, falta ou insuficiência de exploração (importação excluída como
exploração efetiva), situações especiais como calamidade pública etc. Esse mecanismo introduziria
um poderoso indutor aos acordos entre empresas internacionais detentoras de patentes não
interessadas em estabelecer produção no Brasil e empresas farmoquímicas locais em condições de
atender à demanda. A adoção do princípio da exaustão internacional de direitos, legitimando a
chamada "importação paralela", também é uma medida desejável de combate ao poder de
monopólio excessivo instituído pela patente. A questão do prazo de carência para entrada em
vigor perde sua importância desde que não seja adotada a proposta do pipeline, isto é, da
proteção dos produtos já lançados no mercado. A recusa dessa proposta garantiria um período de
transição razoável.

Também são importantes medidas de racionalização tributária e administrativa que
reduzam o número de impostos e as dificuldades burocráticas de importação.

Finalmente, embora não fundamentais para a competitividade, os investimentos em
infraestrutura de transportes, desbloqueariam as dificuldades de circulação de produtos no
mercado nacional.
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2.4. Proposição de Políticas para Fármacos - Quadro Sinótico

    AGENTE/ATOR

OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA

EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD

1. Reestruturação Setorial

Objetivo: Entrada de grandes grupos químicos
Ações: - prioridade para química fina X

- realização de investimentos X

Objetivo: Verticalização das empresas multi-
nacionais

Ações: - definição de regras sobre patentes e
  comércio X X
- atração de investimentos X

Objetivo: Adensamento da malha de pequenos
produtores

Ações: - definição de programas de investi-
  mento X X
- difusão de informações sobre poten-
  cialidades X X X X
- promoção de articulação entre empre-
  sas e institutos de pesquisa X X X

2. Modernização Produtiva

Objetivo: Elevação dos padrões de qualidade dos
produtos

Ação: - normalização e fiscalização X

Objetivo: Atualização dos equipamentos
Ações: - facilitação da importação X

- realização de investimentos X

Objetivo: Incremento da P&D
Ações: - regulamentação da lei de incentivos

  fiscais X
- realização de investimentos X

Objetivo: Qualificação de recursos humanos
Ações: - implementação de programas de trei-

  namento X X X X
- definição de incentivos fiscais X
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    AGENTE/ATOR

OBJETIVOS / AÇÕES DE POLÍTICA

EXEC LEG EMP TRAB ASSOC ACAD

3. Fatores Sistêmicos

Objetivo: Recuperação de mercado
Ações: - definição de política de compras

  públicas contra metas de desempenho
  ("produções exclusivas") X X
- gradação tarifária entre 20 e 40% X

Objetivo: Estabilidade institucional
Ação: - regras sobre patente e comércio X X

Objetivo: Adequação da carga tributária das
empresas

Ação: - racionalização tributária X X

Objetivo: Melhoria da infra-estrutura
Ação: - definição do programa de investi-

  mentos na recuperação de rodovias X

Legendas: EXEC  - Executivo
LEG   - Legislativo
EMP   - Empresas e Entidades Empresariais
TRAB  - Trabalhadores e Sindicatos
ASSOC - Associações Civis
ACAD  - Academia

Nota: Em caso de coluna em branco, leia-se "sem recomendação".
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4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

A definição de indicadores de competitividade para o setor químico-farmacêutico é uma
tarefa muito difícil. Não se trata de uma indústria como a siderúrgica, de produto homogêneo e
processo contínuo, que permite estabelecer indicadores até internacionais como o coke-rate. Nem
sequer a capacidade instalada na indústria é um número que faça muito sentido, já que a natureza
multi-produto das plantas distorce esse tipo de dado (pode-se falar em litros de reator como uma
certa medida de capacidade instalada, mas o problema é traduzir isto em termos de produtos).

De qualquer modo, vale ensaiar o uso de alguns dados como possíveis indicadores.
Primeiro, dado o caráter crucial da qualidade dos produtos, certificações de enquadramento em
farmacopéias internacionais ou o credenciamento pelo FDA seriam condições necessárias para a
competitividade (pelo menos com relação esse aspecto importantíssimo da qualidade). Indicadores
indiretos poderiam vir da avaliação do grau de sofisticação tecnológica das empresas, medido
pelos seus equipamentos e nível de seus recursos humanos.

A capacidade de lançamento de novos produtos no mercado poderia ser outro indicador
de competitividade. Nenhuma empresa consegue se manter competitiva se não renovar, num certo
ritmo, sua linha de produtos.

O consumo detalhado de matéria-prima por produto fabricado permitiria avaliar o
rendimento dos processos e, conseqüentemente, seus custos e capacidade de competir em preços.
Este, no entanto, seria um indicador muito pouco operacional em função da especificidades dos
processos de cada produto.

Um indicador indireto da competitividade em preço talvez esteja na capacidade
exportadora. No entanto, as dificuldades em separar os efeitos provocados pelos "fatores
sistêmicos" (taxa de câmbio, políticas comerciais nacionais, etc) são maiores para a indústria
farmoquímica devido a forte presença de barreiras técnicas ao comércio e do grande volume de
transações matriz-filial, típicas da indústria química fina.
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho é um estudo sobre a competitividade do setor químico-farmacêutico
brasileiro. Seus principais objetivos são identificar os fatores fundamentais que definem essa
competitividade, avaliar a posição alcançada pelo país, mapear os problemas e oportunidades
existentes e propor medidas de política.

O capítulo inicial fornece um quadro de referência internacional, onde são apresentadas as
características básicas do setor farmacêutico/farmoquímico e seus fatores de competitividade.
Passa-se no capítulo seguinte a uma análise da posição competitiva do setor no Brasil e dos
elementos que jogam no sentido de melhorar ou não o atual quadro. No terceiro capítulo são
discutidas as políticas para essa indústria e apresentadas sugestões visando aperfeiçoá-las. Os
capítulos finais abordam brevemente a questão dos indicadores de competividade para o segmento
químico-farmacêutico e as conclusões do estudo.

Foram utilizadas como fontes de informação, além da literatura citada, entrevistas junto a
quatro empresas farmoquímicas e a três especialistas, dois deles com vasta experiência da
indústria e um pesquisador da área acadêmica. Também serviram de suporte para informação as
respostas de doze empresas do setor a um questionário amplo sobre competitividade.
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1. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

1.1. Características Estruturais do Setor Farmacêutico/Farmoquímico

O mercado farmacêutico do mundo capitalista montou a algo como US$ 170 bilhões em
1989. Os produtos para uso humano, que correspondem a aproximadamente 90% desse valor
(10% são produtos veterinários), costumam ser classificados em éticos e não-éticos. Os primeiros
têm sua propaganda e promoção dirigidas fundamentalmente às profissões médica, farmacêutica e
afins. Incluem o conjunto dos medicamentos vendidos exclusivamente através de receita médica,
embora também alguns dos produtos de balcão, os chamados OTC (Over-The-Counter). Os não-
éticos compõem a maior parte dos produtos OTC, que dispensam receita médica para serem
comercializados, e representam uma fração relativamente pequena do mercado mundial (cerca de
15% nos países da OCDE). Os medicamentos éticos, por sua vez, podem ser subdivididos em
produtos genéricos e patenteados. Estes últimos representam a maior e mais dinâmica parcela do
mercado, embora variando consideravelmente de país para país; são os medicamentos mais
recentes e tecnologicamente mais avançados, introduzidos pelas grandes empresas multinacionais
do setor. Os genéricos são produtos que tiveram sua patente expirada e que passaram então a ser
fabricados por outros produtores além do que detinha a patente original; compõem uma parcela
menor porém não desprezível do mercado (em torno de 30% nos EUA)1.

A essa divisão do mercado farmacêutico em distintas categorias de produtos
correspondem diferenças importantes em termos de tecnologia e de estratégia competitiva das
empresas. No caso dos medicamentos não-éticos, a inovação se restringe às formas de preparação
e apresentação e a competição se baseia principalmente na fixação e exploração de marcas através
de intensa publicidade.

No mercado de medicamentos éticos patenteados a capacidade de lançar novos produtos é
a grande arma competitiva das empresas. Isto exige níveis elevados de capacitação tecnológica e
porte considerável para bancar os pesados investimentos em P&D e para fabricar e comercializar
os produtos em escala mundial. Trata-se, portanto, de um mercado restrito às grandes firmas
multinacionais da indústria farmacêutica.

                                                       

1 Cabe a ressalva de que, contrariamente ao que à primeira vista sugere a divisão acima, nem todos os produtos
éticos tiveram patentes, como no caso de algumas proteínas ou hormônios. Deve-se observar que a classificação
proposta - que como qualquer classificação comporta exceções - tem o propósito principal de evidenciar as
diferenças competitivas discutidas em seguida.
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No caso dos genéricos, o marketing e a capacidade inovativa têm importância secundária.
A competição em preços é fundamental, o que impõe atenção à tecnologia de processo e às
escalas mínimas de produção.

Pelo seu tamanho e dinamismo, o segmento ético com patente em vigor constitui o
principal mercado da indústria farmacêutica, alvo da intensa disputa entre as grandes firmas, sobre
a qual vale destacar algumas características importantes. A primeira delas reside na competição no
interior de classes terapêuticas. O fato de que a maior empresa, atualmente a Glaxo, detenha
pouco mais de 3% das vendas farmacêuticas mundiais e que as quatro primeiras respondam por
algo como 11% aparentemente seria indicativo de um baixo grau de concentração relativamente a
outras grandes indústrias internacionalizadas, como automobilística ou informática. Entretanto, os
produtos farmacêuticos não constituem um mercado homogêneo: cada medicamento atende a um
conjunto limitado de indicações, o que implica a existência de um grande número de sub-mercados
distintos, associados a diferentes classes terapêuticas. A concentração no interior dessas classes
terapêuticas é significativamente elevada (não raro, as quatro maiores detêm mais de 80% do sub-
mercado), configurando uma estrutura oligopolística fragmentada por diversos segmentos.

Todavia, análises simples do grau de concentração (com certo viés estático) não devem
ocultar a intensa competição em produto neste segmento da indústria farmacêutica, que altera o
tempo todo a posição de liderança das empresas no interior das classes terapêuticas. A contínua
introdução de novos produtos, gerando instabilidade dos market-shares, é o fenômeno que melhor
traduz o padrão concorrencial da indústria. As empresas farmacêuticas realizam esforços notáveis
em pesquisa e desenvolvimento para obter um fluxo contínuo de novos produtos, condição
essencial para manter suas (instáveis) fatias de mercado. Assim, os gastos em P&D atingem cifras
elevadas em comparação com outras indústrias, ultrapassando o valor de 15% das vendas das 10
empresas farmacêuticas que mais investem nessa atividade.

A força da concorrência tecnológica é uma característica que implica a existência de altas
barreiras à entrada neste segmento da indústria farmacêutica. As atividades de P&D não apenas
são custosas como têm sido crescentemente custosas, além de requererem pessoal altamente
qualificado. Isto impõe um limiar de recursos extremamente elevado para manter (e ainda maior
para adquirir) uma capacidade inovativa mínima. Existe uma massa crítica, situada em torno de
200 a 300 pessoas, abaixo da qual um centro de pesquisa não é efetivo. Estimativas da indústria
em 1985 (hoje já superadas) situavam em torno de US$ 100 milhões o orçamento mínimo anual
das atividades de pesquisa. Supondo que uma empresa dedique 10% das suas vendas a P&D, o
seu faturamento não poderia ser inferior a US$ 1 bilhão, número que dá uma indicação da
magnitude das barreiras à entrada aí existentes.
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A necessidade de investir altas somas em P&D explica em certa medida outro traço típico
da indústria que é sua forte vocação internacional. A amortização dos custos de desenvolvimento
de um novo produto dificilmente poderá ser consumada num único mercado nacional, por maior
que ele seja. Assim, as empresas são compelidas a registrar patentes de suas descobertas na maior
parte dos países do mundo.

Outra característica importante desse setor está na tendência a manter verticalizada a
produção. Para entender melhor como isto ocorre, é conveniente distinguir os seguintes estágios
da produção de um medicamento:

1º estágio: P&D de novos princípios ativos (fármacos); é a etapa  mais cara do processo,
com valores da ordem de dezenas de milhões de dólares, e exige altos níveis de capacitação
tecnológica.

2º estágio: produção industrial de fármacos; requer certa capacitação tecnológica,
especialmente de processo, mas exige gastos de desenvolvimento muito menores.

3º estágio: produção de especialidades farmacêuticas (medicamentos), definindo as
apresentações dos princípios ativos.

4º estágio: marketing e comercialização das especialidades.

Detalhando um pouco mais as atividades do 1º estágio, onde a questão tecnológica ganha
maior relevância, observamos que a P&D empreendida pelas empresas farmacêuticas na busca de
novos fármacos passa por quatro principais fases, resumidas a seguir:

- fase química: consiste em isolar novas substâncias a partir da extração de produtos
naturais, síntese química ou processos biotecnológicos; pode incluir centenas ou milhares de
variações moleculares a serem submetidas a testes posteriores;

- fase biológica: verifica inicialmente se a substância analisada apresenta um determinado
potencial terapêutico para em seguida submetê-la a testes farmacológicos, toxicológicos,
bioquímicos e microbiológicos;

- fase clínica: em uma primeira etapa da pesquisa clínica, o novo fármaco é testado em um
pequeno grupo de voluntários onde se verifica sua  eficácia e efeitos colaterais; ultrapassada essa
etapa com bons resultados a experimentação se estende a grupos mais numerosos de pacientes,
devidamente informados de que estão utilizando um medicamento em fase de testes, para
confirmar e aprofundar os resultados iniciais em termos de tolerância ao medicamento, de sua
eficácia etc. Ao longo dessas 3 primeiras fases decorre um período que varia entre 9 a 12 anos, no
qual, em média, são testadas 10.000 moléculas para dar origem a um único medicamento
tecnicamente viável;
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- fase galênica: simultaneamente à fase clínica é realizado um trabalho de análise detalhada
das características da substância em termos de sua composição, pureza, estabilidade ao longo do
tempo etc. As informações aí reunidas são essenciais para determinar as especificações de
produção e as normas de controle de qualidade. Começa então o trabalho de químicos e
engenheiros para construir uma planta piloto que atenda aos requisitos técnicos previamente
estabelecidos e também a considerações de ordem econômica, como a minimização do custo.

Os dois primeiros estágios correspondem a atividades de natureza químico-farmacêutica e
concentram a maior parte das dificuldades tecnológicas da produção de um medicamento. Os dois
últimos estágios compreendem atividades estritamente farmacêuticas. A produção de
especialidades lida essencialmente com processos físicos, não químicos, e sua tecnologia é
relativamente simples e difundida2.

1.2. Estratégias das Empresas Líderes

As grandes empresas multinacionais do setor, como as que aparecem no Quadro 1, atuam
em todos os estágios da produção farmacêutica. Normalmente elas centralizam em seus países de
origem os dois primeiros estágios (que compreendem a indústria farmoquímica) e distribuem-se
pelos diversos países na realização dos dois últimos (indústria farmacêutica propriamente dita),
sendo que nos países onde o mercado é pequeno sequer o terceiro estágio é internalizado. As
atividades de pesquisa permanecem fortemente centralizadas nos países de origem pela
proximidade do centro de decisão, necessidade de aproveitamento de economias de escala em
P&D e da infraestrutura técnica e econômica dos países desenvolvidos. Por razões análogas, a
produção industrial dos fármacos, embora menos, também é bastante centralizada. Já os estágios
finais da produção são inteiramente descentralizados, atendendo aos requerimentos locais de
embalagem, distribuição, marketing etc. Existe, portanto, um elevado grau de integração vertical
da indústria farmacêutica em nível internacional, especialmente em seu segmento mais dinâmico3,
embora essa integração não ocorra, na maior parte das vezes, sobre uma mesma base territorial. A
estratégia das grandes empresas está baseada numa distribuição espacial hierarquizada de suas
atividades, que lhes permita tirar o máximo proveito do comércio intra-firma e do monopólio
(temporário) das inovações tecnológicas.

                                                       

2 Recentemente têm sido observadas inovações dignas de registro nessa área, como no caso de novas formas de
administração que otimizam a manutenção dos níveis de biodisponibilidade dos medicamentos. De todo modo, isto
não invalida a idéia geral de um significativo desnível tecnológico entre os segmentos químico-farmacêutico e
farmacêutico propriamente dito.

3 Na produção de genéricos é menor o grau de verticalização intra-firma. É freqüente a presença de empresas
estritamente farmoquímicas, que vendem o princípio ativo para outras fazerem a formulação.



20

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX

QUADRO 1

AS 15 MAIORES EMPRESAS FARMACÊUTICAS
(1991/92)

Vendas % do total
Colocação Empresa Origem Farmacêuticas de vendas

US$ milhões
 1 Glaxo UK 7.247,0 100,0
 2 Merck US 7.225,1  84,0
 3 Bristol-Myers Squibb US 5.908,0  52,9
 4 Hoechst Ger 5.429,3  19,1
 5 Ciba-Geigy Sw 4.611,6  31,4
 6 Sandoz Sw 4.440,7  47,4
 7 Smithkline Beecham UK/US 4.370,1  52,7
 8 Bayer Ger 4.309,1  16,9
 9 Roche Sw 4.119,9  51,6
10 Eli Lilly US 4.031,0  70,4
11 American Home US 4.018,0  56,8
12 Rhône-Poulenc Rorer Fra/US 3.824,3 100,0
13 Johnson & Johnson US 3.795,0  30,5
14 Pfizer US 3.770,7  54,3
15 Abbott US 3.512,0  51,1

Fonte: Scrip's Yearbook (1993).

Um aspecto menor da integração vertical relaciona-se com a questão da diversificação das
firmas. A assertiva de que as grandes empresas farmacêuticas são integradas significa que elas
atuam tanto na farmoquímica como na ponta do mercado (o segmento farmacêutico propriamente
dito). Na fabricação do fármaco normalmente partem de commodities e realizam sucessivas etapas
de síntese, não representando vantagens maiores ter internalizadas a produção daquelas matérias-
primas, facilmente acessíveis no mercado internacional. Entretanto, essa diferença de grau de
verticalização, embora pouco significativa em termos das vantagens competitivas, introduz uma
distinção relevante entre duas categorias (não as únicas) de firmas que atuam no mercado
farmacêutico: as empresas tipicamente farmacêuticas e as empresas químicas.

As primeiras concentram fortemente suas atividades no setor de medicamentos, onde
realizam a maior parte de suas vendas totais e dedicam quase todos os seus esforços de P&D.
Representam o grupo mais numeroso entre as 25 maiores do mundo, com destaque para empresas
como Merck, Glaxo, Smithkline-Beecham, Pfizer, Eli Lilly, entre outras.

A segunda categoria é representada pelas gigantescas empresas químicas diversificadas
com fortes interesses na indústria farmacêutica. Normalmente, são firmas de maior porte em
relação às farmacêuticas típicas, com vendas no setor inferiores a 35% das vendas totais, como é
o caso da Bayer, Hoechst, Ciba-Geigy e Rhône-Poulenc, e também estão fortemente
representadas entre as maiores da indústria4.

                                                       

4 Existem também outros tipos de empresas diversificadas, mas de origem diversa da indústria química.
Freqüentemente são empresas que atuam em atividades afins às da indústria farmacêutica, como material médico-
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Outro aspecto importante das estratégias das empresas líderes, associado às tendências
tecnológicas em curso e com repercussões sobre a estrutura da indústria, está na busca de
parcerias, seja para fazer face aos custos crescentes de P&D, seja pela necessidade de adquirir
rapidamente outras capacitações, notamente aquelas relacionadas à biotecnologia. Isto está
refletido no recente movimento de fusões e incorporações, do qual podemos citar como exemplos
os casos Bristol-Myers/Squibb, Smithkline/Beecham, American Home/Robbins, Rhône-
Poulenc/Rorer e Roche/Genentech.

Cabe ainda mencionar a atenção que o mercado de genéricos vem recebendo nas
estratégias das grandes empresas inovadoras, como se verá adiante no item sobre fatores
sistêmicos de competitividade.

1.3. Fatores de Competitividade

1.3.1. Fatores internos à empresa

A capacitação tecnológica e em marketing são os fatores internos mais importantes para a
competitividade, com diferenças entre eles segundo os segmentos de mercado. No caso dos
produtos OTC predomina claramente o marketing, que é bem menos importante para o mercado
de éticos genéricos, onde a competição em preços é forte e portanto a eficiência técnico-produtiva
é decisiva. No mercado de produtos éticos patenteados a capacitação tecnológica é crucial na
medida em que dela depende o lançamento de novos produtos, mecanismo básico de competição.
O marketing também é muito importante devido à necessidade de informar os ganhos terapêuticos
propiciados por esses novos medicamentos e de consolidar a imagem da empresa junto à classe
médica.

1.3.2. Fatores estruturais

Uma questão importante, com influência sobre as tendências de desenvolvimento futuro da
indústria farmacêutica, refere-se à possível emergência de um novo paradigma tecnológico,
baseado na biotecnologia. Inicialmente, cabe observar o caráter fortemente especulativo da
literatura que tem tratado deste tema, o que de resto não poderia ser diferente em vista do estágio
ainda primário do curso dessas mudanças. Ainda assim, é possível apresentar evidências de que a
indústria está entrando em uma fase de transição tecnológica, bem como afastar algumas teses
correntes sobre a natureza e conseqüências desse processo.

                                                                                                                                                                                  
hospitalar, produtos de higiene pessoal etc. American Home Products e Johnson & Johnson são exemplos de
empresas desse tipo.
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Ainda na década de 60, foi constatada uma redução do ritmo de inovação no setor
farmacêutico. A primeira razão aventada para o fenômeno foi o endurecimento das regras que
regiam a aprovação dos novos medicamentos com a aprovação das conhecidas emendas
Kefauver-Harris, nos EUA, em 1962, no rastro do escândalo da Talidomida. Mas outra explicação
apontava para o esgotamento das oportunidades tecnológicas abertas pelos avanços científicos
que deram sustentação às atividades de P&D, cujo sucesso na descoberta de diversos produtos a
partir dos anos 40 tornou-se conhecido como a "revolução terapêutica". Alguns autores começam
agora a falar no surgimento de uma "segunda revolução terapêutica", capaz de reverter esse
quadro de bloqueio das inovações5. A partir do desenvolvimento da biologia molecular, estariam
sendo assentadas as bases de uma nova biotecnologia com enorme potencial para viabilizar o
descobrimento de novas drogas.

Um exemplo da abertura propiciada pela biotecnologia é o chamado "desenho racional de
drogas", uma abordagem revolucionária para a P&D farmacêutica que reduz enormemente a
aleatoriedade das rotinas convencionais. Resumidamente, trata-se de utilizar a biotecnologia para
ampliar a compreensão do sistema imunológico e das reações bioquímicas envolvidas nas doenças,
ao invés de partir do screening aleatório. Em seguida, estudam-se novas formas de intervenção,
em nível molecular, nos processos bioquímicos causadores de estados mórbidos. Com o uso de
ferramentas computacionais desenvolvem-se então modelos de funcionamento teórico da ação de
drogas as quais são, finalmente, desenhadas e testadas em simulações. Todo o processo é
realizado com grande velocidade e a uma fração do custo normalmente implicado no
procedimento de tentativa e erro tradicionalmente adotado6.

As drogas bloqueadoras do código genético, também conhecidas como drogas anti-sense,
são outro exemplo interessante dessa nova associação que surge entre química orgânica e biologia
molecular7. Esquematicamente, ao invés de atacar proteínas causadoras de doenças como faz a
maioria dos medicamentos convencionais, as drogas anti-sense impedem na origem a formação
dessas proteínas, interferindo no processo utilizado pelos genes para criá-las. Quando uma célula
vai produzir uma determinada proteína, seu DNA transcreve no RNA mensageiro (mRNA) as
instruções necessárias para a fabricação da proteína no corpo da célula (fora do núcleo). A droga
anti-sense é a imagem especular do mRNA e que, portanto, se liga a ele tornando-o inativo.

                                                       

5 Ver Teeling-Smith (1983).

6 Vale observar que a difusão dessas técnicas poderia apontar para uma redução das pesadas barreiras hoje
existentes para a P&D farmacêutica, abrindo oportunidades para países como o Brasil.

7 Ver a respeito "Antisense: a drug revolution in the making", Business Week International, 3142-472,
5/mar/1990, pp. 56-57 e também "Companies designing genetic code blocking drugs to treat disease", C&EN,
3/dez/1990.
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É fácil perceber a tremenda precisão de um mecanismo desse tipo. Medicamentos assim
seriam enormemente seletivos, não interferindo em nada mais no organismo. Todavia, as
dificuldades tecnológicas a serem superadas são ainda grandes. Algumas empresas atuando nesse
campo consideram mais viável bloquear diretamente a ação do próprio gene, o que traria a
vantagem de exigir apenas uma ou duas cópias por célula ao invés das milhares que seriam
necessárias para tratar o RNA continuamente (inclusive, uma das dificuldades disto reside no fato
de que o bloqueio do mRNA produz na célula a reação de gerar mais RNA; por outro lado, tentar
a desativação direta no DNA implica contornar a dificuldade representada pelas defesas presentes
no núcleo, ao passo que o acesso ao RNA é relativamente fácil). Existe, portanto, um grau
elevado de incerteza tecnológica em torno da viabilidade das drogas anti-sense. Entretanto, há
uma concordância bastante grande em torno do fato de que esses compostos são uma ferramenta
da maior importância para a P&D farmacêutica. Por exemplo, pesquisadores podem usá-los para
bloquear a ação de genes e, desse modo, provar sua relação com determinadas doenças.

Outro indício da transição tecnológica estaria no surgimento e rápida expansão das
chamadas New Biotechnology Firms (NBFs) no final da década de 70 e início da de 80,
principalmente nos EUA. Muitas delas foram criadas por pesquisadores convertidos em
empresários interessados na comercialização de inovações biotecnológicas gestadas em seus
laboratórios de universidade e financiados por capital de alto risco (venture capital).

Esse movimento foi interpretado por muitos observadores como o sinal mais importante
de mudança na indústria farmacêutica. Alguns enxergaram aí uma passagem do "paradigma
químico", que caracterizava a indústria, para o "paradigma biotecnológico". Outros estabeleceram
um paralelo com o que ocorrera na indústria de computadores a partir do final dos anos 60 com o
advento do microprocessador e, analogamente àquela experiência, imaginaram que as maiores
NBFs poderiam desafiar a hegemonia das grandes firmas farmacêuticas estabelecidas8.

Todavia, existem razões palpáveis para questionar essas interpretações, ainda que
permaneçam abertas muitas possibilidades já que, por sua própria natureza, o tema envolve
incertezas e especulações. Em primeiro lugar, a nova forma (biotecnológica) de obtenção
introduzida pelas NBFs, embora revolucionária, permanece limitada a um certo conjunto de
produtos e não se pode pensar em sua generalização para a grande maioria dos produtos de
síntese. Tome-se, por exemplo, o caso da insulina ou do hormônio de crescimento humano.
Através da engenharia genética foi possível "manufaturar" microorganismos capazes de produzir
essas duas moléculas com uma produtividade muito maior que a dos métodos antigos de extração.
Mas isto faz mais sentido para produtos deste tipo, difíceis de sintetizar e caros para extrair de
fontes naturais. Ademais, essas proteínas terapêuticas, como muitos outros medicamentos

                                                       

8 Ver, por exemplo, Sapienza (1989).
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"biotecnológicos" de sucesso - caso do alfa interferon, TPA (Tissue Plasminogen Activator -
usado para dissolver coágulos nas artérias) e EPO (Erythropoietin - para tratamento de anemias) -
são moléculas grandes e delicadas, o que as torna caras de produzir e difíceis de administrar
(precisam ser injetadas para não se romperem antes de fazerem efeito). Além disto, podem ter seu
patenteamento questionado já que são produtos existentes na natureza. As drogas químicas
convencionais são moléculas pequenas, fáceis de administrar (podem ser tomadas oralmente) e
baratas de produzir, embora tenham o grave inconveniente de serem obtidas por um método
ineficiente que o "desenho racional de drogas" promete agora aposentar. Naturalmente não se
pode descartar a possibilidade de que a biotecnologia venha a ampliar a participação de proteínas
e hormônios entre os medicamentos do futuro, mas este processo vai se defrontar com limites
dados pelas dificuldades tecnológicas (derivadas, inclusive, da insuficiência da base científica
subjacente) e pelos problemas inerentes a essas moléculas (forma de administração e
patenteamento).

Entre outras razões, a percepção dessas mazelas provocou uma forte reversão das
expectativas quanto às perspectivas das NBFs ainda na década de 80. Várias dessas empresas
fecharam ou foram absorvidas por grandes firmas do setor farmacêutico, além do que, o ritmo de
criação de novas arrefeceu, como se observa claramente no Quadro 2, referente às NBFs nos
EUA.
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QUADRO 2

ANO DE FUNDAÇÃO DE COMPANHIAS BIOTECNOLÓGICAS
NORTE-AMERICANAS

Número
Ano de

companhias
Pré-70  93

70   9
71  11
72  19
73   7
74  23
75  21
76  17
77  18
78  32
79  42
80  52
81 100
82  69
83  86
84  97
85  80
86  99
87 123
88  63
89  59
90  56
91  31

 92*  24

* Até junho de 92.
Fonte: Burrill e Lee (1992).

O Quadro acima poderia ser interpretado como resultado de um processo de maturação da
indústria, em que cresceriam as barreiras à entrada, e não simplesmente como uma redução das
oportunidades tecnológicas. Ocorre que as perdas dessas empresas têm sido grandes e recorrentes
(em contraste flagrante com o que se passou na indústria de informática). O Quadro 3, onde os
segmentos de diagnóstico e terapêutico correspondem, grosso modo, à biotecnologia
farmacêutica, dá uma boa indicação dos prejuízos que tem caracterizado essa área (segundo a
mesma fonte, Burrell e Lee, os prejuízos para o conjunto do setor de biotecnologia nos EUA foi
de US$ 2,0 bilhões em 89/90, de US$ 2,6 bilhões em 90/91 e de US$ 3,4 bilhões em 91/92). O
Quadro 4, relativo à área de saúde humana, é mais uma mostra do tamanho dessas perdas.
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QUADRO 3

DESEMPENHO MÉDIO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA
DA ÁREA DE SAÚDE NOS E.U.A.

(1991/92)

Diagnóstico Terapêuticos Todas companhias
------------------- ------------------- -------------------

Área de atuação US$ mil % sobre o US$ mil % sobre o US$ mil % sobre o
ano anterior ano anterior ano anterior

Receitas
- vendas de produtos 11.210  23 13.799 43 15.138 31
- contrato de P&D  1.085 ( 2)  3.078 17  2.440 13
Total 13.172  19 20.337 39 20.196 29

Custos / Despesas
- venda de produtos  5.041  21  5.195 28  6.422 22
- geral, admin.  5.633  15  8.501 28  8.298 23
- P&D  3.101   7 13.453 63 10.342 54
Total 14.084  15 27.638 43 25.520 34
Renda líquida* (perda) (1.459) (13) (8.015) 65 (6.089) 60

Fonte: Burril & Lee Jr. (1992).

QUADRO 4

VENDAS E LUCROS DE NOVAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA
NA ÁREA DE SAÚDE HUMANA

Empresa Vendas (US$ 106) Lucros (US$ 106)
Alza Pharmaceuticals 139,7  -62,0
Amgen 682,0   97,8
Biogen  61,4    7,1
Centocor  53,1 -195,5
Cetus  34,5  -75,1
Chiron  68,6 -425,2
Elan (3/91)  66,0   10,6
Genentech 459,6   44,3
Genetics Inst.(11/91)  82,5  -10,7
Genzyme 109,4   11,2
Iddex Labs*  30,4    3,1
Immunex  52,6    0,8
MÉDIA 153,3  -49,4

* Opera também em agrobiotecnologia.
Fonte: BIO/TECHNOLOGY (Julho de 1992).

Todos esses dados sugerem cautela na avaliação das perspectivas da biotecnologia
revolucionar a indústria farmacêutica. A euforia de uma década atrás deu lugar a uma visão mais
comedida com relação ao processo de consolidação dessa nova base tecnológica. Claro que seu
potencial não deve ser desconsiderado, porém, os níveis de incerteza permanecem ainda muito
elevados, o que pode ser atestado tanto pelo comportamento ciclotímico dos investidores de Wall
Street diante das ações das NBFs, como pelos disparates nas previsões sobre o mercado futuro da
biotecnologia (as projeções para o tamanho do mercado mundial no ano 2000 variam, dependendo
da fonte, na inacreditável faixa dos 9 aos 100 US$ bilhões).

Em suma, parecem existir existem sinais claros de um processo de transição tecnológica na
indústria farmacêutica, mas a maneira como ele é visto permanece controversa. A primeira tese
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polêmica é a que interpreta a mudança de paradigma como sendo a substituição do antigo
paradigma de "síntese química" pelo novo paradigma "biotecnológico". Por diversas razões não é
exatamente isto o que parece estar se passando. Resumidamente, não é a mudança na via de
obtenção dos medicamentos o fenômeno central (dos produtos obtidos por síntese para os obtidos
pela via biotecnológica), mas sim a mudança na P&D farmacêutica. Trata-se da fusão entre duas
bases de conhecimento científico a partir da qual surgem novas ferramentas, novos instrumentos
capazes de alterar significativamente as rotinas tecnológicas da indústria. Não se pode nem mesmo
descartar a possibilidade de que o resultado deste processo seja um reforço do "paradigma de
síntese", isto é, novas moléculas descobertas com o auxílio da biotecnologia e fabricadas segundo
os procedimentos convencionais de síntese química.

Outro ponto discutível refere-se ao papel disruptor da estrutura de mercado exercido pelo novo
paradigma. Na verdade, o desafio à hegemonia das grandes firmas farmacêuticas através das mudanças
introduzidas pela biotecnologia parece estar muito distante de ocorrer e o mais provável é que as
alterações na estrutura industrial da farmacêutica - se houver - serão no sentido de reforçar a posição
das atuais líderes e de dificultar ainda mais a participação de novos entrantes. De fato, as principais
mudanças na estrutura que podem ser observadas no período recente são as fusões e acordos de
diversos tipos entre grandes empresas do setor, bem como a absorção de um grande número de NBFs,
por parte dessas mesmas empresas, com o objetivo de assimilar mais rapidamente essa tecnologia chave
(o caso da Genentech, comprada pela Roche em 1990, é sintomático desta tendência).

Cabe também mencionar um efeito institucional da transição tecnológica. Dentro dessa
estratégia de reforçar posições em um contexto de esgotamento do antigo paradigma, aumenta a
pressão das grandes empresas no sentido de impedir a cópia de seus produtos. Não por acaso
ocorreu nas décadas de 60 e 70 um fortalecimento do sistema de patentes nos países
desenvolvidos, como se observa no Quadro 5, e essa ofensiva prosseguiu sobre os países em
desenvolvimento durante os 809.

Outras tendências importantes de assinalar estão na redução das quantidades físicas dos
produtos com ação terapêutica e na especialização crescente das instalações farmoquímicas. A
primeira implica que, se as grandes empresas multinacionais farmacêuticas costumam ter duas,
três, até seis unidades de fabricação industrial de fármacos espalhadas pelo mundo, no futuro este
número tende a cair. A segunda, por sua vez, abre a possibilidade de subcontratação de etapas
específicas de síntese (produção a façon) por terceiros. Ambas representam um avanço na
mundialização da produção farmoquímica e, portanto, na dificuldade crescente de se raciocinar em
termos de mercados nacionais.

                                                       

9 Claro que o endurecimento das posições dos países desenvolvidos com relação à questão da propriedade industrial
tem outras causas, como, por exemplo, o processo de internacionalização acelerada, exigindo a harmonização das
legislações nacionais. Porém, no caso da indústria farmacêutica, o esgotamento do paradigma, e a conseqüente
invasão dos imitadores, teve um papel que não pode ser negligenciado na mobilização das empresas e dos governos
que de certa forma as representam.
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QUADRO 5

PATENTEAMENTO FARMACÊUTICO EM PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

País Processo Produto
Estados Unidos x (a) x       
Canadá x     x (b)   
Suíça x (c) x 1977  
Alemanha x     x 1968  
França (d) x     x 1960  
Itália (e) x 1978 x 1978  
Japão x 1965 x 1976  
Suécia x     x 1978  
Dinamarca x     x 1984  
Finlândia (f) x     x (1995)
Holanda x     x 1978  
Inglaterra (g) x     x 1949  
Áustria x     -
Espanha (h) x     x 1992  
Grécia (i) x     x 1992  
Portugal x     -

O x assinala os casos em que existe proteção. A não indicação de data indica que a proteção
vigora desde as primeiras leis de patentes.
(a) Até 1988 a patente de processo não conferia monopólio de importação, nem existia inversão
da carga de prova.
(b) Desde 1988 a patente de produto é concedida. O prazo da patente de origem estrangeira é de
10 anos. O governo pode revogar a patente se os preços forem excessivos.
(c) Os processo não químicos não foram patenteáveis até 1977.
(d) As patentes farmacêuticas estão submetidas a um regime especial de licenças de ofício, para o caso
dos medicamentos serem vendidos em qualidade ou quantidade insuficiente ou com preços elevados.
(e) Em março de 1978 a Corte Constitucional da Itália declarou a inconstitucionalidade da norma
que proibia o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos.
(f) A patente de produto vigora a partir de 1995 conforme a nova lei de patentes de 1988.
(g) O patenteamento farmacêutico foi abolido entre 1919 e 1949. Um sistema especial de licenças
obrigatórias exclusivas para drogas (licenças de direito) vigora desde 1977.
(h) A patente de produto vigora desde 1992, conforme a nova lei de patentes de 1986.
(i) A patente de produto vigora desde 1992, conforme a nova lei de patentes de 1987.
Fonte: White (1990, pp. 345-374).

1.3.3. Fatores sistêmicos

Apesar de dominado por grandes empresas privadas multinacionais, o mercado mundial de
medicamentos é marcado pela forte intervenção governamental. Isto confere ao ambiente
institucional da indústria uma série de características importantes, que repercutem sobre seu
padrão de concorrência e sua dinâmica.

Existem diversas razões para que os governos intervenham na produção e comercialização
de remédios. Em primeiro lugar, é sua responsabilidade prover suas populações de condições de
saúde adequadas. Para tanto, medicamentos são indispensáveis mas devem, naturalmente, ter sua
segurança e eficácia asseguradas, bem como seu acesso à população supervisionado. Em segundo
lugar, considerando os elevados custos dos sistemas de saúde de muitos países, é necessária a
preocupação com a economicidade da oferta de medicamentos, evitando seu emprego supérfluo e
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preços excessivamente elevados. Em terceiro lugar, existe a necessidade de um sistema de
proteção patentária em função da facilidade de imitação face aos custos e dificuldades da
inovação. A regulação deste sistema repercute diretamente na questão do nível adequado de
retorno da inovação farmacêutica (se muito alto, perdem-se possíveis ganhos em termos de preços
mais baixos e maior difusão dos produtos existentes; se muito baixo, pode-se reduzir o ritmo de
inovação).

Cada um dos fatores acima comporta diversos aspectos a serem contemplados nas ações
governamentais. Analisando normas de intervenção do Estado no mercado de medicamentos,
Tucker (1984) separa os objetivos dos departamentos/ministérios de saúde no controle da oferta
em dois tipos básicos: o primeiro reúne os objetivos de ordem sanitária, referentes à qualidade dos
produtos ofertados e à regulamentação do seu acesso à população; o segundo envolve
considerações de ordem econômica e se orienta para questões ligadas à produção e distribuição de
medicamentos ao menor custo possível e redução da dependência externa. O Quadro 6 apresenta
esses objetivos ao lado dos meios normalmente utilizados para alcançá-los.

QUADRO 6

METAS E MEIOS DA INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL
NA OFERTA DE MEDICAMENTOS

          Metas           Meios

A - Considerações de ordem sanitária Serviços de controle da qualidade dos
medicamentos

1) controle do número de medicamentos farmacopéia nacional, listas de medicamentos
   no mercado essenciais, formulários
2) controle da eficiência e segurança regulamentação de aprovação e registro
   dos medicamentos
3) controle das atividades de marketing regulamentação da propaganda e promoção
   das empresas farmacêuticas privadas
4) controle da distribuição classificação dos produtos em éticos/não

éticos

B - Considerações de ordem econômica Serviços de controle do custo dos
medicamentos

5) redução do gasto público com regulamentação do preço e estímulo à
   medicamentos prescrição de medicamentos genéricos
6) fortalecimento da indústria subsídios e incentivos à indústria, controle
   doméstica de importações, sistema de patentes

Fonte: Tucker (1984).

Esse padrão de intervenção gera um ambiente institucional muito peculiar, onde o Estado
exerce um papel estruturante e zela pela manutenção das regras da luta competitiva que ocorre,
essencialmente, entre empresas privadas. As idéias de laissez-faire, desregulamentação, confiança
nas "forças do mercado" etc., estão muito distantes da realidade da indústria farmacêutica.

Uma clara demonstração disto está na pressão cada vez mais intensa que os governos dos
países desenvolvidos, preocupados com as despesas na área da saúde, vêm exercendo sobre as
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empresas do setor no sentido de reduzir os preços dos medicamentos. Nos EUA, um dos
principais mecanismos utilizados com este objetivo tem sido o estímulo à prescrição de
genéricos10. O Waxman-Hatch Act, aprovado pelo Congresso americano em 1984, impulsionou a
comercialização desse tipo de medicamento ao dispensar seus fabricantes de demonstrar
novamente através de testes clínicos a segurança e eficácia dos seus produtos, bastando
comprovar sua bioequivalência com o original. Assim, este segmento do mercado vem
apresentando um crescimento consistente (não apenas nos EUA, mas em diversos países
desenvolvidos, como se constata no Quadro 7). Em decorrência disto, até mesmo as grandes
empresas inovadoras, tradicionalmente opositoras dos fabricantes de genéricos, passam a se
interessar cada vez mais por este mercado11.

QUADRO 7

PERCENTAGEM DO MERCADO DE GENÉRICOS EM PAÍSES ESCOLHIDOS
(1980/85)

País 1980 1981 1982 1983 1984 1985
França n.d.  1,0  1,0  2,0  2,0  3,0
Alemanha Ocidental  1,5  1,5  2,5  3,0  4,0  5,0
Reino Unido  3,0  3,0  4,0  6,0  7,0  9,0
Itália  6,0  9,0  9,0  9,5 10,0 11,0
Japão 12,0 14,0 15,0 15,0 17,0 19,0
Canadá n.d. 14,1 17,5 18,5 19,9 21,3
EUA 21,0 21,0 22,0 22,0 24,0 25,0

Fonte: Pharmaceutical executive, apud Scrip Yearbook (1987), apud WHO (1988).

As medidas regulatórias tomadas com o objetivo de reduzir os gastos com medicamentos
não se limitam a estimular a prescrição dos genéricos e lançam mão de instrumentos como o
controle de preços ou de margens de lucro dos produtores. Há uma grande diversidade de atitudes
nesta matéria. Os EUA preferem medidas mais indiretas de proteção do consumidor, estimulando
a concorrência via preços através do encorajamento da prescrição de genéricos. Mas a maior parte
dos países europeus possui uma fórmula qualquer de controle de preços, normalmente associada a
uma lista de medicamentos reembolsáveis pela seguridade social. A França, por exemplo, tem um
sistema de fixação de preços estrito e detalhado para cada produto, que contempla uma estimativa
dos custos de fabricação e percentagens que são acrescentadas para cobrir as despesas de
pesquisa, comercialização, overhead etc. A Grã-Bretanha utiliza uma forma original que limita a
lucratividade das empresas ao invés dos preços de seus produtos. A Alemanha é a principal
exceção ao rejeitar qualquer tipo de controle de preços. Como resultado dessas diferentes

                                                       

10 Por exemplo, legislações estaduais autorizam as farmácias a substituírem medicamentos com nome comercial
por genéricos, exceto nos casos em que os médicos indiquem expressamente na receita: "dispensado conforme está
escrito".

11 Cinqüenta e nove companhias farmacêuticas americanas de produtos de marca respondiam em 1987 pela
fabricação de cerca de 80% dos produtos genéricos, os 20% restantes sendo repartidos por três centenas de
pequenas empresas.
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políticas governamentais observa-se uma disparidade muito grande nos preços dos medicamentos
em distintos países.

Esse comportamento intervencionista dos governos assinala uma tendência importante,
que repercute sobre as estratégias das empresas. Por exemplo, aumenta a preocupação em
introduzir novas drogas que signifiquem avanços terapêuticos efetivos, e não simplesmente
aquelas do tipo "me too"12. Além disto, impõe maior atenção a outros segmentos como o dos
genéricos ou mesmo de produtos não-éticos. O caso da Glaxo, que se tornou nos anos 80 a
segunda maior empresa do setor seguindo uma estratégia de concentrar-se nos medicamentos
patenteados e dar máxima ênfase a P&D, talvez possa ilustrar o efeito dessas pressões
governamentais. Existem sinais claros de que a companhia britânica revê essa orientação e estuda
um retorno aos produtos OTC; e isto fundamentalmente devido às dificuldades esperadas para
manter as altas margens de lucro de seus lançamentos (mesmo daqueles que se revelam
blockbusters, como é o caso do Zantac, o medicamento mais vendido do mundo)13.

O fortalecimento da indústria doméstica é outro objetivo econômico contemplado por
medidas regulatórias. Entre os diversos países que estabelecem políticas visando promover a auto-
suficiência e o desenvolvimento da indústria farmacêutica/farmoquímica, pode-se citar o caso da
Espanha, país que guarda uma série de pontos de aproximação com o Brasil. Como se vê no
Quadro 8, trata-se do oitavo mercado de produtos farmacêuticos do mundo capitalista, logo à
frente do Brasil14. Sua indústria vem passando por um processo importante de crescimento e
modernização desde os anos 60, que se acentua a partir do final dos 70 com transformações na
estrutura produtiva no sentido da maior especialização e aumento da competitividade com a
redução do número de empresas através de fusões e de quebra de firmas pouco eficientes. Com
exportações crescendo em ritmo acelerado, o setor farmacêutico espanhol foi reduzindo
progressivamente seu déficit comercial durante a primeira metade dos 80, tornando-se
superavitário em 1985. O Plano de Fomento da Pesquisa da Indústria Farmacêutica, elaborado
pelo Ministério de Indústria e Energia em 1986, visava essencialmente aumentar a autonomia
tecnológica da indústria farmacêutica espanhola, como se pode deduzir claramente dos seus
objetivos, que eram os seguintes:

1) Incremento e coordenação dos recursos públicos e privados destinados a P&D.

2) Canalização da pesquisa farmacêutica para áreas prioritárias.
                                                       

12 A expressão designa o desenvolvimento de produtos semelhantes ao de um campeão de vendas, com resultados
terapêuticos similares.

13 Ver "A drugmaker in need of a pick-me-up", International Business Week, nº 3294-624, 22/fev/93.

14 Ainda sobre o Quadro 8 cabe a observação de que a posição do Brasil está provavelmente subestimada devido à
compressão dos preços da indústria farmacêutica. Em termos de unidades vendidas (que também tem o
inconveniente de refletir um perfil de consumo de medicamentos qualitativamente distinto de outros países, em
particular, dos desenvolvidos) a colocação brasileira está mais à frente.
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3) Eliminação de obstáculos institucionais e legais para facilitar a pesquisa industrial
farmacêutica.

4) Utilização adequada da capacidade de controle do Estado para fomentar a pesquisa.

5) Criação de um marco claro de referência que reduza a incerteza das empresas que
investem em pesquisa.

Através de medidas como o Plano de Fomento o governo espanhol esperava ampliar para
4,0% sobre as vendas os gastos em P&D da indústria em 1990. Em 1985 esses gastos montavam
a 2,5%, sendo que para as empresas de capital nacional - 25 de um total de 34 empresas que
fazem P&D - esse número subia para 3,4%.

QUADRO 8

MERCADO FARMACÊUTICO DO MUNDO CAPITALISTA
(1989)

(US$ 170 bilhões)
Colocação País População Mercado Consumo per Participação Participação

(milhões hab.)(US$ milhões)capita (US$)no Mercado (%)Acumulada (%)
 1 EUA 245 44500 182 26,2 26,2
 2 Japão 122 31250 256 18,4 44,6
 3 RFA  61 10980 180  6,5 51,0
 4 França  56  9140 163  5,4 56,4
 5 Itália  57  8390 147  4,9 61,4
 6 Reino Unido  57  4530  79  2,7 64,0
 7 Canadá  26  3510 135  2,1 66,1
 8 Espanha  39  3350  86  2,0 68,1
 9 Brasil 144  2480  17  1,5 69,5
10 Coréia do Sul  43  2160  50  1,3 70,8

Fonte: IMS, Pharmaceutical Market World Review 1989, Apud Gazeta Mercantil 23-25/05/1992.
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2. COMPETITIVIDADE DO SETOR QUÍMICO-FARMACÊUTICO BRASILEIRO

2.1. Diagnóstico da Competitividade

A partir do que foi dito no capítulo anterior, pode-se compor um quadro de referência
para pensar a questão da competitividade na produção químico-farmacêutica brasileira. Primeiro,
é preciso ter claro certas características estruturais da indústria farmacêutica presentes em todo o
mundo: oligopólio por classes terapêuticas, padrão de concorrência diferenciado segundo a
categoria de medicamentos, importância da tecnologia e papel das grandes empresas
internacionais. Segundo, também é de grande relevância o problema da regulação governamental
na indústria, que define um ambiente institucional muito particular. Terceiro, as tendências
internacionais, tecnológicas ou de outra natureza, repercutem sobre a posição competitiva do país.

Ocorre que também é fundamental levar em conta as especificidades do setor farmacêutico
no Brasil. A indústria aqui instalada reproduz diversas das características observadas em nível
mundial, mas também apresenta peculiaridades muito importantes. Um primeiro ponto a destacar
é sua forte internacionalização: embora numericamente as firmas estrangeiras não passem de 20%
das aproximadamente 450 empresas farmacêuticas que atuam no mercado nacional, mais de 80%
deste mercado é ocupado por elas (no Quadro 9 se observa que entre as 30 maiores empresas
farmacêuticas do país apenas a Aché, Prodôme e Biolab são controladas por capital nacional).
Este dado está relacionado a outra característica da indústria farmacêutica brasileira que é seu
baixo nível de integração vertical: o segmento químico-farmacêutico (produtor de insumos) é
ainda pouco desenvolvido, apesar do crescimento registrado nos anos recentes. Isto, em parte,
pode ser atribuído ao amplo domínio exercido pelas multinacionais. Como vimos, essas empresas
tendem a manter centralizadas nos países de origem as atividades químico-farmacêuticas. Mas
também as empresas nacionais se defrontam com uma série de dificuldades para desenvolver essas
atividades.
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QUADRO 9

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO NACIONAL DOS 30 PRINCIPAIS LABORATÓRIOS

Posição* Participação* (%) Acumulado (%) Vendas (US$ mil)
Total 100,00 2.513.492

Roche  1   6,18  6,18   155.334
Bristol-Mye/Squibb  2   4,90 11,08   123.161
Biogalênica  3   4,74 15,82   119.140
Aché  4   4,27 20,09   107.326
Boehringer/Angeli  5   3,47 23,56    87.218
Merrell/Lepetit  6   3,42 26,98    85.961
Schering Plough S.A.  7   2,86 29,84    71.886
Lilly  8   2,67 32,51    67.110
Sandoz  9   2,55 35,06    64.094
Wyeth 10   2,45 37,51    61.581
Merck S.A. 11   2,35 39,86    59.067
Prodome 12   2,35 42,21    59.067
BYK 13   2,34 44,55    58.816
Sanofi Winthrop 14   2,31 46,86    58.062
SmithKline Beecham 15   2,30 49,16    57.810
Hoechst 16   1,81 50,97    45.494
Janssen 17   1,79 52,76    44.992
Wellcome/ICI 18   1,75 54,51    43.986
Glaxo 19   1,72 56,23    43.232
Sarsa 20   1,71 57,94    42.981
Schering do Brasil 21   1,69 59,63    42.478
Merck Sharp Dohme 22   1,68 61,31    42.227
Degussa/Labofarma 23   1,59 62,90    39.965
Knoll 24   1,55 64,45    38.959
Bayer 25   1,55 66,00    38.959
Biolab/Searle 26   1,42 67,42    35.692
Abbott 27   1,38 68,80    34.686
Cilag 28   1,33 70,13    33.429
Rhodia 29   1,32 71,45    33.178
Pfizer 30   1,12 72,57    28.151

* Nos últimos doze meses.
Fonte: IMS, Pharmaceutical Market World Review 1989, Apud Gazeta Mercantil 23-25/05/1992.

Como foi visto, os fatores de competitividade na indústria farmacêutica variam em função
do segmento de mercado considerado. Deixando de lado os produtos OTC (parcela pequena e
muito diferenciada do mercado farmacêutico, talvez mais assemelhada a produtos de consumo
pessoal não terapêutico, como cosméticos ou produtos de higiene), as diferenças entre o mercado
de genéricos e o de medicamentos patenteados são muito importantes para a análise da situação
brasileira. Existe uma descontinuidade muito grande entre os níveis de capacitação tecnológica,
financeira e de marketing requeridos para atuar num e noutro mercado. Embora existam algumas
iniciativas de pesquisa de novos princípios ativos (sempre ligadas a universidades ou centros de
pesquisa públicos) e não se possa descartar completamente a possibilidade de se obter alguns
resultados interessantes nessa área, os sucessos eventuais serão muito mais o produto de
circunstâncias fortuitas do que de um trabalho sistemático nos moldes do que é realizado nos
países desenvolvidos. A dimensão dos recursos e as qualificações necessárias para realizar as
atividades do estágio 1 (P&D de novos fármacos) extrapolam em muito a capacidade financeira e
tecnológica das empresas nacionais vinculadas ao setor farmacêutico.
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O mesmo não ocorre no caso dos genéricos. Partindo de uma molécula já conhecida, o
problema se resume ao estágio 2 (produção industrial do fármaco), muito menos exigente em
termos dos níveis de competência tecnológica e de investimento requeridos. Esta é uma área de
atuação acessível às empresas brasileiras15 (e, naturalmente, às filiais de empresas estrangeiras),
condição necessária para o movimento de ampliação da produção farmoquímica observado ao
longo dos anos 80. Esse crescimento foi estimulado por medidas protecionistas (como a Portaria
4), de fomento (como o projeto CEME-CODETEC) e outras normas legais (como a abolição de
patentes farmacêuticas). No capítulo seguinte essas questões institucionais serão retomadas. Cabe
aqui, no entanto, observar que o não reconhecimento de patentes abriu a totalidade do mercado
farmoquímico às empresas em condições de atuar no estágio 2, e não apenas o de genéricos. Esta
situação, que vigora desde 1969, não deve perdurar (o Congresso acaba de aprovar uma nova
legislação sobre a matéria) e no futuro, ainda não precisamente definido, a cópia de moléculas
existentes não mais poderá incluir as patenteadas.

Estes fatos nos conduzem à seguinte conclusão: a competitividade na indústria químico-
farmacêutica brasileira tem que ser discutida em termos do segmento de genéricos; no caso dos
produtos patenteados ela é praticamente nula e não tem qualquer perspectiva de deixar de sê-lo
em um horizonte previsível16.

2.1.1. Desempenho

Foi significativo o avanço da produção químico-farmacêutica durante a década de 80. O
faturamento do setor de fármacos, que não chegava a US$ 270 milhões em 1982, atingiu
aproximadamente US$ 500 milhões em 1991, sendo que antes do Plano Collor estava na casa dos
US$ 600 milhões17. As exportações também cresceram, como se observa no Quadro 10, sendo
que as importações, que mostravam uma certa estabilidade até 1986, a partir deste ano voltaram a
crescer.

                                                       

15 Vários tipos de empresas nacionais participam dessa produção: empresas  do setor químico que verticalizam sua
produção para a frente, empresas do setor farmacêutico que verticalizam para trás, e empresas de outros setores que
diversificam em direção aos produtos químico-farmacêuticos.

16 Caberia observar a existência de certos nichos por onde novos entrantes poderiam penetrar, a médio prazo, nesse
fechado mercado de produtos patenteados. Como no caso de novas entidades químicas do tipo "me-too", isto é,
moléculas semelhantes a outras já lançadas e que possam ocupar fatias de mercado destas.

17 O dado de 1982 é da SDI/GSIII e os demais da ABIQUIF. Vale ressaltar que todos os dados relativos à produção
e comércio exterior da indústria químico-farmacêutica são sempre aproximados porque as fontes, sejam
governamentais, sejam as associações de classe, não dispõem de meios apropriados de obtenção e tratamento dessas
informações. Por esta razão também, nunca há coincidência entre os valores para o mesmo dado apresentado por
fontes distintas.
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QUADRO 10

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS
(1985/91)

(em US$ milhões)
Ano 1985 1986 1987 1988 1989 1991
Exportação 120 140 155 180 180 200

Importação 280 300 350 420 400 450

Obs: Dado para 1990 n.d.
Fonte: ABIFARMA, apud CODETEC (1992).

Sobre as importações de matérias-primas farmacêuticas é importante observar algumas
alterações em sua composição. Entre 1981 e 1986 ocorreu uma redução da participação dos
fármacos e um aumento correspondente da dos intermediários (os medicamentos acabados se
mantiveram no mesmo pequeno nível), fato coerente com a ampliação da produção interna.
Ocorre que muitas vezes essa produção apresenta um baixíssimo grau de verticalização. Nestes
casos, em que os intermediários importados apresentam um elevado grau de elaboração e não
sofrem aqui mais do que uma ou duas etapas de síntese, não se pode propriamente falar em
internalização da produção; trata-se de uma produção de "fachada". A diferença entre importar o
fármaco pronto ou quase pronto acaba tendo, do ponto de vista tecnológico/industrial, muito
menos importância do que aparenta em termos estatísticos.

Outro aspecto da alteração da composição das importações é o que parece ter ocorrido
após o Plano Collor. Houve um crescimento significativo do preço médio dos produtos químicos
orgânicos entre 1990 e 1991. Claro que a explicação disto não está em nenhuma deterioração dos
termos de troca, mas sim no aumento da participação dos produtos de maior valor unitário18.
Este dado é indicativo de uma reversão do movimento de internalização da produção de fármacos
anteriormente importados.

2.1.2. Estratégias

Possivelmente a iniciativa mais ambiciosa de atuação na indústria tenha sido a do grupo
Norquisa. Atuando em um conjunto amplo de atividades do complexo químico e dispondo de
recursos para investimentos de porte, a Norquisa constituiu uma empresa de P&D, a Nortec, que
acabou se transformando no seu braço industrial na área farmoquímica. Ao mesmo tempo, em
joint-venture com a Monsanto, adquiriu um laboratório farmacêutico multinacional (Searle) para
atuar na ponta do mercado e assim evitar as dificuldades típicas das empresas farmoquímicas em
vender para os formuladores do medicamento. Ademais, como se trata de um grupo químico, e

                                                       

18 Vale a ressalva de que neste conjunto de produtos químicos orgânicos existem outros produtos, como defensivos,
corantes, aditivos etc., mas as matérias-primas farmacêuticas representam a maior parte (em torno de 42%).
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não um conglomerado qualquer, beneficia-se de ganhos sinérgicos derivados da interação entre as
diversas empresas do grupo, muitas voltadas para a química fina. Trata-se, portanto, de um
modelo único, em escala mais próxima à de uma empresa multinacional, e que aparentemente
estabelece as melhores condições para implantar e desenvolver de forma sólida uma área
farmoquímica, capaz de apontar, no futuro, para a realização de P&D de novos fármacos19.

Todavia, existe uma considerável distância entre o potencial e o realizado. A Norquisa
defronta-se atualmente com várias dificuldades que limitam seu desenvolvimento no setor
farmacêutico. Existem problemas, por exemplo, para tornar rentável o laboratório do grupo de
modo que ele possa cumprir a missão que lhe foi destinada de formular novos medicamentos a
partir de fármacos produzidos pela Nortec. A difícil situação atual da indústria química, tanto pelo
mercado internacional que vive um momento de preços deprimidos, como pelo instável quadro
econômico brasileiro, é outro fator que chega mesmo a ameaçar o futuro da iniciativa do grupo na
área de fármacos. Não se pode descartar sequer a hipótese de retirada pura e simples do setor
farmacêutico, com a venda da Nortec e da Biolab (a antiga Searle). O fato de uma iniciativa assim
bem estruturada revelar todas essas dificuldades para se consolidar só confirma a distância
considerável em que a indústria nacional se encontra de uma posição competitiva no segmento de
produtos patenteados.

2.1.3. Capacitação

Por trás dos avanços observados na década de 80 existem diversos fatores institucionais
que serão examinados adiante. Sucede que esses fatores sofreram mudanças drásticas a partir do
governo Collor, com grande repercussão sobre a indústria. O quadro que vinha se desenhando
durante os anos 80 - aumento da produção farmoquímica (apesar das produções "de fachada"),
das exportações, superação da barreira tecnológica do estágio 2, redução da vulnerabilidade às
importações (ainda que estas permanecessem em níveis relativamente elevados) etc. - passou por
profundas modificações. As informações levantadas diretamente junto a quatro das principais
empresas químico-farmacêuticas, somadas às respostas enviadas por doze empresas a um
questionário da pesquisa de campo do Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB,
1993), permitem acrescentar elementos importantes a uma avaliação da competitividade do
setor20.

                                                       

19 A estratégia adotada emula nos aspectos básicos a das multinacionais (articulação intra-grupo de várias
atividades químicas, presença no mercado de produtos finais e investimentos de monta em tecnologia). Por isso,
mesmo que fazer P&D de novos fármacos possa ser considerada ainda uma meta distante, nem por isso ela deixaria
de se colocar no horizonte.

20 Considerando a dificuldade de obter para este setor dados amplos, para análises estatísticas, que sejam
confiáveis, análises qualitativas ganham relevo e se tornam indispensáveis.
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Com respeito às capacitações internas às empresas, as entrevistas mostraram uma esperada
preocupação, da parte de todas elas, com as questões da qualidade e da tecnologia. Não poderia
ser de outra maneira, já que atender padrões rígidos de qualidade dos produtos é uma condição
sine qua non para permanecer na indústria. Este fato também pode ser corroborado pelo dado de
que 75% das empresas que responderam ao questionário realizavam controle de qualidade em
todas as etapas da produção no ano de 1992. Quanto às empresas visitadas, todas adotam GMP
(Good Manufacturing Practices) e algumas estão também implantando sistemas de qualidade
total, com abrangência para seus fornecedores (nas respostas ao questionário observou-se uma
difusão relativamente baixa de sistemas como Círculos de Controle de Qualidade). As firmas
procuram atender as exigências de farmacopéias internacionais e pelo menos uma delas é
credenciada pelo FDA (Food and Drug Administration) americano.

A busca de qualidade não poderia ser dissociada da P&D. As empresas dão grande
importância a essas atividades, nelas investindo de 2,5% a 10% do faturamento21. Este número
está acima dos 1,1%, que foi a média em 1992 das doze empresas que responderam ao
questionário (cabendo ainda observar que no período 1987-89 esta média estava em 1,7%). As
empresas visitadas dispõem de instalações dedicadas (separadas, portanto, das usadas em rotinas
de controle de qualidade) e recursos humanos bastante qualificados22. A P&D não se limita a
melhorar produtos e a atender a exigências de qualidade; o desenvolvimento de novos produtos e
a melhoria dos processos também são objetivos fundamentais.

Outros dados revelam uma grande preocupação das empresas com a eficiência dos
processos. De modo geral, os equipamentos não comprometem a produtividade, embora seu grau
de atualização deixe a desejar23. Equipamentos mais bem instrumentalizados incrementam o feed-
back e permitem um controle mais fino das reações. Isto não apenas melhora a eficiência dos
processos como as próprias especificações dos produtos. As empresas buscam modernizar suas
plantas, mas esbarram nos custos elevados da instrumentação e, em certos casos, nas dificuldades
de capitalização. De qualquer maneira, os rendimentos dos processos químicos dos principais
produtos de três das quatro empresas já atingiram níveis comparáveis aos melhores obtidos
internacionalmente. A empresa que vem um pouco mais atrás segue no mesmo caminho.

                                                       

21 Em dois casos em que o gasto em P&D está próximo dos 2,5%, o valor aparentemente baixo deve ser
relativizado pelo peso da atividade químico-farmacêutica no conjunto da empresa (entre 40 e 50%). Nas duas
outras empresas (100% farmoquímicas) o gasto em P&D está em torno de 10% do faturamento.

22 Sobre a questão dos recursos humanos vale registrar um certo descompasso entre a importância a eles atribuída
pelas empresas e o pequeno investimento diretamente realizado em seu treinamento e formação. Mas isto com
referência ao conjunto de atividades das empresas; no caso específico dos setores de P&D o investimento em
recursos humanos é nitidamente valorizado.

23 Este quadro parece se repetir nas empresas que responderam ao questionário, das quais apenas um terço possue
a última geração do equipamento considerado o mais importante.
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A gestão da mão-de-obra e seus níveis de qualificação também são fatores que influenciam
a eficiência dos processos. Entretanto, dadas as características do processo produtivo desse setor,
sua importância deve ser relativizada frente ao papel decisivo que cumprem os equipamentos e o
domínio da tecnologia por parte do corpo técnico mais qualificado das empresas. Feita a ressalva,
ainda assim a baixa disponibilidade de recursos humanos de bom nível constitui um problema
sentido pelas empresas, particularmente em momentos em que se impõe uma substituição, como
demissões voluntárias ou períodos de férias24. Uma delas cita como exemplo a dificuldade de
encontrar no mercado um profissional com experiência em simples operações de secagem (que no
caso da farmoquímica requerem certos cuidados a que não estão habituados trabalhadores
provenientes de setores tradicionais da indústria). A principal razão disto estaria na pequena
difusão das atividades de química fina no país e, de modo mais geral, dos segmentos industriais
tecnologicamente mais sofisticados. Assim, algumas das empresas procuram contornar o problema
através de atividades de treinamento realizadas individualmente ou em convênios com instituições
externas.

Afora o problema dos equipamentos e o domínio da tecnologia de processo, cruciais para
o rendimento das reações, outras questões que interferem na produtividade geral, como lay-out,
PCP (Planejamento e Controle da Produção) etc., também merecem atenção por parte das
empresas.

Um dado importante é que nenhuma empresa considera sua escala de operação um entrave
para a competitividade. Isto de certo modo corrobora a idéia de que a economia de escala na
química fina tem um papel limitado em função da natureza dos produtos e do processo produtivo.
Normalmente, os fármacos têm alto valor adicionado e são produzidos em bateladas em plantas
multi-propósito. O risco envolvido na rejeição de uma partida muito grande acaba impondo limites
ao tamanho das linhas, tornando mais racional a expansão da produção pela adição de linhas
sucessivas de uma mesma escala25.

A atenção à qualidade, tecnologia e eficiência dos processos são indicativos de uma
estratégia adequada, já que neste segmento da indústria farmacêutica os principais fatores de
competitividade - preço e qualidade - estão correlacionados àqueles aspectos. A ênfase dada aos
sistemas de qualidade e às atividades de P&D é necessária para deter uma capacidade de lançar

                                                       

24 A observação de que 92% das empresas que responderam ao questionário adotam como estratégia de gestão de
recursos humanos uma política de estabilidade, embora sem garantias formais, talvez possa ser creditada mais à
dificuldade de substituir seus profissionais do que à preocupação de evitar conflitos.

25 Claro que à medida que os produtos tendem a se tornar commodities - e isto ocorre inexoravelmente - a
economia de escala cresce de importância. Mas as empresas estabelecem uma contratendência ao buscar todo o
tempo produtos de maior valor adicionado. Além disto, não se pode esquecer que nas atividades de P&D (1º
estágio) a economia de escala é fundamental.
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novos produtos que sejam confiáveis. O alto rendimento dos processos, além de importante para
atingir as especificações, contribui para a capacidade de concorrer em preços.

2.2. Oportunidades e Obstáculos à Competitividade

Do exposto logo acima, fica a questão: até que ponto este quadro das capacitações
internas de umas poucas empresas é generalizável para o conjunto da indústria químico-
farmacêutica? A resposta provável é a de que o quadro geral da indústria difere bastante do
apresentado. Uma série de dificuldades, associadas a diversos fatores (internos à empresa,
estruturais e sistêmicos), limitam consideravelmente o comprometimento com o setor assumido
por empresas de diferentes tipos, o que em muitos casos se traduz em baixo grau de verticalização
e instabilidade de atuação na área químico-farmacêutica.

2.2.1 Fatores internos à empresa

Na análise de fatores internos à empresa, consideremos inicialmente o caso das
multinacionais, as maiores produtoras de farmoquímicos no país. Questões como qualidade e
domínio da tecnologia efetivamente não são problemas para essas empresas. Ocorre que o grau de
verticalização de seus produtos é normalmente muito baixo. Elas partem de precursores
importados que incorporam praticamente todo o valor do fármaco, realizando aqui poucas etapas
de síntese (produção "de fachada").

Talvez haja uma dificuldade ainda maior com as empresas farmacêuticas que
verticalizaram para trás. Primeiro, a motivação principal desse tipo de empresa para entrada no
setor químico-farmacêutico reside na preocupação com o fornecimento de insumos para o seu
negócio principal: a formulação de medicamentos. Esse comportamento é um fator de
instabilidade na medida em que condiciona a atuação na nova área à permanência de certas
circunstâncias que influíram na decisão de ali entrar. Por exemplo, o risco de que fornecedores
alternativos pudessem ser impedidos de exportar. Se esse risco é afastado pelo surgimento de
outros fornecedores alternativos ou por acordos interessantes com as grandes empresas
internacionais, então desaparecem os motivos para fabricar matérias-primas farmacêuticas.

Segundo, como procurei mostrar em outra oportunidade26, um obstáculo sério à atuação
dessas empresas na área de fármacos está na sua dificuldade de concorrer em preços. Por sua
origem, a competição através do marketing e outros esforços de vendas é o "modelo"
concorrencial a que estão acostumadas. Participar de um segmento que exige preocupações com

                                                       

26 Ver Queiroz (1993).
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os custos de produção (portanto com os rendimentos dos processos e com a eficiência da gestão),
que impõe reduções de preços para obter ganhos de market-share, que requer gastos em
tecnologia e investimentos em recursos humanos é evidentemente difícil de ser assimilado por
empresas farmacêuticas. Portanto, outro fator de instabilidade surge desta inadaptação, refletida
em uma estratégia que não contempla adequadamente as questões do desenvolvimento
tecnológico, da ocupação do mercado interno (e dos confrontos decorrentes), da busca do
mercado externo, dos investimentos em qualidade e produtividade, entre outras.

Contrastando com as empresas farmacêuticas, as firmas químicas (como as visitadas)
possuem uma "cultura" concorrencial mais apropriada à atuação no setor químico-farmacêutico.
Sua força competitiva não está no marketing, mas no domínio da tecnologia, na eficiência
produtiva e gerencial etc. A fragilidade dessas empresas reside justamente na distância com
relação ao mercado final (de medicamentos) que dificulta a comercialização dos produtos e a
sinalização das tendências terapêuticas, que é muito importante para o lançamento de novos
produtos. Daí a necessidade delas entrarem nas atividades de formulação, integrando a produção
para a frente (estratégia adotada pela Norquisa quando comprou a Searle).

Esses aspectos da "cultura" concorrencial são elementos específicos às firmas, embora
possam ser, como no caso examinado, associados a sua origem, e merecem atenção pelas
implicações sobre as estratégias, as capacitações internas etc. Por exemplo, a questão da
capacitação gerencial deve ser analisada à luz desses elementos. O problema não está no porte,
pequeno ou grande, da empresa. Existem grandes firmas do setor farmacêutico cuja cultura
empresarial introduz um viés gerencial inapropriado à indústria farmoquímica. Da mesma forma,
pequenas empresas químico-farmacêuticas, mesmo dispondo de recursos pouco sofisticados de
gerenciamento, sabem direcioná-los melhor dentro do padrão competitivo do setor. Portanto, não
se trata propriamente de uma insuficiência de capacitação gerencial prejudicando a
competitividade da indústria farmoquímica, mas sim aspectos específicos a firmas de certo tipo
que, independentemente do tamanho, têm dificuldades para se adaptar a esse setor.

2.2.2. Fatores estruturais

Examinando os fatores estruturais, o papel dos fornecedores é um aspecto das relações
com o mercado que merece ser considerado. As empresas visitadas destacam a importância do
fornecimento de insumos e de equipamentos para a competitividade global. Embora registrem uma
maior satisfação com os fornecedores internos, especialmente pela queda dos preços dos
equipamentos e sua aproximação aos padrões internacionais, ainda fazem queixas. Um ponto
importante é o do não atendimento de determinadas exigências de qualidade como norma geral.
Trata-se, na verdade, de um problema comum a todos os setores de alta tecnologia, que se
ressentem do fato de estarem imersos em um tecido industrial subdesenvolvido. Uma das
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empresas, por exemplo, manifestou interesse em desverticalizar parcialmente algumas de suas
produções, concentrando-se nas etapas de síntese em que pode ter um ganho maior. A pretensão
esbarrava na dificuldade de contar com um fornecimento garantido do insumo em termos de
preço, qualidade e prazo de entrega.

A questão do acesso à tecnologia, contrariamente ao que se poderia imaginar, não chega a
constituir um problema maior para essas empresas com estratégias mais ofensivas. Elas detêm
capacidade de desenvolvimento próprio de seus produtos e dispõem de alguns outros mecanismos
de obtenção de tecnologia, embora estes imponham limitações, já que dificilmente se adquire
externamente tecnologia otimizada, o que acaba sempre implicando um esforço próprio das
empresas (em uma delas existe um acordo de transferência tecnológica com uma empresa
estrangeira que fornece o precursor do fármaco). Mesmo quando se considera o caso de pequenas
empresas, com limitada capacidade de investimento em P&D, existe a possibilidade de contar com
a CODETEC, por exemplo, como fonte externa de tecnologia. Em suma, o fato de ser restrita a
comercialização de tecnologia no setor farmoquímico não implica a existência de um obstáculo
intransponível à competitividade27.

Portanto, no caso de determinados aspectos estruturais, como o acesso a tecnologia,
insumos e equipamentos, ou o tamanho considerável do mercado (anteriormente mencionado),
nota-se a possível existência de oportunidades. Todavia, para produzir esse resultado positivo,
esses elementos dependem da atuação de fatores sistêmicos. Do mesmo modo, o fato de não
haver barreiras de escala significativas facilita a entrada, mas também a saída, o que, em uma
conjuntura econômica desfavorável, acaba sendo mais um elemento de instabilidade para o setor
em seu conjunto.

O Mercosul abre perspectivas que ampliam ainda mais essas oportunidades referentes a
mercado. No tocante à produção de medicamentos, o processo de integração regional pode
favorecer o Brasil, país que conta com o maior mercado e a maior capacidade produtiva. Em se
instituindo efetivamente o Mercosul, certas empresas multinacionais farmacêuticas estudam a
possibilidade de centralizar suas produções no Brasil, ao invés de manter em cada país unidades de
fabricação que hoje não atingem as escalas e níveis de eficiência adequados. As empresas
nacionais, em que pese a concorrência que tendem a sofrer da indústria farmacêutica argentina,
também podem se beneficiar de um mercado maior (para o que os acordos e associações, inclusive
binacionais, podem ser um instrumento importante de preparação).

                                                       

27 Convém relembrar que se está falando aqui de tecnologia de cópia de produtos existentes. Como já foi dito
anteriormente, a barreira tecnológica para P&D de novos fármacos é muitíssimo mais elevada e praticamente
impossível de ser transposta no curto e médio prazos.
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Quanto ao segmento de matérias-primas farmacêuticas, a formação do Mercosul desperta
justificados temores em algumas empresas de que países como Uruguai possam servir de
plataforma de importação de terceiros, como parece já estar ocorrendo. Existe aí uma
preocupação com as regras que vão regulamentar o funcionamento desse mercado comum de
modo a impedir exportações de terceiros países travestidas de produção de países-membros. Tais
regras precisam ser também efetivas no que se refere a normatização. Se estas questões forem
solucionadas, também para a produção de farmoquímicos a instituição do Mercosul pode
beneficiar o Brasil. Como mostra o Quadro 11, que apresenta dados para alguns produtos de
volume elevado, o mercado dos demais países do Mercosul é significativo (a estimativa é de 140%
do mercado brasileiro) e a possibilidade de seu atendimento a partir da capacidade instalada no
Brasil é elevada (metade dos produtos da lista apresentam uma capacidade instalada no país
superior ao total do Mercosul28).

QUADRO 11

MERCADOS POTENCIAIS DE ALGUNS FARMOQUÍMICOS NO MERCOSUL

Produto Mercado 1990 (ton.) Preço de Mercosul Capacidade Capacidade
Brasil Demais Mercosul referência (US$ mil) instalada atendimento

países total (US$/kg) Brasil (t) Mercosul (%)

Fármaco humano
Ácido acetilsalicílico 347 486 833 4 3.332 1.000 120
Alfametildopa 133 187 320 58 18.560 250 78
Ampicilina trihidratada 280 392 672 84 56.448 424 63
Cefalexina 35 49 84 380 31.920 118 140
Cimetidina 40 56 96 49 4.704 150 156
Eritromicina, tiocianato 60 84 144 68 9.792 168 117
Lidocaína, cloridrato 10 14 24 22 528 20 83
Paracetamol 200 280 480 88 42.240 1.100 229
Propanolol, cloridrato 22 31 53 23 1.219 35 66
Sulfametoxazol 230 322 552 13 7.176 330 60

Fármaco veterinário
Furazolidona 260 364 624 15 9.360 600 96
Mebendazol 24 34 58 32 1.856 58 100
Nicarbazina 80 112 192 12 2.304 1.020 531

Auxiliares
Ciclamato de sódio 289 405 694 3 2.082 4.200 605
Sacarina sódica 360 540 900 5 4.500 720 80
Sorbitol 21100 29540 50640 1 50.640 25.200 50

Total 23470 32896 56366 246.661

Fonte: CODETEC (1992).

Por fim, com relação às tendências internacionais apontadas no capítulo inicial, seu efeito é
contraditório. Por um lado, criam dificuldades como no caso do aumento da concentração
espacial da produção químico-farmacêutica derivado da redução das quantidades físicas dos
                                                       

28 O dado deve ser visto com a ressalva conhecida de que as plantas farmoquímicas são costumeiramente
multipropósito e, portanto, sua capacidade nominal, definida como se a planta estivesse dedicada integralmente a
cada produto, é na realidade inferior à que aparenta.
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fármacos modernos. Por outro, a especialização crescente das instalações farmoquímicas abre
oportunidades para a subcontratação de etapas específicas de síntese por terceiros, que podem
estar localizados no Brasil.

2.2.3. Fatores sistêmicos

Com relação aos chamados fatores sistêmicos de competitividade, sua relevância é
unanimemente sublinhada. A ação do governo é apontada como determinante dos rumos do setor
e objeto de muitas críticas. Deve-se lembrar que o apoio governamental, através de diversos
instrumentos, foi um dos grandes responsáveis pelo avanço da produção farmoquímica nos anos
80. O governo Collor promoveu dois movimentos paralelos que desestabilizaram fortemente a
indústria: de um lado, revogou os instrumentos de apoio, sinalizando na direção oposta à que
vinha seguindo até então, isto é, a do interesse na internalização da produção de matérias-primas
farmacêuticas; de outro, agravou a crise econômica geral do país, aprofundando a recessão sem
resultados palpáveis no controle da inflação.

É interessante observar a concordância bastante ampla entre os empresários da indústria
químico-farmacêutica de que instrumentos como a Portaria 4 configuravam um excesso de
protecionismo29. Alguns apontaram como aspecto positivo da política do governo Collor o
objetivo de estabelecer um cronograma de exposição ao mercado internacional. Mas todos
criticam a velocidade deste cronograma e a maneira descoordenada como foi introduzido. Para
dar um exemplo, houve produtos que tiveram sua alíquota reduzida a zero imediatamente,
enquanto a dos insumos para produzi-los levou mais de um ano para chegar a esse mesmo nível. O
uso das barreiras alfandengárias (sem exageros do tipo Portaria 4) é considerado importante para
manter o interesse na produção de diversos fármacos, às vezes vendidos a preços artificialmente
baixos no mercado internacional.

A ausência de normalização também é arrolada como um fato grave para as condições de
competitividade e para as dificuldades de barrar importações de produtos com menores requisitos
de qualidade. Existem países que participam do mercado internacional de farmoquímicos, cuja
legislação sanitária e ambiental é omissa. Para anular esse tipo de "vantagem competitiva" as
barreiras alfandegárias e a normatização que imponha critérios rígidos de qualidade são
instrumentos fundamentais.

A destruição do poder de compra do Estado, somada à violenta retração do mercado em
conseqüência do processo recessivo, completam o quadro de dificuldades, decorrentes de políticas

                                                       

29 A Portaria nº 4, de 3/10/84, foi uma medida conjunta dos Ministérios da Saúde e da Indústria e Comércio,
regulamentando a concessão de autorização para produção de matérias-primas, insumos farmacêuticos e aditivos
utilizados na fabricação de medicamentos.
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governamentais, para a manutenção das condições de competitividade da indústria. Isto tem
trazido como efeito positivo uma busca de independência em relação ao mercado interno,
particularmente em relação ao mercado do setor público, através de um maior empenho na
exportação. De todo modo, esta tendência está limitada a algumas empresas e não anula os efeitos
desestimulantes da ação do governo. Um obstáculo à competitividade da indústria farmoquímica
não está no tamanho do mercado brasileiro (aliás, muito ao contrário), mas na sua instabilidade.

Além de reduzir o mercado, a conjuntura macroeconômica revela-se adversa também pelos
níveis elevados de inflação e da taxa de juros. Embora grande número de empresas estejam
dolarizadas, a inflação é um elemento a  mais de instabilidade. E o alto custo do capital
desincentiva o investimento.

Existem ainda outras dificuldades, talvez mais gerais, decorrentes da ação estatal. É o caso
da carga tributária elevada, dos custos indiretos da mão-de-obra, das dificuldades de ordem
burocrática às importações etc. Esse tipo de problema é importante para a competitividade do
setor químico-farmacêutico, mas não o afeta de modo especial em relação a diversos outros.

Com relação a outras externalidades, vale mencionar novamente a baixa disponibilidade de
recursos humanos qualificados, conseqüência do mercado relativamente restrito da química fina
no país. Da mesma forma que afeta negativamente as relações com os fornecedores, o tecido
industrial subdesenvolvido, somado aos baixos níveis educacionais, implicam uma oferta escassa
de recursos humanos para os setores tecnologicamente mais sofisticados.

Os problemas relativos à infraestrutura são de menor impacto sobre o setor. O
fornecimento de água e energia e os sistemas de comunicação e de transportes sofreram críticas
localizadas mas foram considerados adequados de um modo geral. O problema maior talvez esteja
no transporte rodoviário - caro e de má qualidade -, mas não se pode atribuir a ele um efeito
decisivo sobre a competitividade.

Em suma, o quadro que se pode traçar da competitividade do setor químico-farmacêutico
brasileiro é o seguinte. Primeiro, no segmento de produtos patenteados, concorrendo com as
grandes empresas através da descoberta e lançamento de novas drogas, as chances de ser
competitivo são praticamente nulas - a experiência da Norquisa talvez tenha sido o passo mais
significativo apontando nessa direção e ela própria é ilustrativa da enorme distância que resta a
percorrer. Segundo, no segmento de genéricos, partindo de moléculas conhecidas (que hoje
incluem as patenteadas, mas no futuro próximo, com a provável mudança na legislação, estas só
poderão ser produzidas diretamente pelo detentor da patente ou por seus licenciados), houve um
avanço significativo na década de 80, seguido de um recuo a partir do governo Collor. Para
atender os requisitos de preço e qualidade, fundamentais nesse segmento, não existem obstáculos
de natureza estrutural como, por exemplo, escalas de operação ou tamanho do mercado (existe
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sim o problema da instabilidade do mercado, associado a questões "sistêmicas"). Do ponto de
vista das capacitações internas das empresas as condições de competitividade são satisfatórias
para aquelas com estratégias mais ofensivas (vale observar os limites decorrentes das estratégias
típicas das empresas estrangeiras ou nacionais de determinados tipos, o que impede de generalizar
o quadro para o conjunto do setor). O problema mais sério reside na conjuntura macroeconômica
extremamente desfavorável e nas políticas governamentais inadequadas, justamente o objeto da
próximo capítulo.
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3. PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS

3.1. O Quadro das Políticas para as Indústrias Farmacêutica e Farmoquímica

De um modo geral, e em flagrante contraste com o que ocorre nos países desenvolvidos, a
atuação do Estado brasileiro na área farmacêutica é marcada pela fragilidade institucional e pelo
casuísmo na definição de políticas relacionadas ao setor. Não cabe aqui recuperar o histórico da
sucessão de iniciativas, no plano sanitário ou no econômico, quase sempre descoordenadas, cuja
implementação acaba não se concretizando pelos mais variados motivos. Mas é importante
ressaltar que o quadro institucional em constante mudança somado à precariedade dos
instrumentos de fiscalização e controle tem conferido ao Estado um papel muito limitado na
definição dos rumos tomados pela indústria.

Um exemplo dessa situação de descalabro está no desaparelhamento da DIMED (Divisão
Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos), órgão do Ministério da Saúde responsável
pelo registro, controle de qualidade e fiscalização dos medicamentos e de suas matérias-primas. O
baixíssimo número de servidores para atender às tarefas de análise para fins de concessão e/ou
renovação do registro de medicamentos, bem como de fiscais e da rede laboratorial para controle
de qualidade do grande número de medicamentos vendidos sob mais de 14.000 apresentações
expõe a precariedade com que a DIMED cumpre suas funções. Isto também resulta em sério
entrave à introdução no mercado de novos produtos, muitos deles úteis e necessários, dada a
demora no processamento das solicitações de registro, o que tem gerado grande número de
(justas) reclamações por parte de empresas do setor farmacêutico.

As medidas de controle dos preços dos medicamentos são outro exemplo da improvisação
que caracteriza a regulação governamental. Seus problemas mais evidentes estavam na ineficácia e
nos efeitos deletérios das medidas. Elas eram ineficazes porque a queda acentuada da
rentabilidade de certos remédios acabava induzindo os fabricantes a reduzir sua produção ou
simplesmente retirá-los do mercado, o que, obviamente, causava o efeito contrário àquele
supostamente pretendido de garantir acesso ao produto. Em alguns casos eram deletérias porque,
dada a inexistência de um sistema de informações sobre custos e outros mecanismos de controle,
não havia as condições necessárias para uma operação correta das medidas. Com freqüência, o
controle de preços ia além do que seria conveniente para coibir práticas abusivas e comprimia a
rentabilidade das empresas a ponto de comprometer suas políticas de investimento e, em alguns
casos, sua própria sobrevivência.

Com relação às políticas mais diretamente voltadas para o desenvolvimento da produção
químico-farmacêutica, a década de 70 foi marcada por uma série de idas e vindas, exemplificadas
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pelos sucessivos arranjos institucionais que se seguiram à criação da CEME e desvirtuaram as
funções originais do órgão. Nos anos 80, a política começou a ganhar um rumo mais definido,
através de medidas protecionistas, como a gradação tarifária introduzida em 1981 e a Portaria 4
em 1984, e de fomento, como o projeto CEME-CODETEC.

Como foi mencionado anteriormente, a Portaria 4 talvez implicasse um protecionismo
exacerbado, ao conferir ao CDI (Conselho de Desenvolvimento Industrial) o poder de instituir
verdadeiras reservas de mercado aos fabricantes locais através do fechamento das importações
para os produtos ali enquadrados (que, diga-se, constituíam uma pequena parcela do universo
setorial). Por outro lado, não se pode esquecer que esse tipo de medida sinalizava claramente para
o setor privado o interesse governamental no desenvolvimento da produção de matérias-primas
farmacêuticas. Além disso, tinha a mesma lógica de ordenamento do mercado que caracterizava a
regulação no setor petroquímico, evitando projetos concorrentes30.

Ocorre que havia também diversos mecanismos pelos quais a barreira da Portaria 4 era
contornada. Um deles era o que se pode batizar de "importação preventiva". Tão logo uma
empresa obtivesse a concessão para produzir determinado fármaco, os importadores tradicionais
desse produto, geralmente filiais de empresas multinacionais interessadas em continuar comprando
de suas matrizes, faziam um enorme estoque que tinha como resultado um esvaziamento brutal do
mercado, o que dificultava (quando não inviabilizava) a entrada do novo produtor.

Outro mecanismo: o questionamento sistemático da qualidade do produto fabricado
localmente. Esta também é uma questão controversa. Em alguns casos as empresas desejosas de
manter suas importações criticavam com razão o não atendimento de especificações de qualidade
por parte de fabricantes despreparados ou com processos produtivos ainda mal ajustados. Mas
também ocorreram campanhas de descrédito totalmente injustificadas contra produtores
perfeitamente capazes de fabricar insumos equivalentes aos importados. Este é mais um exemplo
da importância da normatização para regular adequadamente o mercado.

Esses expedientes, ao abrir brechas por onde algumas importações poderiam ser mantidas,
mostram que a Portaria 4 não proporcionava uma garantia tão absoluta do mercado. De todo o
modo, ela foi um instrumento que favoreceu claramente o desenvolvimento da produção químico-
farmacêutica. Por isso, o fim do anexo C da CACEX no início do governo Collor talvez tenha
sido mais impactante que a redução das tarifas aduaneiras. Diversas empresas, desobrigadas de
comprar fármacos internamente, voltaram para os seus fornecedores externos. O efeito desta
medida é muito mais restritivo sobre a fabricação local de matérias-primas farmacêuticas do que a

                                                       

30 O que tem aspectos positivos e negativos. Se por um lado se evita a construção de capacidade produtiva
excedente, por outro lado, as escolhas entre projetos alternativos por parte do governo estão sempre sujeitas a
equívocos.
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redução das alíquotas alfandegárias porque a diferença de custo nem sempre é o fator primordial
na decisão de comprar aqui ou no exterior. Muitas filiais de empresas multinacionais, mesmo
pagando mais caro, darão preferência a manter seus laços tradicionais com suas casas-matrizes,
seja por detectarem problemas de qualidade com a produção local, seja por poderem deste modo
praticar preços de transferência convenientes para a empresa em seu conjunto. Para as empresas
nacionais que também exercitam o transfer-pricing31, independentemente da alíquota ser 20% ou
60%, a importação continuará sendo um alto negócio.

A discussão acima mostra que a política de comércio exterior não encontrou um ponto de
equilíbrio. Oscilou entre um protecionismo à outrance (e nem sempre eficaz) a uma abertura
ampla de mercado, que parece desconhecer essas particularidades do setor que tornam muito
interessante a continuidade da importação de fármacos.

Quanto à política de fomento, merece registro inicialmente a disponibilidade de
financiamentos para projetos farmoquímicos por parte da FINEP e do BNDES durante os anos
80. A partir do governo Collor as condições desses financiamentos deixaram de representar
qualquer vantagem, a ponto de empresas trocarem a FINEP pelo BANESPA.

O projeto CEME-CODETEC significou um tipo particular de atividade de fomento com
determinado efeito sobre o desenvolvimento tecnológico da indústria32. Sua contribuição como
mecanismo de obtenção de tecnologia na área farmoquímica foi significativa. Com recursos
relativamente modestos (US$ 12 milhões em custeio e investimento) e num prazo curto (6 anos),
adquiriu-se uma razoável capacitação tecnológica na área de fármacos (com spillover para as
áreas de defensivos, corantes e intermediários), difundida para muitas empresas.

Todavia, não basta ser capaz de superar a "barreira tecnológica"; é preciso também que os
parceiros empresariais sejam capazes de dar continuidade ao processo, o que nem sempre ocorreu.
O success-rate das empresas químicas foi consideravelmente maior que o das farmacêuticas e a
não antecipação desse resultado, bem como o desconhecimento dos fatores que estão por trás
dele, podem ser apontados como uma das falhas na concepção original do Projeto CEME-
CODETEC, que enfatizava demasiado a participação das últimas. Escolher corretamente os
parceiros empresariais - a partir de suas estratégias concorrenciais e de sua capacitação técnica e

                                                       

31 Diversas empresas farmacêuticas de capital nacional têm interesse na importação de fármacos, seja para
transferirem dinheiro para depósitos no exterior, seja para não se sujeitarem a retaliações de suas gigantescas
concorrentes internacionais.

32 O Projeto se originou de um esforço conjunto entre a CEME e a STI (Secretaria de Tecnologia Industrial) para
estimular as pesquisas e atividades produtivas na área de fármacos. Sua estratégia passava pelo desenvolvimento de
uma instituição de P&D (a CODETEC) que, sob contrato com a CEME e empresas privadas, e com equipe técnico-
científica própria, executaria projetos definidos em comum acordo. Cabe observar que entre essas empresas
predominavam as originárias do setor farmacêutico, até porque suas relações comerciais com a CEME faziam delas
candidatas naturais para receber financiamentos para contratar projetos junto à CODETEC.
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financeira - é fundamental justamente nessas iniciativas de porte relativamente pequeno, para as
quais a CODETEC cumpre um papel importante.

Outra questão importante para o setor é a política de patentes, que acaba de ser revista
pelo Congresso nacional. Sobre este tema, cabe esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, a
inexistência de proteção patentária, embora tenha inegavelmente representado um estímulo a mais
para a entrada de diversas empresas na produção farmoquímica, não pode ter seu papel
sobreestimado. Isto porque isoladamente ela parece ser insuficiente para promover, como era seu
propósito, o desenvolvimento industrial e tecnológico do setor. O caso da Turquia, primeiro país
do Terceiro Mundo a abolir patentes na indústria farmacêutica (em 1961), com os parcos
resultados a que chegou são um exemplo desse fato33. Em contraste com ele, a Espanha e a Itália
são países que acoplaram uma legislação de não reconhecimento de patentes a medidas de
fomento - como o Plano de Fomento da Pesquisa da Indústria Farmacêutica do Ministério de
Indústria e Energia espanhol mencionado no capítulo inicial - que foram fundamentais para o
sucesso que obtiveram na consolidação de suas indústrias farmoquímicas. Quando esses países se
viram obrigados a alterar suas leis de patentes por força das regulamentações da Comunidade
Econômica Européia (a Itália em 1978 e a Espanha em 1986), suas empresas já tinham avançado
além do estágio imitativo, adquirindo capacidade de descobrir novos princípios ativos, o que
atribui uma funcionalidade à adoção de patentes34. O caso brasileiro pode ser interpretado como
mais uma confirmação dessa hipótese. Na década de 70, com a lei de não reconhecimento de
patentes já em vigor, o avanço da produção farmoquímica foi pequeno. Na década de 80, quando
foram tomadas outras medidas, de fomento e proteção à indústria, observou-se um
desenvolvimento muito maior.

Em segundo lugar, é preciso ter claro que passar a reconhecer patentes não traz qualquer
benefício ao setor farmoquímico, pois afinal o país não gera inovações de produto a proteger e a
legislação ainda vigente não deixa de representar um estímulo para as atividades imitativas. O
argumento das empresas multinacionais de que a atual lei de patentes desestimula a pesquisa já
que não assegura a apropriabilidade de seus resultados não pode ser levado a sério35. Como se
sabe, as razões pelas quais essas firmas dificilmente realizariam aqui suas atividades de pesquisa
têm pouco a ver com o problema das patentes. Como vimos no capítulo inicial, a P&D de novos
princípios ativos impõe a centralização pela natureza mesma da atividade, onde pesam
enormemente as economias de escala, é altíssima a qualificação da mão-de-obra e, principalmente,
a proximidade do centro de decisão da empresa, isto é, da sede, é fundamental. O motivo

                                                       

33 Ver Kirim (1985).

34 Dos 1787 novos princípios ativos descobertos em todo o mundo no período 1961-1985, a indústria farmacêutica
espanhola contribuiu com 28 e a italiana com 142.

35 Não poucas vezes é citado o caso de um fármaco importante descoberto no Brasil, por um pesquisador brasileiro,
e que por falta de uma legislação adequada foi registrado no exterior por uma grande empresa multinacional.
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verdadeiramente forte que o país tem para mudar sua legislação é que isto evita sanções
comerciais que podem se tornar um prejuízo muito maior do que os eventuais ganhos com a
manutenção da lei.

Daí se conclui que a adoção de uma legislação de propriedade industrial mais restritiva
deveria seguir o roteiro de outros países desenvolvidos que investiram expressivamente em suas
indústrias e só passaram a reconhecer patentes farmacêuticas quando atingiram um certo estágio
de desenvolvimento industrial e tecnológico. Como mostra o Quadro 2, no capítulo inicial, muitos
países que partiram de uma posição de desvantagem em relação aos líderes mundiais fizeram uso
desse instrumento, não apenas Itália e Espanha, mas também Japão, Canadá, Suécia etc. Isto lhes
permitiu viabilizar uma estratégia de fortalecimento de suas indústrias farmacêuticas utilizando-se
maciçamente da cópia de processos e produtos farmacêuticos. Como nas condições atuais isto se
tornou praticamente impossível, seja porque se avolumaram as pressões externas para alterar
imediatamente a lei, seja porque não se vê como tomar as demais medidas de política industrial
que deveriam ser implementadas simultaneamente, resta negociar uma nova legislação que
contemple os interesses do país, prevendo salvaguardas contra abusos eventuais dos detentores de
patentes.

Por fim, o grande ausente das políticas para o setor tem sido o uso do poder de compra do
Estado. Embora as estimativas do mercado institucional variem numa faixa muito ampla (de 20 a
40%), é certo que ele sempre representou um peso considerável, que poderia ter sido utilizado
para fomentar iniciativas na área de fármacos. Ocorre que nos últimos tempos a instabilidade
desse mercado tem sido muito grande, o que reduz a efetividade da instrumentalização do poder
de compra estatal.

Sugere-se a seguir um conjunto de iniciativas referentes a formulação e implementação das
políticas voltadas para o setor farmoquímico.

3.2. Políticas de Reestruturação Setorial

O tema da reestruturação setorial não tem para o setor farmoquímico a urgência e
relevância que tem para outros setores, como, por exemplo, o petroquímico. Como vimos, as
economias de escala não são tão fundamentais; existem empresas farmoquímicas pequenas,
altamente especializadas, produzindo à façon, e com capacidade de competir no mercado mundial.
De todo modo, existem diferentes formatos de exploração da indústria, que as ações de governo
precisam levar em consideração.
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Primeiro, iniciativas como a da Norquisa, suportada por um grande grupo químico, com
atuação na ponta do mercado e capacidade para investir em tecnologia (aliás, conjunturalmente
enfraquecida na atual crise), constituem um "modelo" de desenvolvimento da indústria com
elevado potencial de exploração. Não deve ser entendido como o único ou o melhor, embora seja
o que aponta mais nitidamente para uma capacidade futura de atuação no estágio 1 (P&D de
novos fármacos). O problema é que este "modelo", aparentemente por razões circunstanciais, não
está conseguindo decolar no caso da Norquisa e não obteve adesões de outros grandes grupos
químicos. Embora não estejam claras as condições que precisam ser satisfeitas para que isto
ocorra, é importante que o governo mantenha a sinalização (hoje praticamente abandonada) de
que a química fina é um segmento prioritário.

Segundo, as multinacionais podem desempenhar um papel não desprezível no
desenvolvimento do parque farmoquímico, desde que determinadas condições sejam cumpridas - a
principal delas é estabilidade, tanto macroeconômica como das regras do jogo. É verdade que
pela lógica internacional dessas empresas, e pelas tendências recentes de concentração espacial da
produção, a via da importação direta é a privilegiada. Mas o Brasil oferece um certo conjunto de
atrativos (tamanho do mercado, condições de infra-estrutura, comprometimento com
investimentos passados, especialmente no caso das grandes empresas químicas, para citar alguns)
que o torna uma alternativa viável para sediar alguns investimentos internacionais na área de
produção de fármacos. Novamente o ator fundamental - secundado pelas empresas estrangeiras -
é o governo, incentivando os investimentos em química fina através de políticas apropriadas de
comércio exterior e de propriedade industrial e, principalmente, garantindo a estabilidade
econômica e institucional. Como se verá adiante na discussão sobre os fatores sistêmicos, isto não
significa concessões em toda a linha aos interesses das empresas estrangeiras. Não se está
propondo a adoção do ideário neo-liberal mas sim regras estáveis, em primeiro lugar, e que
tornem atrativa a produção interna frente à alternativa da importação.

Terceiro, como acontece em diversos países europeus, a indústria de química fina
(extrapolando os fármacos, portanto) precisa dispor de uma rede densa de pequenos produtores
altamente competitivos. Em sua montagem, iniciativas como a do Projeto CEME-CODETEC são
válidas, não se esquecendo de levar em conta a "cultura" concorrencial das empresas interessadas
em diversificar em direção à área de fármacos. Como mostra esse Projeto, múltiplos atores podem
atuar neste caso: órgãos governamentais de fomento, instituições de pesquisa e empresas privadas
e públicas.

Em suma, trata-se muito mais de uma questão de estruturação do que de reestruturação do
setor químico-farmacêutico e na montagem dessa estrutura os componentes discutidos acima, que
vão definir o desenho final dessa indústria, precisam ser estudados e conhecidos.
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3.3. Políticas de Modernização Produtiva

Com relação a este aspecto da modernização, cabe destacar a necessidade de facilitar a
compra de equipamentos bem instrumentalizados. Afora o custo de capital, que é um
problema econômico geral, existem dificuldades burocráticas de importação (as dificuldades
econômicas, derivadas dos custos de importação, diminuíram significativamente graças à abertura
comercial). Outro problema é o dos equipamentos de laboratório, que poderiam ser importados
em condições especiais como medida de apoio à pesquisa. Cabe às empresas interessadas e aos
órgãos governamentais que regulam o comércio externo as iniciativas nessa direção.

A normatização e a maior severidade na fiscalização sanitária são também medidas que
contribuem para a modernização, uma vez que implicam a fixação de altos padrões de qualidade.
Sem elas, a própria relação entre qualidade/produtividade e competitividade fica comprometida.
Programas como o PBQP caem no vazio em uma indústria em que o aumento da qualidade ou da
produtividade só implica em maior competitividade se houver mecanismos de controle punindo
aqueles que, por negligência ou incapacidade, não obedecem normas que devem ser rigidamente
observadas para o bem-estar da população. Portanto, o reaparelhamento da DIMED deveria
receber máxima prioridade.

Medidas de apoio à P&D, como incentivos fiscais, por exemplo, também são oportunas
em um setor de tecnologia sofisticada, que depende de gastos nessa área para se manter
competitivo.

Por fim, a modernização produtiva também depende de se ampliar a base de recursos
humanos qualificados e as empresas demonstram ter meios precários de investimento em
formação de pessoal (apesar de caber a elas assumir parte da responsabilidade nessa tarefa).
Incentivos governamentais a esse tipo de gasto, somado aos tradicionais esforços de aproximação
entre universidade e indústria, também poderiam ser medidas úteis nessa área.

3.4. Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos

Como se viu, os fatores sistêmicos de competitividade são decisivos nessa indústria. Em
primeiro lugar, ela está sendo duramente afetada pelo quadro macroeconômico geral,
particularmente pela retração do mercado interno e pelos níveis elevados de inflação e da taxa de
juros. Fazem parte desse quadro a queda ainda mais violenta do mercado institucional e o fim das
atividades de fomento, como os financiamentos em condições favorecidas. Portanto, é óbvia a
necessidade de retomada do controle da economia e do gasto público. Este, voltando a existir, é
um instrumento importante, até aqui negligenciado pela política industrial para o setor. Uma
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sugestão interessante seria a adoção de produções exclusivas (para fatias do mercado, não todo
ele) que exigissem em contrapartida o cumprimento de metas de capacitação industrial e
tecnológica. Por exemplo, a CEME reservaria uma parcela de suas compras de um dado produto,
por um período pré-determinado e dentro de uma faixa pré-estabelecida de variação frente aos
preços praticados no restante do mercado, a produtores nacionais comprometidos em atingir
determinadas metas produtivas e tecnológicas. Isto garantiria a tão necessária estabilidade de
mercado para os investimentos em P&D, sem gerar a acomodação característica das reservas de
mercado.

Na área de comércio exterior é preciso reconhecer a necessidade de algum
protecionismo, não apenas por ser este um setor não consolidado, mas também para fazer frente
a práticas concorrenciais predatórias, freqüentemente observadas no cenário internacional. Além
da gradação tarifária, deve-se manter um certo nível de barreira alfandegária (entre 20 a 40%)
para fármacos produzidos no Brasil.

Deve ficar claro que esta não é uma posição contrária à abertura externa. Esta é positiva,
como reconhecem alguns dos próprios produtores, mas seu cronograma tem imposto prazos
muito curtos. Ademais, alguns produtos farmoquímicos são vendidos no mercado mundial como
excedentes de produção, a preços iguais aos custos variáveis, e mesmo a preços que não têm
nenhuma relação com custos de produção (caso dos países socialistas; agora que todos eles se
tornaram ex-socialistas isto deve começar a mudar).

Por fim, deve-se observar que a ausência de produção interna facilita a prática do transfer-
pricing e assim se perde o suposto benefício ao consumidor final permitido pela importação "mais
competitiva" das matérias-primas. O preço dos medicamentos produzidos com fármacos
importados costuma ser maior, na comparação com outros países, relativamente ao dos produtos
que utilizam insumos locais. A proteção garantida pelas tarifas alfandegárias é mais do que
compensada pelo maior conhecimento que os órgãos governamentais passam a ter sobre o
verdadeiro valor de mercado dos produtos e pela maior competição no mercado de
medicamentos36.

Quanto às patentes, sua adoção em futuro próximo é inevitável. A salvaguarda mais
fundamental, incluída na legislação recém aprovada, é a licença compulsória nos casos de abuso
de direito, abuso de poder econômico, falta ou insuficiência de exploração (importação excluída
como exploração efetiva), situações especiais como calamidade pública etc. Esse mecanismo
introduz um poderoso indutor aos acordos entre empresas internacionais detentoras de patentes
não interessadas em estabelecer produção no Brasil e empresas farmoquímicas locais em
condições de atender a demanda. A adoção do princípio da exaustão internacional de direitos,
                                                       

36 Ver a respeito Frenkel e Corrêa (1990).
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legitimando a chamada "importação paralela", também é uma medida desejável de combate ao
poder de monopólio excessivo instituído pela patente. A questão do prazo de carência para
entrada em vigor perde sua importância uma vez que foi recusada a proposta do pipeline, isto é,
da proteção dos produtos já lançados no mercado. A não aceitação dessa proposta deve garantir
um período de transição razoável para as empresas se adaptarem ao novo regime de patentes.

Também são importantes medidas de racionalização tributária e administrativa que
reduzam o número de impostos e as dificuldades burocráticas de importação.

Finalmente, embora não fundamentais para a competitividade, os investimentos em
infraestrutura de transportes, desbloqueariam as dificuldades de circulação de produtos no
mercado nacional.
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4. INDICADORES DE COMPETITIVIDADE

A definição de indicadores de competitividade para o setor químico-farmacêutico é uma
tarefa muito difícil. Não se trata de uma indústria como a siderúrgica, de produto homogêneo e
processo contínuo, que permite estabelecer indicadores até internacionais como o coke-rate. Nem
sequer a capacidade instalada na indústria é um número que faça muito sentido, já que a natureza
multi-produto das plantas distorce esse tipo de dado (pode-se falar em litros de reator como uma
certa medida de capacidade instalada, mas o problema é traduzir isto em termos de produtos)37.

De qualquer modo, vale ensaiar o uso de alguns dados como possíveis indicadores.
Primeiro, dado o caráter crucial da qualidade dos produtos, certificações de enquadramento em
farmacopéias internacionais ou o credenciamento pelo FDA seriam condições necessárias para a
competitividade (pelo menos por garantir esse aspecto importantíssimo da qualidade). Indicadores
indiretos poderiam vir da avaliação do grau de sofisticação tecnológica das empresas, medido
pelos seus equipamentos e nível de seus recursos humanos.

A capacidade de lançamento de novos produtos no mercado poderia ser outro indicador
de competitividade. Nenhuma empresa consegue se manter competitiva se não renovar, num certo
ritmo, sua linha de produtos.

O consumo detalhado de matéria-prima por produto fabricado permitiria avaliar o
rendimento dos processos e, conseqüentemente, seus custos e capacidade de competir em preços.
Este, no entanto, seria um indicador muito pouco operacional em função da especificidades dos
processos de cada produto.

Um indicador indireto da competitividade em preço talvez esteja na capacidade
exportadora. No entanto, as dificuldades em separar os efeitos provocados pelos "fatores
sistêmicos" (taxa de câmbio, políticas comerciais nacionais, etc) são maiores para a indústria
farmoquímica devido a forte presença de barreiras técnicas ao comércio e do grande volume de
transações matriz-filial, típicas da indústria química fina.

                                                       

37 Pode-se falar em litros de reator como uma certa medida de capacidade instalada, mas o problema é traduzir isto
em termos de produtos.
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5. CONCLUSÕES

No que diz respeito à competitividade da indústria farmoquímica brasileira, existem
problemas de ordem estrutural para integrar o grupo de países líderes, que concorrem inovando
em produto. As dificuldades são de tal monta que em um horizonte previsível não se pode almejar
adquirir capacidade para competir com as grandes empresas no segmento de medicamentos
patenteados.

Esses obstáculos não existem no estágio 2 de produção do medicamento, o que abre
espaço para uma atuação expressiva no mercado de genéricos, bem como no de produtos
patenteados sob licença (partindo do princípio de que a cópia livre desses produtos está com os
dias contados).

Nessa área, o país adquiriu uma razoável capacidade competitiva ao longo dos anos 80,
que se deteriorou parcialmente a partir do governo Collor. Os principais obstáculos a uma
recuperação localizam-se preferencialmente nos fatores chamados "sistêmicos", particularmente
no quadro macroeconômico e nas políticas (ou na ausência delas) governamentais.

Além de medidas na área sanitária (fiscalização, normatização etc.), são necessárias ações
voltadas para o desenvolvimento da produção químico-farmacêutica na área de comércio exterior,
na compra de medicamentos pelo Estado e na revisão da legislação de propriedade industrial.

Com um quadro econômico geral mais favorável e medidas consistentes de política
industrial o país tem condições de desenvolver uma indústria de medicamentos genéricos
competitiva, com repercussões positivas sobre todo o segmento da química fina.
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ANEXO:

PESQUISA DE CAMPO - ESTATÍSTICAS BÁSICAS PARA O SETOR
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PESQUISA DE CAMPO
ESTATÍSTICAS BÁSICAS

Setor de Fármacos

Amostra original: 47

Questionários recebidos: 12

1. Caracterização

1.1 Variáveis Básicas: valores totais em 1992
(US$ mil)

Faturamento 364.535
Investimento 55.428
Exportações 23.141
Emprego direto na produção (nº empregados) 1.458

2. Desempenho

2.1 Desempenho Econômico: evolução dos valores médios
(US$ mil)

1987-89 1992 Variação (%)
(1) (2) (2)/(1)

Faturamento 26.821 33.140 23,56
Margem de lucro (%) 41,61 62,26 49,63
Endividamento (%) 49,38 47,66 -3,48
Investimento n.d 5.543 n.d.
Exportações 6.069 2.104 -65,33
Exportações/Faturamento (%) 22,63 6,35 -71,94
Importações insumos-componentes 5.589 6.912 23,67
Importações insumos/Faturamento (%) 20,84 20,86 0,10
Importações de bens de capital 319 1.771 455,17
Importações de bens de capital/Faturamento 1,08 4,37 304,63
Utilização da capacidade (%) 73,60 70,27 -4,52
Emprego direto na produção (nº de empregados) 153 133 -13,07

2.2 Principal Motivação do Investimento em Capital Fixo
(% de empresas)

1990-92 1993-95
Modernização 30,0 28,6
Ampliação 40,0 42,9
Ambos 30,0 28,6
Número de respondentes 10 9
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2.3 Desempenho Produtivo: evolução dos valores médios
Variável Unidade 1987-89 1992
Níveis hierárquicos nº 6,37 5,85
Prazo médio de produção dias 40,24 19,50
Prazo médio de entrega dias 6,36 8,27
Taxa de retrabalho % 2,05 1,04
Taxa de defeitos % 0,39 0,13
Taxa de rejeito de insumos % 1,40 5,35
Taxa de devolução de produtos % 0,62 0,68
Taxa de rotação de estoques dias 121,60 114,02
Paradas imprevistas dias 46,03 24,26

2.4 Atributos do Produto em 1992 em Relação a 1987-89
(% de empresas)

menor igual maior não respondeu
Nível de preços 33,3 8,3 41,7 16,7
Nível de custos de produção 50,0 16,7 16,7 16,7
Nível médio dos salários 16,7 25,0 41,7 16,7
Grau de aceitação da marca 8,3 25,0 50,0 16,7
Prazos de entrega 33,3 41,7 8,3 16,7
Tempo de desenvolvimento de novos

"modelos"/ especificações 41,7 8,3 8,3 41,7

Eficiência na assistência técnica 8,3 16,7 41,7 33,3
Conteúdo/ sofisticação tecnológica 0 18,2 54,5 27,3
Conformidade às especificações técnicas 0 50,0 33,3 16,7
Durabilidade 0 45,5 9,1 45,5
Atendimento a especificações de clientes 0 33,3 33,3 33,3

3. Capacitação

3.1 Grau de Formalização do Planejamento da Empresa
(% de empresas)

Não existe nenhuma estratégia formal ou informal 0
Existe estratégia desenvolvida, disseminada informalmente 18,2
Existe estratégia desenvolvida, disseminada periodicamente 27,3
Existe estratégia desenvolvida, disseminada periodicamente com o

envolvimento dos diversos setores da empresa 54,5

Número de respondentes 11
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3,2 Fontes de Informação Utilizadas na Definição de Estratégias
(% de empresas)

Mídia em geral 25,0
Participação em atividades promovidas por associações de classe 50,0
Revistas especializadas 66,7
Feiras e congressos no país 66,7
Feiras e congressos no exterior 33,3
Visitas a outras empresas no país 25,0
Visitas a outras empresas no exterior 33,3
Universidades/ centros de pesquisa 41,7
Consultoria especializada 41,7
Banco de dados 50,0
Pesquisas proprias 83,3
Número de respondentes 12

3,3 Tecnologias/ Serviços Tecnológicos Adquiridos em 1991/1992
(nº de empresas)

Total no Brasil no exterior
Tecnologia de terceiros 4 1 3
Projeto básico 2 2 0
Projeto detalhado 0 0 0
Estudos de viabilidade 3 3 0
Testes e ensaios 3 3 1
Metrologia e normalização 1 1 0
Certificação de conformidade 2 1 1
Consultoria em Marketing 3 3 1
Consultoria gerencial 3 3 0
Consultoria em qualidade 3 3 0
Número de respondentes 9 8 5

3.4 Esforço Competitivo: Dispêndio nas variáveis/Faturamento
(%)

1987-89 1992
P & D 1,72 1,11
Engineering 1,21 0,72
Vendas 13,68 14,61
Assistência técnica 0,08 0,21
Treinamento de pessoal 0,88 0,99

3.5 Treinamento Sistemático
(nº de empresas)

Empresas que não realizam qualquer treinamento 1
Empresas que treinam 100% dos empregados na atividade:
Gerência 2
Profissionais técnicos 2
Trabalhadores qualificados 1
Operadores/ empregados 1
Número de respondentes 12
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3.6 Estrutura do Pessoal Ocupado em 1992
Distribuição
por atividade

Pessoal de nível
superior/total na

atividade
(%) (%)

P & D 8,07 65,85
Engenharia 1,59 80,95
Produção 43,12 6,93
Vendas 15,26 25,29
Assistência técnica 3,04 19,82
Manutenção 7,43 6,17
Administração 21,50 40,83

3.7 Idade de Produtos e Equipamentos
(nº de empresas)

até 5 anos 6 a 10 anos mais de 10
anos

total de
respondentes

Produto principal 3 3 6 12
Equipamento mais importante 7 2 3 12

3.8 Geração de Produtos e Equipamentos
(nº de empresas)

última penúltima anteriores não sabe total de
respondentes

Produto principal 5 3 0 0 8
Equipamento mais importante 4 4 4 0 12

3.9 Intensidade de Uso de Novas Tecnologias e Técnicas Organizacionais
(nº de empresas)

1987-89 1992
baixa média alta baixa média alta

Dispositivos microeletrônicos 10 1 1 7 3 2
Círculo de controle da qualidade 8 3 0 6 2 3
Controle estatístico de processo 8 3 1 6 2 4
Métodos de tempos e movimentos 7 2 2 2 4 5
Células de produção 7 3 0 4 4 2
Just in time interno 9 3 0 6 5 1
Just in time externo 9 3 0 8 3 1
Paticipação em just in time de clientes 10 1 1 9 1 2
Obs.: Para o uso de dispositivos microeletrônicos são consideradas empresas de baixa intensidade de uso
aquelas que os utilizam em até 10% das operações, média intensidade entre 11 e 50% e alta intensidade
acima de 50%. Para o uso de técnicas organizacionais são consideradas empresas de baixa intensidade
aquelas que  envolvem até 10% do empregados ou das atividades, média intensidade entre 11 e 50% e alta
intensidade acima de 50%.
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3.10 Situação em Relação à ISO-9000
(nº de empresas)

Não conhece 1
Conhece e não pretende implantar 1
Realiza estudos visando a implantação 4
Recém iniciou a implantação 2
Está em fase adiantada de implantação 2
Já completou a implantação mas ainda não obteve certificado 0
Já obteve certificado 1

3.11 Controle de Qualidade na Produção
(nº de empresas)

1987-89 1992
Não realiza 2 1
Somente em produtos acabados 0 0
Em algumas etapas 1 1
Em etapas essenciais 1 1
Em todas as etapas 8 9
Número de respondentes 12 12

4. Estratégias

4.1Direção da Estratégia de Produto
(nº de empresas)

Direcionar exclusivamente para o mercado interno 4
Direcionar exclusivamente para o mercado externo 0
Direcionar para o mercado interno e externo 8
Número de respondentes 12

4.2 Estratégia de Produto
(nº de empresas)

mercado interno mercado externo
Baixo preço 4 0
Forte identificação com a marca 4 0
Pequeno prazo de entrega 1 0
Curto tempo de desenvolvimento de produtos 0 0
Elevada eficiência da assistência técnica 3 0
Elevado conteúdo/ sofisticação tecnológica 1 0
Elevada conformidade a especificações técnicas 8 0
Elevada durabilidade 0 0
Atendimento a especificações dos clientes 3 0
Não há estratégia definida 0 0
Número de respondentes 12
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4.3 Estratégia de Mercado Externo - Destino
(nº de empresas)

Mercosul 0
Outros países da América Latina 0
EUA e Canadá 0
CEE 0
Países do leste europeu 0
Japão 0
Não há estratégia definida 0

4.4 Motivação da Estratégia Atual
nº de empresas % de empresas

Retração do mercado interno 6 54,5
Avanço da abertura comercial no setor de produção da empresa 5 45,5
Avanço da abertura comercial nos setores compradores da empresa 4 36,4
Crescente dificuldade de acesso a mercados internacionais 1 9,1
Globalização dos mercados 5 45,5
Formação do Mercosul 6 54,5
Novas regulamentações públicas 3 27,3
Surgimento de novos produtos no mercado interno 4 36,4
Surgimento de novos produtores no mercado interno 3 27,3
Exigência dos consumidores 6 54,5
Elevação das tarifas de insumos básicos 1 9,1
Diretrizes dos programas governamentais 0 0
Número de respondentes 11 100,0

4.5 Estratégia de Compra de Insumos
(nº de empresas)

Menores preços 7
Menores prazos de entrega 1
Maior eficiência da assistência técnica 0
Maior conteúdo tecnológico 1
Maior conformidade às especificações técnicas 8
Maior durabilidade 0
Maior atendimento de especificações
particulares

4

Não há estratégia definida 0
Número de respondentes

4.6 Relações com Fornecedores
(nº de empresas)

Desenvolver programas conjuntos de P & D 0
Estabelecer cooperação para desenvolvimento de produtos e processos 3
Promover troca sistemática de informações sobre qualidade e desempenho dos produtos 4
Manter relacionamento comercial de LP com fornecedores fixos 4
Realizar compras de fornecedores certificados pela empresa 3
Realizar compras de fornecedores cadastrados pela empresa 0
Realizar compras de fornecedores que oferecem condições mais vantajosas a cada momento 0
Número de respondentes 4
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4.7 Estratégia de Financiamento dos Investimentos em Capital Fixo
(nº de empresas)

Recursos próprios gerados pela linha de produto 12
Recursos próprios gerados pelas outras áreas do grupo empresarial 7
Recorrer a crédito público 4
Recorrer a crédito privado interno 1
Recorrer a crédito externo 1
Recorrer a formas de associação 2
Captar recursos nos mercados internos de valores 1
Captar recursos nos mercados externos de valores 0
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 12

4.8 Estratégia de Gestão de Recursos Humanos
(nº de empresas)

Oferecer garantias de estabilidade 1
Adotar política de estabilidade sem garantias formais 11
Não adotar políticas de estabilização 0
Promover a rotatividade 0
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 12

4.9 Definição de Postos de Trabalho
(nº de empresas)

Definir postos de trabalho de forma estreita e rígida 0
Definir postos de trabalho de forma estreita mas incentivar os trabalhadores a

executarem tarefas fora da definição dada 7

Definir postos de trabalho de modo amplo visando alcançar polivalência 5
Não definir rigidamente os postos de trabalho de modo que a gama de tarefas varie

consideravelmente 0

Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 12

4.10 Estratégia de Produção
(nº de empresas)

Reduzir custo de estoques 6
Reduzir consumo/ aumentar rendimento das matérias-primas 10
Reduzir consumo/ aumentar rendimento energético 0
Reduzir necessidades de mão-de-obra 1
Promover desgargalamentos produtivos 5
Reduzir emissão de poluentes 3
Não há estratégia definida 0
Número de respondentes 12


