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RESUMO 

 

 



 

RESUMO 

 

CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO NA PESQ UISA E 

IMPULSIONAR O PROGRESSO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA B RASILEIRA. 

Verginia Therezinha Barros Maciel Schiavo. Orientadora: Maria Elisabete Amaral de 

Moraes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2006. 

 

Neste estudo percorreu-se rapidamente a história recente da indústria farmacêutica 
brasileira para poder-se ocupar da observação de sua conjuntura atual no que se 
refere à Pesquisa & Desenvolvimento, tendo a Inovação como foco principal e o 
suporte das estruturas de Marketing como propulsoras de sua expansão. Foram 
estudados artigos, revistas, entrevistas, gráficos, estatísticas e avaliações levadas a 
público ao longo dos últimos seis anos, nos diversos meios de comunicação escrita 
do Brasil, acerca do panorama geral da indústria farmacêutica brasileira e mundial. 
Buscou-se interpretar as tendências atuais de administração interna das empresas, 
avaliando-se a reação da indústria farmacêutica nacional frente às fusões entre as 
multinacionais, formando grandes conglomerados farmacêuticos. Buscou-se 
também estabelecer a importância da legislação e farmacovigilância nacionais, não 
só a partir de seu papel normativo, mas também seu papel fiscalizador. A acirrada 
convivência dos mercados e instituições transnacionais obriga as nações a 
desenvolverem estratégias personalizadas, mas que representem potenciais 
interesses do consumo mundial. No Brasil, a biodiversidade única no planeta é a 
principal chave para o desenvolvimento da indústria farmoquímica nacional e, para 
que se possa competir internacionalmente, a cadeia produtiva do setor, necessita 
defender algumas causas prioritárias para o equacionamento da questão, como a 
“Propriedade Intelectual”, pois sem um sistema legal que garanta o retorno dos 
gigantescos recursos aplicados na criação de novos produtos e no financiamento da 
estrutura de Pesquisa & Desenvolvimento haverá pouca ou nenhuma chance de 
marcar e expandir a presença com substâncias genuinamente brasileiras mundo 
afora. Para que a biodiversidade de nosso território possa transformar-se em 
sinônimo de saúde e divisas ao povo, aos laboratórios e cofres brasileiros, além de 
aprimorar o sistema legal que envolve a cadeia produtiva dos farmoquímicos 
necessita-se também, vislumbrar sobre as metodologias para o estabelecimento de 
parcerias com a Universidade, através da difusão da “Sistematização da Pesquisa & 
Desenvolvimento voltada para Laboratórios Farmacêuticos e a consequente 
Implantação e Gestão de seus Sistemas de Qualidade: os caminhos a serem 
seguidos para integrar e atingir a expansão desse mercado”. 

 

Palavras-chave: Pesquisa & Desenvolvimento. Indústr ia Farmacêutica. 
Biodiversidade. Marketing.  
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ABSTRACT 

 

PATHS FOR STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE RESEARCH AND  
PROMOTION OF PROGRESS IN THE BRAZILIAN PHARMACEUTIC AL 
INDUSTRY. Verginia Therezinha Barros Maciel Schiavo. Advisor: Maria Elisabete 
Amaral de Moraes. Master’s Dissertation. Post-Graduate Program in Pharmacology. 
Department of Physiology and Pharmacology, UFC, 2006. 

 
In this investigation, we briefly evaluated the recent history of Brazilian 
Pharmaceutical Industry to examine the actual insight of its Research and 
Development, considering the innovation as its primary focus and the support of its 
Marketing networks primarily functioning as propeller for its growth. We critically 
evaluated published articles, periodicals, interviews, graphs including statistical data, 
and reports that were published in the past 6 years in numerous Brazilian 
publications concerning Brazilian and World Pharmaceutical Industry. We considered 
the actual tendencies of the pharmaceutical industry, i.e., a company’s internal 
administration, evaluating the response of the national pharmaceutical industry to the 
consolidation of multinationals companies resulting in large pharmaceutical 
conglomerates. In addition, we attempted to establish the influence of the national 
legislation including Pharmacosurveillance, not only considering their normative 
function, but also its fiscal control. The strong relation, if not association, between the 
markets and international institutions force the nations to develop their own strategies 
that comply with the potential interest as it relates to worldwide consumption. Brazil, 
recognized as the single biodiversity on the planet is the main key for the national 
pharmaceutical and chemical industry development. When one looks for an 
advantage in international competition, it is necessary to assess some priorities in the 
production chain such as the issue of Intellectual Property, among others, since 
without a legal system that assures the returns on extraordinary funds invested in 
new products development as well as to finance the machinery of the Research & 
Development Departments; we will have limited or no chance to be present and to 
grow worldwide with genuine Brazilian substances/products. Additionally, in order to 
transform our biodiversity in health and exchange value to our people, laboratories, 
and to the Brazilian investment (funds), besides the refinement of the legal system 
that involves the pharmaceuticals and chemicals production chain, we need to 
acquire methodologies to establish University-Industry partnerships through the 
diffusion of the: “Systematization of Research & Development applied to 
pharmaceutical companies and the consequent Implantation and management of 
their Quality Systems: the steps to be followed to integrate and grow in this market”. 
 

 
Keywords: Research & Development. Drug Industry. Biodiversity. Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Indústria Farmacêutica é um elo fundamental do sistema de saúde 

pública. Ela enfrenta e vence os desafios na descoberta de remédios que aumentam 

a qualidade de vida de seres humanos e animais. O comprometimento do setor e 

seus exaustivos esforços na estruturação da Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), 

bem como na gestão de recursos financeiros, técnicos e humanos, permitiram o 

lançamento de importantes medicamentos para combater graves doenças nos 

últimos 20 anos. Contudo, os obstáculos enfrentados são cada vez maiores e os 

investimentos necessários vultosos: em 1987 o desenvolvimento de um novo 

medicamento poderia consumir até US$ 230 milhões. Atualmente, o gasto médio 

gira em torno de US$ 900 milhões e, para o ano de 2010, as projeções apontam 

para desembolsos não inferiores a US$ 2 bilhões para cobrir todas as etapas de 

uma nova droga até sua implantação no mercado.  

A configuração mercadológica global também representa um dilema aos 

conglomerados farmoquímicos: como ampliar o acesso das populações de todo o 

mundo à saúde básica e, concomitantemente, desenvolver o conhecimento e a 

tecnologia vitais à síntese de novas drogas, que possam representar customização 

da gestão pública e consolidação econômica dos investimentos aplicados? 

O setor farmacêutico brasileiro está voltado para a farmacotécnica onde 

as empresas, principalmente estrangeiras, importam a matéria-prima pronta 

produzindo no Brasil apenas o medicamento. Com poucas exceções, não há no país 

investimento em P&D de novos produtos nesse setor. Apesar de a produção de 

medicamentos no Brasil ter aumentado nos últimos anos, o investimento em P&D 

continua incipiente. 

A indústria farmacêutica global representa 33% da produção de químicos, 

e um faturamento anual estimado de US$ 280 bilhões. Os medicamentos podem ser 

divididos de acordo com a sua origem: sintetizados em laboratório (65%), obtidos a 

partir de plantas (25%) e derivados de animais ou microorganismos (10%). 

Entretanto, em segmentos específicos, como anticancerígenos e antibióticos cerca 

de 70% deles foram desenvolvidos a partir de recursos naturais. 
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Mesmo com uma estrutura interna complexa e comprometida por 

legislação desatualizada e pouco eficiente, as exportações da indústria farmacêutica 

local cresceram 60% entre os anos de 2000 e 2004. Sendo que nos primeiros seis 

meses do ano de 2005, as vendas ao mercado externo já registraram um aumento 

de 28,5% com relação ao mesmo período do ano anterior. Mas esses dados 

referem-se a setores industriais atualmente dominados por empresas estrangeiras, 

com plantas de produção e/ou formulação instalada no país.  

Sabe-se que não é possível pensar em competir com a indústria 

farmacêutica multinacional em condições igualitárias, já que a capacidade de 

investimento em P&D das grandes indústrias supera largamente as possibilidades 

no Brasil.  

Para criar novas estratégias de crescimento devido aos custos crescentes 

de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação de novos medicamentos e do avanço 

dos medicamentos genéricos nos principais mercados mundiais e nacionais, as 

grandes corporações farmacêuticas passaram, desde meados dos anos 1980, por 

sucessivas fusões e/ou aquisições de empresas menores como podemos constatar 

na Tabela 1. 

Entretanto, verifica-se que é possível investir em áreas nas quais o país já 

possui recursos humanos capacitados e na exploração de métodos que aproveitem 

o potencial da biodiversidade brasileira, como a pesquisa de produtos naturais. 
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Tabela 1 – Casos de fusões e aquisições na Indústri a Farmacêutica Mundial e 

Brasileira – 2004 e 2005  

 
EMPRESAS CAPITAL  OPERAÇÃO  CAPITAL  
    
Abbot / EAS EUA Abbot adquiriu a EAS EUA 
Abbot / TheraSense EUA Abbot concluiu a aquisição EUA 
  da TheraSense  
AGT Biosciences / Austrália / EUA A fusão gerou uma nova Austrália / EUA 
ChemGenex Therapeutics  empresa: a ChemGenex  
  Pharmaceuticals  
Amgen / Tularik EUA Amgen adquiriu a Tularik EUA 
Aventis / Sanofi-Synthelabo França / Alemanha A fusão gerou uma nova França / Alemanha 
  empresa: a Sanofi-Aventis  
Lilly / Applied Molecular EUA Lilly adquiriu a Applied EUA 
Evolution  Molecular Evolution  

Merck & Co / Aton Pharma EUA Merck adquiriu a Aton EUA 
Bristol Myers Squibb / EUA Bristol Myers Squibb adquiriu EUA 
Acordis  a Acordis  
Mitsubishi Pharma / Green Japão / China Mitsubishi Pharma adquiriu o Japão 
Cross Guangzhou  controle total de sua joint  
  venture com a Green Cross  
  Guangzhou  
Fujisawa / Yamanouchi Japão A fusão gerou uma nova Japão 
  empresa: Astellas Pharma  

Aché / Biosintética Brasil Aché adquiriu a Biosintética Brasil 
Biolab / Sintefina Brasil Biolab adquiriu a Sintefina Brasil 
Libbs / Mayne Pharma do Brasil / Austrália Libbs adquiriu a Mayne Brasil 
Fonte: Scrips (2005), Valor Econômico (2005) e Libbs (2005) 

 

Um fator que deve ser destacado é a riqueza da biodiversidade local, 

somada ao crescente interesse pelos fitomedicamentos. Não apenas pelo acesso 

facilitado a uma biodiversidade particularmente rica, onde apenas as plantas são 

estimadas em 20 mil espécies endêmicas, mas também pela existência de alguma 

competência científica já instalada, capaz de explorar esse potencial e extrair 

resultados eficazes em termos de novos medicamentos. 

Historicamente, a ideologia de desenvolvimento rápido, lançada no governo 

Juscelino Kubitschek e preservada nos 25 anos seguintes do período de governo 

militar, fez o país optar pela industrialização acelerada, com base na absorção das 

modernas tecnologias de então, através de compra direta, principalmente nos 

empreendimentos estatais, ou por meio de instalação de empresas estrangeiras 

atraídas pelas facilidades cambiais e pelo potencial do mercado brasileiro. Ao 
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contrário do que aconteceu em outros países, como o Japão, que absorveram 

tecnologia farmacêutica em situação parecida, não houve no Brasil a preocupação 

governamental de manter e ampliar a competitividade da indústria local através de 

programas de incentivos fiscais dirigidos tanto para garantir a capitalização do setor 

como para promover a inovação tecnológica. Aí se inclui a participação ativa das 

universidades na formação de pessoal qualificado e na geração de conhecimentos 

em parceria com as empresas.  

A produção de fitofármacos e de genéricos parece ser o grande filão para 

a indústria farmoquímica nacional que já viveu expansão no passado, mas o 

surgimento de produtos sintéticos a partir de 1940 e a maior presença das redes 

internacionais no mercado local contribuíram para sua estagnação. Agora, as 

solicitações dos próprios consumidores forçam tradicionais empresas de sintéticos a 

adquirirem laboratórios menores especializados no segmento ou até a iniciarem 

suas próprias plantas de desenvolvimento. 

O fortalecimento do setor com a produção de medicamentos genéricos 

tem persuadido a indústria farmacêutica a desenvolver produtos que possam 

garantir a eficácia terapêutica, deixando de lado o conceito de se produzir 

medicamentos meramente pela mistura de componentes. Abandonar conceitos 

antigos de produção é o primeiro passo para conquistar investimentos em P&D, no 

sentido de buscar novas gerações de medicamentos.  

Outro vetor é a formação de recursos humanos altamente qualificados. E 

uma importante ferramenta para agregar valores humanos é a interação entre os 

centros de pesquisa das universidades com a indústria. Entretanto, atualmente 

verifica-se a ausência de uma política específica para o desenvolvimento de 

produtos feitos a partir de resultados da pesquisa brasileira, o que só garante 

recursos esporádicos e direcionados, geralmente, para os já tradicionais centros de 

excelência do eixo Sul-Sudeste. 

A necessidade de atuação do governo, por meio de uma política de 

incentivo à indústria nacional, tem sido constantemente apontada como requisito 

para solucionar o problema. Algo foi feito com as mudanças na legislação e a 
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entrada em vigor da nova lei de patentes em 1997, que deve ser vista como uma 

condição para a pesquisa de novas moléculas. Mas há outras ações que devem ser 

específicas e urgentes, como a RDC nº 48 de 16 de março de 2004, adotada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que estabeleceu a garantia de 

qualidade e exige a reprodutividade dos fitoterápicos produzidos, o que só pode ser 

conseguido por meio da utilização de extratos padronizados. Mas ainda não existe o 

hábito de incluir o patenteamento das invenções nos procedimentos regulares de 

pesquisa, que são publicados em revistas científicas internacionais, mas a patente 

não é depositada. 

A observação internacional é meio de poupar tempo e dinheiro, através 

da troca de experiências e, entre elas, está o modelo indiano, considerado bem-

sucedido e apontado por vários pesquisadores como direcionador para o Brasil, já 

que muitas características de ambos os países são semelhantes. A indústria 

farmoquímica indiana teve seu primeiro degrau de desenvolvimento com o Tratado 

Tríplice, assinado em 1993. De acordo com o Tratado, todo comércio internacional 

tem que ser feito a partir de normas vigentes e uma dessas normas é a de patentes.  

Outras condições importantes: 

a) estrutura farmoquímica forte; 

b) ampla base de dados em conhecimentos tradicionais; 

c) qualificada infraestrutura em ciência e tecnologia; 

d) experiência bem-sucedida na prática de desenvolvimento de processos 

químicos e de qualidade inovadores. 

Os indianos criaram também um modelo para o desenvolvimento da 

indústria farmoquímica no país. Dentre os vários itens do plano de ação, é 

importante ressaltar os seguintes:  
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1) Instituição de uma agência governamental de fomento às atividades de 

P&D voltadas para o setor farmoquímico (foi concluída em menos de 

um ano); 

2) Estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, 

nacional e internacionalmente, visando ao intercâmbio de 

conhecimentos, serviços e tecnologias; 

3) Fortalecimento das inter-relações comerciais com os países em 

desenvolvimento que realizem atividades nos setores farmoquímico e 

farmacêutico; 

4) Estabelecimento de uma política de incentivos fiscais e juros 

subsidiados ao setor privado, para a produção de farmoquímicos; 

5) Incentivo à capacitação do setor público. 

Uma empresa totalmente verticalizada é a que detém todas as etapas do 

processo produtivo, a saber: toxicologia, farmacologia, pesquisa clínica, estudos do 

medicamento, farmoquímica, infraestrutura, ou seja, a cadeia produtiva completa. E 

a Índia possui indústrias com esse grau de desenvolvimento. 

Os laboratórios brasileiros também precisam evoluir para atingir o status 

de empresas verticalizadas, que detêm todas as etapas do processo produtivo, 

desde a toxicologia, farmacologia, pesquisa clínica, estudos do medicamento, 

farmoquímica até a infraestrutura, envolvendo a completa cadeia produtiva. 

Se toda essa capacidade estiver situada fora do país, e o Brasil 

simplesmente se limitar a atuar em fases menos complexas e rentáveis, estaremos 

apenas mantendo a tradicional divisão internacional do trabalho, onde as atividades 

de alto valor agregado permanecem fora do alcance. É evidente também que a P&D 

farmacêutica, e seus imprescindíveis vínculos com a pesquisa acadêmica, produz e 

fortalece parte do sistema nacional de inovação, com possíveis efeitos para outras 

áreas do conhecimento e produção.  

Para entender a pequena participação universitária na inovação 

farmacêutica até recentemente, é importante salientar que os investimentos 

governamentais sistemáticos em pesquisa e pós-graduação eram incipientes até fins 
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dos anos 1960, quando a industrialização acelerada já ocorria. A grande maioria das 

nossas universidades federais e estaduais foi criada nesse período. Os atuais 

grupos de Ciência, Tecnologia, P&D adquiriram massa crítica a partir de meados da 

década de 1980, quando a produção científica brasileira começou a se destacar no 

cenário mundial.  

Desta maneira, os efeitos benéficos que a Lei 5.772 de 1971 do não 

reconhecimento de patentes, que fez parte da política industrial para os setores de 

medicamentos, químicos e alimentos, acabou não sendo devidamente aproveitados 

pelo afastamento existente entre o desenvolvimento da indústria e da universidade. 

Por não haver a necessidade de desenvolvimento de inovação radical para a sua 

sobrevivência, a indústria farmacêutica limitou-se a produzir apenas inovações 

incrementais, quer dizer, copiou o que já tinha sido desenvolvido em outros países, 

implementando simples modificações nos compostos já existentes, como alterações 

na formulação.  

Este procedimento, se por um lado permitiu o crescimento e a 

diversificação do parque industrial brasileiro de medicamentos, por outro acarretou 

prejuízo não somente para nossa indústria farmacêutica, mas também para a 

sociedade como um todo, pois não só inviabilizou o surgimento da infraestrutura 

para apoiar as etapas do desenvolvimento de inovações radicais, como também 

estagnou a absorção dos pesquisadores formados nas universidades pela 

inexistência de laboratórios de P&D.  

Esta é uma das razões para nossa indústria não ter participado de forma 

plena no mercado de medicamentos, pois as inovações radicais são as maiores 

responsáveis pela geração de riquezas. O resultado é que hoje as empresas 

farmacêuticas nacionais, que representam 80% do número total, detêm menos de 

20% do mercado e têm pouca capacidade técnica e financeira para assumir 

programas de desenvolvimento de novas moléculas. 

A capacidade brasileira de gerar conhecimentos avançados aconteceu à 

margem do desenvolvimento industrial, e certamente não foi por ele motivada. 

Durante o período do “milagre brasileiro” a universidade ficou praticamente limitada 
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ao fornecimento de mão-de-obra especializada para garantir a boa operação das 

instalações industriais baseadas em tecnologia importada. O desenvolvimento em 

separado das universidades e institutos de pesquisa em relação às empresas 

contribuiu fortemente para sedimentar culturas nas quais a interação mútua para 

inovar não foi contemplada. Tal situação precisa ser revertida para que, um dia, 

venhamos a efetivamente inovar na área farmacêutica.  

Portanto, não há condições de aproveitarmos o potencial de inovações 

sem uma política industrial na área que permita uma forte parceria entre as 

universidades e instituições de pesquisa e nossas indústrias. O potencial para 

geração de riqueza na área está bem estabelecido tanto do lado industrial como do 

acadêmico. É preciso, entretanto, que o governo elimine os inúmeros entraves que 

impedem toda a sociedade de usufruir desses benefícios, o que têm nos condenado 

ao subdesenvolvimento. 

Já é consenso que a biotecnologia e a fitoterapia são o futuro da indústria 

farmacêutica e o Brasil tem um enorme potencial para se desenvolver nessas áreas. 

Para se ter uma idéia, o país já é o mercado líder na América Latina, com 50% do 

faturamento da região e também está a frente no ranking de tecnologia e número de 

PhD.  

A forte ampliação do faturamento da indústria farmacêutica, decorrente da 

recuperação dos preços e da estabilização do mercado, colaborou decisivamente 

para a retomada dos investimentos na produção de medicamentos. Esse fato, 

somado à percepção de que o potencial do mercado brasileiro é considerável, 

contribui para a realização de algumas atividades de P&D. 

Principalmente nos últimos três anos que registraram aumento 

significativo do número de pesquisas clínicas no país, uma atividade crucial para o 

desenvolvimento de um medicamento, e que responde por 60% dos cerca de US$ 

900 milhões que podem ser consumidos no processo de obtenção de uma nova 

droga. Outra atividade que também vem sendo ampliada é a pesquisa galênica, que 

tem como um de seus objetivos a obtenção de novas apresentações, formulações e 

dosagens. O fortalecimento com a aprovação e produção de medicamentos 
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genéricos tem obrigado a indústria farmacêutica a desenvolver produtos que possam 

garantir a eficácia terapêutica, deixando de lado o conceito de se produzir 

medicamentos meramente pela mistura de componentes. Abandonar conceitos 

antigos de produção de medicamentos é o primeiro passo para investimentos em 

P&D, no sentido de buscar novas gerações de medicamentos inovadores. 

O que tem permitido até hoje a descoberta de grande parte dos novos 

fármacos introduzidos na terapêutica humana, sejam eles de origem animal, vegetal 

ou de microorganismos, é a busca de substâncias ativas de forma tradicional, tendo 

o ensaio biológico como instrumento de investigação básica. Como complemento, 

também são usadas técnicas de biologia molecular como genoma, proteoma, 

microarray, bioinformática e biologia estrutural. 

Em contraste com os milhões de moléculas artificiais criadas por um 

processo aleatório, o ambiente submeteu-as a um processo de seleção natural. 

Muitas delas são toxinas que encontram seus alvos dentro do nosso organismo com 

incrível precisão. Tais moléculas, assim como podem matar ou produzir sérios 

danos, são utilizadas como antibióticos, antitumorais, analgésicos, anticoagulantes 

ou anti-hipertensivos. As indústrias farmacêuticas prezam as descobertas advindas 

desta abordagem tradicional, mas lutam com sua imprevisibilidade.  

Talvez esteja exatamente nesse viés o espaço para a criação de 

indústrias brasileiras com potencial de desenvolvimento de inovações farmacêuticas 

que associam a curiosidade e criatividade do cientista local à nossa rica 

biodiversidade. Nesse sentido, é importante lembrar que entre 40% e 70% das 

substâncias utilizadas na terapêutica humana são originadas de produtos 

encontrados em vegetais, animais e microorganismos. E isso é o que não nos falta, 

graças ao nosso rico e vasto território. 

A sociedade e as organizações vêm sofrendo grandes transformações 

com a globalização: de sociedade industrial para sociedade de informação; de 

organizações mecanizadas e estruturadas em hierarquias para organizações 

informatizadas e baseadas na cooperação. O fator gerador dessa nova sociedade é 

o acesso e a distribuição, sem fronteiras, do conhecimento.  
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A respeito do diferencial competitivo que as Tecnologias da Informação 

propiciaram, destaca-se a troca de informações imediata com a aceleração das 

etapas de concepção e desenvolvimento do produto.  As principais tecnologias de 

informação utilizadas são softwares Medline, Current Contents, Chemical Abstract, 

análise estatística e a Internet. Estão sendo implantados softwares para 

quantificação de métodos bioquímicos e farmacológicos e para estudos de 

correlação entre estrutura química e atividade biológica. Estas novas tecnologias 

favorecerão a síntese de novos compostos com atividade farmacológica, propiciando 

agilidade e otimização dos dados.  

Em um mundo onde a palavra de ordem é "sobrevivência", organizações 

que atuam com P&D, mais do que quaisquer outras, necessitam de flexibilidade, 

visão sistêmica, estrutura voltada a processos de negócios, utilização estratégica de 

TI. Esta última é responsável pela possibilidade de alterar a forma pela qual as 

atividades que integram a "cadeia de valor" (todas as atividades que agregam valor 

ao processo produtivo) se interligam. Assim a tecnologia de informação pode 

contribuir no que se refere à cadeia de valor, para mudar as interligações entre 

atividades, reduzindo tempos de resposta e custos, ou para mudar a forma pela qual 

uma atividade é realizada.  

A utilização contínua das tecnologias de informação tem propiciado um 

diferencial competitivo para todos os empreendimentos, na velocidade das 

informações recebidas e remetidas, redução do tempo, agilidade, confiabilidade e 

qualidade dos dados a serem interpretados e divulgados, eficiência dos resultados, 

aceleração das etapas de concepção e desenvolvimento de produtos.  

As relações entre desenvolvimento tecnológico em geral e ganhos em 

termos de desenvolvimento humano estão também no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano. Entre essas relações, destacam-se novas tecnologias e 

disseminação de informações geradas pelo avanço científico e tecnológico do setor 

saúde. Para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), os 

avanços médicos, como imunizações e antibióticos, resultaram no século 20 em 

ganhos mais rápidos na América Latina e na Ásia Oriental do que os alcançados na 

Europa durante o século 19 por meio da nutrição e de melhor saneamento. Na 
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década de 1970 a expectativa de vida nas duas regiões ultrapassou 60 anos, 

conseguindo em quatro décadas o que na Europa, começando em 1800, demorou 

um século e meio. Agora, as inovações tecnológicas voltadas para a Pesquisa e 

Desenvolvimento de novas drogas, principalmente as fitoterápicas, podem 

representar ao Brasil, sanitária e economicamente um novo salto humanitário. 

Mesmo com o aumento da produção de medicamentos no Brasil, segundo 

dados da Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica, o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento de fármacos continua incipiente. Os recursos para 

pesquisa provêm basicamente das agências federais e estaduais de fomento, 

embora alguns laboratórios privados comecem a apostar em parcerias com as 

universidades, o que poderá minimizar a defasagem do Brasil em relação a outros 

países quanto aos investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento. Alguns 

indícios fazem crer que o investimento em pesquisa de fármacos está crescendo no 

país. Uma das dificuldades, porém, para avaliar quantitativa e qualitativamente esse 

investimento é a própria falta de dados sistematizados específicos para o setor.  

Em muitos países existem investimentos do setor público sendo aplicados 

em P&D, como indicado na Tabela 2: 

 

Tabela 2  – Investimento público em P&D em diversos países 

 

País Percentual de Recursos Públicosem P&D 

Japão 25% 

Alemanha  33% 

EUA > 50% 

Reino Unido > 50% 

França > 50% 

 

Estatísticas da Coordenação de Programas de Pesquisa em Saúde do 

CNPq, por exemplo, mostram apenas um panorama geral do investimento da 

instituição por área de conhecimento. De 1998 a 2000, o investimento total do CNPq 

em farmacologia, incluindo bolsas de estudo e fomento à pesquisa, subiu de R$ 4,6 

milhões para R$ 5,6 milhões. Em farmácia, subiu de R$ 2,5 milhões para R$ 3,2 
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milhões. Grande parte da produção de fármacos, no entanto, pode ter origem na 

pesquisa em Química, uma das áreas que mais receberam recursos do CNPq. O 

difícil é dizer quanto dos R$ 22,4 milhões investidos em Química se destinaram ao 

desenvolvimento de fármacos. Outra área que também pode gerar produtos 

farmacológicos é a Bioquímica, que recebeu R$ 11,1 milhões do CNPq em 2000. 

Grande parte do incremento de investimento do CNPq se deve ao Programa de 

Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX) que, em Farmacologia e Bioquímica, 

representa quase 50% dos recursos de fomento à pesquisa. 

É preciso que toda a extensa cadeia envolvida com o desenvolvimento de 

novos fármacos seja sistematizada, pois entre a identificação de um novo composto 

promissor para o tratamento de determinada doença e sua transformação em um 

remédio de eficácia comprovada são necessários de 10 a 15 anos de intenso 

trabalho e altos investimentos.  

É importante determinar a estrutura da molécula, verificar sua toxicidade, 

descobrir como é metabolizada pelo organismo, se têm efeitos teratogênicos e 

desenvolver métodos para sintetizá-la. Além de sintetizar o composto em larga 

escala, é preciso aprimorá-lo, melhorar sua solubilidade, garantir a estabilidade, 

checar a biodistribuição – para onde ele vai ao organismo. Isso na fase pré-clínica, o 

que consome cerca de 10% do total de investimento de uma nova droga. Depois 

vem o mais dispendioso, os testes clínicos, multicêntricos (em vários locais), 

envolvendo às vezes milhares de pacientes. Além disso, em qualquer uma dessas 

etapas o produto pode se mostrar inadequado e o projeto ser abandonado. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde, o mercado mundial de 

fitoterápicos gira em torno de US$ 60 bilhões anuais e as inovações vêm 

basicamente da Índia, China e do Brasil. No Brasil, os laboratórios pesquisam uma 

série de componentes, entre outros, produtos para dependência química e 

depressão à base de extrato de café. Na lista de projetos em andamento há também 

anticoagulantes, um imunomodulador que pode ter aplicações no tratamento de 

câncer, nutracêuticos, que atuem como coadjuvantes no tratamento da alta de 

colesterol. Contudo a mais promissora pesquisa envolve o Evasin, um anti-

hipertensivo feito a partir de toxinas do veneno da jararaca. Outro produto em que a 
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indústria faz apostas altas é o Enpak, um analgésico que pode vir a ser 600 vezes 

mais poderoso do que a morfina.  

A história do Captopril é bem ilustrativa a respeito de como a 

biodiversidade brasileira é importante e o quão é necessário a sistematização da 

área de Pesquisa e Desenvolvimento, com a devida requisição de patentes, pois a 

droga foi descoberta no Brasil, mas os lucros ficaram com a multinacional Squibb. 

Só para lembrar em 1949, Maurício Rocha e Silva descobriu que o veneno da 

jararaca em contato com plasma de cão disparava a produção de um hormônio, a 

bradicinina, regulador da pressão arterial. Seu aluno Sérgio Ferreira descobriu no 

veneno a substância que foi a base do anti-hipertensivo Captopril que acabou sendo 

desenvolvido pela Squibb. 

Hoje há crescente preocupação da comunidade científica, universidades e 

empresas em garantir o reconhecimento da patente. O Evasin, por exemplo, foi 

patenteado no Brasil, nos EUA, na Europa e no Japão e deve ter patente pedida 

também na Escandinávia e Ásia. Conforme alerta o pesquisador Antonio Carlos 

Camargo, do Instituto Butantã de São Paulo, não basta apenas a patente, sua 

redação também deve se dar de tal maneira que não permita brechas para que outra 

empresa a utilize com pequenas modificações. 

A questão é que requerer patente é dispendioso, um processo pode 

consumir até US$ 100 mil e jamais render o lucro que seus detentores esperam. Por 

isso, cerca de 95% das patentes registradas no mundo inteiro dizem respeito a 

inovações incrementais, principalmente na Coréia do Sul e Estados Unidos. 

Para tanto, algumas premissas não podem ser esquecidas: 

• ninguém inova se não souber fazer o que já existe;  

• não há como valorizar a produção de uma mercadoria que não se sabe 

fazer;  
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• as mercadorias destinadas à saúde exigem mais conhecimento do que 

o ato de produzir uma substância ou objeto, ou seja, são necessários conhecimentos 

que não são revelados em patentes;  

• o setor privado não tem como missão própria o compromisso com o 

bem-estar social e, por isso, não tem interesse em priorizar investimento em 

medicamentos para doenças negligenciadas que não darão o retorno financeiro no 

nível desejado pelos empresários;  

• o setor público, por sua vez, não é auto-suficiente para processar o 

desenvolvimento, a produção e a colocação no mercado de medicamentos novos ou 

obtidos por engenharia reversa, não apenas pela falta de recursos financeiros, mas 

fundamentalmente pela falta de conhecimento do processo industrial. Daí a iminente 

sistematização da Pesquisa e Desenvolvimento.  

Daí a necessidade da formação de companhias capacitadas a fazer a 

gestão de projetos de P&D. Essa gestão significa atuar em um momento específico 

da cadeia de produção: a fase intermediária entre uma inovação radical ou 

incremental e sua transformação em algo aproveitável para o mercado. A 

transferência dessa idéia inovadora — que pode ser um produto, um método ou um 

processo — para uma empresa requer etapas que vão além da pesquisa 

acadêmica.  

É preciso saber se o mercado apresenta demanda para essa idéia e, 

neste caso, saber como comunicar o novo fato com todas as ferramentas 

disponíveis de Marketing; se ela funciona quando transferida para o setor produtivo, 

pois será aplicada em uma escala maior de produção; quais os meios para financiar 

esse desenvolvimento; como é o atendimento da legislação relacionada a 

biossegurança, biodiversidade, vigilância sanitária e outros setores.  

Considerando que empresas farmacêuticas de ponta investem hoje algo 

em torno de US$ 1 bilhão ou mais, estes investimentos ainda são modestos. Este 
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panorama é crítico na medida em que todas as empresas farmacêuticas mundiais 

realizam vultosos investimentos em P&D como parte essencial de sua estratégia 

competitiva, visando o constante lançamento de novos produtos, condição 

fundamental para manter sua parcela no mercado e conquistar outras. Gastos com 

P&D chegam a 20% do faturamento das empresas do setor. O Brasil perde a 

oportunidade de participar do mercado farmacêutico mundial globalizado de bilhões 

de dólares anuais por não investir no desenvolvimento de novos produtos. 

Os aspectos históricos da falta de definição de uma cultura de 

investimento em P&D de novos fármacos no país estão relacionados com problemas 

de ordem estrutural, como a carência de recursos humanos qualificados para 

trabalhar em pesquisa nos laboratórios das empresas, institutos e universidades, a 

falta de política industrial que incentive essas atividades e a falta de uma política 

científica e tecnológica que oriente o desenvolvimento da ciência.  

Além disto, a pesquisa e desenvolvimento de novos princípios ativos 

requerem alta tecnologia e investimentos vultosos em longo prazo. O 

desenvolvimento de uma nova droga é um processo de alto risco, pois somente uma 

pequena minoria das moléculas candidata a medicamentos (uma em cada 20.000 

moléculas) consegue chegar a ser utilizada na clínica terapêutica. 

Atualmente, a indústria farmacêutica está entre os setores industriais mais 

lucrativos, indicando que o alto custo da P&D de fármacos não constitui 

necessariamente uma barreira para um retorno significativo. Cada vez mais, as 

grandes empresas tendem a destinar maiores recursos em marketing e publicidade 

para valorizar suas ações em P&D.  
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar como as estratégias de crescimento na área da Pesquisa & 

Desenvolvimento contribuíram para o avanço dos medicamentos genéricos e para a 

mudança do cenário dos laboratórios farmacêuticos internacionais e principalmente 

os nacionais.  

Os objetivos desta dissertação estarão norteados em descrever como se 

encontra a atuação da indústria farmacêutica nacional, em confronto sempre ao 

cenário internacional, que é determinante e alavancador para o seu progresso. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta dissertação se propõe a realizar um estudo direcionado e de caráter 

científico. O motivo principal será avaliar como as estratégias de crescimento na 

área da Pesquisa & Desenvolvimento contribuíram para o avanço dos 

medicamentos genéricos e para a mudança do cenário dos laboratórios 

farmacêuticos internacionais e principalmente os nacionais.  

Para tanto, foram avaliados todo o conjunto de regulamentos em vigor, 

composto de leis, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas, bem como 

livros, artigos e revistas que tratam sobre medicamentos. Procurou-se encontrar uma 

maneira de sintetizá-los numa obra que tivesse a objetividade e riqueza de dados 

onde através de uma linguagem simples demonstrasse as mudanças ocorridas nos 

últimos 06 anos nos laboratórios farmacêuticos. 

A metodologia foi aplicada com o propósito de descrever como a 

estruturação de uma organização de P&D nos laboratórios farmacêuticos nacionais 

se encontra atuando e demonstrando a necessidade da interatividade entre as áreas 

com o objetivo de manter a competitividade no mercado para a sua sobrevivência.  

Vale lembrar que a experiência profissional da autora dentro do campo da 

indústria farmacêutica abrange mais de 20 anos facilitando assim através do 

convívio diário na atividade a concepção e estruturação de cada capítulo que será 

abordado.  

O presente trabalho se divide em quatro partes. Na primeira, 

focalizaremos a necessidade da implantação de um sistema de qualidade na 

indústria farmacêutica brasileira onde tratamos a importância da implantação de um 

sistema de gestão da qualidade, baseado nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

que associado a Norma ISO 9001/00 garante um sistema mais seguro e eficiente. 

Ainda neste capítulo trataremos da necessidade da gestão de projetos que é usual 
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em gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos 

inovadores e/ou incrementais. 

Na segunda parte, focalizaremos como as empresas brasileiras estão 

atuando na implantação de um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento onde 

através dos seus laboratórios de pesquisa administrados por uma cadeia de 

processo entre a 2ª e a 3ª geração, dependendo da maturidade da empresa, 

interagem entre si, desde as atividades do planejamento estratégico, passando pelo 

desenvolvimento galênico, desenvolvimento de métodos, validação analítica, 

estabilidade, equivalência farmacêutica, bioequivalência e controle documental até 

chegar ao registro do produto no Órgão Regulador.  

Na terceira parte, abordaremos a importância da inovação farmacêutica, 

onde através do processo de inovação de um medicamento envolvendo as fases 

pré-clínica e clínica, associado aos custos elevados das pesquisas clínicas, o risco é 

o elemento fundamental, pois permeia no sucesso de reduzir ao mínimo o tempo e 

os custos de uma inovação. Ainda demonstraremos a dependência hoje da 

tecnologia de informação para o sucesso dos desenvolvimentos de novas drogas 

devido aos avanços da biologia molecular; a necessidade da interação entre as 

universidades e as empresas, criando um mecanismo de financiar a sobrevivência 

acadêmica e industrial, transformando as universidades em um modelo 

empreendedor e juntas obterem lucros e finalizamos o capítulo com a importância da 

biodiversidade brasileira que se encontra entre as maiores do mundo para a 

inovação na indústria farmacêutica nacional. 

E finalmente, encerramos com a importância da atuação do marketing, 

que associado à inovação, procura gerenciar os negócios da empresa através de 

estratégias com objetivos bem definidos como: a diversificação de portfólio, 

desenvolvimentos de produtos, penetração no mercado e uma forte interação como 

a classe médica atingindo assim os objetivos da empresa no que tange o seu 

crescimento. 
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4. IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE QUALIDADE 

4.1 Sistemas de Gestão da Qualidade na Indústria Fa rmacêutica 

A missão da indústria farmacêutica consiste em fabricar produtos dentro 

de padrões de segurança, pureza e eficácia. A responsabilidade social deste ramo 

de atividade é muito grande, pois eventuais desvios de qualidade podem causar 

sérios danos à credibilidade da empresa ou comprometer sua imagem e 

sobrevivência no mercado. Sendo assim, os aspectos legais e éticos inerentes à 

atividade de produção de medicamentos obrigam a uma constante busca do 

aprimoramento da qualidade de seus produtos e serviços. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece a 

implementação de um Sistema de Qualidade (SQ) baseado nas Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) de acordo com a Resolução Diretiva Colegiada (RDC) 2101, o que 

garante o Certificado de Boas Práticas de Fabricação. E, para contemplar a 

satisfação do consumidor é ideal que se apliquem os itens estabelecidos pela Norma 

ISO 9001/00 para um sistema mais seguro e eficiente. Contudo, a Norma não 

abrange todos os aspectos relacionados com a qualidade dos produtos, não sendo 

aconselhável adotá-la isoladamente. Por isso, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) publicou a NBR 14919 que trata da Gestão da Qualidade 

conciliando as duas normas. 

A Norma ISO 9001/002 fundamenta-se em oito princípios de 

gestão: 

1. Cliente:  atender e superar suas expectativas; 

2. Liderança:  criação de um ambiente interno receptivo às mudanças de 

hábito e de cultura dos colaboradores; 

                                                           
1 RDC 210, 04/08/03. Regulamentação para as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
2 International Organization for Standartization – NBR ISO 9001. Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Fundamentos e Vocabulário, ABNT/00. 
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3. Pessoal:  todos os níveis hierárquicos envolvidos reforçando a 

importância da interdisciplinaridade; 

4. Abordagem de processo:  gerenciamento e controle; 

5. Abordagem sistêmica:   identificar, compreender e gerenciar os 

processos e suas inter-relações; 

6. Melhoria contínua:  objetivo permanente do desempenho global; 

7. Factual:  análise constante dos dados e informações; 

8. Fornecedores:  reconhecimento da interdependência para com os 

fornecedores fortalecendo a relação, cujos benefícios mútuos aumentam o valor 

agregado de ambos os lados. 

 

Compatibilizar as BPF com a ISO 9001/00 proporciona os seguintes 

benefícios: 

• aprimora o comprometimento da administração para com o SQ; 

• assegura que a sistemática da qualidade seja cumprida por 
fornecedores; 

• possibilita a redução de perdas e aumento da produtividade; 

• intensifica a identificação e a prática de processos preventivos de não 
conformidade; 

• apóia a mudança de cultura organizacional; 

• garante a correta execução dos procedimentos do SQ; 

• aumenta o controle sobre os equipamentos de medição, inspeção e 
ensaios; 
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• aprimora o planejamento da qualidade; 

• insere ferramentas para a melhoria contínua, como indicadores de 
desempenho de qualidade. 

 

A cadeia toda se favorece com a ISO, o que se reflete nas exportações, 

na comunicação entre vendas e produção, na integração nos setores de logística e 

diferencia a organização diante da concorrência. O intuito dessa regulamentação foi 

aperfeiçoar os processos de manufatura dos medicamentos e colocar as indústrias 

brasileiras nos padrões internacionais. Qualquer falha no processo pode resultar em 

sérios prejuízos para a saúde da população, bem como para a própria empresa 

fabricante, pelo impacto negativo que causa frente ao mercado consumidor. 

Portanto, os requisitos de qualidade de um produto estão inteiramente relacionados 

com a maneira com que são executados os procedimentos operacionais dentro da 

empresa. 

Existem várias ferramentas e técnicas de qualidade disponíveis para 

auxiliar o processo de implementação do SQ. Muitas dessas ferramentas são 

conhecidas por suas siglas e/ou abreviaturas, tais como: 

Ciclo PDCA  (Plan, Do, Check and Act); 

5 Sensos  (Ordenação, Limpeza, Arrumação, Asseio e Auto-Disciplina, 

traduzidos dos termos em japonês); 

TPM (Total Productive Maintenance); 

JIT (Just in Time); 

CEP (Controle Estatístico de Processo); 

BPM (Business Process Management); 

FIFO (First In First Out); etc.  
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Não existe um pacote pronto de Gestão de Qualidade, visto que as 

soluções variam de uma empresa para outra, dependendo do grau de maturidade e 

tipo de administração da mesma. Deve-se também saber de antemão quais são os 

resultados a serem alcançados e a realidade da empresa, tomando essas 

necessidades como ponto de partida para se definir o programa a ser implantado, 

estabelecendo inclusive prazos para implantação. 

De acordo com Bertoncini (2004) gerenciar significa dar condições para 

que as pessoas responsáveis possam executar as atividades de sua 

responsabilidade previstas nos processos. O bom gerente deve definir claramente 

os objetivos, fazer uso de procedimentos adequados, prover os recursos par 

a a execução dos processos, controlar resultados e tomar as ações 

corretivas necessárias. Uma ferramenta importante utilizada no gerenciamento é o 

ciclo PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e Ação), uma metodologia 

japonesa que controla os processos visando à qualidade total. O PDCA é ilustrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1  – Diagrama PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e Ação). 
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A fase de planejamento para implementação do sistema de qualidade 

incide em etapas críticas e imprescindíveis, tais como: 

• criação da política de Qualidade; 

• formação do Comitê de Qualidade: grupo multidisciplinar que deve 
construir o SQ com participação da alta liderança; 

• constituir o Manual de Qualidade (MQ): distribuição de 
responsabilidades, mapeamento dos processos, descrição dos cargos 
etc.; 

• definição da estrutura do SQ e seus níveis de documentação; 

• estabelecimento dos procedimentos gerais do SQ; 

• análise dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) 
ocorridos e de registro das BPF, ou a necessária criação de outros para 
garantir a objetividade no cumprimento dos requisitos da norma;  

• estabelecimento dos objetivos e metas da qualidade, bem como dos 
indicadores de desempenho do SQ. 

 

Após o planejamento, inicia-se a implantação do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ). Para tal, deve-se: 

• divulgar em todos os canais de comunicação interna o SGQ, bem como 
treinar toda a equipe com a participação da alta cúpula; 

• emitir e divulgar o MQ com todos os procedimentos gerais do SQ e 
outros POPs. 

 

A partir da implantação do SGQ é necessário constatar sua eficácia para 

o alcance dos objetivos e metas, bem como sua conformidade com a Política de 
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Qualidade e a confiabilidade da documentação emitida. As auditorias devem ser 

anuais e integradas entre as BPF e os preceitos da ISO. Para as eventuais não 

conformidades detectadas ou potenciais, ações corretivas ou preventivas devem ser 

aplicadas, garantindo a erradicação dos desvios. Para tal, os Relatórios de Ações 

Corretivas (RACs) e Relatórios de Não Conformidades (RNCs) devem ser 

estritamente elaborados e acompanhados. Esses documentos destinam-se a 

subsidiar as decisões da alta direção que, de posse dos indicadores de desempenho 

podem mensurar os progressos obtidos pelo SGQ e determinar os próximos passos 

da Qualidade Contínua. Os resultados obtidos são, então, justapostos às metas pré-

estabelecidas, quando um novo planejamento pode ser construído e, assim, reinicia-

se o ciclo. 

A área de qualidade dentro das empresas farmacêuticas possui um papel 

importante, pois está inserida em quase todos os processos que regem suas 

operações, e a aplicação adequada de suas técnicas deve culminar com a 

necessidade de atender às expectativas dos clientes e pacientes com relação aos 

produtos e serviços gerados por ela. A gestão eficaz da qualidade pode ser 

analisada por meio de dois enfoques: primeiramente, numa visão administrativa da 

qualidade dentro da organização; depois, adaptando esses conceitos à área 

industrial farmacêutica. Pode-se definir qualidade como sendo um modo de gestão 

da empresa, estando ela, portanto, presente em todos os processos executados 

dentro de uma organização. Conseqüentemente, a implementação de um sistema 

de qualidade depende de toda a empresa e não só de um único departamento 

dentro desta, sendo indispensável o envolvimento da sua cúpula administrativa para 

se obter sucesso. 

A gestão da qualidade deve estar incluída no conjunto de objetivos, metas 

e indicadores estratégicos, assim como no programa de ações baseado nessas 

metas e objetivos. Essa gestão pode ser chamada de gestão estratégica da 

qualidade, visto que o planejamento de todas as ações da empresa está voltado 

para alvos e prazos bem definidos. Uma empresa que possui uma gestão 

estratégica de qualidade entende a si mesma como um conjunto de funções, todas 

atuando de modo sincronizado e atreladas entre si, para atingir a missão da 

organização. Entender a empresa como um sistema permite que se tenha uma visão 
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geral da mesma, entendendo suas funções e as relações entre elas. A partir dessa 

visão sistêmica, pode-se separar a empresa em processos, não mais por 

departamentos, onde as atividades devem ser entendidas na sua seqüência. Para 

uma atividade ser considerada um processo, ela deve agregar valor ao produto ou 

serviço e/ou consumir recursos. Nesta etapa pode ser necessário o uso de 

indicadores de desempenho, cujo acesso não deve ser burocratizado. Deve-se 

evitar também que esses indicadores contenham muitas informações. 

Na gestão estratégica da qualidade, a postura da alta direção tem que 

considerar que a qualidade é um conceito abrangente, com quatro pontos principais: 

• os clientes ou quem os representa devem ter a última palavra sobre até 
que ponto um produto atende às suas necessidades e satisfaz às suas 
expectativas; 

• a satisfação relaciona-se com o que a concorrência oferece; 

• a satisfação, relacionada com o que a concorrência oferece é 
conseguida durante a vida útil do produto e não apenas na ocasião da 
compra; 

• é preciso um conjunto de atributos para proporcionar o máximo de 
satisfação a quem o produto atende. 

 

Esses fatores levaram à conclusão de que a qualidade é uma arma 

poderosa contra a concorrência, pois suplantar seus níveis de excelência exige uma 

postura diferenciada em relação à qualidade, para a qual a melhoria contínua é 

essencial. As metas de qualidade são alvos móveis em função da modificação das 

necessidades do consumidor e devem ser sempre reformuladas em níveis cada vez 

mais altos na organização. A dedicação ao processo de melhoria deve ser constante 

e partir de todos os elementos da empresa com particular apoio da alta cúpula, para 

garantir seriedade de propósito e dedicação em longo prazo (OLIVEIRA, 2004).  

Os objetivos do processo de melhoria da qualidade são: refinar a 

qualidade, estimular o envolvimento no trabalho, facilitar a comunicação, evitar 
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ações regulatórias negativas, reduzir erros, gerar a capacidade para a resolução de 

problemas, construir uma atitude de prevenção de problemas, despertar trabalhos 

em equipe, melhorar a qualidade de vida, dentre outros. É responsabilidade da 

indústria farmacêutica a conscientização dos seus funcionários para a importância 

da qualidade, a qual não é feita apenas no laboratório de controle, que atua mais 

como uma auditoria do que propriamente interferindo diretamente na qualidade do 

produto. Além disso, verifica-se que todos os setores da empresa ligados à 

produção são responsáveis pela qualidade do produto final e, portanto, precisam ser 

conscientizados dessa importante contribuição (PEDREIRA FILHO, BARROCO, 

2004). 

De maneira geral, pode-se dizer que a área industrial tem como principal 

função produzir medicamentos na qualidade3, quantidade e momento necessário 

para atender o mercado. O fato mais importante dentro de uma visão sistêmica da 

área industrial é a interatividade existente entre as áreas. Isso significa que nenhum 

problema, melhoramento ou treinamento deve ser feito envolvendo uma única área. 

Devido a essa interatividade existente é necessário incentivar as áreas envolvidas a 

buscar soluções coletivas, nas quais o diálogo aberto e a credibilidade mútua 

facilitam a troca de conhecimento dentro dessas áreas, favorecendo a busca de 

soluções e elevando o nível de conhecimento de todos. Todo esse processo é 

denominado trabalho em equipe. A Figura 2 apresenta uma visão sistêmica de uma 

área industrial farmacêutica. 

                                                           
3 Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, 
geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. 
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Figura 2  – Visão sistêmica da área industrial farmacêutica 

 

Com a visão sistêmica da área industrial, com o entendimento da 

interatividade das áreas, com o trabalho em equipe definindo a solução do problema, 

o próximo passo seria estabelecer um plano de ação para implementar essa 

solução, com prazos e responsabilidades definidos, acompanhar esta 

implementação, checar os resultados e documentar todo o processo dentro dos 

requisitos estabelecidos pela legislação vigente. Todo esse processo de visualização 

da Gestão de Qualidade parece simples, em contrapartida, sua implementação é 

difícil, e a chave do sucesso parece ser o investimento nas pessoas. Sendo assim, a 

gestão eficaz da qualidade passa pela atitude da alta direção, dos gerentes, 

supervisores e colaboradores, de criar um ambiente de confiança mútua, de respeito 

e credibilidade, onde o trabalho em equipe possa ser realizado, gerando a evolução 

do conhecimento em toda a organização.  
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4.2 Gestão de Projetos 

A Gestão de Projetos (GP) é um ramo da ciência da administração que 

trata do planejamento, execução e controle de projetos. Formalmente surgiu no pós-

guerra quando as áreas aeroespacial e bélica necessitavam de desenvolvimento 

rápido e barato. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de projetos cada vez 

mais complexos tem início a organização desta ciência. Em 1964 foi fundado na 

Filadélfia o Project Management Institute (PMI), estendido em 1983 para a Europa e 

Austrália e em 1998 para o Brasil. O PMI é uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos, responsável pela certificação dos profissionais em GP e 

credenciamento das instituições educacionais voltadas para este ensinamento. Na 

indústria farmacêutica é usual a aplicação do gerenciamento de projetos na 

pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores. A principal vantagem da GP 

está em não ser uma área restrita a projetos gigantescos, de alta complexidade e 

custo, podendo ser aplicada em diversos tipos de empreendimentos (CHAVES, 

2004). 

Dentre as características e benefícios da GP destacam-se: 

• simplicidade e clareza de propósito e escopo; 

• controle independente; 

• facilidade de medição; 

• flexibilidade de emprego; 

• condução à motivação e moral da equipe; 

• sensibilidade ao estilo de administração e liderança; 

• utilidade ao desenvolvimento individual; 

• favorecimento da discrição e da segurança; 

• mobilidade; 
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• facilidade de distribuição. 

 

Todo projeto passa por uma série de fases desde a concepção até sua 

conclusão sendo que, cada uma tem suas próprias necessidades e 

características. A compreensão do ciclo de vida é importante para o sucesso na 

GP, pois acontecimentos significativos ocorrem em progressão lógica e cada fase 

deve ser devidamente planejada e administrada. O ciclo de vida do projeto 

encontra-se dividido em quatro fases distintas que são ilustradas na Figura 3: 

1. Conceituação:   consideram-se as metas preliminares e idéias sobre 

custos benefícios potenciais, viabilidade e perspectivas recebem avaliação inicial, 

eventualmente com idéias sobre as áreas problemáticas, abordagens alternativas e 

modos de superar a dificuldade; 

2. Planejamento:   programação da estrutura e administração do projeto, 

seleção da gerência e equipe de especialistas; 

3. Implementação:   monitorização e coordenação de cada atividade 

efetivando os objetivos do projeto. O sucesso do trabalho está diretamente 

associado à qualidade dos planos já formulados, a eficácia da administração, 

tecnologia, liderança e controle; 

4. Conclusão:   inclui a preparação para a entrega, atribuição de deveres 

e responsabilidades de acompanhamento. 
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Figura 3  – Seqüência de eventos durante o ciclo de vida do projeto 

 

As áreas de conhecimento da GP visam assegurar que os diversos 

elementos do projeto sejam adequadamente coordenados, descrever os processos 

necessários para completar o projeto com sucesso, garantir que o projeto se 

desenvolva dentro do custo orçado e satisfaça as necessidades para o qual foi 

empreendido, atestar o uso mais efetivo das pessoas envolvidas, asseverar correta 

geração, distribuição, armazenamento, coleta e disposição das informações, e 

assegurar os processos necessários para a aquisição de produtos e serviços de fora 

da organização (PMI, 2000). 
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4.2.1 Estudo de viabilidade do projeto 

Após a consideração inicial do conceito e potencial, a etapa seguinte 

refere-se a uma proposta preliminar para verificar a aceitação e obtenção de apoio 

para a execução do projeto. O estudo de viabilidade é um reconhecimento de toda a 

área da proposta do projeto, devendo apresentar um quadro equilibrado que 

incorpore todos os aspectos possíveis de interesse, isto é: 

• Dados existentes:  muitos estudos beneficiam-se da experiência de 

operações e dados similares anteriormente registrados em projetos ou 

operações semelhantes; 

• Escopo, objetivos e premissas:  além de confirmar a necessidade, 

intenção e objetivos do projeto, o estudo deve testar as premissas 

expressas na proposta inicial; 

• Esboço da estratégia:  o estudo pode resultar em uma estratégia 

esboçada para o projeto; 

• Análise financeira:  efetuar uma análise da economia do país ou região, 

tendências, informações factuais e análise;  

• Avaliação do retorno:  estimar o retorno esperado do esforço e do 

investimento do projeto e/ou outros benefícios; 

• Avaliação de riscos:  identificação e classificação de possíveis ameaças 

para o sucesso final do projeto; 

• Fontes de apoio:  relação dos defensores do projeto e agências ou 

instalações especiais que poderiam ser vantajosos à aceitação ou 

implementação; 

• Avaliação tecnológica:  tendências e atenção a tecnologias relevantes 

que possam surgir; 
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• Avaliação política:  analisar envolvimento governamental, requisitos de 

legislação, aprovações, permissões e licenças; 

• Avaliação de impacto ambiental:  detalhes de administração ambiental 

a serem incluídos na estrutura do projeto para atender requisitos 

desejados, acordados ou obrigatórios; 

• Avaliação de impacto sociológico : identificação inicial de indivíduos 

ou grupos interessados afetados; 

• Estrutura gerencial e administração do projeto:  esboço da estrutura 

da proposta (pessoal-chave); 

• Recursos do projeto:  identificação das fontes de abastecimento, tipo 

de contrato ideal e detalhes de estimativas preliminares. 

O tipo de projeto e a natureza da atividade determinarão a composição da 

equipe e a seleção de seus membros. A qualidade das reuniões de instrução 

determinará a eficácia do estudo e a direção em que será conduzido. As instruções 

devem incluir: esboço do conceito do projeto e avaliação inicial de sua necessidade; 

escopo, propósito e objetivos do estudo; composição da equipe e áreas de 

responsabilidade individual; parâmetros ou limites para o projeto; necessidade de 

avaliação de impacto tecnológico, político, sociológico ou ambiental e áreas de 

preocupação especial, e formato do relatório (KEELLING, 2002).  

 

4.2.2 A estrutura organizacional 

Uma estrutura organizacional traça a hierarquia administrativa, mostra 

canais de comando, redes de comunicação formal e constitui um guia para funções 

paralelas e de coordenação. Indica também áreas de delegação e cooperação e 

elos entre as estruturas externas, internas e elementos gerenciais, estendendo-se 

dos patrocinadores, proprietários, avalistas e organizações financiadoras até o 

gerente do projeto e os dirigentes de funções ou atividades especializadas. A 
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organização do projeto ocorre em dois níveis distintos, ou seja, externo e interno. A 

maioria das estruturas administrativas de projeto pertence a um (ou uma 

combinação) dos seguintes grupos: estruturas diferenciadas e exclusivas (grupos-

tarefa), híbridas, matriciais, modulares e achatadas. No caso de projetos mais 

simplificados, dotados de seu próprio pessoal e recursos, uma estrutura diferenciada 

simples costuma ser adequada e mais eficaz. A Figura 4 apresenta o diagrama de 

uma estrutura organizacional diferenciada. 

 

 

Figura 4 – Estrutura organizacional diferenciada 
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As vantagens essenciais de uma estrutura funcional residem na 

simplicidade, lógica e independência. Em muitos ambientes de projeto, essas 

estruturas gerenciais orientadas por metas favorecem a eficácia, o controle, a boa 

comunicação e a coordenação de esforços. Embora as estruturas organizacionais 

independentes sejam desejáveis para os projetos, estas precisam arcar com os 

custos totais da administração e de recursos, fatores que podem parecer difíceis de 

justificar em projetos menores. 

Todo projeto deve ter um proprietário responsável pelo processo onde a 

atividade será inserida, sendo perito na função em particular. Deve saber o 

suficiente para detectar quando um procedimento não funcionará ou causará 

problemas, podendo especificar como esse procedimento pode ser melhorado. O 

proprietário do projeto não precisa se preocupar com a inspeção, pois o gerente, 

periodicamente, envia auditores internos para checar se o procedimento está 

atualizado ou se precisa ser alterado, e para saber se todos entendem e respeitam a 

padronização. O objetivo da auditoria interna não é uma ação de policiamento, mas 

existe para manter os colaboradores informados sobre as suas responsabilidades e 

a importância do seu trabalho. A maioria das não conformidades acontece porque o 

procedimento não reflete o objetivo da atividade.  

De acordo com a estrutura organizacional, o gerente ou coordenador do 

projeto administra uma operação única que exige qualificação profissional, iniciativa, 

flexibilidade e liderança, onde sua influência e postura são vitais para o sucesso do 

empreendimento. Por mais qualificado que o gerente seja em termos de auto-

organização é de se esperar que dedique tempo ao bem-estar e apoio à equipe. 

Tendo em mente que o gerente do projeto é só uma pessoa facilitando o trabalho e 

resultados de muitas, essa situação pode ser justificada. O que um especialista de 

projeto pode esperar do seu gerente inclui: 

• instruções regulares sobre o escopo, os objetivos e o andamento, 

contato com clientes e outros interessados; 



 61

• acordo claro quanto aos resultados exigidos de cada atividade e padrões 

em relação aos quais os resultados serão avaliados; 

• condições sob as quais seja possível trabalhar com eficiência, sem 

entraves; 

• coordenação e liderança eficaz de equipe; 

• proteção contra interferências de ordem burocrática ou política; 

• melhores condições de trabalho, segurança pessoal e familiar dentro dos 

limites razoáveis da localidade, situação e condições vigentes na área 

do projeto; 

• provisão de recursos do projeto segundo as especificações; 

• apoio pessoal no trabalho e administração do projeto; 

• segurança, proteção, garantia à saúde e apoio ao bem-estar; 

• administração eficiente de pessoal e da folha de pagamento, e 

fornecimento de uma força de trabalho com as qualificações 

necessárias. 

A composição da equipe de projeto é uma atribuição delegada ao gerente 

que, para selecionar e treinar os componentes deve considerar quatro fatores: 

1. Sensibilidade:  as equipes de projeto dependem muito mais do 

controle e liderança do que os participantes de operações contínuas. Elas são mais 

sensíveis e refletem mais intensamente os estilos e atitudes do gerente, 

coordenador e outro participante-chave do projeto; 

2. Capacidade individual:   é essencial que cada participante seja 

plenamente capaz de contribuir para sua área de responsabilidade e esteja 
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igualmente preparado para integrar suas contribuições às dos demais membros da 

equipe; 

3. Trabalho de equipe e cooperação:   é necessária iniciativa e liderança 

por parte de todos os participantes em uma série de situações, alguma delas 

periféricas à tarefa principal do indivíduo; 

4. Compatibilidade, empatia e respeito mútuo:   visto que os 

participantes terão diferenças de atitude e experiência, deve haver uma medida de 

compreensão e respeito mútuos e uma disposição em cooperar. 

Em adição, a escolha dos participantes da equipe é ditada por fatores 

como a natureza do projeto, sua tecnologia, complexidade, as expectativas da 

profissão ou disciplina, a própria composição da equipe e as condições nas quais ela 

terá de trabalhar. 
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5. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA FARMACÊU TICA 

A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) emergiram com força industrial 

amplamente reconhecida após a II Guerra Mundial. O sucesso das empresas de 

ponta, como a indústria química, eletrônica e farmacêutica, na exploração de novos 

produtos para o incremento da receita e dos lucros, baseadas em desenvolvimentos 

técnicos criaram um amplo interesse pela P&D, especialmente nos Estados Unidos 

e Europa e entre as emergentes empresas japonesas. Entre as décadas de 50 e 60 

a maioria das indústrias desfrutava um potencial tecnológico não utilizado, 

substancial crescimento e bons lucros, onde a denominada “estratégia da 

esperança” da primeira geração produzia bons resultados. Porém a intensificação da 

competição sobre a lucratividade fez com que as indústrias estendessem às 

expectativas de maiores contribuições de P&D.  

Na década de 30 ocorreu a formação das primeiras empresas 

farmacêuticas nacionais com características industriais. Nas décadas de 40 e 50 

verificou-se a internacionalização do setor com a entrada das primeiras empresas 

multinacionais, como conseqüência das políticas de atração praticadas no período 

(PALMEIRA FILHO, PAN, 2003). Em 1960 o Brasil contava com um setor 

farmacêutico capaz de atender quase totalmente a demanda doméstica de 

medicamentos, embora a maior parte dos fármacos utilizados em sua produção 

fosse importada. O setor esteve presente em diversas políticas governamentais que 

visavam o desenvolvimento interno da indústria farmacêutica, buscando a 

diminuição da dependência externa bem como a ampliação da acessibilidade aos 

medicamentos (CAMPANEMA, PALMEIRA FILHO, 2004). Com este objetivo foi 

promulgado o Código de Propriedade Industrial pela Lei 5.572/71, que não 

reconhecia patentes de produtos químicos e processos de obtenção. No mesmo ano 

foi criada a Central de Medicamentos (CEME), um órgão do Ministério da Saúde 

encarregado de definir as políticas e centralizar as compras governamentais de 

medicamentos.  
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Em 1974, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o Brasil elaborou a primeira Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) dando ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência 

ambulatorial das doenças mais comuns. Trata-se de um mecanismo para a redução 

dos custos dos produtos e sua maior veiculação possibilitaria a aquisição de 

medicamentos a preços menores, tanto por parte do consumidor geral quanto dos 

gestores do Sistema Público de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). A indústria 

farmacêutica nacional, durante os anos de 1970 e 1980, juntamente com grande 

parte da economia brasileira teve seus preços sujeitos a regimes de controle direto 

estabelecidos pelo governo federal. Essa regulamentação visava limitar o preço dos 

medicamentos a um patamar condizente à realidade brasileira, sendo que os 

reajustes ficariam abaixo da inflação, acumulando uma defasagem de 28% no 

período entre 1984 e 1989 (QUEIROZ, GONZALES, 2001; ROMANO, BERNARDO, 

2001).  

A década de 80 foi marcada pela estagnação da economia brasileira 

devido à escassez de capital estrangeiro, uma vez que o governo optou pela 

restrição maciça às importações como saída para saldar o déficit do balanço de 

pagamentos. A portaria nº 04 de janeiro de 1984 fez com que essas restrições 

alcançassem a indústria farmacêutica. Por meio dela, o governo federal estabeleceu 

uma reserva de mercado para os fármacos que pudessem ser fabricados 

localmente, proibindo importações e evitando projetos concorrentes. Com a redução 

das importações ampliou-se o grau de verticalização da produção farmacêutica 

nacional, diminuindo o grau de dependência externa em relação aos primeiros elos 

da cadeia produtiva de medicamentos. Nesse período observou-se um aumento da 

produção nacional de fármacos e do número de empresas nacionais (QUEIROZ, 

GONZALES, 2001). 

No período de 1988 a 1993 observou-se uma rápida abertura comercial e 

financeira que encerrou o favorecimento à produção interna de matérias-primas 

farmacêuticas, sendo que esse processo ocorreu em duas etapas distintas. A 

primeira (1988 – 1989) caracterizou-se pela redução da redundância tarifária média 

e por uma pequena alteração na sua estrutura. A maior parte dos regimes especiais 
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de importação foi abolida, os tributos incidentes sobre as compras externas foram 

unificados e o nível e o grau de produção tarifária da indústria local foram levemente 

reduzidos (MOREIRA, CORREA, 1997). A segunda etapa teve início em 1990 

quando as barreiras não tarifárias foram extintas em sua maioria e definiu-se um 

cronograma de redução gradual das tarifas de importação entre 1991 e 1994.  

O processo de abertura dificultou o crescimento e consolidação do setor 

farmoquímico nacional, como pretendido no projeto da CEME de desenvolvimento 

endógeno de fármacos estratégicos para a RENAME. Entre 1986 e 1996 a 

importação de fármacos cresceu 179%, enquanto a de medicamentos propostos 

cresceu a uma média anual de 40,2% entre 1993 e 1998. No decorrer da década de 

90 o governo brasileiro tentou seguir as orientações contidas no chamado Consenso 

de Washington. Além do abandono da política industrial e da abertura comercial e 

financeira, observou-se um desmonte dos mecanismos estatais de regulação de 

preço da indústria, inclusive do setor financeiro e, posteriormente, ocorreu a 

estabilização da moeda, a valorização cambial e a aprovação de uma lei de patentes 

mais restritivas. 

Em 1996 foi aprovada a nova lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei 

nº 9.279/96) que passou a vigorar plenamente em 19974. Ela instituiu novas regras 

de proteção aos direitos de propriedades para patentes, inclusive aos produtos 

farmacêuticos, excluídos de patenteabilidade desde o Código de Propriedade 

Industrial em 1971. De acordo com Queiroz e Gonzales (2001), essa lei acarretou 

mudança predominantemente negativa na dinâmica interna do setor, principalmente 

por caracterizar-se como um desestímulo à produção endógena de fármacos. 

Somam-se a essa mudança qualitativa de desenvolvimento do setor, medidas 

governamentais tidas como fundamentais como a criação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e a edição da Lei de Medicamentos Genéricos, que 

instituiu mudanças significativas no mercado de medicamentos no Brasil.  

                                                           
4 O Brasil acolheu, por meio do Decreto Legislativo de 15 de dezembro de 1994, o Acordo 

Internacional da Rodada de Negociações Multilaterais de Comércio convocado pelo GATT, iniciado 
no Uruguai em 1986 e concluído em 1993. A chamada Rodada Uruguaia criou a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e incluiu o acordo referente à Propriedade Intelectual Relacionada 
com o Comércio. 
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Em novembro de 2003, o Governo Federal divulgou as Diretrizes de 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior que priorizavam a indústria de 

fármacos e medicamentos. De acordo com o documento, essa política atuaria 

segundo cinco linhas de ação: inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção 

externa, modernização industrial, capacidade e escala produtiva, e opções 

estratégicas. A partir daí, evidenciou-se a importância da Pesquisa e 

Desenvolvimento, para a consecução da inovação nas indústrias farmacêuticas no 

Brasil, pois a incorporação de inovações tecnológicas nos centros produtivos leva as 

organizações modernas a um patamar de produtividade altamente significativo. 

Acredita-se que, com as novas exigências mercadológicas inerentes ao mercado 

contingencial, faz-se necessário à busca por soluções efetivas que proporcione às 

empresas a segurança e a longevidade como elemento propulsor de investimento 

privado e criador de novos postos de trabalho.  

Para entender como a P&D passa a fazer parte do vocabulário de uma 

empresa, primeiramente é necessário definir três termos-chave dessa cadeia de 

processos: 

Tecnologia  é uma sucessão de técnicas organizadas com uma certa 

lógica, configurando um processo de produção de um produto. Muitas vezes é 

confundida com “ciência”, “engenharia”, “produto”, mas na realidade seu sentido é 

bastante específico. Trata-se da aplicação do conhecimento científico e de 

engenharia para a obtenção de resultados práticos. É o processo que capacita uma 

empresa a aplicar ciência e engenharia, determinando exatamente o que a 

tecnologia faz para o negócio. Neste ponto de vista, ciência e engenharia estão 

embutidas na tecnologia de um produto ou processo. 

Pesquisa  significa uma abordagem disciplinada à revelação de novos 

conhecimentos sobre o universo. O objetivo é promover o conhecimento e o 

entendimento sendo que as fronteiras da pesquisa são ilimitadas. Este conceito é 

mais abstrato e acadêmico, mas pode perfeitamente ser aplicado à indústria. Nela, a 

pesquisa busca partilhar e aplicar os conhecimentos às necessidades comerciais da 

empresa, capacitando-a a participar da vanguarda de uma nova tecnologia ou a 
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lançar os fundamentos científicos para o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos. 

Ainda que não exista um limite definido entre as definições de Pesquisa e 

Desenvolvimento , uma distinção deve ser feita. O propósito da pesquisa é 

desenvolver novos conhecimentos e o do desenvolvimento é levar os conceitos de 

produto ou de processos através de uma série de etapas definidas, a fim de prová-

los, refiná-los e aprontá-los para a aplicação comercial. 

Na P&D industrial não existe hierarquia de importância nas contribuições 

da “P” e do “D”. Nenhuma empresa fia-se inteiramente na pesquisa para seu 

sucesso tecnológico. Nas empresas que realizam pesquisas, o “P” deve ser 

traduzido para “D” criativo na realidade prática, lucrativa. Muitas empresas realizam 

pouco ou nenhuma pesquisa, mas confiam seu sucesso ao desenvolvimento criativo 

e habilidoso dos resultados da pesquisa de outrem. 

Podem-se estabelecer três tipos básicos de P&D de acordo com a 

característica, funcionamento e propósito de negócios da empresa:  

Incremental  é aplicada às inovações desenvolvidas sobre o modelo de 

produtos e processos existentes, com diferenças apenas em termos de ciência, 

tecnologia, materiais, composição e propriedades e que, por isso, não fornece 

escopo para inovações posteriores por meio da imitação. Apesar da menor 

densidade tecnológica, essas pesquisas freqüentemente asseguram maior eficácia 

aos produtos em termos de efeitos terapêuticos, menores problemas colaterais e 

criação de alternativas de tratamento, até mesmo por questões de preço, de modo 

que algumas vezes são sucesso comercial e veículo de difusão entre empresas e 

países (ACHILLADELIS, ANTONAKIS, 2001; MALERBA, ORSENIGO, 2001).  

Um exemplo de P&D incremental é o trabalho de redução de custos de 

produção. A maioria dos processos produtivos pode ser melhorada por meio de uma 

série contínua de pequenos, mas importantes avanços que individualmente são 

pequenos, mas que produzem significativas economias no conjunto, permitindo que 

a empresa melhore suas margens de lucro ou pratique uma política de preços mais 
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agressiva. Hoje as indústrias farmacêuticas brasileiras têm se utilizado muito deste 

tipo de pesquisa para a sua sobrevivência, onde por meio da cópia de um 

medicamento referência lança o seu genérico, sobrevivendo assim à grande 

competitividade do mercado.  

Radical  é o desenvolvimento de novos conhecimentos técnicos, que 

podem ser medianos ou elevados, com finalidade comercial específica. A P&D 

radical traz consigo uma base de conhecimento técnico e científico que por si só é 

insuficiente para conduzir ao resultado prático desejado. O trabalho realiza a 

descoberta de novos conhecimentos com a meta explícita de aplicá-los a um 

propósito útil. O avanço em direção a essa meta envolve elementos arriscados: o 

aprendizado e seu respectivo tempo, custo e técnicas. Não existe certeza de que 

haverá sucesso técnico e comercial. O principal ponto favorável à P&D radical é o 

fato de que, se ela for bem-sucedida, a empresa provavelmente terá um know-how 

que nenhum concorrente possui, uma posição garantida durante muitos anos e a 

demonstração aos clientes de sua liderança tecnológica.  

Fundamental  é a criação de novos conhecimentos para a empresa 

visando ampliar e aprofundar a percepção sobre uma determinada área técnica ou 

científica de interesse da organização, mas com aplicação comercial incerta em 

curto prazo. Dependendo da aplicabilidade pode propiciar ganho elevado devido ao 

pioneirismo, requerendo baixos investimentos, porém é de alto risco. A P&D 

fundamental apresenta duas metas principais, o desenvolvimento da capacidade de 

pesquisa em profundidade, em campos de tecnologia potencial de grande impacto 

estratégico em longo prazo, e a preparação para futura exploração desses campos.  

De acordo com o exposto pode-se concluir que a pesquisa fundamental é 

própria das tecnologias emergentes, a radical daquelas em crescimento e a 

incremental configura-se entre as com maturidade. Para as tecnologias em declínio 

podem ocorrer quaisquer das atividades de P&D, com maiores chances de sucesso 

para as radicais. A experiência tem demonstrado que quanto mais próxima da 

maturidade está a tecnologia, menor são as incertezas a ela relacionadas e os 

prazos para obtenção de resultados. 
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5.1 Implantação de um projeto de P&D 

O desenvolvimento de um projeto de P&D é um conjunto de atividades 

muito complexo que envolve alto grau de incertezas quanto às suas perspectivas e 

aos múltiplos fatores que o influenciam. A finalidade do projeto é fazer este 

levantamento, desenvolver as atividades que visam a sua eliminação e planejar as 

etapas futuras do desenvolvimento. Trata-se de um processo extremamente 

interativo, no qual as decisões sobre o seu andamento são permanentes e riscos e 

incertezas têm conceitos diferentes. O empreendimento de um projeto de P&D está 

condicionado a vários fatores de decisão, entre os quais se destaca: 

• RRiissccoo  tteeccnnoollóóggiiccoo ::  está diretamente relacionado ao ciclo de vida útil 

de uma tecnologia e o período em que ela se mostra competitiva, considerando-se 

como ponto de partida a geração da idéia que resultou num novo produto operado 

comercialmente por uma empresa. O ciclo de vida da tecnologia é dividido em 

quatro fases básicas: emergente, crescimento, maturidade e declínio; 

• PPoorrtt ffóóll iioo ::  seus produtos operados pela empresa e a inserção dos 

resultados da P&D neste portfólio têm grande influência no risco do projeto. Quanto 

menor a inserção dos seus resultados, menor é a sinergia do projeto com as 

atividades da empresa e maiores os riscos de insucesso; 

• SSii ttuuaaççããoo  eeccoonnôômmiiccoo--ff iinnaanncceeii rraa::  refere-se à capacidade da empresa 

em empreender o projeto com recursos próprios ou de terceiros. A situação presente 

e as perspectivas futuras são os fatores preponderantes de avaliação desta 

capacidade; 

• PPrrooppeennssããoo  eemm  aassssuummiirr   rr iissccooss ::  é uma característica de cada empresa 

ou mesmo das empresas de um determinado setor. Estas desenvolvem métodos 

para avaliar e administrar os riscos, escolhendo melhor os projetos e reduzindo, 

assim, os insucessos. A propensão está intimamente ligada à cultura da empresa, à 

competência de seus integrantes e ao setor econômico de suas atividades. 



 71

O investimento em projeto de P&D é uma atribuição exclusiva das 

empresas como forma de manter a competitividade no mercado, sendo que as 

avaliações da pesquisa ao longo do desenvolvimento são os fatores principais de 

decisão. O sucesso destes projetos, bem como a capacidade para conseguir a 

participação de terceiros, estão estreitamente relacionadas com a forma com que a 

empresa administra seus negócios, métodos de gestão, estratégias, competência, 

experiência na avaliação dos projetos e na condução dos negócios correntes. 

Finalizando, a empresa para manter-se no mercado precisa estar permanentemente 

empreendendo P&D, se possível focalizando todo seu portfólio de produtos, quer 

aperfeiçoando os já comercializados ou inovando, excluindo os produtos em 

declínio, substituídos por produtos novos no seu portfólio de forma a mantê-lo 

competitivo. 

5.2 As Gerações de Administração de P&D 

Quando se olha para o cenário industrial atual e suas mudanças ao longo 

das últimas décadas, verifica-se que algumas empresas respondem melhor e mais 

rapidamente aos mesmos desafios que outras. Analisando os fatores que as 

diferenciam, chega-se à conclusão que o tipo de administração dado à P&D é 

fundamental para que a empresa expresse destaque e vanguarda frente às demais. 

Portanto, reconhecer qual é a geração de administração de P&D praticada em uma 

determinada empresa pode oferecer uma base para a mudança, se esta for 

apropriada. Como reconhecê-la? Qual a filosofia de administração? Qual sua 

organização? Como são formuladas a estratégia e a tecnologia? Qual o montante de 

recursos e investimentos? Quais são os alvos e prioridades? Como avaliar e medir o 

avanço da P&D, e portanto, da própria empresa? Essas são as perguntas que todo 

administrador deve-se fazer para estabelecer o tipo de administração de P&D que 

está a praticar e para mudá-la, se for o caso. 

5.2.1 Administração de primeira geração 

A administração de P&D de primeira geração é um remanescente dos 

anos 50 e 60 e caracteriza-se pela falta de uma estrutura estratégica para a 

administração da tecnologia e P&D. O orçamento anual proporciona a estrutura total 
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para P&D. A administração possui uma visão deficiente e oferece pouca orientação. 

A tecnologia futura da empresa é decidida em larga escala somente pela P&D. O 

contexto operacional pode ser descrito como fatalístico. A P&D constitui apenas um 

custo de gastos gerais, um item no orçamento do Executivo principal. A 

administração participa pouco da definição de programas ou projetos; os fundos são 

alocados para centros de custo; o controle de custos se faz agregadamente. Há uma 

avaliação mínima dos resultados, e quem avalia são os diretamente envolvidos em 

P&D. Há pouca comunicação, um modesto senso de urgência, e o colapso na 

comunicação e na cooperação entre a P&D e os negócios são evidentes. 

A filosofia administrativa é caracterizada pela falta de confiança nas 

relações entre a administração de negócios e a administração de P&D. A 

administração de projetos não é reconhecida e a responsabilidade pelas atividades é 

atribuída a um gerente de linha ou a outro da organização hierárquica de P&D. 

Predominam as intuições dos gerentes, que decidem as atividades separadamente 

do contexto comercial. A administração geral mantém-se à parte e às vezes nem 

mesmo sabe que a pesquisa fundamental está sendo executada, muito menos 

quanto é seu custo. A responsabilidade para realizar os objetivos é ofuscada pelas 

mudanças em seu gerenciamento. A incerteza tecnológica é tomada como um dado 

incontrolável, difícil de ser avaliado. As incertezas comerciais e mercadológicas são 

assuntos para outros departamentos resolverem. O lema destas organizações é 

“desenvolva a tecnologia primeiro e integre-a ao negócio depois” ou “deixe que os 

gerentes comerciais se preocupem com os assuntos comerciais e deixe a tecnologia 

para os tecnólogos”. 

A medição de resultados e a avaliação dos progressos da P&D de 

primeira geração tendem a ser ritualísticas e superficiais. As expectativas de 

resultados não são rigorosamente definidas desde o início, o que dificulta a 

avaliação do sucesso ou progresso, visto não haver parâmetros claros e precisos, a 

partir dos quais essa avaliação deve ser feita. 
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5.2.2 Administração de segunda geração 

A administração de P&D de segunda geração é um estado transitório 

entre os estilos de administração intuitivos e intencionais. Ela é praticada por 

empresas que reconhecem a relação entre as funções organizacionais e procura 

introduzir maior ordem em suas administrações. Ela também representa o início de 

uma estrutura estratégica para P&D em nível de projeto e procura aumentar a 

comunicação entre as administrações de negócios e de P&D. Vê-se a cooperação 

da administração de negócios e de P&D na consideração conjunta de projetos: 

custo, impacto nos negócios, incertezas, gerenciamento e execução; além disso, há 

concordância dos departamentos com relação a planos de longo alcance, 

orçamentos anuais, projetos e definição de metas. 

Entretanto este tipo de organização obtém resultados individuais, ou seja, 

projeto por projeto. Ainda está omitida a dimensão estratégica das inter-relações 

entre os projetos dentro de um negócio, através dos negócios e para a corporação 

como um todo. A administração intencional ainda é falha e o conceito de portfólio 

permanece ausente. Os princípios estratégicos e administrativos dos projetos não 

penetram prontamente nos níveis operacionais da empresa. Do mesmo modo que a 

administração no modo de primeira geração, a de segunda geração tende a focalizar 

P&D fundamental e radical, distribuindo P&D incremental nos negócios. A 

administração de primeira geração focaliza as dificuldades da administração 

matricial: a difusão da autoridade, a comunicação complexa; a de segunda geração 

acentua o positivo e adota uma atitude pró-ativa. Ela reconhece a natureza 

multidisciplinar de P&D, a necessidade de continuidade e profissionalismo e o 

estabelecimento de responsabilidades. Entretanto, ela formula planos projeto a 

projeto, separada e independentemente para cada negócio e para a corporação. O 

processo não lida de maneira adequada com as atividades não diretamente 

relacionadas com os negócios e não oferece nenhum mecanismo de decisão. 

A administração de segunda geração tenta medir os resultados usando 

abordagens qualitativas, como por exemplo, Retorno Sobre Investimento. Os 

principais executivos acham difícil quantificar os benefícios logo no início dos 
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projetos e negociar com incertezas. As caracterizações quantitativas são imprecisas 

por falta de disciplina. Verifica-se falta de informações sobre o mercado e essa 

lacuna frustra a todos, criando uma situação de barreira e impasse entre as áreas de 

P&D e comercialização. Somente com o decorrer do avanço do projeto e o 

encurtamento dos prazos é que as tendências, metas e resultados começam a ficar 

mais visíveis e mensuráveis para todos os departamentos, possibilitando a fluidez de 

cada projeto. Acredito que seja hoje a postura de muitas indústrias farmacêuticas 

nacionais com a introdução da P&D em sua estrutura. 

5.2.3 Administração de terceira geração 

A administração de terceira geração procura criar em todas as unidades 

do negócio, nas divisões e em toda a corporação um portfólio estrategicamente 

balanceado, formulado conjuntamente num espírito de parceria entre os gerentes 

gerais e os gerentes de P&D. Ela procura responder às exigências atuais e às 

necessidades adicionais da corporação, contribuindo também para identificar e 

explorar oportunidades tecnológicas em negócios novos. Isso possibilita a existência 

de uma parceria estratégica e operacional, na qual a P&D desafia e auxilia na 

definição das reais necessidades tecnológicas da empresa, além de colaborar na 

satisfação dessas necessidades. Existe confiança mútua entre os diversos 

departamentos. A organização rompe o isolamento entre setores técnicos e 

administrativos, promovendo um espírito de cooperação, concentrando recursos, 

identificando e explorando habilidades. 

Esta explora as sinergias tecnológicas, integrando planos de tecnologia 

aos planos de negócios da corporação, definindo e executando planos, 

compartilhando experiências e projetando a rede de comunicação para criar um 

fluxo constante por toda a corporação em direção ao mercado. A empresa passa a 

trabalhar na formulação de estratégias corporativas de negócios/P&D/tecnologia 

integradas, fixando alvos num contexto comercial e oferecendo aos colaboradores 

um senso comercial para motivá-los e estimular sua criatividade e produtividade. 

Os níveis de funcionamento são estabelecidos a curto, médio e longo 

prazo e os orçamentos são flexíveis, o que estimula o uso de abordagens 
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multidisciplinares. Esse tipo de administração consegue estabelecer prioridades 

regularmente entre projetos e tecnologias, avaliando seus custos/benefícios e 

contribuições para os objetivos comerciais e corporativos, sempre a partir do tempo 

e risco associado. Além disso, as prioridades são reavaliadas constantemente, 

sempre que eventos externos ou internos o exijam. 

As diretrizes para medir os resultados e o progresso estão enraizadas no 

princípio da administração por objetivos que as empresas empregam em todos os 

seus vários tipos de P&D, ao examinarem suas implicações comerciais do ponto de 

vista do desenvolvimento tecnológico. Os resultados esperados são especificados 

no início. O progresso é revisado e os resultados são avaliados em relação às 

expectativas firmadas, sempre que eventos comerciais ou tecnológicos significativos 

ocorram externamente, sem estabelecer um prazo ou intervalos fixos para a 

reavaliação. 

As duas últimas décadas presenciaram o surgimento da segunda geração 

das práticas de administração dentro das indústrias, as quais eram distintamente 

mais sistemáticas e harmônicas com as necessidades comerciais. Esse tipo de 

administração atua por meio de projetos e quantifica o custo e os benefícios de 

projetos individuais, monitorando o progresso em relação aos seus objetivos. 

Entretanto, mesmo na segunda geração, as indústrias tendem a administrar P&D 

numa base de projeto a projeto. Ao mesmo tempo, algumas indústrias começaram a 

adotar a administração de terceira geração, que é tanto intencional quanto 

estratégica. Neste caso, os gerentes gerais e de P&D trabalham em parceria, 

levando em conta as necessidades de cada negócio e da corporação. Atualmente as 

indústrias estão buscando na tecnologia e em suas organizações de P&D auxílio 

para renovar o crescimento e a lucratividade, pois sentem a necessidade de maior 

eficiência, criatividade e efetividade em P&D.  
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5.3 Estruturação de uma Organização P&D 

Verifica-se em organizações internas de pesquisa e desenvolvimento que 

o ponto crítico inicial é a saturação da atividade, saturação da produção ou 

mudanças nas metas da empresa. A continuidade da execução das atividades de 

rotina estabiliza-se em patamares considerados desconfortáveis ou insatisfatórios 

em médio prazo, acabando por levar a empresa a decisões capazes de reestruturar 

a rotina comum. Inicialmente pode-se contar com consultores ou profissionais de 

outras empresas. Há casos de mudanças drásticas de setores, funções e ramo de 

atividades, inclusive com transferência de pessoal considerado adequado para 

oferecer inovações e disposto a assumir riscos e encarar desafios. 

Geralmente verifica-se também que a estrutura hierárquica e fluxo de 

atividades são mutáveis e flexíveis, de acordo com as propostas e metas 

estabelecidas e valores humanos agregados. É comum o perfil profissional jovem, 

com cursos de graduação, especialização e/ou pós-graduação não necessariamente 

interligados, com grande disposição em aceitar mudanças bruscas e facilidade para 

adquirir e transmitir conhecimento. Normalmente ocorre um direcionamento de 

divisão entre um pessoal mais apto para funções administrativas e outro, mais apto 

para atividades técnicas. No caso de profissionais que adquirem conhecimento nas 

matrizes das indústrias e acabam responsáveis por transmitir esse conhecimento, 

tecnologia, processo ou métodos para filiais ou franqueados, o perfil profissional é 

bastante atrativo por tratar-se de pessoas capazes de aprender muita coisa em 

pouco tempo e ao mesmo tempo possuidoras de habilidades em transmitir seus 

conhecimentos ao chão de fábrica. São interessantes os desenvolvimentos em 

indústrias com condições gerais muito diferentes entre si, sendo que até mesmo o 

clima diferente pode obrigar a uma revisão de todo o processo em vias de 

implantação. 

O mais importante, sem dúvida, é que a estruturação de uma organização 

interna de P&D é feita diante da necessidade imediata de criar parâmetros 

totalmente renovados para a empresa. Nessa nova organização interna não se 

deseja a mera execução de tarefas: investe-se em pessoas e em tecnologias 
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destinadas a começar atividades desde o início, com grande ênfase na criação e 

menos ênfase quantitativa (tempo de jornada, produtividade e solução de 

problemas). 

A estrutura física de uma unidade de P&D é muito variável, dependendo 

do ramo de atividade e da finalidade principal à qual a planta se destina. Um 

complexo de P&D para indústria farmacêutica pode conter diversos laboratórios 

conjugados, separados internamente de acordo com as atividades neles 

desenvolvidas, assim como pode conter salas com estações de trabalho 

informatizado especialmente destinado à alimentação de dados e pesquisa aplicada. 

A metodologia de implantação de uma organização interna de pesquisa & 

desenvolvimento parte necessariamente dos pré-requisitos aos quais se devem 

obedecer, de acordo com os órgãos competentes, legislação específica e 

parâmetros normativos para as atividades às quais se destina. Sendo assim, o 

conjunto de resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a 

autoridade máxima e primordial do ramo farmacêutico, deve ser amplamente 

estudado, assim como outros instrumentos como o conjunto de normas ISO e os 

requisitos para BPF/BPL (Boas Práticas de Fabricação/Boas Práticas Laboratoriais). 

Para o caso específico de se contar com uma estrutura para desenvolvimento pleno 

dos estudos de bioequivalência e biodisponibilidade, há também o conjunto de Boas 

Práticas Clínicas, e assim por diante. 

Em resumo, a estrutura geral contém: 

1) uma equipe de planejamento estratégico, cujas responsabilidades se 

dividem entre acompanhamento mercadológico, pesquisa de viabilidade para os 

princípios ativos, estudos estatísticos, controle de projetos em andamento, contatos 

com parceiros e fornecedores; 

2) uma equipe de desenvolvimento galênico-farmacotécnico com a 

responsabilidade no desenvolvimento das formulações escolhidas, com instalações 

apropriadas para testes e manipulação de produtos em escala laboratorial; 
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3) uma equipe de desenvolvimento de métodos para análise de rotina das 

novas matérias-primas e medicamentos lançados. Essa equipe visa garantir a 

reprodutibilidade do sistema de produção e eliminação de falhas na condução de 

análises de rotina para acompanhamento da produção; 

4) uma equipe de validação, destinada a acompanhar todas as fases de 

cada projeto fornecendo constante feedback para otimização das etapas, ainda no 

decorrer do projeto ou então logo após a conclusão, de maneira que as correções 

necessárias, se houver, sejam efetuadas o mais rápido possível; 

5) uma equipe de estabilidade que visa efetuar as análises do produto nas 

condições pré-estabelecidas de acordo com a legislação, avaliando o 

comportamento do desenvolvimento da formulação e do material de 

acondicionamento; 

6) uma equipe de estudo de equivalência farmacêutica (etapa in vitro), 

que pode ou não estar inter-relacionada à equipe de bioequivalência-

biodisponibilidade. Esta equipe também possui legislação específica e deve ser 

constantemente auditada, a fim de garantir o atendimento às normas legais para 

lançamento dos medicamentos; 

7) uma equipe de estudo de bioequivalência-biodisponibilidade dos 

medicamentos formulados, em funcionamento de acordo com a legislação aplicada, 

inclusive com recrutamento de voluntários e realização das etapas clínica e analítica. 

Essa etapa reduz muitos custos, se realizada pela própria instituição que 

desenvolveu o medicamento. A terceirização da etapa in vivo acaba por elevar os 

custos finais no lançamento do medicamento; 

8) uma equipe de elaboração, conferência e controle dos documentos 

necessários para o registro do novo medicamento. Esta equipe pode ou não estar 

inter-relacionada com a equipe interna de garantia da qualidade, e sua posição 

terminal na cadeia do processo permitem que realize um papel de fiscalização de 

todas as demais etapas anteriores, garantindo que os dossiês estejam em 

conformidade com as legislações específicas; 
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9) uma equipe voltada para o fluxo relacionado com os assuntos 

regulatórios, registros, estudos de marcas e patentes, no constante contato com as 

agências regulatórias e de saúde e no atendimento aos requisitos legais para 

lançamento do novo medicamento no mercado interno. Deve ter um sincronismo 

muito grande para dar suporte à equipe de elaboração de documentos para juntas 

prepararem um dossiê técnico e regulatório o mais completo possível, transferindo 

assim credibilidade da empresa ao Órgão regulador, seja ele Nacional ou 

Internacional.  

A Figura 5 ilustra o fluxograma de uma estrutura de P&D descrita acima. 

 

Figura 5  – Fluxograma do P&D 
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Administrar estrategicamente a P&D significa, acima de tudo, integrá-la à 

tecnologia e estratégia de negócios e depois incluí-la amplamente em toda a 

empresa, com a mesma dedicação que outras peças críticas da estrutura 

corporativa são administradas. Industrialmente falando, a P&D tem três propósitos 

estratégicos importantes: defender, apoiar e expandir o negócio atual; impulsionar os 

novos negócios e ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas da empresa. 

Durante a etapa de crescimento, o propósito de P&D é ajudar o 

desenvolvimento do negócio e melhorar ou manter sua posição competitiva, 

ampliando a variedade de produtos e aplicações ou aumentando o potencial de 

aplicação dos produtos atuais por meio de características aprimoradas ou custos 

reduzidos. Quando a indústria torna-se madura, o papel estratégico de P&D 

comumente muda para o de defender a posição competitiva, dilatar o potencial de 

diferenciação de produtos ou concentrar-se na redução de custos. Porém, é crucial 

que as indústrias farmacêuticas brasileiras estruturem suas áreas de P&D de 

maneira que tenham equipes dedicada especificamente às diferentes necessidades 

do negócio e do mercado. 

 

5.3.1 Planejamento estratégico 

O planejamento estratégico envolve a tomada de decisões sobre os 

objetivos e estratégias em longo prazo. Os planos estratégicos têm uma orientação 

externa forte e envolvem as partes principais da organização. Os altos executivos 

são responsáveis pelo desenvolvimento e execução do plano estratégico, embora 

não formulem ou programem pessoalmente o plano todo. Os objetivos estratégicos 

constituem os alvos principais ou resultados finais que se referem à sobrevivência 

em longo prazo, ao valor e ao crescimento da organização. Os administradores 

estratégicos geralmente estabelecem objetivos que refletem tanto a eficácia quanto 

a eficiência. Esses objetivos incluem várias medidas do retorno dos acionistas, da 

lucratividade, da quantidade e qualidade de resultados, da participação no mercado, 

da produtividade e das contribuições para a sociedade. Quanto à estratégia, é um 

padrão de ações e de alocações de recursos destinados a atingir os objetivos da 
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organização, ou seja, uma tentativa de equilibrar habilidades e recursos com as 

oportunidades encontradas no ambiente externo. 

Do período de 1960 a 1980, o planejamento estratégico enfatizou uma 

abordagem “de cima para baixo” para o estabelecimento de objetivos e 

planejamento. Isto é, os principais executivos e unidades especializadas de 

planejamento desenvolviam objetos e planos para a organização inteira. Os 

administradores táticos e operacionais recebiam os objetivos e os planos de 

membros de assessorias e suas próprias atividades de planejamento eram limitadas 

a procedimentos específicos e a preparação de orçamentos para as respectivas 

unidades. Durante esse período, empresas e consultorias inovaram em uma série de 

técnicas analíticas e abordagens de planejamento, muitas das quais se tornaram 

modismos empresariais. Essas técnicas foram utilizadas de modo inadequado e 

conduziram a decisões estratégicas baseadas em conclusões e avaliações 

simplistas (GLUCK, 1986). 

Os principais executivos das empresas cada vez mais estão envolvendo 

administradores de toda a organização no processo de planejamento. Devido a essa 

tendência surgiu um novo termo para o processo de planejamento estratégico 

denominado administração estratégica que envolve administradores de todas as 

partes da organização na formulação e implementação de objetivos estratégicos. O 

planejamento estratégico torna-se uma atividade contínua em que todos os 

administradores são encorajados a pensar estrategicamente e a focalizar tanto 

questões externas em longo prazo quanto táticas e operacionais em curto prazo. 

A Figura 6 mostra os principais componentes do processo de 

administração estratégica: estabelecimento de uma missão e visão, análise 

ambiental, avaliação interna, formulação e implementação de estratégias e controle 

estratégico. Embora as organizações possam utilizar diferentes termos para 

enfatizar as partes do processo, os componentes e conceitos são encontrados tanto 

explícitos quanto implicitamente em qualquer organização.  
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Figura 6  – Processo de administração estratégica 

 

5.3.2 Desenvolvimento galênico 

A designação galênica foi introduzida no século XVI e desde então o 

conceito de Farmácia Galênica tem evoluído, deixando de ser empírica para ser uma 

ciência de aplicação. O desenvolvimento galênico pode ser definido como a área 

que se ocupa da preparação, da transformação da droga em várias formas 

farmacêuticas utilizadas na prevenção, diagnóstico e cura de doenças.  

De acordo com Frenkel (2001), os produtos farmacêuticos podem ser 

classificados em quatro grupos:  

1. Medicamentos inovadores : produtos química e terapeuticamente 

novos no mercado, lançados sob a proteção de patentes. Estas últimas representam 

uma defesa da propriedade dos produtos novos; calcula-se que 60% dos 

medicamentos não seriam desenvolvidos se não existissem patentes e 65% não 

seriam lançados; 

2. Medicamentos seguidores (me too):  são produtos lançados 

posteriormente ao original, os quais possuem estrutura molecular suficientemente 
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diferente dos inovadores para não infringirem a patente, porém sua ação terapêutica 

é semelhante à da droga inovadora5; 

3. Medicamentos similares:  são cópias de medicamentos inovadores 

patenteados e lançados com a marca da empresa autora da cópia em países onde 

as patentes não são reconhecidas, ou cópias legais de medicamentos cuja patente 

prescreveu; 

4. Medicamentos genéricos:  cópia quimicamente idêntica de drogas de 

marca (produto de referência), produzida e comercializada quando expiram as 

patentes ou outros direitos de exclusividade de comercialização e que pretende ser 

substituto perfeito das mesmas. Estes produtos têm como itens indispensáveis à 

comprovação da sua segurança, eficácia e qualidade nos mesmos padrões do 

medicamento original por meio de testes de bioequivalência6 e de 

biodisponibilidade7. Estes produtos são comercializados sob a sua denominação 

genérica, do fármaco original. 

A produção de medicamentos é dividida em quatro estágios e apenas os 

grandes laboratórios costumam realizar todos os estágios, a saber: 

• 1º estágio –   Pesquisa e desenvolvimento de novos princípios ativos, 

sendo a etapa mais dispendiosa e complexa do processo. Medicamentos inovadores 

bem sucedidos podem gerar grandes contribuições ao faturamento da empresa 

detentora, tanto pelo volume quanto pelo preço de venda; 

• 2º estágio –   Produção industrial (scale up) dos fármacos, no qual as 

moléculas definidas no estágio anterior são produzidas em escala. É uma fase 

essencialmente de processos químicos e dependente de tecnologia; 

                                                           
5 Um exemplo de molécula seguidora foi a obtida pela empresa brasileira Cristália para a disfunção 

eréctil com o nome químico Lilafil. 
6 Consiste na demonstração da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma 

forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), 
e que tenham comparável biodisponibilidade quando estudados sob o mesmo desenho 
experimental (SILVA e ALMEIDA, 2004). 

7 Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em forma de dosagem, a partir 
de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.  
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• 3º estágio –   Produção de especialidades farmacêuticas, definidas as 

apresentações dos princípios ativos. É uma etapa de processos físicos em que 

fármacos e adjuvantes são misturados, colocados em sua forma final e embalados; 

• 4º estágio –   Marketing e comercialização dos medicamentos. 

No estágio inicial do desenvolvimento de um produto, o profissional visa 

criar uma nova fórmula que atenda aos requisitos de marketing, que por sua vez 

atenderão às necessidades ou expectativas do consumidor. As diferentes atividades 

desempenhadas pelo profissional de desenvolvimento de produto estão 

relacionadas às atividades do departamento de marketing. Além disso, caberá ao 

setor de desenvolvimento pesquisar na literatura técnico-científica os excipientes e 

ativos a serem utilizados para a elaboração do novo produto e realizar testes 

laboratoriais, desenvolvendo formulações que devem ser acompanhadas de testes 

de estabilidade, eficácia e segurança.  

Toda empresa se insere em um grande ambiente de negócios composto 

por um micro-ambiente e um macro-ambiente. O micro-ambiente pode ser 

influenciado ou controlado em favor da empresa, porém o macro-ambiente pode ser 

mais amplo, é de caráter incontrolável e envolve os ambientes: econômico, 

legislativo, político, cultural, tecnológico, governamental e social. As mudanças no 

macro-ambiente influenciam os negócios da empresa, que minimiza seus impactos 

atuando nas variáveis controláveis em seu ambiente, ou seja, na área de produção, 

finanças, comercial, recursos humanos e de marketing por meio de atuação nos 4P’s 

(mix de marketing). 

O produto deve ter características que o personalizem e estabeleçam 

uma individualidade, cabendo aos departamentos de desenvolvimento e de 

marketing decidir sobre suas características, ou seja, o planejamento do produto é 

mais complexo que o desenvolvimento do mesmo. Nesta etapa é importante analisar 

o macro-ambiente, estabelecer critérios para segmentação do mercado, mensurar o 

potencial dos segmentos, identificarem as oportunidades para produtos/serviços, 

estabelecer alternativas de ação e, por fim, desenvolver o produto, o que envolve 

uma série de atividades multidisciplinares que têm como foco o consumidor. O 
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desenvolvimento deve prever tudo que se passará com o produto, desde aspectos 

físico-químicos, microbiológicos e de desenvolvimento até aspectos mercadológicos, 

visando assegurar o posicionamento do produto segundo sua qualidade e 

competitividade em períodos de crise econômica, sazonalidade e indisponibilidade 

de matérias-primas, modernização de equipamentos e mudanças de hábitos do 

consumidor, entre outros. Os principais tópicos relacionados ao desenvolvimento de 

um produto são apresentados abaixo: 

• MMaattéérr iiaass--pprr iimmaass ::  em alguma etapa do desenvolvimento do produto 

será possível chegar à conclusão de que o mesmo é estável, no entanto poderão ser 

exigidos testes adicionais para qualificar fornecedores alternativos de matérias-

primas; 

• TTeesstteess  ddee  ddeesseemmppeennhhoo :: devem ser simples para obtenção de 

respostas rápidas às diferenciações de fórmulas e realizadas imediatamente antes 

dos testes de estabilidade. Podem ser adotados métodos padrão ou ainda 

avaliações sensoriais com painéis de pessoas da empresa, público consumidor ou 

outros profissionais; 

• VVaarr iiáávveeiiss  ddee  ffaabbrr iiccaaççããoo ::  uma modificação no processo de fabricação 

pode causar complicações que resultam em um produto menos estável. A única 

forma de visualizar no produto final o verdadeiro impacto de mudanças do processo 

de fabricação é avaliar amostras preparadas nas condições reais de produção, 

sendo muito útil realizar testes de estabilidade e desempenho com produtos 

fabricados em escala industrial; 

• CCoonnssiiddeerraaççõõeess  ddee  eemmbbaallaaggeemm ::  nem todas as embalagens seguem o 

mesmo processo de criação e, portanto, têm diferentes comportamentos quanto a 

propriedades, fixação da cor e resistência térmica, entre outros; 

• EEnnssaaiiooss  ddee  eessttaabbii ll iiddaaddee::  é um processo preditivo, baseado em dados 

obtidos de produtos armazenados em condições que visam acelerar alterações 

passíveis de ocorrer nas condições de mercado. O ensaio de estabilidade de 

produtos contribui para orientar o desenvolvimento de formulação e do material de 
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acondicionamento, fornecer subsídios para o aperfeiçoamento das formulações e 

estimar o prazo de validade do produto. 

Uma vez que as operações envolvidas na preparação de produtos 

farmacêuticos sólidos, líquidos e semi-sólidos têm características peculiares, 

vinculadas ao produto e ao volume de produção, é conveniente apresentar as 

operações envolvidas no desenvolvimento e na produção destes. As fases que 

compõem o desenvolvimento de uma forma farmacêutica são denominadas de:  

1. Etapa de pré-formulação: quando se parte de um fármaco ou 

substância ativa nova; 

2. Etapa de formulação: testes de bancada para seleção dos melhores 

adjuvantes; 

3. Etapa de estabilidade acelerada: estabilidade acelerada em bancada e 

compatibilidade entre substância ativa e adjuvante; 

4. Scaling up: transferência para a escala piloto ou industrial; 

5. Controle de processo: fase industrial; 

6. Validação do processo: provar que o processo faz aquilo que se espera 

dele; 

7. Estudo de estabilidade em prateleira: degradação do produto antes do 

seu uso; 

8. Registro do produto e lançamento no mercado. 

 

O desenvolvimento da formulação na etapa 2 pressupõe operações 

físicas destinadas a incorporar a(s) substância(s) farmacologicamente ativa(s) em 

um meio inerte denominado veículo (líquido), base (semi-sólido) ou excipiente 
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(sólido), os quais são constituídos por substâncias inertes denominadas adjuvantes. 

Considera-se a formulação desenvolvida e otimizada quando se encontra a melhor 

combinação de adjuvantes para o veículo, base ou excipiente (PAULA, RIBEIRO, 

2001).  

O ponto de partida para a formulação de um novo medicamento é 

denominado pré-formulação, caracterizada como a avaliação das propriedades 

físico-químicas do fármaco isolado ou associado a diversos excipientes, sendo a 

eficácia e segurança do medicamento desenvolvido dependente de criteriosos 

estudos de pré-formulação, formulação e produção em concordância com as Boas 

Práticas de Fabricação, visando à adequada biodisponibilidade da substância ativa 

(ARAÚJO, 2003). No desenvolvimento de um novo medicamento, a seleção das 

matérias-primas deve ser efetuada considerando-se a substância ativa. Os ensaios 

relativos à determinação da qualidade do insumo, abrangendo aspectos qualitativos 

e quantitativos, são fundamentais nas informações referentes ao processo de 

síntese da substância e às propriedades físico-químicas da substância submetida à 

análise. Porém estas especificações podem não contemplar características 

específicas relacionadas às possíveis alterações do processo de síntese. Tal fato é 

decorrente das condições empregadas na síntese e purificação da substância, 

dependendo do solvente utilizado e da temperatura de reação. 

De acordo com Vila Jato (2001) denomina-se estudo de pré-formulação o 

trabalho que envolve os conhecimentos de características básicas, tanto 

biofarmacêuticas quanto físico-químicas, que influem na seleção e desenvolvimento 

da forma farmacêutica final do medicamento. A fase de pré-formulação deve-se 

iniciar tão logo quanto à síntese do fármaco, com intuito de obter informações físico-

químicas apropriadas que contribuam na seleção de novas substâncias químicas 

que se incorporem no processo de desenvolvimento. É nesta etapa que é 

selecionada a substância ativa e avaliada suas características físico-químicas. Antes 

de iniciar o desenvolvimento da formulação é necessário que o fármaco seja 

submetido a diversas avaliações e caracterizações em diferentes fases, sendo 

avaliadas, previamente, considerações farmacodinâmicas e cinéticas e 

essencialmente as características físico-químicas, farmacotécnicas e 

biofarmacêuticas. 
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• Considerações prévias:  propriedades farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas, finalidade terapêutica, efeitos tóxicos, reações adversas, doses e 

freqüência de administração, aceitação, comodidade e custo do medicamento; 

• Considerações biofarmacêuticas:  biodisponibilidade, via de 

administração, características biofarmacêuticas da formulação; 

• Características físico-químicas e farmacotécnicas : cristalinidade e 

polimorfismo, ponto de fusão, solubilidade, fluidez do pó, estabilidade e 

compatibilidades físico-químicas. 

 

O farmacêutico deve ter conhecimentos de outras ciências afins como o 

estudo de pré-formulação, farmacologia e farmacotécnica, além da físico-química, 

química orgânica, analítica e farmacêutica. Assim, a correlação destas ciências 

permite condições de entender e desenvolver medicamentos com segurança que 

produzam o efeito terapêutico adequado, tendo para isso a estabilidade necessária 

(LACHMAN et al., 2001). 

Para que uma empresa de genéricos mantenha o crescimento de seus 

rendimentos em um mercado em que os preços do produto continuam a cair, ela 

deve assegurar o fluxo contínuo de novos produtos, sendo os condutores 

fundamentais do processo a qualidade e a velocidade de comercialização. 

Conseqüentemente, as empresas que fabricam genéricos devem ser altamente 

experientes no desenvolvimento de processos e produtos, no negócio de genéricos 

e na aquisição da bioequivalência. A maioria dos genéricos é formas de dosagem 

sólidas compostas por vários excipientes, sendo que cada um deles apresenta um 

propósito específico. Embora sejam clinicamente inativos, os excipientes são ativos 

do ponto de vista farmacêutico e, conseqüentemente, podem afetar todos os 

aspectos do desempenho das formulações farmacêuticas (YORK, 1993; MARTINEZ, 

AMIDON, 2002). 



 89

A determinação do teor do excipiente e de outras etapas de otimização da 

formulação do fármaco original pode ser facilitada pela utilização da engenharia 

reversa, representada pela decodificação dos parâmetros da formulação do produto 

inovador, que incluem a composição quantitativa do produto inovador, a 

caracterização do estado sólido do ingrediente farmacêutico ativo e o processo de 

produção. A engenharia reversa é, portanto, uma ferramenta útil para o 

desenvolvimento de produtos genéricos com maior garantia de bioequivalência, 

podendo reduzir o tempo e o custo da produção.  

Outro fator a ser considerado é a maneira de aumentar a 

biodisponibilidade das drogas reduzindo o tamanho das partículas e da amplitude de 

distribuição, aumentando assim a área de superfície, acelerando a dissolução e 

facilitando a absorção, o metabolismo e a excreção realizados pelo organismo. A 

existência de polimorfismo pode influenciar a biodisponibilidade, a estabilidade 

química e física do fármaco e ter implicações no desenvolvimento e estabilidade da 

forma farmacêutica, levando-se em consideração as alterações ocorridas nas 

características dos cristais.  

Define-se polimorfismo como a propriedade que certas substâncias 

apresentam de cristalizar sob distintas formas cristalinas, quimicamente idênticas, 

mas com diferentes propriedades físicas. Tal fato decorre das condições 

empregadas na síntese e purificação da substância, dependendo do tipo de solvente 

utilizado e da temperatura da reação (ANSEL et al., 2000; MARTÍN, VILADROSA, 

2000). 

Dois polimorfos de um mesmo composto podem ser tão diferentes em 

estrutura cristalina e propriedades como dois compostos distintos, sendo que essas 

diferenças manifestam-se enquanto o fármaco está em estado sólido, ou seja, uma 

vez obtida a solução, as diferentes formas não podem mais ser distinguidas. 

Portanto, podem ser esperadas diferenças na ação do fármaco, em termos 

farmacológicos e terapêuticos devido à presença de polimorfos em formas 

farmacêuticas sólidas. Outro fator importante é que o polimorfo menos estável tende 

a se transformar no polimorfo mais estável, o que pode ocorrer em função do tempo 

e da temperatura de armazenamento, do tipo de processo de compressão utilizado e 
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da redução do tamanho de partículas. Caso, no momento da formulação, não seja 

verificado qual será o polimorfo utilizado, pode-se obter um produto ineficaz, devido 

ao comprometimento da dissolução do fármaco e, conseqüentemente, de sua 

biodisponibilidade (SHARGEL, YU, 1999). 

Alguns fatores ligados às propriedades físico-químicas do fármaco 

também devem ser considerados: 

• Tamanho das partículas:  com a redução do tamanho das partículas 

do fármaco obtém-se maior área superficial do sólido em contato com o meio de 

dissolução, resultando em maior velocidade de dissolução (ANSEL et al., 2000; 

MARTÍN, VILADROSA, 2000); 

• Higroscopicidade:  as formas anidras dos fármacos apresentam 

atividade termodinâmica maior em relação aos seus hidratos correspondentes e, 

conseqüentemente, maior solubilidade e velocidade de dissolução em relação às 

formas hidratadas (ABDOU, 1999); 

• Solubilidade:  somente o fármaco dissolvido nos líquidos do trato 

gastrintestinal pode ser absorvido, o que requer determinada hidrossolubilidade; 

entretanto, o fármaco deve apresentar também certa lipossolubilidade para 

atravessar as membranas biológicas que são de natureza lipoprotética; os 

compostos relativamente insolúveis têm absorção incompleta ou irregular 

(SHARGEL, YU, 1999). 

Uma das maneiras de aumentar a biodisponibilidade das drogas é a 

redução do tamanho das partículas e da amplitude de distribuição, aumentando 

assim a área de superfície acelerando a dissolução e facilitando a absorção, o 

metabolismo e a excreção realizados pelo organismo. Atualmente, novas 

tecnologias para a obtenção de partículas na faixa de escala micro e nano são 

desenvolvidas, enquanto os métodos tradicionais continuam a oferecer soluções 

confiáveis, rápidas e econômicas, sem comprometer a qualidade do produto. As 

ferramentas que tornam possível a nanociência, ou seja, a capacidade para a 

manipulação e o controle destas partículas em nanoescala, apenas recentemente 
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tornou-se parte do processo de desenvolvimento e há muita expectativa centralizada 

em seu uso futuro quanto à liberação direcionada de drogas. Tanto o departamento 

de alimentos e medicamentos dos EUA quanto a Indústria têm estudado ativamente 

o progresso das nanotecnologias e reconhecido seu papel potencial como novas 

plataformas farmacêuticas (RIOS, 2004). 

A engenharia de partículas tornou possível o design de drogas que 

utilizam estruturas moleculares como os dendrímeros8 e os fulerenos9, ainda que 

com o auxílio de modelos computacionais e de uma química altamente sofisticada. 

As micro e nano partículas farmacêuticas são preparadas sob condições controladas 

tanto pela redução de partículas maiores quanto pelo aumento de partículas 

menores, até uma faixa de tamanho desejado. Essas condições podem ser: 

1. Moagem –   É uma técnica de obtenção de micro e nano partículas já 

bem estabelecida, seja moagem seca ou por suspensão em líquido (úmida).  

• Moagem Seca: a micronização ocorre pela colisão das partículas em 

várias configurações de recipientes que podem ser estacionários ou com agitação, 

rolados ou girados. Os três fatores importantes de controle de processo na moagem 

a seco são a pressão do ar, o período de tempo no qual o material permanece na 

zona de moagem e a taxa de alimentação; 

                                                           
8 São moléculas ramificadas com uma estrutura em forma de árvore e estão se tornando uma das 

mais populares ferramentas da nanotecnologia. Devido a sua forma e tamanho nanoscópico, os 
dendrímeros têm três vantagens na liberação de fármacos: primeiro, podem reter moléculas de 
fármaco em sua estrutura e servir de veículo de liberação; segundo, podem penetrar nas células 
com facilidade e liberar fármacos no alvo; terceiro, e mais importante, os dendrímeros não disparam 
respostas do sistema imunológico. Dendrímeros podem também ser usados para análise química e 
diagnóstica – abrindo a possibilidade futura de moléculas sintéticas que possam localizar, 
diagnosticar e tratar tumores ou outras células doentes. 

9 Denominadas “moléculas milagrosas” da nanotecnologia. São gaiolas ocas de 60 átomos de 
carbono, com menos de dois nanômetros de largura. Por serem ocas, as companhias 
farmacêuticas estão tentando encher os fulerenos com compostos de fármacos e depois 
funcionalizá-los para aderirem a diferentes partes do corpo. 
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• Moagem Úmida: é usada na obtenção de partículas sólidas menores 

que 1 mm, em níveis entre 80 – 150 nm. Os sólidos de tamanho diminuto oferecem 

maior biodisponibilidade da droga, suspensão mais estável durante o 

armazenamento, redução da textura arenosa e homogeneidade aumentada na 

dispersão; 

22..  Líquidos Supercríticos   ––  Os solventes extraem líquidos 

supercríticos de drogas dissolvidas enquanto as gotículas contendo as drogas 

são borrifadas pelo pulverizador. O anti-solvente é normalmente o dióxido de 

carbono e o solvente é, tipicamente, a água, o etanol, o metanol ou o álcool 

isopropílico; 

33..  Secagem por vaporização(spray) –   Esta se assemelha à 

abordagem dos líquidos supercríticos, exceto que, neste caso, o solvente é 

removido por um processo de secagem controlada. A formulação da droga mais 

o excipiente são dissolvidos em um solvente ou em uma mistura de solventes, 

vaporizada em gotículas muito finas por meio de um pulverizador no interior de 

uma câmara de secagem, onde a solução é resfriada ou aquecida. Um gás de 

secagem retira o solvente para precipitar os materiais e criar partículas secas 

com variações de tamanho médio de 700 nm a 2-3 mm; 

4. Precipitação –   É uma técnica clássica para a obtenção de 

partículas em solução. Muitas das estratégias atuais da indústria farmacêutica 

para o desenvolvimento de micro e nano partículas envolvem a aceleração ou a 

precipitação forçada, ou a combinação desta técnica com outro método; 

5. Recristalização –   Este processo ocorre quando correntes de alta 

pressão chocam-se unindo os dois reagentes de materiais insolúveis, formando 

partículas do tamanho desejado. 
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Devemos considerar que, para o lançamento de um medicamento 

inovador seguidor, similar ou genérico, fatores relacionados às matérias-primas, 

testes de desempenho, variáveis de fabricação, embalagem e ensaios de 

estabilidade são relevantes para o desenvolvimento de uma forma farmacêutica. 

Portanto cabe ao desenvolvimento galênico dar todo o suporte técnico ao Setor de 

Desenvolvimento de Métodos e Estabilidade, para que a informação obtida destes 

setores, seja na fase de pré-formulação, levando-se em consideração as 

características físico-químicas, farmacocinéticas e biofarmacêuticas estudadas, seja 

na fase de formulação, em que os testes de bancada caracterizado com a seleção 

dos melhores excipientes não possam afetar a dissolução do fármaco e 

consequentemente a velocidade e quantidade de absorção do mesmo e finalmente a 

fase de estabilidade acelerada, em que através dos dados obtidos da degradação 

química e ou as mudanças físicas, possam encerrar a formulação do produto com 

segurança e eficácia.  

 

5.3.3 Desenvolvimento de Métodos Analíticos (DMA)  10 

Desenvolver uma metodologia de análise em termos farmacêuticos 

significa estabelecer alguns critérios como efetuar o levantamento bibliográfico, 

selecionar o método, desenvolvê-lo e aperfeiçoá-lo, encerrando o desenvolvimento 

em sua validação. A equipe de DMA, responsável pelo desenvolvimento da 

metodologia deve atender as necessidades do desenvolvimento galênico efetuando 

análises de matérias-primas e pilotos das formulações desenvolvidas. 

Cabe ao pesquisador do DMA, de posse da solicitação e amostra do 

pesquisador do desenvolvimento galênico, efetuar o levantamento bibliográfico 

considerando os seguintes aspectos: 

 

                                                           
10 Método: descrição compreensível de todos os procedimentos usados em análises de amostra. RE 

nº 899, 29 de maio de 2003. 
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• Há algum método descrito em literatura? 

• Quais propriedades físico-químicas do analito? 

• O mesmo possui rota de síntese? 

• Quais conhecimentos das substâncias relacionadas? 

• Existe produto de degradação? 

 

O levantamento bibliográfico inicialmente deve ser efetuado em 

farmacopéias e formulários oficiais devidamente reconhecidos pela ANVISA, de 

acordo com as resoluções RDC nº 79 de 11 de abril de 2003 e RDC nº 169 de 21 de 

agosto de 2006. No caso da ausência desta, poderá ser adotada a última edição dos 

compêndios internacionais tais como as Farmacopeias: Alemã, Americana, Britânica, 

Européia, Francesa, Japonesa, Mexicana, Portuguesa. 

Caso não atenda os seguintes requisitos acima, o pesquisador efetua sua 

pesquisa nos dados provenientes do dossiê técnico do produto do fabricante, ou 

seja, no Drug Master File (DMF)11. Após este levantamento o pesquisador deve 

selecionar o método considerando-se: 

• Qual será a aplicação do método? 

• Qual a matriz? 

• Qual a concentração do analito? 

• Qual a sensibilidade? 

• É instrumental ou não? 

                                                           
11 Dossiê técnico do produto ofertado. 
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O método a ser selecionado pode ser Normalizado, quando desenvolvido 

por um organismo de normatização ou outras organizações, cujos métodos são 

aceitos pelo setor técnico em questão, ou Não Normalizado, o qual é desenvolvido 

pelo próprio laboratório, por outras partes ou adaptado a partir de métodos 

normalizados e validados (INMETRO–DOQ–CGCRE-008, 2003). 

A partir destes levantamentos, o pesquisador verifica a viabilidade da 

aplicação do método em termos de disponibilidade de equipamentos, padrões 

certificados, reagentes analíticos e etc. Quando o método a ser desenvolvido for 

para atender o Perfil de Dissolução in vitro, o pesquisador do DMA recebe do 

pesquisador do desenvolvimento galênico as condições biologicamente relevantes 

do produto para o seguimento dos testes. 

De posse de todas as informações necessárias para o desenvolvimento 

do método, o pesquisador do DMA ao longo do desenvolvimento define as 

condições analíticas, como podemos exemplificar no caso de utilização de CLAE 

(Cromatografia Líquida de Alta Eficiência): 

• qual a coluna a utilizar; 

• o uso de detector de gradiente ou sistema isocrático; 

• fase móvel, fluxo, temperatura, etc.  
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Para os casos de perfis de dissolução devem ser levados em 

consideração os fatores de diferença (f1) e de similaridade (f2), a fim de que os 

resultados ao longo do desenvolvimento atendam os limites especificados pelo 

desenvolvimento galênico. 

O fator f1 calcula a diferença em porcentagem entre as duas curvas, a 

cada ponto de tempo e é a medida do erro relativo entre elas e é expresso pela 

seguinte fórmula:  

 

Onde  

n: número de pontos de tempo; 

Rt: valor de dissolução do lote referência a um tempo t 

Tt: valor de dissolução do lote teste a um tempo t 

O fator f2 é o logaritmo da raiz quadrada recíproca da soma quadrática 

dos erros. É a medida da similaridade em porcentagem de dissolução entre as duas 

curvas e é expresso pela seguinte fórmula:  
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Após a execução do desenvolvimento do método é possível, mediante as 

análises obtidas, efetuar a otimização do método ajustando parâmetros como já 

exemplificamos acima em relação a CLAE, o fator de capacidade (K), seletividade 

(α), eficiência (N), fator de cauda (T) e Teste de Conformidade do Sistema (System 

Suitability Test), adequando assim o sistema analítico e o método. 

Com base nos resultados obtidos seja ele, do desenvolvimento de 

matéria-prima ou piloto de um produto, o responsável pelo DMA efetua uma 

avaliação dos testes aprovando ou não e informa o desenvolvimento galênico para 

que, em decisão conjunta, nos casos dos pilotos, seja efetuada uma nova 

formulação. Para os casos de aprovações o DMA transfere todos os conhecimentos 

obtidos para a equipe de validação de metodologia, que irá efetuar a validação da 

matéria-prima ou lote piloto do produto. 

Ainda cabe ao Desenvolvimento de Métodos Analíticos (DMA) efetuarem 

o acompanhamento da finalização de todo o processo do produto até a sua 

aprovação junto ao Órgão Regulador, pois possui a tarefa de efetuar a Transferência 

de Metodologia no momento da primeira produção do Lote Produtivo, orientando 

assim o Departamento de Controle de Qualidade (DCQ) em relação aos critérios a 

seguir. 
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5.3.4 Validação de Métodos Analíticos 

A validação12 é a ferramenta adequada para garantir a confiabilidade de 

instalação de um processo produtivo, de equipamento novo e, inclusive, da 

metodologia analítica, seja do setor farmacêutico, alimentício, informática 

microeletrônica ou qualquer outra área em que a qualidade do produto fabricado é 

uma das principais razões da existência da empresa (ATHAIDE, 2000). É 

fundamental que os laboratórios demonstrem, por meio da validação , que os 

métodos de ensaio que executam conduzem a resultados confiáveis e adequados à 

qualidade pretendida (INMETRO–DOQ-CGCRE-008, 2003). O Guia para a 

Qualidade em Química Analítica pertencente a ANVISA ressalta a importância da 

qualidade analítica dos resultados como um dos instrumentos fundamentais para a 

proteção e promoção da saúde da população.  

A Validação de Métodos Analíticos, de acordo com a RE nº 899 de 29 de 

maio de 2003 (BRASIL, 2003) está dividida em duas partes: considerações gerais e 

metodologia. 

 

5.3.4.1 Considerações gerais 

Validar um método significa estabelecer qual o nível de desvios (qual a 

ordem de grandeza dos erros) que ele pode gerar nos resultados e conhecer os 

parâmetros e as alterações destes que podem modificar os resultados obtidos. 

Enfim, significa dar garantias de que os resultados gerados pelo método cumprem o 

propósito para o qual se destinam e são aceitáveis dentro de certos limites, se 

mantidas certas condições estabelecidas. Portanto, a validação de um método 

analítico está relacionada a: 

• identificação de fontes potenciais de erros; 

                                                           
12 Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, 

operação ou sistema realmente conduz aos resultados esperados. RDC nº 25, de 25 de fevereiro 
de 2003. 
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• quantificação dos erros potenciais no método. 

Devemos considerar alguns enganos comuns ao definirmos a Validação 

de um Método. Validar um método difere de aperfeiçoá-lo e qualificá-lo. Um método 

validado não é necessariamente um método “compacto” e repetir uma determinação 

várias vezes não constitui uma validação. Como já descrevemos no tópico anterior, 

ao definirmos o desenvolvimento de métodos, a validação de um método analítico 

faz parte da cadeia do desenvolvimento do método de uma matéria-prima ou 

produto, como demonstra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Etapas da validação de métodos analíticos 
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A validação de um método deve ser aplicada nos seguintes 

procedimentos analíticos: 

• técnicas analíticas utilizando métodos cromatográficos; 

• métodos não cromatográficos, desde que se prove seletividade 

aceitável (titulação, espectrofotometria); 

• testes imunológicos ou microbiológicos, mas deve-se observar as 

diferentes variabilidades associadas a estas técnicas. 

Portanto devem-se levar em consideração alguns pré-requisitos para a 

Validação de um Método, tais como: 

• utilizar substâncias de referência oficializadas pela Farmacopéia 

Brasileira ou, na ausência destas, por outros códigos autorizados pela legislação 

vigente. No caso da inexistência dessas substâncias será admitido o uso de padrões 

de trabalho, desde que a identidade e o teor sejam devidamente comprovados; 

• os equipamentos utilizados devem ser devidamente calibrados e 

qualificados; 

• os analistas devem ser qualificados e treinados adequadamente; 

• as vidrarias devem ser de Classe A e devidamente calibradas. 

 

A validação de um método deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, de acordo com a RE nº 899 

de 29 de maio de 2003 (BRASIL, 2003), deve apresentar especificidade, linearidade, 

intervalo, precisão, sensibilidade, limite de quantificação e exatidão, adequadas à 

análise. A Figura 8 demonstra os parâmetros para a validação de um método. 
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Figura 8  – Exigências das aplicações analíticas para validação de métodos 

 

De acordo com a RE nº 899 de 29 de maio de 2003 para metodologia 

analítica descrita em farmacopéias ou formulários oficiais, devidamente 

reconhecidos pela ANVISA, a metodologia será considerada validada. No caso de 

metodologia analítica não descrita em farmacopéias ou formulários oficiais, 

devidamente reconhecidos pela ANVISA, a metodologia será considerada validada 

desde que sejam avaliados os parâmetros de especificidade e seletividade, 

linearidade, intervalo, precisão, limite de detecção (sensibilidade), limite de 

quantificação, exatidão, robustez. Os Quadros 1 e 2 demonstram as categorias e 

suas respectivas finalidades e os parâmetros versus categoria a serem considerados 

em uma validação. 

 

Quadro 1  – Categoria dos testes de validação segundo sua finalidade 

 
Categoria  Finalidade do Teste  

I Testes quantitativos para determinação do princípio ativo 
em produtos farmacêuticos ou matéria-prima 

II Testes quantitativos ou ensaio limite para a determinação 
de impurezas e produtos de degradação em produtos 
farmacêuticos e matérias-primas 

III Testes de performance (por exemplo: dissolução)  
IV Testes de identificação 
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Quadro 2  – Parâmetros que devem ser considerados em uma validação 

 

Parâmetro 
Categoria  

 I 

Categoria II Categoria  

III 

Categoria 

IV Quantitativo  Ensaio limite 

Especificidade  Sim Sim Sim * Sim 

Linearidade  Sim Sim Não * Não 

Intervalo  Sim Sim * * Não 

 Precisão: Repetitividade  

                 Intermediária  

Sim 

** 

Sim Não  Sim Não 

** Não  ** Não 

Limite de Detecção  Não Não  Sim  * Não 

Limita de 

Quantificação 

Não Sim  Não  * Não 

Exatidão  Sim  Sim  * * Não 

Robustez  Sim Sim  Sim  Não Não 

* pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico 
** se houver reprodutibilidade comprovada a precisão intermediária, não é necessária 

 

No caso da transferência de metodologias da matriz para suas 

subsidiárias no Brasil e/ou das empresas nacionais para os centros de equivalência 

farmacêutica, a metodologia será considerada validada desde que sejam avaliados 

os parâmetros de precisão, especificidade e linearidade. Cópia de toda a 

documentação original da validação da metodologia deverá ser anexada, como 

prova de que a metodologia foi originalmente validada e deverá conter, no mínimo, 

todos os parâmetros relacionados às exigências das aplicações analíticas para 

validação de métodos. 

Para revalidar um método deve-se considerar as seguintes 

circunstâncias: 

• mudança na síntese da substância ativa; 

• mudança na fórmula do produto acabado; 

• mudança no procedimento analítico; 
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• alterações laboratoriais ou experimentais. 

 

5.3.4.2 Metodologia 

Cada parâmetro da metodologia para a validação de métodos é definido 

detalhadamente a seguir: 

Especificidade  é a capacidade que o método possui de medir 

exatamente um composto em presença de outros componentes tais como 

impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz. 

Para análise qualitativa (teste de identificação), é necessário demonstrar 

a capacidade de seleção do método entre compostos com estruturas relacionadas 

que podem estar presentes. Isto deve ser confirmado pela obtenção de resultados 

positivos, preferivelmente em relação ao material de referência conhecido, em 

amostras contendo o fármaco, comparativamente com resultados negativos obtidos 

com amostras que não contêm o fármaco, mas compostos estruturalmente 

semelhantes. 

Para análise quantitativa (teor) e análise de impurezas, a especificidade 

pode ser determinada pela comparação dos resultados obtidos de amostras 

(fármaco ou medicamento) contaminadas com quantidades apropriadas de 

impurezas ou excipientes e amostras não contaminadas, para demonstrar que o 

resultado do teste não é afetado por esses materiais. 

Quando a impureza ou o padrão do produto de degradação não estiver 

disponível, pode-se comparar os resultados do teste das amostras contendo 

impurezas ou produtos de degradação com os resultados de um segundo 

procedimento bem caracterizado (por exemplo, metodologia farmacopéica ou outro 

procedimento validado). Estas comparações devem incluir amostras armazenadas 

sob condições de estresse (luz, calor, umidade, hidrólise ácido-básica, oxidação). 
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LLiinneeaarr iiddaaddee é o estabelecimento do intervalo no qual o método fornece 

resultados matematicamente proporcionais à concentração do analito. A curva 

analítica apresentada na Figura 9 demonstra a representação gráfica do 

relacionamento matemático entre concentração e resposta. Recomenda-se que a 

linearidade seja determinada pela análise de, no mínimo, cinco concentrações 

diferentes. 

 

 

Figura 9  – Faixas de concentração 

 

IInntteerrvvaalloo é a faixa entre os limites de quantificação superior e inferior de 

um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e depende 

da aplicação pretendida do método. É estabelecido pela confirmação de que o 

método apresenta exatidão, precisão e linearidade adequadas quando aplicado a 

amostras contendo quantidades de substâncias dentro do intervalo especificado. As 

faixas de concentração conforme o tipo de ensaio de um método analítico são 

apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Faixas de concentração 

Ensaios Alcance 

Determinação do analito em 

produto acabado ou matéria-

prima 

Determinação de impurezas 

Uniformidade de conteúdo 

Ensaio de dissolução 

De 80 a 120% da concentração teórica 

Do nível esperado até 120% do limite máximo 

especificado. De acordo com toxicidade, deve-se 

adequar os limites de detecção 

De 70 a 130% da concentração teórica 

+ 20% sobre o valor especificado. Quando houver 

mais de uma coleta (tempos diferentes) o método 

deve abranger -20% sobre o menor valor e +20% 

sobre o maior valor 

 

PPrreecciissããoo é a concordância entre os resultados de testes individuais, 

obtidos sob condições estipuladas. É considerada em três níveis: 

• Repetitividade ou Precisão intra-dia ou intra-corrida: resultados obtidos 

no mesmo dia, com diferentes corridas, geralmente com o mesmo analista e 

equipamento e em um intervalo de tempo pequeno. A repetitividade do método é 

verificada por, no mínimo, nove determinações, contemplando o intervalo linear do 

método, ou seja, três concentrações (baixa, média e alta), com três réplicas cada, ou 

mínimo de seis determinações a 100% da concentração do teste; 

• Precisão intermediária ou inter-dia ou inter-corrida: comparação entre 

os resultados obtidos no mesmo laboratório, em dias diferentes, diferentes analistas, 

podendo haver variação de equipamento. Para a determinação da precisão 

intermediária recomenda-se um mínimo de dois dias diferentes com analistas 

diversos ou ainda podem ser realizadas em três diferentes níveis de concentração 

(baixo, médio e alto), em triplicata em cada ponto ou ainda no nível de concentração 

do teste: 100% em relação ao nível de quantificação do analito (geralmente princípio 

ativo) tendo-se amostras em hexaplicata; 

• Reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial): os resultados de testes 

individuais são obtidos com mesmo método, com itens de teste idênticos, usando 
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diferentes laboratórios, operador e equipamento. Geralmente aplicada à 

padronização de metodologia analítica, por exemplo, para inclusão de metodologia 

em farmacopéias. É muito pouco usada devido ao sigilo e a necessidade de 

cooperação. Bom para matriz e filial. Não é necessária para concessão de registro. 

A precisão pode ser expressa como Desvio Padrão Relativo (DPR) ou 

Coeficiente de Variação (CV), segundo a fórmula em que DP é o Desvio Padrão e 

CMD é a Concentração Média Determinada. 

 

PR = 

P 

 100 MD 

 

O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia 

empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade do 

método, não se admitindo valores superiores a 5%. 

LLiimmii ttee  ddee  ddeetteeccççããoo é a menor quantidade do analito presente em uma 

amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as 

condições experimentais estabelecidas. 

• o limite de detecção é estabelecido por meio da análise de soluções de 

concentrações conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável; 

• no caso de métodos não instrumentais (CCD, titulação, comparação de 

cor), esta determinação pode ser feita visualmente, sendo o limite de detecção  o 

menor valor de concentração capaz de produzir o efeito esperado (mudança de cor, 

turvação, etc);  

• no caso de métodos instrumentais (CLAE, CG, absorção atômica), a 

estimativa do limite de detecção pode ser feita com base na relação de três vezes o 

ruído da linha de base. Pode ser determinado pela equação: 
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O DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y, devendo ser 

calculado a partir de, no mínimo, três curvas de calibração construídas contendo 

concentrações do fármaco próximas ao suposto limite de quantificação. Esse desvio 

padrão pode ainda ser obtido a partir da curva de calibração proveniente da análise 

de um número apropriado de amostras do branco. O IC é a inclinação da curva de 

calibração. 

LLiimmii ttee  ddee  QQuuaanntt ii ff iiccaaççããoo é a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas. É um parâmetro necessário, principalmente, 

para ensaios quantitativos de impurezas, produto de degradação em fármacos e 

produtos de degradação em formas farmacêuticas e é expresso como concentração 

do analito na amostra. 

• o limite de quantificação é estabelecido por meio da análise de 

soluções contendo concentrações decrescentes do fármaco até o menor nível 

determinável com precisão e exatidão aceitáveis. É calculado utilizando-se os 

mesmos elementos da equação do limite de detecção, sendo o DPa multiplicado por 

10, conforme a seguinte equação: 

D = 

D

Pa  x 10 

I

C 

D = 

D

Pa  x  3 

I

C 
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• o limite de quantificação pode ser também determinado por meio do 

ruído. Nesse caso, determina-se o ruído da linha de base e considera-se como limite 

de quantificação aquela concentração que produza relação sinal-ruído superior a 

10:1, tal como é ilustrado na Figura 10. 

 

 

Figura 10  - Limite de quantificação 

 



 109

EExxaatt iiddããoo é a concordância entre um resultado e o valor de referência 

aceito (valor real ou teórico), também conhecida como acurácia. Ela geralmente 

requer a disponibilidade de um padrão de excelência ou um padrão de referência, ou 

ainda métodos oficiais com os quais os resultados podem ser comparados. Várias 

metodologias para a determinação da exatidão estão disponíveis: 

Fármaco 

• Aplicando-se a metodologia analítica proposta na análise de uma 

substância de pureza conhecida (padrão de referência);  

• Comparação dos resultados obtidos com aqueles resultantes de uma 

segunda metodologia bem caracterizada, cuja exatidão tenha sido estabelecida.  

 

Forma farmacêutica (produto acabado) 

• Na análise de uma amostra, na qual quantidade conhecida de fármaco 

foi adicionada a uma mistura dos componentes do medicamento (placebo 

contaminado); 

• Nos casos em que amostras de todos os componentes do 

medicamento estão indisponíveis, aceita-se a análise pelo método de adição de 

padrão, no qual adiciona-se quantidades conhecidas do analito (padrão de 

referência) ao medicamento.  

•  

Impurezas 

• Análise pelo método de adição de padrão, no qual se adiciona 

quantidade conhecida de impurezas e/ou produtos de degradação ao medicamento 

ou ao fármaco; 
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• No caso da indisponibilidade de amostras de certas impurezas e/ou 

produtos de degradação, se aceita a comparação dos resultados obtidos com um 

segundo método bem caracterizado (metodologia farmacopeica ou outro 

procedimento analítico validado). 

A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da quantidade 

conhecida do analíto adicionado à amostra, ou como a diferença porcentual entre as 

médias e o valor verdadeiro aceita, acrescida dos intervalos de confiança. Deve ser 

determinada após o estabelecimento da linearidade, do intervalo linear e da 

especificidade do mesmo, sendo verificada a partir de, no mínimo, nove 

determinações contemplando o intervalo linear do procedimento, ou seja, três 

concentrações baixa, média e alta, com três réplicas cada. A exatidão é expressa 

pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a 

concentração teórica correspondente. 

 

E

xatidão= 

concentração média 

experimental 

 100 

concentração teórica 

 

RRoobbuusstteezz é a medida da capacidade do método em resistir a pequenas e 

deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua confiança durante o uso 

normal. Durante o desenvolvimento da metodologia, deve-se considerar a avaliação 

da robustez. Constatando-se a susceptibilidade do método a variações nas 

condições analíticas, estas deverão ser controladas e precauções devem ser 

incluídas no procedimento. A Tabela 3 ilustra a relação dos principais parâmetros 

que resultam em variação de resposta.  
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Tabela 3  – Relação dos principais parâmetros que resultam em variação na 

resposta do método 

 

PROCEDIMENTOS FATORES 

Preparo das Amostras Estabilidade das soluções analíticas. 

Tempo de extração 

Espectrofotometria Variação do pH da solução. 

Temperatura. 

Diferentes fabricantes de solventes. 

Cromatografia Líquida Variação do pH da fase móvel. 

Variação na composição da fase móvel. 

Diferentes lotes ou fabricantes de colunas. 

Temperatura. 

Fluxo da fase móvel. 

Cromatografia Gasosa Diferentes lotes ou fabricantes de colunas. 

Temperatura. 

Velocidade do gás de arraste. 

 

De posse de todas as definições expressas dos critérios que devem ser 

seguidos em uma validação, devemos considerar a adequação do sistema. Após a 

validação, é importante trabalhar com as mesmas condições de sistema para que o 

método possa ser aplicado da mesma maneira. Devem-se levar em consideração 

alguns indicativos do desempenho do sistema como: colunas, separação, lâmpadas, 

etc. 

Segue alguns parâmetros relacionados ao equipamento ou técnica, como 

exemplo: 
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Cromatografia líquida e gasosa 

• Eficiência (número de pratos) – parâmetro importante para o 

desenvolvimento do método. Deve ser calculado com o componente principal, 

diferindo do fornecedor; 

• Resolução – este teste irá determinar a capacidade de uma coluna 

resolver um analito de outro; 

• Assimetria dos fatores de cauda – pode variar de acordo com o tempo 

de vida da coluna e também diferenças da matriz. Uma medida quantitativa da 

assimetria pode determinar o limite de utilização para cromatografia; 

• Retenção ou fator de retenção – tende a variar por várias razões, 

incluindo diferenças no preparo da fase móvel, desempenho da coluna e diferentes 

colunas. 

Espectrometria  

• O comprimento de onda de um UV/Vis pode ter um grande impacto nas 

características de desempenho do método como a seletividade, o limite de detecção, 

quantificação e linearidade; 

• O comprimento de onda pode variar devido a vibrações mecânicas; 

• Deve ser ajustado e testado na instalação e periodicamente; 

• A exatidão do comprimento de onda pode ser testada utilizando um 

padrão de referência com uma absorção máxima conhecida; 

• O comprimento de onda máximo é medido com o instrumento e 

comparado com o teórico; 
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• Detectores modernos utilizam um filtro de óxido de hólmio que tem um 

espectro característico, com um comprimento de onda máximo de 361 nm 

(comparação com teórico). 

Outro ponto importante para que um método esteja bem validado se 

refere à Estabilidade da Solução. Deve-se considerar: 

• Estabilidade do fármaco relacionado com o tempo disponível para 

realizar as análises das amostras; 

• Estabilidade do fármaco no solvente de análise (diluente ou fase 

móvel); 

• Estabilidade do fármaco na matriz; 

• Medida de área do pico x tempo (por exemplo). 

No que se refere à Validação de Métodos Microbiológicos pode-se 

ressaltar em relação ao Teste, três pontos: 

• Ausência ou presença; 

• Quantificação; 

• Identificação. 

As variáveis a considerar são: a natureza do microorganismo, a 

preparação do inóculo, as condições específicas do teste e as condições de 

recuperação. Cada tipo de teste apresenta os seus critérios: 

• Teste qualitativo: precisão medida por falsos-positivos;  

• CV da ordem de 10 a 15% são aceitáveis; 

• Erros: de amostragem, diluição, de placa, de operador. 
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A principal meta é determinar se o método sendo validado é ao menos 

equivalente ao método do compêndio oficial.  

Após as definições em relação às considerações gerais da Validação de 

um Método Analítico e sua metodologia, podem-se descrever as etapas de 

relacionamento que este setor possui com a equipe de Desenvolvimento de Métodos 

e toda a cadeia do P&D. 

Finalizado o processo do desenvolvimento galênico em relação à 

formulação de um produto e todo o desenvolvimento do método pelo setor de DMA, 

cabe ao setor de VMA, de posse de todos os dados recebidos do DMA, efetuar a 

Validação do mesmo. Para que isto ocorra de modo formal, o DMA deve encaminhar 

um Relatório do Desenvolvimento do Método com todas as informações detalhadas, 

seja em relação a um produto líquido, injetável, creme, xarope ou suspensão, bem 

como para os casos de formulações sólidas em que o envolvimento dos testes de 

dissolução, no que se refere ao perfil de dissolução, sejam ricos em detalhes. Cabe 

ao setor de desenvolvimento galênico encaminhar as amostras e o placebo para que 

ao longo da validação o mesmo seja levado em consideração. 

Mediante todas as necessidades atendidas o setor de VMA efetua um 

planejamento da validação da metodologia analítica, baseando-se na resolução 

vigente, levando em consideração: 

• definir o objetivo do método; 

• definir os parâmetros de desempenho e critérios de aceitação; 

• desenvolver o Protocolo de Validação; 

• definir os experimentos de validação; 

• executar os experimentos preliminares; 

• ajustar os parâmetros do método, se necessário; 
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• realizar os experimentos completos de validação – executar o 

Protocolo de Validação; 

• desenvolver o POP para a execução do método, na rotina; 

• preparar o Relatório de Validação. 

 

Após todos os passos seguidos acima e possíveis discussões, sejam 

junto ao DMA em relação ao método propriamente desenvolvido, seja junto ao 

Desenvolvimento Galênico efetuando questionamentos em relação à estabilidade do 

fármaco levado em conta na validação, a equipe de Validação emite o Relatório de 

Validação e encaminha o mesmo para o Setor de Documentação Técnica para a 

digitação do procedimento e para que a próxima etapa seja cumprida. Esta se refere 

à equipe de Estabilidade, que irá, mediante todos os critérios já avaliados em 

relação à droga, executar por meio da metodologia validada o acompanhamento da 

estabilidade do produto. 

 

5.3.5 Estudo de estabilidade 

Os primeiros trabalhos relacionados com a estabilidade de fármacos e 

medicamentos remontam à década de 50. 

A descoberta e o lançamento de novos medicamentos eram intensos e o 

uso da cinética química parecia ser uma alternativa científica definitiva para a 

previsão do prazo de validade. 

Por meio da ordem cinética de reação de decomposição das substâncias 

químicas, em função da temperatura, pode-se calcular o tempo necessário para que 

ocorra uma redução de 10% do teor do princípio ativo. Este tempo é caracterizado 

como prazo de validade do medicamento. 
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Até 1984 as metodologias de avaliação da estabilidade de fármacos e 

medicamentos seguiam princípios técnicos e científicos, sem interferência de atos 

regulatórios emitidos por agências ou órgãos de vigilância sanitária. As empresas 

utilizavam metodologias próprias, juntando seus dados e informações na 

documentação de registro. O incremento do comércio internacional, o processo de 

especialização de unidades produtivas e a racionalização da produção de 

medicamentos para atender aos princípios de produção em escala econômica, todos 

incluídos no contexto caracterizado como globalização, contribuíram para que fosse 

considerado indispensável o conhecimento do comportamento dos medicamentos 

nas zonas climáticas dos países importadores. 

Na última década surgiram regulamentos utilizados para a previsão do 

prazo de validade de fármacos e medicamentos. A multiplicidade de documentos 

teóricos e práticos serviu não somente para ampliar o conhecimento sobre a 

complexidade do assunto, mas também para criar uma generalizada confusão nos 

profissionais que se dedicam às atividades tecnológicas e naqueles que se 

encarregam de avaliar a documentação de registro. 

A primeira documentação formal sobre a realização de estudos de 

estabilidade para os medicamentos fabricados e comercializados no Brasil ocorreu 

em 1996, por meio da RE GMC nº 5313 que permaneceu em vigor durante seis anos 

(CHAVES, 2006). Nos quatro anos subseqüentes, três novas resoluções foram 

divulgadas revogando as anteriores que tiveram duração curta, em alguns casos 

mudando as regras de estudos de estabilidade em curso. Isto mostra a evolução que 

o assunto vem adquirindo, tornando-se cada vez mais maduro, explorado e cujas 

aplicações e recomendações tornam-se mais próximas das legislações 

internacionais. Este amadurecimento aconteceu principalmente no período de 2002 

e 2003 em todo o âmbito da fabricação de medicamentos, com a revisão ou 

divulgação de normas para o registro de produtos, medidas pós-registros, guias para 

a elaboração de estudos específicos, dentre os quais se inclui o guia para a 

elaboração dos estudos de estabilidade. Em pelo menos seis destas resoluções é 

citada a realização do estudo de estabilidade como um requisito primário e 

fundamental para dar sustentação e qualificar um produto em seu desenvolvimento 

                                                           
13 Estabilidade de Produtos Farmacêuticos Harmonizada no Âmbito do MERCOSUL. 
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inicial, em uma determinada modificação ou para garantir a qualidade assegurada 

do mesmo durante a vigência do registro e comercialização. 

A RE nº 560 de 2 de abril de 2002 trouxe modificações como a 

elaboração do programa de estabilidade, em que o estudo de longa duração deveria 

complementar o estudo acelerado e estabeleceu o tamanho dos lotes para os 

estudos baseados no tamanho do lote industrial. 

A RE nº 398 de 12 de novembro de 2004 incluiu o estudo de estabilidade 

de acompanhamento a ser realizado para os produtos comercializados, estabeleceu 

condições especiais de armazenamento para os estudos de produtos em 

embalagens semi-permeáveis, determinou as mudanças significativas aceitáveis em 

um estudo, aumentou a freqüência dos testes para os estudos de longa duração, 

incluiu a realização de planos de estudos alternativos como o agrupamento e/ou 

matrização e o estudo de fotoestabilidade. Já a RE nº1 de 29 de julho de 2005 

modifica as condições climáticas para a realização dos estudos para a zona 

climática IV (clima quente e úmido) e permite a utilização do fator de correção para 

os estudos em embalagens semi-permeáveis. A maioria destas inclusões é 

cientificamente consolidada e aplicada nas normas internacionais do International 

Conference of Harmonisation (ICH) e foi basicamente traduzida e adotada. 

Sabemos que a estabilidade dos medicamentos foi sempre uma 

preocupação que dominou o espírito daqueles sobre quem mais diretamente recaía 

a responsabilidade do seu manuseio. É uma verdade incontroversa que todos os 

medicamentos sofrem alterações que podem ser devidas a causas externas, 

provocadas por influência do meio ambiente (temperatura, luz, umidade, gases que 

compõem o ar, etc.), ou causas internas (interações entre os fármacos e excipientes, 

destes com os solventes ou adjuvantes, a influência do pH do meio, a qualidade dos 

recipientes, a presença de impureza, etc.). As alterações que uma fórmula sofre no 

decorrer do tempo podem levar à perda parcial ou total da sua atividade ou, o que é 

muito mais grave, à formação de produtos cuja toxicidade seja mais elevada que a 

do fármaco original. Portanto, ao longo do desenvolvimento das formulações é 

necessário atenção para as seguintes etapas: 



 118

• O que será formulado? 

• Qual o tipo de embalagem? 

• Onde será feito? 

• Qual a forma/concentração? 

• Exigências – particularidades. 

• Limitações – custos/instalações. 

• Ingrediente ativo – caracterização. 

• Excipientes. 

 

Existem cinco tipos de instabilidade química que afetam os fármacos e 

que são preocupações constantes dos profissionais que atuam nesta área, tais 

como: Química; Física; Microbiológica; Terapêutica; e Toxicológica. 

Podemos destacar entre estes tipos de instabilidades algumas de cunho 

importante que afetam um produto: 

• Instabilidade química: em geral são decorrentes de reações de 

hidrólise, oxidação, descarboxilação, desidratação, entre outras; 

• Hidrólise: é o processo no qual o fármaco reage com as moléculas de 

água transformando-se em produtos de diferentes constituições. É provavelmente a 

causa mais importante de decomposição, principalmente porque grande número de 

agentes é ésteres ou contêm grupamento amidas, lactonas, entre outros; 

• Oxidação: é destrutiva para muitos fármacos tais como: aldeídos, 

álcoois, fenóis, açúcares, alcalóides, ácidos graxos insaturados e óleos; 
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• Fatores ambientais: exposição à temperatura adversa (luz, umidade, 

oxigênio e dióxido de carbono); 

• Fatores de formulação: aditivos químicos, excipientes, pH, difusão de 

fármacos e outros; 

• Exposição à iluminação UV: pode causar decomposição fotoquímica e 

cisão de ligações covalentes (fotólise). 

Deve-se levar em consideração que para os estudos de estabilidade, de 

acordo com a legislação nacional, seja ela envolvendo produtos similares, genéricos 

e novos, sejam realizados nos desenvolvimentos de produtos classificados como: 

• Produtos novos em desenvolvimento; 

• Reformulação de produtos existentes; 

• Alteração do processo de fabricação e/ou equipamentos; 

• Alteração da embalagem primária; 

• Alteração de Prazo de Validade; 

• Alterações nos Cuidados de Conservação; 

• Alterações no Local de Fabricação; 

• Alterações no tamanho de Lote;  

• Desenvolvimento de novo fornecedor do princípio ativo; 

• Pedidos de nova concentração e nova forma farmacêutica. 
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Baseados nos desenvolvimentos a serem executados devem-se levar em 

consideração os tipos de estudos a serem aplicados, como segue: 

EEssttuuddoo  ddee  eessttaabbii ll iiddaaddee  aacceelleerraaddaa  é projetada para acelerar a 

degradação química e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em 

condições forçadas de armazenamento. Os dados assim obtidos, juntamente com 

aqueles derivados dos estudos de longa duração, podem ser usados para avaliar 

efeitos químicos e físicos prolongados em condições não aceleradas e para avaliar o 

impacto de curtas exposições a condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do 

produto, que podem ocorrer durante o transporte. 

EEssttuuddoo  ddee  eessttaabbii ll iiddaaddee  ddee  lloonnggaa  dduurraaççããoo  é projetado para verificação 

das características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas de um produto 

farmacêutico durante e, opcionalmente, depois do prazo de validade esperado. Os 

resultados são usados para estabelecer ou confirmar o prazo de validade e 

recomendar as condições de armazenamento. 

EEssttuuddoo  ddee  eessttaabbii ll iiddaaddee  ddee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  é realizado para verificar 

se o produto farmacêutico mantém suas características físicas, químicas, biológicas 

e microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de 

longa duração. 

O programa de estudo de estabilidade deve considerar um mercado para 

o qual está destinado, ou seja, a zona climática onde será comercializado, que são 

ilustrados no Quadro 4. 
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Quadro 4  – Distribuição das zonas climáticas 

 

ZONA CLIMÁTICA DEFINIÇÃO 
CONDIÇÃO DE 

ARMAZENAMENTO 

I 

II 

III 

IV 

Temperada 

Subtropical com possível 

umidade elevada 

Quente / Seca 

Quente / Úmida 

21ºC – 45% UR 

25ºC – 60% UR 

30ºC – 35% UR 

30ºC – 75% UR 

 

No caso do Brasil, situado na zona climática IV (quente/úmida), a 

condição de armazenamento do estudo de longa duração deve ser: temperatura de 

30 ± 2°C; umidade relativa de 75 ± 5%; freqüência de teste 0, 3, 6, 9, 12 e 18 uma 

vez ao ano e o tempo mínimo do prazo de validade proposto. 

Condições especiais podem ser necessárias para medicamentos que 

podem sofrer alterações físicas e/ou químicas devido a baixa temperatura, por 

exemplo, suspensões ou emulsões que possam sedimentar, cremes e óleos; 

preparações semi-sólidas que possam apresentar alterações de viscosidade e 

líquidas que geram problemas de precipitação. Por ocasião do registro poderá ser 

concedido um prazo de validade provisório de 24 meses, se aprovado o relatório de 

estudo de estabilidade de longa duração de 12 meses ou acelerado de seis meses 

acompanhado dos resultados preliminares do estudo de longa duração.  
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A Tabela 4 mostra os parâmetros relacionados à estabilidade dos 

produtos farmacêuticos. 

 

Tabela 4  – Parâmetros relacionados à estabilidade dos produtos farmacêuticos 

Forma 
Farmacêutica 

Condição de 
Armazenamento*  Embalagem Temperatura e Umidade 

Acelerado** 

Temperatura e 
Umidade Longa 

Duração** 

Sólido 15ºC – 30ºC Semi-permeável 40ºC + 2ºC / 
75ºC UR + 5% UR 

30ºC + 2ºC / 
75ºC UR + 5% UR 

Sólido 15ºC – 30ºC Impermeável 40ºC + 2ºC 30ºC + 2ºC 

Semi-sólido*** 15ºC – 30ºC Semi-permeável 
40ºC + 2ºC /  
75ºC UR + 5% UR 

30ºC + 2ºC /  
75ºC UR + 5% UR 

Semi-sólido 15ºC – 30ºC Impermeável 40ºC + 2ºC 30ºC + 2ºC 

Líquidos*** 15ºC – 30ºC Impermeável 
40ºC + 2ºC /  
75% UR + 5% UR 

30ºC + 2ºC /  
75% UR + 5% UR 

Líquidos* 15ºC – 30ºC Impermeável 40ºC + 2ºC 30ºC + 2ºC 
Gases 15ºC – 30ºC Impermeável 40ºC + 2ºC 30ºC + 2ºC 
Todas as 
formas 
farmacêuticas 

2ºC – 8ºC Impermeável 25ºC + 2ºC 5ºC + 3ºC 

Todas as 
formas 
farmacêuticas 

2ºC – 8ºC Semi-permeável 
25ºC + 2ºC /  
60% UR + 5% UR 

5ºC + 3ºC  

Todas as 
formas 
farmacêuticas 

- 20ºC Todas 
- 20ºC + 5ºC  
 

- 20ºC + 5ºC  
 

 

Para fins de registro e alterações pós-registro, nos estudos de 

estabilidade acelerado e de longa duração são necessários de um a três lotes, 

devendo ser representativos do processo de fabricação tanto em escala piloto 

quanto industrial. Para os produtos cuja concentração do princípio ativo esteja na 

ordem de dosagem abaixo de 0,99 mg por unidade posológica, não são permitidos 

lotes pilotos com quantitativos diferentes dos industriais, não sendo aplicável a 

soluções. Com relação aos medicamentos de alto valor agregado, os lotes 

amostrados devem conter no mínimo 30.000 unidades farmacotécnicas. Para as 

demais formas farmacêuticas são exigidos lotes de no mínimo 10% do lote industrial.  

A amostragem para o Estudo de Acompanhamento deve seguir os 

seguintes parâmetros: lote anual, para produção acima de 15 lotes por ano; um lote 

a cada dois anos, produção abaixo ou igual a 15 lotes anuais e, para produtos com 
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diferentes concentrações e formulações proporcionais poderá ser utilizado como 

critério de escolha, aquele que apresentar maior número de lotes produzido ao ano. 

Somente poderá ser realizado o Estudo de Acompanhamento se o produto em 

questão não sofrer nenhuma alteração após a conclusão do Estudo de Estabilidade 

de longa duração. 

Devemos considerar, ainda, com que freqüência são realizados os testes 

de estabilidade de produtos farmacêuticos de acordo com o tipo de estudo: 

• Estudo acelerado: zero, três e seis meses para dosagem, quantificação 

de produtos de degradação, dissolução e pH. Para as demais provas deve-se 

apresentar estudo aos seis meses, comparativo ao momento zero; 

• Estudo de longa duração: zero, três, seis, nove, 12, 18 e 24 meses, 

para dosagem quantificação de produtos de degradação, dissolução e pH. Para as 

demais provas deve-se apresentar estudo no prazo de validade requerido 

comparativo ao momento zero; 

• Estudo de acompanhamento: a cada 12 meses deverão ser realizados 

todos os testes de um relatório de estudo de estabilidade, que deve ser 

disponibilizado no momento da inspeção. 

As especificações devem ser fundamentadas por meio da caracterização 

do produto, realizadas durante o estágio de desenvolvimento e baseadas em 

compêndios oficiais, obtidas da literatura ou baseadas em um produto semelhante. 

São apresentadas como uma lista de testes, seus respectivos métodos analíticos e 

os critérios de aceitação apropriados contendo limites numéricos, faixas ou outro 

critério para cada teste descrito, usados para assegurar a qualidade na liberação do 

lote e durante o prazo de validade. Estes dados devem ser descritos em um 

protocolo estabelecendo o conjunto de critérios, os quais o produto em estudo deve 

cumprir para ser considerado aceitável: 

• Descrição do produto com respectiva especificação da embalagem 

primária; 
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• Teor dos princípios ativos e método analítico correspondente; 

• Número do lote para cada lote envolvido no estudo; 

• Descrição do fabricante dos princípios ativos; 

• Aparência; 

• Plano de estudo; 

• Data de início do estudo; 

• Quantificação de produtos de degradação; 

• Limites microbianos; 

 

Para toda forma farmacêutica sólida, a empresa deve acrescentar as 

seguintes informações ou justificativa técnica de ausência: dissolução e dureza. Em 

se tratando das formas líquidas e semi-sólidas, a empresa deve acrescentar as 

seguintes informações ou justificativa técnica de ausência: pH, sedimentação após-

agitação em suspensões, claridade em soluções, separação de fase em emulsões e 

cremes e perda de peso em produtos de base aquosa. 

A definição dos parâmetros de testes e especificações para a elaboração 

do estudo de estabilidade de um produto é baseada nas etapas de desenvolvimento 

do produto: pré-formulação, testes, scale up e industrialização e validação do 

processo. Os testes submetidos devem abranger avaliação das características 

organolépticas, físico-químicas, químicas e microbiológicas. Os testes mínimos que 

devem ser realizados nos estudos de estabilidade das formas farmacêuticas sólidas 

são: 
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AAppaarrêênncciiaa::   deve conter a descrição qualitativa do produto recém-

fabricado e prever a aparência final aceitável durante o seu envelhecimento de 

acordo com o nível de qualidade desejável; 

TTaammaannhhoo  ddee  ppaarrtt ííccuullaa::   deve ser estabelecido para o ativo e para a 

mistura de pós, se este for crítico para a dissolução, solubilidade, biodisponibilidade, 

processo e para uniformidade de conteúdo do produto final ou em processo; 

UUmmiiddaaddee::   para medir a quantidade de água adquirida ou perdida que 

pode causar alterações organolépticas, físico-químicas, químicas e microbiológicas; 

DDuurreezzaa::  deve ser monitorada durante o estudo de estabilidade por 

influenciar a desintegração e dissolução dos comprimidos, devendo ser adequada 

para permitir a retirada do blister sem quebra; 

DDeessiinntteeggrraaççããoo::  pode estabelecer a correlação in vivo – in vitro do teste 

de dissolução; 

DDiissssoolluuççããoo::  é um teste in vitro que pode ser usado como ferramenta 

para identificar se o produto é bioequivalente; 

TTeeoorr  ddoo  aatt iivvoo::   mede a estabilidade do fármaco no produto final; 

PPrroodduuttoo  ddee  ddeeggrraaddaaççããoo::   devem ser monitorados durante o estudo para 

avaliar e quantificar a degradação do ativo; 

TTeesstteess  mmiiccrroobbiioollóóggiiccooss::   são aplicados durante os estudos para verificar 

o estado de conservação microbiológica do produto com seu envelhecimento e o 

grau de proteção da embalagem primária. 

Os resultados dos testes devem ser apresentados na forma de fichas, em 

que para cada lote devem constar os resultados iniciais e os obtidos durante os 

diferentes tempos e condições de armazenamento. Se os lotes de um determinado 

produto apresentam diferentes perfis de estabilidade, o prazo de validade deve ser 

aquele baseado no lote menos estável. No caso da estabilidade acelerada, o prazo 
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de validade máximo é estabelecido quando os princípios ativos permanecem dentro 

de 90% da potência declarada no rótulo e se todas as propriedades físico-químicas 

do produto não sofrerem alterações significativas. Durante a fase de 

desenvolvimento do produto pode-se utilizar algumas ferramentas com o objetivo de 

estimar o prazo de validade, como é o caso da equação de Arrhenius que se baseia 

na velocidade de decomposição e na ordem de reação do produto. Esta equação é 

apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Equações de Arrhenius 

∆E K1, K2, T1, T2, ∆E= InK2 R (T2, T1) 

K1 (T2 - T1) 

InA K1, T1, ∆E InA = inK1 + ∆E 

R . T1 

Kx InA, ∆E, Tx InKx = InA - ∆E 

RTx 

Kx K1, T1, ∆E, T2 InKx= ∆E (Tx - T1) + InK1 

R (Tx . T1) 

∆E = energia de ativação (KJ.mol-1 ) 

R = Cosntante dos gases (0.008314 KJ.mol-1.K-1) 

T = Temperatura em K 

K1, K2, Kx = Velocidade da reação 

 

Para fins de prazo de validade provisório de 24 meses será aprovado o 

relatório de estabilidade acelerado, ou de longa duração de 12 meses que 

apresentar variação menor ou igual a 5,0% do valor de análise da liberação do lote, 

mantida as demais especificações. Caso as variações de doseamento estejam entre 

5,1% e 10,0% no estudo de estabilidade acelerado, o prazo de validade provisório 

será reduzido à metade, ou seja, será de 12 meses. O doseamento no momento 

zero não pode ultrapassar as especificações do produto de acordo com 

farmacopéias reconhecidas pela ANVISA ou, na ausência de informação 

farmacopéica, com método validado de acordo com o Guia para Validação de 
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Métodos Analíticos e Bioanalíticos14. Caso a especificação farmacopéica e/ou 

proveniente de método validado permitir que o momento zero seja acima de 10% do 

declarado, a variação da queda será analisada caso a caso. 

Da mesma forma que se utiliza algumas ferramentas estatísticas para 

estimar o prazo de validade com os dados obtidos da estabilidade acelerada, 

também é possível fazê-lo com os dados obtidos na de longa duração. Mas neste 

caso utiliza-se a extrapolação dos dados por meio da curva obtida por regressão 

linear, considerando um intervalo de confiança de 95%, tal como é ilustrado na 

Figura 11. 

 

 

Figura 11  – Estimativa do prazo de validade com limite de aceitação superior e inferior com 
base no teor e no período de tempo 

                                                           
14 RE Nº 899 de 29 de maio de 2003. 
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5.3.5.1 Plano de teste de estabilidade reduzido  

Este plano tem por objetivo reduzir a freqüência dos ensaios a serem 

realizados no programa de estabilidade de forma que as amostras testadas 

representem adequadamente a estabilidade do produto. Existem dois planos que 

podem ser utilizados para este fim: Matrixing e Bracketing. As aplicações de 

Bracketing ou Matrixing são aceitáveis nos seguintes casos: diferentes dosagens, 

tamanho da embalagem, sistema de vedação, quantidade de lotes e local de 

fabricação. No caso das aplicações Matrixing considera-se: diferentes dosagens, 

orientação e volume do frasco, sistema de vedação, processos e local de fabricação. 

Podemos definir e explicar o processo Matrixing  como um modelo do 

plano de estabilidade no qual um sub-grupo da amostragem, selecionado de um 

número total de amostras possíveis para todos os fatores de combinação, é testado 

numa frequência especificada. A intervalos de tempos subsequentes, outro sub-

grupo da amostragem de amostra para todos os fatores de combinações é testado. 

O modelo assume que a estabilidade de cada sub-grupo da amostragem de 

amostras testadas representa a estabilidade de todas as amostras a determinado 

intervalo de tempo. As diferenças nas amostras para o mesmo produto devem ser 

identificadas como, por exemplo: lotes com revestimentos diferentes, dosagens 

diferentes, tamanhos diferentes de um mesmo recipiente de embalagem e, em 

alguns casos, tamanhos diferentes de recipientes. Este modelo pode ser aplicado a 

toda alteração e inclusão de pós-registro.  

Já o plano Bracketing , define-se como o modelo nos quais somente 

amostras dos extremos de certos fatores, por exemplo: dosagem e tamanho da 

embalagem, são testados na mesma frequência existente no estudo completo. O 

modelo assume que a estabilidade de qualquer nível intermediário é representada 

pelos extremos testados. Ele pode ser aplicado para recipientes com diferentes 

tamanhos ou mesmo recipiente, mas com enchimento diferente.  
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5.3.5.2 Fotoestabilidade  

A característica de fotoestabilidade intrínseca deve ser avaliada para 

demonstrar que a exposição à luz não resulta em alteração inaceitável, sendo o 

teste conduzido em único lote da substância ativa e produto para fins de registro. É 

recomendado o fluxo quando são realizados testes na substância ativa, no produto 

exposto fora ou não da embalagem primária.  

5.3.6 Equivalência farmacêutica 

A equivalência15 farmacêutica entre dois medicamentos relaciona-se à 

comprovação de que ambos contêm o mesmo fármaco, na mesma dosagem e forma 

farmacêutica, o que pode ser avaliado por meio de testes in vitro. Portanto, pode ser 

considerada como um indicativo da bioequivalência entre os medicamentos em 

estudo sem, contudo, garanti-la (SHARGEL, YU, 1999; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1999). 

Com a implantação da Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1999 da Política 

Nacional de Medicamentos Genéricos no país foi necessário estabelecer uma 

regulamentação dos testes a serem realizados nos medicamentos candidatos a 

genéricos, bem como as instituições autorizadas a realizá-los. 

Para que a regulamentação dos testes a serem realizados e as 

instituições autorizadas pudessem operar, foram criados os centros de equivalência 

farmacêutica, que são laboratórios analíticos orientados para a realização de 

estudos para determinação da equivalência farmacêutica entre medicamentos de 

referência e produtos candidatos ao registro na ANVISA, nas categorias de 

medicamento genérico ou similar. 

Essas categorias de medicamentos atendem a uma regulamentação, que 

exige para o registro, a equivalência farmacêutica e a bioequivalência entre eles e o 

medicamento de referência, por meio de um laudo técnico expedido por um centro 

                                                           
15 Produtos farmaceuticamente equivalentes que, depois de administrados na mesma dose, seus 

efeitos com respeito a eficácia e segurança são essencialmente os mesmos. RDC nº 157, de 31 de 
maio de 2002. 
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habilitado (PINHEIRO, 2003). Assim, os laboratórios candidatos a centros de 

equivalência farmacêutica são avaliados pela Coordenação de Inspeção em Centros 

de Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência – CIBIO, a qual é subordinada pela 

Gerência Geral de Medicamentos - GGMED16, de acordo com determinados 

parâmetros e, se aprovados passam a fazer parte da Rede Brasileira de 

Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS), sendo autorizados a realizar estudos 

de equivalência farmacêutica para fins de registro de medicamentos na ANVISA.  

Empresas produtoras de medicamentos podem ter centros de 

equivalência farmacêutica habilitados pela ANVISA, segundo dispõe a RDC nº 41 de 

28 de abril de 2000. Para essas empresas, estabeleceu-se uma restrição: o centro 

da empresa produtora de medicamento só pode realizar estudos dos seus próprios 

produtos, uma vez que as empresas não se caracterizam como prestadoras de 

serviço na área de laboratório analítico em saúde. 

Os estudos de equivalência farmacêutica in vitro constituem o processo 

que, além de avaliar alguns dos diferentes fatores que contribuem para a 

biodisponibilidade, permite, por si só, demonstrar a intercambialidade entre o 

medicamento teste e o de referência de algumas formas farmacêuticas. 

As bases técnico-científicas da intercambialidade têm como suporte as 

definições da Lei nº 9.787 e da Resolução RDC nº135 de 29 de maio de 2003 para a 

biodisponibilidade, bioequivalência, equivalência farmacêutica, equivalentes 

farmacêuticos, medicamento genérico, medicamento de referência e medicamentos 

bioequivalentes, a saber: 

• Biodisponibilidade – indica a velocidade e a extensão de absorção de 

um principio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina; 

• Bioequivalência - consiste na demonstração de equivalência 

farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, 

contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que 

                                                           
16 Portaria nº 355, de 11 de agosto de 2006 que comunica a alteração da estrutura organizacional. 
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tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho 

experimental;  

• Equivalência farmacêutica – dois medicamentos são considerados 

terapeuticamente equivalentes se eles são farmaceuticamente equivalentes e, após 

administração na mesma dose molar, seus efeitos em relação à eficácia e 

segurança são essencialmente os mesmos, o que se avalia por meio de estudos de 

bioequivalência apropriados, ensaios farmacodinâmicos, ensaios clínicos ou estudos 

in vitro. 

• Equivalentes farmacêuticos – são medicamentos que contêm o mesmo 

fármaco, isto é, mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, na 

mesma quantidade e forma farmacêutica, podendo ou não conter excipientes 

idênticos. Devem cumprir com as mesmas especificações atualizadas da 

Farmacopéia Brasileira e, na ausência destas, com as de outros códigos autorizados 

pela legislação vigente ou ainda, com outros padrões aplicáveis de qualidade, 

relacionados à identidade, dosagem pureza, potência, uniformidade de conteúdo, 

tempo de desintegração e velocidade de dissolução, quando for o caso. 

• Medicamento genérico – medicamento similar a um produto de 

referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou  de outros direitos 

de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado 

pela DCB17 ou, na ausência, pela DCI18; 

• Medicamento de referência – medicamento inovador registrado no 

órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão 

federal competente, por ocasião do registro. 

 

                                                           
17 Denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária. 
18 Denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde. 
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• Medicamentos bioequivalentes – são equivalentes farmacêuticos que, 

ao serem administrados na mesma dose molar e nas mesmas condições 

experimentais, não apresentam diferenças estatisticamente significativas em relação 

a biodisponibilidade. 

O estudo de equivalência farmacêutica implica na execução de testes 

físicos, físico-químicos, microbiológicos e de perfis de dissolução, comparativos 

entre o candidato a genérico e seu respectivo medicamento de referência efetuados 

simultaneamente e realizados por centro prestador de serviço habilitado pela 

REBLAS. 

As amostras da referência e do medicamento utilizadas para o estudo, 

seja para produtos já registrados ou candidatos a registro de genérico, devem ser 

adquiridas pelo centro habilitado e suas respectivas notas fiscais devem conter o 

número do lote e outras formas de controle. 

As substâncias de referência devem ser oficializadas pela Farmacopéia 

Brasileira ou, na ausência destas, por outros códigos autorizados pela legislação 

vigente e os equipamentos e materiais volumétricos devem ser calibrados e a 

documentação deve estar disponível para consulta. 

O estudo deve ser realizado utilizando-se obrigatoriamente o mesmo lote 

que será empregado no estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência e a 

referência deve ser comercializada no país. Essas exigências baseiam-se em:  

• Por razões de caráter ético, não se deve expor seres humanos a testes 

de bioequivalência, sem a garantia prévia de que os lotes dos medicamentos a 

serem utilizados no estudo cumprem com os requisitos de qualidade; 

 

• Nem todos os medicamentos dispõem de monografias descritas em 

compêndios oficiais, o que requer que o fabricante do genérico estabeleça os testes 

a serem realizados e valide os métodos analíticos a serem utilizados; 
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• A constatação de que o teste de bioequivalência será realizado entre 

medicamentos cujo teor de fármaco não apresente diferença maior que 5% e que 

tenham sido fabricados preferencialmente até seis meses, aliada à validação dos 

processos de fabricação, é fundamental para assegurar que a intercambialidade 

entre o genérico e o referência será mantida durante todo o período em que os 

mesmos se mantiverem no mercado; 

• A comparação de perfis de dissolução é útil nos casos em que se 

deseja conhecer o comportamento de dois produtos antes de submetê-los a ensaios 

de biodisponibilidade relativa/bioequivalência; 

• No caso de medicamentos isentos de bioequivalência, a equivalência 

farmacêutica passa a ser o principal requisito que sustenta a intercambialidade. 

Obedecendo todos os critérios acima demonstrados cabe ao 

Desenvolvimento Galênico após a finalização dos testes de Estabilidade 

comprovando além do Desenvolvimento do Método, a Validação e a constatação da 

Estabilidade, encaminhar a amostra para a realização da Equivalência 

Farmacêutica, que deve ser a mesma usada na produção dos três lotes piloto e nos 

perfis de dissolução junto ao produto referência, para a comprovação da 

equivalência farmacêutica no desenvolvimento do produto, sendo ele um 

medicamento genérico ou similar. 

O Laboratório de Equivalência Farmacêutica dentro de uma indústria 

farmacêutica possui um papel importante como balizador entre a fase de 

Desenvolvimento da Formulação e da Bioequivalência. Cabe ao mesmo executar 

todos os testes de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação vigente já 

demonstrada acima e emitir o Relatório de Equivalência Farmacêutica, que será 

encaminhado ao Centro de Bioequivalência e, posteriormente, ao Registro de 

Produtos, após a finalização da Bioequivalência, para fazer parte do Dossiê de 

Registro. 
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5.3.7 Bioequivalência  

O teste de bioequivalência  consiste na demonstração de que o 

medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência apresentam a 

mesma biodisponibilidade no organismo. A biodisponibilidade  relaciona-se à 

quantidade absorvida, à velocidade do processo de absorção do fármaco liberado e 

à forma farmacêutica administrada. Quando dois medicamentos apresentam a 

mesma biodisponibilidade no organismo, sua eficácia clínica é considerada 

comparável (ANVISA, 2002). 

Pode-se afirmar que a era de estudos de biodisponibilidade iniciou-se a 

partir de 1945, com a primeira publicação do conceito de disponibilidade biológica. O 

desenvolvimento de técnicas analíticas durante a década de 1960 possibilitou o 

desenvolvimento de métodos sensíveis o suficiente para permitir a quantificação de 

drogas ou metabólitos, inicialmente na urina, e posteriormente no plasma, o que 

possibilitou a avaliação e comparação da biodisponibilidade de diferentes 

formulações em voluntários, bem como a demonstração de que diferenças 

significativas entre estas podem ocorrer. 

É importante salientar que, no Brasil, as pesquisas de biodisponibilidade e 

bioequivalência começaram em 1989 na UNICAMP/SP através da Unidade Miguel 

Servet no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

UNICAMP. E de forma rotineira, a realização de estudos de biodisponibilidade e 

bioequivalência foi creditada a partir da Lei dos genéricos nº 9787/99, como já 

mencionado no tópico da equivalência farmacêutica. 

Os estudos de biodisponibilidade buscam identificar parâmetros iniciais de 

eficácia e segurança quando os dados de absorção, distribuição, metabolização e 

eliminação e os efeitos adversos não são totalmente conhecidos. Por outro lado, os 

estudos de bioequivalência apresentam como principal propósito obter evidências de 

que uma formulação teste não é diferente, do ponto de vista farmacotécnico, de uma 

dada formulação referência. Estes estudos são realizados geralmente como base 

para solicitação de registro de um medicamento genérico. São conduzidos 

habitualmente em voluntários sadios, ou seja, um estudo não terapêutico em que as 
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características farmacocinéticas e farmacodinâmicas da droga estudada já são 

conhecidas, apresentando assim um risco menor que estudos de biodisponibilidade.   

O termo biodisponibilidade é definido em termos da quantidade intacta da 

droga administrada por via extravascular, que atinge a circulação sangüínea para 

que ocorra um efeito biológico, e a velocidade pela qual isso ocorre. A 

biodisponibilidade depende de fatores farmacêuticos, propriedades físico-químicas 

da droga e velocidade de absorção gastrointestinal. Daí a importância dos estudos 

de equivalência farmacêutica, testes in vitro realizados previamente aos estudos de 

biodisponibilidade em que a forma farmacêutica, dosagem, pureza, desintegração e 

velocidade de dissolução de um medicamento, dito teste, são analisados 

comparativamente a um medicamento referência. 

Os estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência devem 

contemplar três etapas: clínica, analítica e estatística, e devem  ser efetuados entre 

o candidato a genérico e seu respectivo referência simultaneamente e realizados por 

Centro prestador de serviço habilitado pela Rede REBLAS. 

Em relação aos critérios para a realização dos testes, como já descrito na 

equivalência farmacêutica, devem seguir os mesmos critérios para a aquisição das 

amostras, substâncias de referências, equipamentos e materiais volumétricos 

calibrados.    
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5.3.7.1 Etapa Clínica 

A etapa clínica compreende desde a seleção dos voluntários até a alta 

hospitalar e o último retorno para acompanhamento. Deve ser realizada segundo as 

Boas Práticas de Clínica (BPC), sendo iniciada após aprovação do protocolo 

clínico19 do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Neste protocolo devem 

constar o nome do pesquisador responsável, o embasamento científico e a 

adequação dos estudos da fase pré-clínica, com ênfase na segurança, toxicidade, 

reações ou efeitos adversos, eficácia e resultados. 

Além disso, faz-se necessária a comprovação de que este parecer esteja 

devidamente registrado e aprovado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), órgão que avalia as condições éticas envolvidas na pesquisa solicitada. 

Exige-se também um projeto de pesquisa clínica oriunda de um investigador 

principal20 ou patrocinador21, quando houver, à Secretaria de Vigilância Sanitária , 

e uma declaração do patrocinador ao diretor da área de pesquisa nacional ou 

internacional, dando todas as informações a respeito da pesquisa que pretende 

viabilizar. 

As etapas para a execução da fase clínica são as seguintes: 

• Protocolo de Pesquisa; 

• Recrutamento e Seleção de voluntários; 

• Internação e alta dos voluntários; 

                                                           
19 É o documento que descreve os objetivos, desenho, metodologia, considerações estatísticas, e 

organização de um estudo clínico. Os protocolos também contêm o histórico para o estudo clínico e 
sua justificativa. Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade e Bioequivalência ANVISA. 

20 Responsável pela correta condução dos estudos e por assegurar que os direitos e bem estar dos 
sujeitos da pesquisa estejam garantidos e, no momento adequado, obter a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade e 
Bioequivalência ANVISA. 

21 Responsável pela escolha do Centro de Pesquisa e do Investigador Principal para o estudo, bem 
como pela providência das informações necessárias ao Investigador Principal e seu grupo. Manual 
de Boas Práticas em Biodisponibilidade e Bioequivalência ANVISA. 
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• Administração do medicamento e coleta do material biológico; 

• Manuseio das amostras biológicas. 

Os estudos envolvem, geralmente, no mínimo 24 voluntários sadios, que 

são submetidos a exames clínicos, laboratoriais e eletrocardiograma. Caso sejam 

considerados aptos a participarem do estudo, os voluntários devem assinar um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, afirmando que concordam em 

participar do estudo, mesmo que este não traga nenhum benefício para sua saúde. 

A maioria dos estudos é realizada em dois períodos. No primeiro período 

é administrado o medicamento de referência para a metade dos voluntários e o 

medicamento teste para a outra metade. Após o período de “wash out” (eliminação 

completa do fármaco) é administrado o medicamento referência para o grupo que 

ingeriu o teste no primeiro período e vice-versa. O período de jejum, o cronograma 

de coleta das amostras e as condições analíticas são determinadas previamente 

pelas características físico-químicas e farmacocinéticas do fármaco no protocolo de 

estudo. O líquido biológico coletado (sangue ou urina) deve ser transportado para o 

laboratório onde será realizada a etapa analítica e manipulado de acordo com as 

Boas Práticas de Transporte de Material Biológico e das Boas Práticas Laboratoriais 

(BPL), devendo ser mantido em congelador em que haja controle de temperatura em 

tempo integral. 

As amostras biológicas deverão ser preparadas para armazenamento, de 

forma padronizada e seguindo as características conhecidas do fármaco e 

metodologia de dosagem (plasma, sangue total ou soro, sensibilidade à temperatura 

ou luz, entre outras). 

m relação à documentação referente a esta etapa (fichas clínicas, fichas 

de confinamento, fichas de reações adversas, etc.), deve ser adequadamente 

arquivada pelo período de cinco anos e estar disponível para a consulta, nos caso 

de inspeção, auditoria ou outras formas de avaliação e controle efetuadas pelo 

órgão de fiscalização competente. 
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5.3.7.2 Etapa Analítica 

A realização de uma pesquisa bibliográfica é a primeira etapa para a 

busca do método bioanalítico. Uma vez existindo o método, ele deverá ser testado 

quanto à sua reprodutibilidade. Na inexistência de um método bioanalítico para um 

determinado fármaco, o centro analítico deve desenvolver um método que responda 

satisfatoriamente ao estudo desejado. 

A realização prévia das etapas necessárias no desenvolvimento do 

método analítico para os estudos de bioequivalência assegura ao centro analítico e 

ao seu contratante que os serviços contratados serão realizados no tempo previsto e 

com a confiabilidade necessária dos resultados, os quais serão avaliados para fins 

de registro do medicamento em estudo. 

Como os estudos de bioequivalência empregam a utilização de 

voluntários humanos, em número relativamente elevado, os quais não podem ser 

envolvidos no estudo sem a certeza de que os seus sacrifícios resultem num 

benefício para a sociedade, estudos preliminares de validação são necessários para 

garantir que os fluídos biológicos obtidos dos voluntários sejam devidamente 

analisados. Nestes estudos preliminares devem ser efetuadas as determinações dos 

seguintes parâmetros: exatidão, precisão e recuperação; linearidade e limites de 

quantificação; e seletividade. 

Outro aspecto relevante no desenvolvimento refere-se à estabilidade do 

fármaco em fluídos biológicos, visto que o comportamento dos fármacos nas 

matrizes biológicas depende dos níveis de interferentes que interagem com a 

molécula ativa e a mudança dos constituintes da matriz biológica submetida a 

processo de estocagem, levando em consideração o tempo e a temperatura. Assim, 

sendo produtos de degradação, complexação, oxidação, metabólitos e outras 

substâncias alteram a resposta de um método se o mesmo não for suficientemente 

seletivo para os estudos com matrizes biológicas frescas e envelhecidas. 

No que se refere às condições de armazenamento relativas à temperatura 

e ao tempo, estas são determinadas pelos estudos de estabilidade de longa duração 
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no desenvolvimento do método. As amostras devem ser embaladas em sacos 

plásticos resistentes a baixas temperaturas, distribuídas por voluntários e agrupadas 

num mesmo estudo. 

Os equipamentos utilizados na validação de um método bioanalítico 

geralmente são cromatografia gasosa (CG), cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) e estas combinadas com espectrometria de massa, tais como LC-MS, LC-

MS-MS, CG-MS, CG-MS-MS, ou outros adequados ao que se propõe na 

determinação quantitativa de fármacos e/ou metabólitos em matrizes biológicas, tais 

como sangue, soro, plasma ou urina.  

Os métodos analíticos empregados devem ser validados e a estabilidade 

do fármaco no líquido biológico (matriz biológica) deve ser previamente determinada. 

É fundamental a validação das corridas analíticas, utilizando-se controles de 

qualidade para assegurar a exatidão e a precisão dos resultados. Os parâmetros 

fundamentais para a validação de um método incluem a determinação da 

seletividade, recuperação, estabilidade de curta duração, limite de quantificação e 

detecção, linearidade, exatidão, precisão e estabilidade de longa duração. 

Pode-se concluir que, para se efetuar a validação do método é necessário 

considerar uma padronização da rotina de validação de metodologias analíticas para 

a aplicação na etapa analítica do processo de bioequivalência, que utiliza material 

biológico como sangue, soro, plasma ou urina, necessitando da existência da melhor 

condição analítica, e levando em consideração os parâmetros obtidos nos estudos 

de estabilidade. 

5.3.7.3 Etapa Estatística 

Nesta etapa são determinados os parâmetros farmacocinéticos obtidos a 

partir das curvas de concentração sanguínea do fármaco versus tempo. A análise 

estatística destes parâmetros é fundamental para concluir sobre a bioequivalência 

ou bioinequivalência entre os medicamentos em estudo.  
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Em um estudo de bioequivalência os parâmetros farmacocinéticos 

avaliados são aqueles relacionados ao processo de absorção do fármaco a partir de 

duas formulações em estudo. 

Esses parâmetros relacionam-se à : 

• Quantidade de fármaco absorvida: 

      ASC0-t : área sob a curva “concentração plasmática vs tempo”, 

determinada pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t, no qual t é o 

tempo relativo à última concentração determinada experimentalmente; 

      ASC0-∞ : área sob a curva “concentração plasmática vs tempo”, 

determinada pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo infinito, ou seja, 

ASC0-t  + Ct/Kel , no qual Ct é a última concentração determinada experimentalmente 

e Kel  é a constante de eliminação da fase terminal. A ASC0-t  deve ser igual ou 

superior a 80% da ASC0-∞.  

• Velocidade de absorção do fármaco: 

Cmax : concentração plasmática máxima que o fármaco atinge após 

administração;  

Tmax : tempo necessário para Cmax ; Indicador da velocidade do processo 

de absorção. 

 

As medidas farmacocinéticas avaliadas na bioequivalência derivam 

diretamente da curva de concentração do medicamento ao longo do tempo, que é 

caracterizada pela quantificação de um determinado número de amostras biológicas, 

relativas aos tempos de coleta previamente estabelecidos. 

A primeira e mais importante medida avaliada é a área sob a curva de 

concentração plasmática do fármaco versus tempo, freqüentemente utilizada para 
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medir a extensão da absorção, ou o montante total de droga absorvido pelo 

organismo, após administração de dose única de um medicamento. A determinação 

da bioequivalência entre dois medicamentos resulta da comparação das ASCs 

obtidas no experimento. 

Essas medidas são obtidas diretamente das curvas de concentração 

sangüínea versus tempo construído no estudo. A Figura 12 mostra uma curva de 

concentração plasmática de um fármaco e ilustra as principais medidas 

farmacocinéticas: ASC, Cmax e Tmax. 

 

 

Figura 12  – Curva de concentração plasmática de um fármaco 
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A biodisponibilidade comparativa entre duas formulações administradas 

como doses únicas, a partir de dados de concentrações sangüíneas, deve ser 

determinada a partir dos valores de concentração máxima atingida (Cmax) pela 

espécie farmacologicamente ativa e a área sob a curva de concentração (ASC). Em 

estudos que comparam formulações orais, os tempos de coleta de amostras devem 

ser idênticos. A variabilidade individual na resposta a um medicamento é 

acompanhada de uma variabilidade no comportamento farmacocinético. Por isso, o 

FDA admite uma diferença de até 20% na biodisponibilidade das duas formulações, 

para que as mesmas sejam consideradas bioequivalentes. 

Existem outras medidas farmacocinéticas que também devem ser 

apresentadas nos estudos de bioequivalência, embora não necessitem de 

tratamento estatístico comparativo, que são: 

• Volume aparente de distribuição (Vd) é à medida que correlaciona a 

quantidade de fármaco no organismo com a sua concentração(C) no sangue ou no 

plasma, dependendo do fluído biológico que se está trabalhando; 

• Meia vida de eliminação do fármaco (t1/2) é o tempo gasto para que a 

concentração plasmática, ou para que a quantidade do mesmo no organismo 

diminua em 50%, e ela pode ser um indicativo sobre o tempo gasto para que o 

fármaco seja removido do organismo. Através dela podemos determinar o tempo de 

descanso (washout) necessário para a completa eliminação do medicamento 

ingerido no primeiro período do estudo; 

• Depuração (D) ou clearance de um determinado indivíduo é a medida 

da capacidade do organismo em eliminar um fármaco, e é dada pelo produto do 

volume aparente de distribuição e da constante de eliminação. 

 

Nesta etapa é permitida a utilização de programas estatísticos validados e 

as análises deverão satisfazer integralmente os critérios exigidos pela Resolução. 

Não é permitida a exclusão de mais de 5% dos voluntários que participem do estudo 
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até a sua conclusão, ou a falta de mais de 10% dos valores das concentrações 

sangüíneas do fármaco provenientes da administração de cada medicamento por 

voluntário.  

A análise estatística dos resultados deve ser realizada obedecendo aos 

critérios da RE nº 478 de 19 de março de 2002, onde através dos valores obtidos 

para os parâmetros Cmax, ASC0-t, ASC0-∞, é possível verificar os efeitos do produto, 

grupo e período através de análise de variância (ANOVA). Em seguida, é 

determinado o intervalo de confiança 90% (IC 90%) para as relações entre os 

valores de Cmax e ASC0-t dos produtos teste e referência, utilizando-se para tal as 

transformações logarítmicas dos valores dos referidos parâmetros.  

Dois produtos são considerados bioequivalentes se os intervalos de 

confiança 90% para as relações entre os valores de Cmax e ASC0-t de ambos, 

calculados com base nas transformações logarítmicas, estiverem entre 80 e 125%, 

isto é: 

80 ≤    ASC (teste)        ≥  125% 

        ASC (referência) 

80 ≤    Cmax (teste)     ≥ 125% 

        Cmax (referência) 

no qual:  

ASC: Área sob a curva 

Cmax: Concentração plasmática máxima 

Anteriormente à aprovação de qualquer medicamento, é necessário 

conhecer os vários fatores responsáveis pela marcante diferença observada na 

resposta terapêutica. Tais diferenças podem ser relacionadas à variabilidade da 

formulação da droga (variabilidade farmacêutica) ou às diferenças inter-sujeitos (a 
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administração da mesma dose de uma mesma formulação pode produzir um efeito 

pequeno ou nulo em um indivíduo, o efeito terapêutico desejado em um segundo e 

um efeito tóxico em um terceiro). O primeiro fator responsável por esta diferença é a 

variabilidade farmacocinética entre os mesmos. O resultado desta variabilidade é tal 

que, se a concentração plasmática da droga fosse medida, grandes diferenças 

seriam encontradas, apesar de todos eles estarem recebendo a mesma dose. O 

segundo fator é a variabilidade farmacodinâmica entre indivíduos, ou seja, a 

diferença de resposta a uma dada concentração de fármaco no sítio de ação. 

O estudo farmacocinético trata da absorção e biodisponibilidade, 

distribuição, biotransformação e eliminação de um fármaco, as quais são obtidas 

determinando-se as concentrações dos fármacos ou de seus metabólitos no sangue 

e/ou urina em determinados períodos de tempo após a sua administração. Após a 

administração oral, o princípio ativo de um medicamento, na apresentação de 

comprimido, drágea, suspensão, cápsula, entre outros, somente alcançará a 

circulação sistêmica e produzirá um efeito farmacológico se for absorvido no trato 

gastrointestinal. Por meio da circulação porta, vai inicialmente para o fígado onde, 

dependendo de sua estrutura química, poderá ser parcial ou completamente 

metabolizado. Esta degradação é denominada metabolismo de primeira passagem. 

Um medicamento administrado por via intravenosa não está sujeito a esse efeito, o 

que proporciona concentrações mais elevadas com doses menores.  

A execução de um Estudo de Bioequivalência dentro da estrutura de uma 

indústria farmacêutica nacional ainda é deficiente. Assim como para a equivalência 

farmacêutica, para a bioequivalência, foram estabelecidos critérios para a realização 

dos testes e centros que realizassem os estudos clínicos, analíticos e estatísticos 

dos medicamentos através da Resolução – RDC nº 41, de 28 de abril de 2000, 

portanto o assunto ainda é relativamente novo e o país ainda carece de mão-de-

obra capacitada para trabalhar em Centros de Pesquisa. Com o aumento da 

demanda de estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos, que visa 

preencher essa lacuna no mercado de medicamentos brasileiro, faz-se necessário o 

investimento em formação e capacitação de mão-de-obra qualificada para que o 

Brasil se torne auto-suficiente nessa área. 
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5.3.8 Documentação técnica 

Entende-se por Documentação  um conjunto de documentos que definem 

e registra as especificações e as operações dos Insumos farmacêuticos de acordo 

com a Resolução RDC nº 35, de 25 de fevereiro de 2003. É através deste tipo de 

controle de documentação que o setor de Documentação Técnica rege suas 

atividades.  

A Resolução RDC nº 134, de 13 de julho de 2001 foi instituída pela 

ANVISA para aperfeiçoar as boas práticas de fabricação dos medicamentos e 

colocar as indústrias brasileiras nos padrões internacionais, que trata dos 

Procedimentos Operacionais (POPs)22 a serem adotados na fabricação de 

medicamentos (BRASIL, 2001). Estes constituem os requisitos considerados 

essenciais para o estabelecimento e cumprimento das boas práticas de fabricação, 

devendo estar presentes nas empresas contemplando todas as etapas produtivas, 

atividades prévias e posteriores de modo que seja possível planejar adequadamente 

o que se pretende fazer e se consiga, na seqüência, executar esse planejamento de 

forma correta. A importância dos POPs é a garantia de que todos os procedimentos 

serão realizados da mesma maneira, independente do operador. 

Em cada setor da empresa devem estar disponíveis os POPs que 

competem àquele setor na sua versão mais atualizada, além de livros, textos, artigos 

e manuais que poderão ser usados como complemento. A garantia da qualidade 

e/ou controle de qualidade tem como responsabilidade aprovar os POPs para cada 

processo de produção.  

                                                           
22 Procedimento Operacional Padrão – Procedimentos escritos e autorizados que dão instruções 

detalhadas para a realização de operações específicas na produção de produto farmacêutico e 
outras atividades de natureza geral.  
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A elaboração dos POPs é realizada dependendo se a empresa está em 

fase de planejamento ou em pleno funcionamento. No caso da empresa se 

encontrar em fase de planejamento, todo esse processo torna-se mais complexo, 

haja vista que todas as atividades, cargos, equipamentos, mobiliário, fluxo ainda 

terão que ser determinados. Considerando-se as empresas em pleno 

funcionamento, a melhor maneira de elaborar os POPs é fazer com que cada 

funcionário escreva o procedimento de sua responsabilidade, os quais deverão ser 

corrigidos pelos farmacêuticos para que sejam realizados corretamente.  

A estrutura de um modelo de POP pode ser desenvolvida contendo os 

seguintes itens:  

• Cabeçalho  – com logomarca da empresa; título do procedimento 

descrito; datas de emissão e revisão; número de páginas e edição, para se 

acompanhar o número de revisões já feitas, o que ocorre anualmente; 

• Objetivo  – definição do Procedimento a que se destina; 

• Âmbito de aplicação  – define o setor de realização; 

• Responsabilidades  – ligadas aos farmacêuticos ou funcionários que 

executarão o Procedimento; 

• Documentos de Referência  – os materiais que servirão de consulta e 

apoio; 

• Recursos necessários  – materiais, planilhas e etiquetas utilizados 

durante o processo; 

• Procedimento  – detalhamento numerado de todas as etapas e 

procedimentos para a execução da atividade; 

• Manutenção preventiva  – é a agenda para se saber quando será 

realizada a manutenção dos equipamentos envolvidos; 
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• Roteiro para solução de problemas  – descreve as anomalias que 

podem acontecer, bem como suas causas e possíveis soluções; 

• O final da primeira página de cada POP  - deverá conter os nomes 

dos responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação do POP ou, se preferir, 

estes dados podem ser parte do cabeçalho do POP. 

 

Deve-se enfatizar que, além da elaboração dos POPs para a 

padronização dos processos, o treinamento periódico dos funcionários é de extrema 

importância para a manutenção do rigor das atividades da maneira como estão 

descritas nos POPs, bem como a fiscalização durante o desenvolvimento dessas 

funções (PINEZE et al., 2003). 

O seguimento de trabalho que o setor de Documentação Técnica efetua 

no seu dia a dia deve estar em consonância com todas as definições descritas 

acima, pois cabe ao mesmo a elaboração de todos os procedimentos, seja ele um 

novo procedimento ou mesmo a revisões dos já existentes, atendendo assim as 

alterações que se processam no dia a dia de acordo com as atualizações 

farmacopéicas e as validações que se renovam. 

Ao referir-se ao desenvolvimento de um novo produto ao qual, após a 

finalização da validação por parte do setor de Validação de Métodos, a 

responsabilidade é transferida para o setor de Documentação Técnica, que tem por 

função descrever o procedimento de acordo com as regras internas, porém, sempre 

em concordância com a legislação. Cabe a Documentação Técnica interagir com o 

setor de Garantia da  Qualidade da empresa para que torne o POP oficial, sendo 

controlada sua utilização, bem como as cópias, para evitar técnicas diferenciadas 

dentro da estrutura. Para os casos de lançamentos de produtos, o POP é distribuído 

somente para as áreas de interesse após a publicação do produto pela ANVISA. 
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5.3.9 Registro de medicamentos 23 

A vigilância sanitária representa uma das instâncias da administração 

pública que executa funções típicas do Estado, tendo como ferramenta um 

ordenamento jurídico de cunho sanitário, que configura os regulamentos e as 

infrações, e estabelece as respectivas sanções por suas transgressões. Por meio de 

um conjunto de normas, leis, decretos, portarias e resoluções, estão estabelecidas 

as regras para atuação na área de produtos e serviços submetidos à vigilância 

sanitária. O histórico resumido da legislação da vigilância sanitária passa pela Lei nº 

6.320, de 23 de setembro de 1976, que submeteu ao sistema de vigilância sanitária 

os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos 

de higiene e saneantes, que foi regulamentada pelo Decreto nº 79.094 de 5 de 

janeiro de 1977, que também revogou o Decreto nº 20.397/1946, que aprovava o 

regulamento da indústria farmacêutica no Brasil e foi vigente por três décadas. 

Em 1994 foi publicada a Instrução Normativa nº1, sendo o principal 

instrumento usado para o registro e pós-registro de medicamentos até a publicação 

do novo marco regulatório em 2003. Com a finalidade institucional de proteger a 

saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, foi criada 

em 1999 a ANVISA, por meio da Lei nº 9.782 (MORAES, 2006). 

A ANVISA é dirigida por um colegiado de cinco diretores, um dos quais é 

seu diretor-presidente. Esta área é organizada numa Gerência-Geral de 

Medicamentos (GGMED), a qual atualmente divide-se em quatro gerências, duas 

unidades e um núcleo como pode ser observado no Quadro 5 que nessa gerência-

geral têm status semelhante. Nas quatro agências e em uma das unidades são 

registrados medicamentos. 

 

                                                           
23 Instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde, no uso de sua atribuição específica, determina 

a inscrição prévia no órgão ou na entidade competente, pela avaliação do cumprimento de caráter 
jurídico-administrativo e técnico-científico relacionada com a eficácia, segurança e qualidade destes 
produtos para sua introdução no mercado e sua comercialização e consumo. 
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Quadro 5  – Composição da Gerência-Geral de Medicamentos (GGMED) da ANVISA 

 
Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos (GEPEC)* 

Gerência de Medicamentos Genéricos (GEMEG)* 

Gerência de Medicamentos similares (GEMES)* 

Gerência de Isentos, Específicos, Fitoterápicos e Homeopáticos (GMEFH)* 

Unidade de Produtos Biológicos e Homeopáticos (UPBIH)* 

Unidade de Produtos Controlados (UPROC) 

Núcleo de Gestão da Qualidade de Informação em 

Medicamentos 

(NUQIM) 

*Registra Medicamentos 

 

Para promover um avanço na qualidade, eficácia e segurança dos 

produtos a serem registrados no Brasil, a ANVISA lançou consultas públicas 

referentes às novas regras para o registro de medicamentos no país, que 

culminaram na publicação das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), dispondo 

sobre o registro de medicamentos específicos, similares, genéricos e novos, e das 

resoluções específicas complementares. Essas regulamentações diferem para o 

registro dos diferentes tipos de medicamentos na ANVISA, e em consequência há 

algumas pequenas diferenças nos processos de análise adotados para o registro de 

cada um deles o qual pode ser observado no Quadro 6. 
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Quadro 6  – Principais regulamentações vigentes da ANVISA sobre o registro de 

medicamentos 

Tipo de Medicamento Regulamento  Data 

Novo RDC nº 136 29.05.2003 

Genérico RDC nº135 29.05.2003 

Similar RDC nº133 29.05.2003 

Biológico RDC nº315 26.10.2005 

Fitoterápico RDC nº48 16.03.2004 

Homeopático  RDC nº 139 29.05.2003 

Específico RDC nº132 29.05.2003 

Adequação dos medicamentos já registrados RDC nº 134 29.05.2003 

* As regulamentações da ANVISA estão no nível intralegal, ou seja, são subordinadas à legislação existente. A base legal 
aplicável ao registro de medicamentos é estabelecida pela Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1975, e pelo Decreto nº 
79094, de 5 de janeiro de 1977. Especificamente para medicamentos genéricos há a Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 
1999. Tanto essas leis como regulamentações sofreram correções e/ou modificações ao longo do tempo que não são 
apontadas neste quadro. 

 

 

Várias foram às alterações que se processaram e ainda se processam 

para a melhora da Regulamentação Farmacêutica Brasileira e, neste contexto, 

demonstram-se abaixo alguns critérios necessários, seja para a solicitação do 

registro de um produto similar, genérico ou um novo produto, seja para uma 

solicitação de um pós-registro, e alterações como tamanho do lote, local de 

fabricação, prazo de validade, etc., cabendo ao setor de Registro de Produtos da 

empresa atuar como regulamentador interno da empresa, orientando os setores de 

desenvolvimento sobre as necessidades dos documentos pertinentes a cada 

solicitação desejada. 

Para os casos de medicamentos similares e genéricos antes de 

apresentar a petição de registro, o proponente deverá consultar a lista de 

medicamentos de referência disponível, para verificar a correspondência e a forma 

farmacêutica do produto que pretende registrar como similar ou genérico e o 

referência eleito pela ANVISA. A seguir deverá notificar a produção de lotes-piloto de 
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acordo com o guia específico24, sendo essencial para uma avaliação mais criteriosa 

quanto às características e a qualidade de um produto. Os lotes-piloto serão 

utilizados para a realização de dois testes comprobatórios de sua similaridade com 

medicamento de referência. 

O primeiro é a Equivalência Farmacêutica, que busca comprovar que o 

medicamento contém o mesmo fármaco, na mesma quantidade e forma 

farmacêutica, podendo ou não conter excipientes idênticos. Em seguida, o 

medicamento é encaminhado para o ensaio de Biodisponibilidade Relativa, que 

indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma 

de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou 

sua excreção na urina. Todos esses estudos devem ser realizados em laboratórios 

pertencentes a REBLAS, mediante habilitação pela Coordenação de Inspeção em 

Centros de Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência – CIBIO e/ou 

credenciamento pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial. 

Após a consulta e notificação dos lotes pilotos o setor de registro obedece 

aos critérios de cada regulamentação específica, como demonstrado no Quadro 6. 

Pode-se dizer que a composição de um Dossiê de Registro é dividida em 

duas etapas sendo uma parte legal e inclui os formulários de petição de registro; 

comprovantes de recolhimentos da taxa de fiscalização; licença de funcionamento 

da empresa; certificado de responsabilidade técnica; certificados de boas práticas de 

fabricação e controle e comprovante de enquadramento de porte da empresa de 

acordo com a legislação vigente e a outra parte ligada ao relatório técnico sobre o 

produto. Este relatório deve conter o controle de qualidade de todas as matérias-

primas utilizadas e do medicamento acabado; relatórios completos de produção; 

especificações do material de embalagem primária ou justificativa da isenção deste 

documento; resultados do estudo de estabilidade acelerada de três lotes 

acompanhados dos estudos de estabilidade de longa duração em andamento ou 

concluído; resultados dos testes de equivalência farmacêutica emitido por 

Laboratório REBLAS; resultados e avaliação do estudo de bioequivalência ou 

                                                           
24 RE 2.999 de 12 de setembro de 2006. Guia para a notificação de lotes piloto de medicamentos. 
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comprovante de isenção deste teste; textos de bula, esboço do lay-out de rótulo e 

embalagem; informações sobre controle de Encefalopatia Espongiforme 

Transmissível, ou justificativa da isenção deste documento; e para os casos de 

produtos novos deve-se ainda incluir os relatórios de ensaios pré-clínicos; relatórios 

de ensaios clínicos; rota de síntese do fármaco; farmacodinâmica e farmacocinética 

da droga. 

O registro de um medicamento é concedido para a empresa pelo prazo de 

cinco anos e após este período se faz necessário à revalidação do mesmo. 

Sabemos que mesmo ao longo dos cinco anos um produto pode sofrer modificações 

e as mesmas devem ser comunicadas pelo detentor do registro a ANVISA, onde são 

analisadas e autorizadas ou não. Essas alterações pós-registro incluem, entre 

outras, a mudança ou inclusão de um novo local de fabricação, a mudança de 

excipientes, alterações de embalagem e rotulagem, o desenvolvimento de novas 

formas farmacêuticas, novas concentrações, novas indicações terapêuticas, 

ampliações de indicação, e alterações de texto de bula. 

Portanto cabe ao setor de registro de medicamentos da organização da 

empresa, de posse de todos os documentos relatados acima, encerrar toda a cadeia 

do processo do desenvolvimento unificando todas as informações pertinentes das 

áreas envolvidas, seja para o lançamento de um produto genérico, similar ou novo 

ou mesmo quando houver a necessidade de uma solicitação pós-registro ou a 

revalidação do mesmo. 

5.3.10 Transferência de tecnologia 

O termo transferência de tecnologia pode ser definido como um processo 

entre duas entidades sociais, em que conhecimento tecnológico é adquirido, 

desenvolvido, utilizado e aprimorado por meio da transferência de um ou mais 

componentes de tecnologia, seja ele o próprio processo ou parte dele, com intuito de 

se implementar um processo, um elemento de um produto, o próprio produto ou uma 

metodologia (TAKAHASHI, 2002). Duas são as condições para que ocorra uma 

efetiva transferência de tecnologia: o transferidor precisa estar disposto a transferir e 

o receptor precisa ter condições de absorver o conhecimento transferido.  
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A literatura mostra que os autores caracterizam as etapas de 

desenvolvimento das capacidades tecnológicas de diferentes maneiras. Leonard-

Barton (1995) identificou que, no caso das empresas multinacionais, a transferência 

de tecnologia para suas filiais lhes proporciona níveis específicos de domínio 

tecnológico, que permite o cultivo de quatro níveis de capacidade: operacional, 

adaptação, desenvolvimento de produtos e/ou processos com fornecedores e 

independentemente deles. Em 1999, Kumar relatou três tipos de capacidades 

tecnológicas e suas seqüências de atividades: investimento, operacional e 

aprendizagem dinâmica. Apesar de terminologias diferentes, os pesquisadores são 

unânimes em afirmar que nenhuma dessas capacidades tecnológicas é obtida 

automaticamente, pois requerem contínuo processo de aprendizagem.  

Estudos têm identificado alguns fatores como relevantes para o sucesso 

da tecnologia transferida pela empresa recebedora, sendo eles classificados como 

internos e externos. Os fatores externos são as características de infra-estrutura, 

competição no mercado, modos de transferência, fator cultural e papel do governo, e 

os internos estão relacionados à capacidade de absorção, experiência da empresa, 

disponibilidade de treinamento, características estruturais e gerenciais da empresa 

(TSANG, 1995; LEVINSON, ASAHI, 1997). Em relação à indústria farmacêutica, os 

modos de transferência mais comuns são a cooperação científica, licenciamento, 

joint ventures, investimentos estrangeiros diretos e turnkey, que auxiliam a empresa 

receptora da tecnologia a aprender e a desenvolver novos conhecimentos, 

habilidades e capacidades tecnológicas.  

Extensão com que a empresa internaliza novas habilidades e técnicas 

podem ser parcialmente dependentes dos atributos ou características da tecnologia 

consideradas relevantes no processo de transferência, em particular o nível de 

maturidade. Quanto mais madura se torna a tecnologia no mercado, maior o número 

de indivíduos familiarizados com seus conceitos e aplicação e, como conseqüência, 

aumentam as chances da empresa receptora da tecnologia adquirir novas 

capacidades. Duas dimensões quanto à natureza da tecnologia foram analisadas 

por Steensma (1996): a complexidade técnica, inerente á sofisticação da tecnologia, 

e mudança sistêmica, referente ao contraste entre a nova tecnologia adquirida e 
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aquelas existentes na empresa receptora. A diferença crítica entre as dimensões é a 

extensão a qual elas variam ao redor da empresa receptora da nova tecnologia. 

Levando em consideração a maturidade e conhecimento adquirido ao 

longo do desenvolvimento do produto pelo desenvolvimento galênico, cabe a este 

setor transferir o conhecimento tecnológico para a produção no momento da 

produção do primeiro lote industrial.  

É neste momento que a interação e o conhecimento pesam na fase final 

do processo de desenvolvimento. Tratando-se de processos farmacêuticos, a 

transferência de uma escala de bancada para escala industrial é quase sempre 

problemática (OGAWA et al., 1994), especialmente em formulações sólidas e semi-

sólidas.  

Definimos esta fase como sendo Scale up que é a partida e operação 

bem sucedidas de uma unidade de produção industrial, cujos procedimentos de 

operação e desenho estejam, “em parte”, baseados em experimentação e 

demonstrações realizadas em menores escalas (BISIO, KABEL, 1985). 

As formulações sólidas são produzidas a partir de operações com a 

redução de partículas, mistura de pós, compactação e revestimentos, enquanto as 

semi-sólidas passam por operações de aquecimento, agitação, resfriamento, 

envase, etc., e as líquidas, similares a semi-sólidas, passando por operações de 

aquecimento, mistura no tanque, agitação, homogeneização e filtração. Essas 

operações, apesar de serem usadas em escala de bancada, não necessariamente 

serão reproduzidas na escala industrial. Por vezes, as formulações otimizadas em 

escala de bancada apresentam alterações de suas propriedades físicas quando 

produzidas na planta industrial. Isso acaba gerando uma série de transtornos, 

obrigando a equipe a retornar ao desenvolvimento do produto. 

Existem literaturas científicas que tratam o problema de forma racional e 

demonstram que são contornados por meio de estudos comparativos entre 

equipamentos usados nas operações de transformações, ou estudos que reduzem 

os efeitos indesejados de scaling up, por meio de alterações nas formulações 
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propriamente ditas. As soluções ainda são poucas e não possuem suficiente 

generalidade, levando assim as empresas a resolverem os problemas por tentativa e 

erro. Durante a transferência são relatadas queixas do encarregados de 

desenvolvimento e produção sobre as alterações nas características do produto 

anteriormente otimizadas em escala bancada. 

Portanto ainda a nível nacional se faz necessário o amadurecimento do 

desenvolvimento de uma formulação levando em consideração que a maioria da 

empresas brasileiras, por não efetuarem todas as fases do desenvolvimento de um 

produto e se utilizarem para o desenvolvimento a base de medicamentos já 

comercializados, venham a atingir o estágio da transferência de tecnologia com 

maior maturidade levando em consideração as grandes diferenciações de 

equipamentos na escala bancada e escala industrial, padronizações de matérias-

primas, qualificação de fornecedores e criação de protocolos de desenvolvimento e 

de scaling up. 

Quanto à Transferência de Metodologia  a situação é um pouco mais 

confortável, cabendo ao responsável pelo desenvolvimento do Método efetuar o 

treinamento para a equipe de Controle de Qualidade, garantindo que as atividades 

sejam executadas de forma padronizada pelo analista do Controle de Qualidade 

obedecendo ao POP descrito e detallhado pela Documentação Técnica. Como 

parâmetros analíticos normalmente obedecem a regras pré-determinadas para que 

esta transferência seja bem sucedida, a Validação do Método precisa ter obedecido 

todos os parâmetros detalhados para a validação de métodos em relação à 

especificidade, linearidade, intervalo, precisão, limite de detecção, 

quantificação,exatidão e robustez já expostas anteriormente. 
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6. INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

A constante inovação na indústria farmacêutica é fundamental nos 

esforços para melhorar e salvar vidas em todo mundo. Novas drogas e vacinas, 

aliados à renovação tecnológica dos instrumentos médicos, revolucionaram a prática 

da medicina no último século, trazendo excepcionais resultados em termos de 

saúde. 

Estamos tratando aqui, de uma indústria que intensifica pesquisas e ao 

longo da história apresenta ritmo cada vez mais acelerado na evolução e inovação 

tecnológica, com estreita relação com outras instituições. 

O lançamento de produtos e o aprimoramento de outros constitui 

elemento central no padrão de competição da indústria, possibilitado pela inovação 

tecnológica, o que exige elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

contando ainda com amplo respaldo do sistema de propriedade intelectual além de 

elevados gastos em marketing e propaganda. 

A distribuição das diversas doenças pelo mundo, pressupõe análise nos 

continentes e países para se comparar o impacto dos principais fatores de risco 

sobre a saúde e efetuar projeções para o estabelecimento de prioridades para a 

pesquisa e saúde. Desde meados do século XX, elas revelam que cresceu no 

cenário mundial a importância de diversos agravos à saúde humana: novas doenças 

infecciosas, distúrbios nutricionais, lesões traumáticas decorrentes de acidentes e 

violências, enfermidades crônicas e degenerativas como doença isquêmica do 

coração, câncer, depressão, doenças vasculares cerebrais, entre outras. 

A pesquisa em saúde, sobretudo na conjuntura mundial das três últimas 

décadas, experimentou mudanças paradigmáticas, registrando-se avanços 

científicos e tecnológicos com grande impacto no campo farmacêutico. Foi a 

introdução na pesquisa em saúde, na prática da medicina e na saúde pública de 

novos procedimentos, métodos e técnicas moleculares que tornou possível a 
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caracterização de agentes causadores de um grande número de doenças 

previamente desconhecidas como a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, 

hepatite C, erliquiose humana, síndrome pulmonar por hantavírus, doença pelo vírus 

Nipah, etc. 

Por outro lado, sobretudo na década de 90, observaram-se avanços 

tecnológicos expressivos em instrumentação, tecnologias de imagens e 

endoscópicas, uso de computadores e robótica, levando à tendência atual de 

crescente minimização dos procedimentos cirúrgicos cruentos. No tratamento da 

falência de tecidos e órgãos, por lesão ou perda, ocorreram avanços expressivos em 

órgão mecânicos artificiais e nas técnicas de transplantes, além dos progressos em 

imunologia molecular, engenharia de tecidos, conhecimento da biologia das células 

tronco e em biomateriais, antecipando-se modalidades terapêuticas ainda mais 

promissoras para as próximas duas décadas (NIKLASON, LANGER, 2001). 

A partir da década de 70 cresceria o reconhecimento de doenças como 

malária e tuberculose e aumentaria a perplexidade diante da emergência de 

doenças infecciosas em populações onde jamais haviam ocorrido ou eram 

desconhecidas como a febre hemorrágica Ebóla, a cólera e outras. Reconhecida 

internacionalmente pela primeira vez em 1981, a infecção pelo HIV tornou-se a 

causa de uma pandemia ainda em progresso e que, ao final de década de 90, 

afetava 33 milhões de indivíduos e havia causado um número estimado de 14 

milhões de óbito. A nova situação epidemiológica mundial passou a ser vinculada a 

um vasto elenco de transformações da modernidade. Associaram-na à expansão e 

às mudanças internas observadas em atividades econômicas tão variadas quanto 

indústria de alimentos, aviação comercial, mineração, madeireiras, agricultura e 

ecoturismo (MARQUES, 2002). 

O Brasil, em 1983, testemunhou o retorno da dengue e, desde o início do 

ano de 2000, a febre amarela urbana ameaça retornar pois o artrópode vetor Aedes 

albopictus também se expande, aumentando a possibilidade de unificar os ciclos de 

transmissão, silvestre e urbano. Na região das Américas, graças às bem sucedidas 

iniciativas das décadas de 50 e 60 para erradicação do Aedes aegypti e prevenção 
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da febre amarela urbana, a dengue epidêmica havia sido reduzida a casos 

esporádicos ocorridos em algumas ilhas do Caribe.  

Ao final de 1992 iniciou-se o ciclo do Vibrio cholerae na Índia e 

Bangladesh. Ao final de 1997, a cólera reemergiu na África especialmente nos 

países do como Chifre da África – Etiópia, Quênia, Tanzânia, Somália, Uganda e 

que vivem até hoje uma crise humanitária de proporção jamais vista, com 16 milhões 

de famintos. Acrescentou-se a essa trágica situação o fato desses países passarem 

a enfrentar o embargo dos países desenvolvidos para seus produtos da pesca, 

insensíveis ao argumento da Organização Mundial da Saúde que restrições 

comerciais não funcionam como medida de controle da cólera. Em 1997 mais de 

40% da população mundial vivia em áreas de risco para a malária, sendo que os 

países da África tropical contribuíam com mais de 90% do total da incidência 

mundial de 300 a 500 milhões de casos clínicos anuais e com a maioria das 1,5 a 

2,7 milhões de mortes a cada ano, das quais mais de 90% de crianças menores de 

cinco anos de idade. 

A partir da década de 90, um grande número de documentos passava a 

sugerir abordagens teóricas e metodológicas inovadoras, integrando diversos 

campos do conhecimento na busca da compreensão dos múltiplos aspectos 

biológicos, comportamentais, sociais, demográficos, climáticos, ecológicos, 

econômicos e tecnológicos, e de suas possíveis interações, implicando nos 

fenômenos da emergência e reemergência. No Brasil, diversos autores passaram a 

ressaltar a necessidade de novas abordagens teóricas da causalidade múltipla, 

ampliada no tempo e no espaço, e intensificou-se o debate do problema da 

emergência/reemergência das Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) enquanto 

alvo prioritário de programas e políticas de saúde pública (MARQUES, 1995; 

BARRADAS, 1999). 

Nos últimos 150 anos desenvolveram-se as bases científicas da ação das 

plantas medicinais, existindo uma inegável continuidade entre o uso de remédios 

modernos delas derivados e o conhecimento tradicional sobre o manuseio das 

doenças. O crescimento da pesquisa farmacêutica moderna derivou do 

desenvolvimento das ciências naturais, em especial da química e, posteriormente, 
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da farmacologia e fisiologia. Nas primeiras décadas do século XX, a indústria 

farmacêutica tornou-se o agente principal na pesquisa de novas drogas, participando 

da descrição das mesmas, da sua produção com critérios de qualidade e 

respondendo pelos testes clínicos. Pode-se constatar que as descobertas de 

fármacos ocorreram como fruto do acaso ou baseadas no uso de determinados 

produtos naturais, em geral de origem vegetal, e foram gradualmente substituídas 

por estratégias racionais que se fundamentam na estrutura do biorreceptor eleito 

como alvo-terapêutico (biomacromolécula) ou em modificações moleculares 

planejadas na estrutura do ligante natural (McCARTHY, 2002). 

A evolução da inovação da indústria farmacêutica prosseguiu por ciclos 

desencadeados pela disponibilidade de novas metodologias científicas e outros 

avanços marcantes do conhecimento. De acordo com o grau de originalidade, as 

inovações podem ser classificadas em radical, intermediária e incremental. 

As inovações radicais, de grande originalidade, além de introduzirem 

novos conceitos geram novas indústrias e sub-setores e começam os 

desenvolvimentos pela busca de moléculas biologicamente ativas para o tratamento 

da doença. Na indústria farmacêutica são exemplos a vacina contra varíola, morfina 

(primeiro alcalóide), fenazona (primeiro fármaco sintético), arsefenamina (o primeiro 

quimioterápico), penicilina (primeiro antibiótico) e mais recentemente, o DNA 

recombinante, promovendo o surgimento da biotecnologia25.  

O processo moderno de planejamento estrutural de novos fármacos, 

baseado no mecanismo farmacológico envolvido no processo fisiopatológico, 

representa importante estratégia para inovação radical em fármacos, e tem sido 

referido na literatura como abordagem fisiológica. Esta se inicia pela escolha correta 

do alvo-terapêutico relacionado à patologia que se pretende tratar, passa por 

posterior validação terapêutica e pela identificação ou descoberta de novos padrões 

                                                           
25 “A aplicação em grande escala, ou transferência para indústria, dos avanços científicos e 

tecnológicos, resultantes de pesquisas em ciências biológicas”, ou “o uso de organismos vivos 
(suas células e moléculas) para produção racionalizada de substâncias, gerando produtos 
comercializáveis”. ABRABI ( www.abrabi.org.br). 
A Biotecnologia constitui um conjunto de tecnologias utilizado em várias indústrias, não podendo 
ser delimitada  como se faz nos moldes de indústrias tradicionais como a automobilística ou 
eletrônica. Assim, não é definida pelos seus produtos, mas pelas tecnologias  utilizadas para se 
produzir tais produtos (PAUGH, LAFRANCE, 1997). 
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moleculares de substâncias que representem autênticas entidades químicas 

originais, capazes de serem reconhecidas de forma eficiente, com níveis adequados 

de seletividade, promovendo resposta biológica e efeito terapêutico (GASSMANN et 

al., 2004). 

As inovações intermediárias ampliam o escopo e o mercado de setores 

industriais usando novos princípios científicos, tecnológicos e servem de modelo 

para inovações por imitação (Veronal, Clorotiazida, Propanolol e Captopril). 

O método de descoberta de fármacos, baseado na modificação estrutural 

de fármacos conhecidos, leva à identificação de novos compostos protótipos que 

atuam pelo mecanismo farmacológico do primeiro, sendo denominados de fármacos 

me-too; estruturalmente similar a um fármaco conhecido, porém, com diferenças 

farmacoterapêuticas. Esta estratégia é amplamente empregada na indústria 

farmacêutica que pesquisa novos fármacos, sendo considerada responsável por 

inovações parciais. Dentre os exemplos de fármacos desenvolvidos como me-too 

podemos citar a ranitidina, derivado furânico desenhado molecularmente por meio 

de modificações bioisostéricas do anel imidazólico e do grupamento funcional 

cianoguanidina do protótipo cimetidina. 

No caso das inovações incrementais, o desenvolvimento ocorre a partir 

de modelos pré-existentes apresentando discretas diferenças científicas, materiais 

ou tecnológicas (Enalapril, inibidores da enzima de conversão, Cefaclor). Esta última 

é crucial porque o processo de inovação farmacêutica, como qualquer outro 

processo inovador, apóia-se num aperfeiçoamento constante. Dentre os benefícios 

desta inovação podemos citar: 

• NNoovvaass  ffoorrmmuullaaççõõeess  ccoomm  iinnddiiccaaççõõeess  aallaarrggaaddaass:: os medicamentos 

reformulados possibilitam uma segurança e uma eficácia melhoradas e ampliam a 

gama de indicações da área terapêutica original; 

• DDiissppoonniibbii ll iiddaaddee  ddee  ddii ffeerreenntteess  aaggeenntteess  nnuummaa  ccllaassssee  tteerraappêêuutt iiccaa:: 

nas doenças do sistema nervoso central, em que as taxas globais de resposta aos 

medicamentos são de 50% ou menos, os indivíduos que não respondem a um 
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determinado medicamento, muitas vezes respondem a outro agente da mesma 

classe; 

• Sistemas aperfeiçoados de administração da posologi a:   a 

administração transdérmica, as formulações orais de libertação alargada e 

retardada, os lipossomas ou os polímeros possibilitam níveis terapêuticos 

sustentados dos medicamentos durante prazos mais extensos, permitindo menor 

posologia, em termos de número de doses, modo de administração menos invasivo 

e uma circulação prolongada de compostos com uma vida curta; 

• Diminuição de custos:   a introdução de formas de dosagem de 

libertação controlada nas terapias cardiovasculares melhora significativamente os 

níveis de cumprimento do tratamento e implicam custos de saúde totais menores, 

associados a uma redução de honorários médicos, despesas hospitalares e 

laboratoriais. 

O processo de inovação na indústria farmacêutica foi marcado, até muito 

recentemente, por procedimentos de busca quase aleatórios (random screening), 

cuja abordagem de pesquisa consistia em uma seleção quase ao acaso e na quais 

substâncias naturais e derivadas quimicamente eram aleatoriamente selecionadas 

por seu potencial de atividade terapêutica. As firmas mantinham enormes 

“bibliotecas” dessas substâncias, embora o mecanismo de ação de muitos 

medicamentos não fosse bem compreendido e a administração das substâncias 

apresentasse alguma dificuldade e efeitos colaterais eventuais. No entanto, as 

capacitações eram baseadas em processos organizacionais internos e habilidades 

tácitas difíceis de serem imitadas (MALERBA, ORSENIGO, 2001). 

O primeiro fármaco desenvolvido por meio da técnica de screening 

randômico denominado prontosil foi descoberto por Domagk, em 1935, o qual 

apresentava importantes propriedades antibacterianas in vivo que foram 

identificadas como sendo dependentes do processo de bioativação metabólica que 

levava à formação da sulfanilamida, substância protótipo pertencente às sulfas 

bacterianas (LAX, 2004). 
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A partir da década de 1970, com os novos adventos da ciência e a 

compreensão da biologia humana houve um progresso na compreensão do 

mecanismo de ação dos medicamentos existentes e das raízes bioquímicas e 

moleculares de muitas doenças promovendo grandes alterações na abordagem da 

P&D, no sentido de técnicas de busca dirigida e desenvolvimento racional de 

medicamentos (aplicação do novo conhecimento biológico ao desenho de novos 

compostos e dos modos pelos quais poderiam ser selecionados) para efeitos 

terapêuticos particulares (MALERBA, ORSENIGO, 2001). Ocorrendo assim uma 

espécie de inversão no sentido da pesquisa de medicamentos, ou seja, da doença 

para a substância medicamentosa e não mais o contrário.  

Foi nesta fase de transição que a genética molecular e a tecnologia do 

DNA recombinante surgiram para abrir fronteiras inteiramente novas para a inovação 

farmacêutica, surgindo assim pequenas firmas de biotecnologia. Estas, contudo, não 

se tornaram produtoras farmacêuticas integradas, sendo restringidas pela falta de 

competências em áreas crucias como testes e marketing e ocupam um papel de 

acordo de, cooperação a indústrias farmacêuticas e universidades. 

As grandes farmacêuticas usam a biotecnologia como ferramenta na 

descoberta de medicamentos convencionais com base na síntese química, produção 

e comercialização de novos produtos. As firmas de biotecnologia atuam, também, 

como intermediárias na transferência de tecnologia de universidades (MALERBA, 

ORSENIGO, 2001). 

 

6.1 Processo da Inovação e Desenvolvimento Farmacêu tico 

 

O risco é o elemento fundamental da I&D farmacêutica, pois o sucesso 

depende de reduzir ao mínimo o tempo e os custos associados a transformar uma 

idéia científica da investigação de base na descoberta de um composto, passando 

pelo desenvolvimento e terminando na autorização final. É o setor privado que 
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possui o conhecimento e a experiência necessários para gerir este risco com 

sucesso, tal como é demonstrado pela história da indústria de introduzir 

regularmente novos medicamentos utilizados atualmente por indivíduos em todo o 

mundo (LANDAU, 1999). Para gerar inovações, a tecnologia atual, que se baseia na 

análise combinatória e no screening de alto rendimento, depende de conhecimentos 

aprofundados sobre biologia molecular. Por meio da análise combinatória são 

gerados milhares de moléculas que, após a fase de screening resultam em cerca de 

250 moléculas que justificam estudos pré-clínicos para se obter uma ou duas 

moléculas líderes. O processo de descoberta de um novo fármaco compreende 

quatro fases distintas, a saber: 

• Detecção de um alvo molecular por meio de recursos da biologia 

molecular, proteômica, genômica , etc.; 

• Validação deste alvo por meio de ensaios com animais transgênicos; 

• Identificação da molécula líder por meio da química combinatória e de 

métodos de screening de alto rendimento; 

• Após a fase de otimização da molécula líder, parte-se para a fase 

inicial de desenvolvimento. 

 

O processo de desenvolvimento de um novo fármaco, que é diferente da 

descoberta e tem maior duração temporal, só se inicia depois da empresa ter 

identificado potenciais candidatos a medicamentos26. Trata-se de um processo ativo 

que obriga a investimentos substanciais, conhecimentos técnicos específicos, 

coordenação logística detalhada e um período de tempo considerável. A Figura 13 

indica claramente que os medicamentos não decorrem automaticamente da 

                                                           
26 Tendo chegado ao fim de diversos processos de descoberta de medicamentos que servem para 

identificar se muitos compostos podem se ligar ao alvo selecionado na fase de descoberta e se a 
química identificada pode ser aperfeiçoada para que se obtenha maior potência, segurança, 
solubilidade e outras características. O desenvolvimento do doseamento biológico é essencial para 
o desenvolvimento bem sucedido de um medicamento, uma vez que este suporta todo o processo 
de desenvolvimento, servindo como medida dos efeitos dos compostos testados. 
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investigação de base financiada pelos governos, sendo necessário maior empenho 

na investigação aplicada e no desenvolvimento, que é dividida pela investigação de 

base e pelas atividades relacionadas com a eficácia, segurança, cumprimento dos 

requisitos, aspectos médicos e normativos.  

 

Figura 13  – Processo de P&D farmacêutica 

 

A seqüência dos eventos envolvidos na P&D de um medicamento divide-

se em três fases distintas:  
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1. Pré-clínica  (química e biológica): consiste em descobrir uma nova 

substância e avaliar suas características em animais. Basicamente, três caminhos 

podem ser utilizados para a descoberta de um novo produto:  

• isolamento de moléculas a partir de produtos naturais; 

• modificação química de moléculas já conhecidas; 

• processos biotecnológicos. 

 

2. Clínica:  envolve cinco etapas. 

 

• Etapa 1  - Envolve um número restrito de voluntários (12 a 50 

indivíduos) com duração máxima de um ano. Nesta etapa comparam-se os 

resultados experimentais e em seres humanos. Relaciona-se com a primeira 

administração de drogas em voluntários sadios ou, no caso de medicamentos 

previamente caracterizados como tóxicos, aplicada a populações especiais 

portadoras da própria doença, como câncer ou AIDS. Todas essas etapas dos 

estudos de Fase I devem ser realizadas pelo farmacologista clínico, um médico com 

formação clínica e dotado de vastos conhecimentos de terapêutica, farmacologia, 

fisiologia, toxicologia, metodologia científica e estatística; 

• Etapa 2  - Consiste na investigação clínica, com o objetivo de 

determinar a utilidade do novo produto e seu potencial terapêutico, em que a droga é 

aplicada em número reduzido de indivíduos. Para entrar nesta fase, os protocolos de 

pesquisa precisam ter sido aprovados pelo Comitê de Ética Hospitalar e efetuados 

dentro da legislação vigente em cada país;  

• Etapa 3  - Determina-se qual a posologia adequada. O fármaco 

pesquisado é comparado ao placebo ou a um produto eficaz já conhecido. 

Compreende estudos clínicos amplos (multicêntricos), sendo avaliada a segurança e 
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eficácia comparada da nova droga com um medicamento padrão, o que possibilitará 

a aprovação do seu uso terapêutico; 

• Etapa 4  - Consiste em estudos pós-comercialização. Realiza-se um 

estudo clínico mais amplo, no qual se pretende determinar a eficácia clínica 

comparada e a segurança do novo produto, em que participam cerca de 500 a 1.000 

indivíduos, geralmente envolvendo mais de um centro de pesquisa. É nesta fase que 

possíveis efeitos adversos, como toxicidade ou fenômenos alérgicos, podem ser 

detectados por meio de um processo denominado farmacovigilância; 

• Etapa 5  - Compreende a divulgação e promoção do novo fármaco 

testado, para que o mesmo seja utilizado em hospitais e clínicas e registrado em 

órgãos governamentais numa estratégia de promoção. A aceitação da classe 

médica é fundamental neste ponto do processo. Além disso, é preciso provar as 

vantagens econômicas do novo produto, com base em um número de indivíduos que 

varia de dois a 10 mil. 

 

3. Galênica: é realizada simultaneamente à fase clínica, objetivando 

avaliar composição, pureza e estabilidade do produto ao longo do tempo. 

 

Estas diferentes fases visam, portanto, o conhecimento completo sobre a 

indicação terapêutica, segurança, eficácia e as vantagens fármaco-econômicas de 

um medicamento. Sendo assim, são precedidas de ensaios pré-clínicos in vitro, em 

cultura de células e órgãos isolados e, in vivo, em animais experimentais, nos quais 

se estuda o metabolismo, a eficácia e a potencial toxicidade do fármaco. Todos os 

medicamentos passam por rigorosos testes de segurança antes de serem 

aprovados para ensaios clínicos. Estes ensaios devem estar de acordo com os 

princípios éticos estabelecidos na Declaração de Helsinque e, no Brasil, conforme as 

diretrizes e normas em pesquisa envolvendo seres humanos da Resolução nº 

196/96 CNS-MS.  
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Mesmo nas fases mais avançadas do processo de desenvolvimento não 

há garantias de sucesso, pois somente uma pequena fração das moléculas que a 

indústria levou até a patente chega aos ensaios em seres humanos. De fato criar um 

medicamento com sucesso exige o estudo detalhado de triagem de 1 milhão de 

compostos e milhares de moléculas. O insucesso nas fases mais avançadas passou 

a aumentar à medida que as exigências das autoridades reguladoras tornaram-se 

maiores. Tais insucessos e os custos imprevistos incorridos pelo requerente 

significam que há menos recursos disponíveis para serem repostos no início da 

calha de processamento para financiar pistas promissoras (SHIMMINGS, 2002). 
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 6.2 Custos 

 

Um dos mais sérios desafios enfrentados pela indústria farmacêutica é 

como lidar com os custos sempre crescentes, sem sacrificar a capacidade única de 

produzir medicamentos inovadores. A I&D de medicamentos tornou-se globalmente 

mais dispendiosa devido ao aumento de alvos biológicos e à complexidade das 

doenças estudadas. Em adição, os ensaios clínicos exigem progressivamente um 

número maior de pessoas e devem ser executados em nível internacional, 

aumentando as dificuldades logísticas e, consequentemente os custos. Os ensaios 

clínicos das fases II e III, que envolvem seres humanos, são a principal fonte de 

crescimento dos custos. Constituem a principal parte do processo de I&D, que se 

iniciam quando os potenciais produtos são selecionados para desenvolvimento, 

incluindo os estudos pré-clínicos e clínicos. Na última década, estes custos subiram 

a uma taxa cinco vezes superior à dos custos pré-clínicos. Só em 1998, a indústria 

gastou 7 bilhões de dólares em ensaios clínicos, ou seja, mais que um terço do 

orçamento de I&D. 

Dois outros fatores inflacionam os custos de desenvolvimento. Em 

primeiro lugar, uma melhor compreensão científica da farmacologia e toxicidade 

levou a exigências de compromissos pós-comercialização, no sentido de estudar as 

questões relacionadas com a segurança e assegurar que os medicamentos são 

eficazes em termos de custos na população de indivíduos em causa. Outro fator a 

ser considerado consiste na alteração dos requisitos normativos. As autoridades 

reguladoras insistem que os requerentes de autorizações de medicamentos 

apresentem bases de dados maiores para verificar a segurança e documentar os 

efeitos secundários em sub-populações mais variadas, incluindo mulheres e 

pessoas idosas. A indústria não contesta a necessidade destes desenvolvimentos, 

mas isso implica o reconhecimento de custos substanciais associados a estas 

exigências.  
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O investimento em pesquisa implica em riscos. O processo é longo, caro 

e de resultados incertos. Além disso, é preciso decidir quanto ao método a ser 

utilizado (modelagem molecular, estudo de produtos naturais, biotecnologia, entre 

outros), cuja eficácia depende de inúmeras variáveis: tipo de doença, tempo 

disponível, experiência dos pesquisadores com a técnica, estado da arte da 

pesquisa relativa a determinada classe de fármacos e etc. Mas o resultado pode ser 

compensador, pois na medida em que as pesquisas forem tendo continuidade, 

aumentando a produção industrial de novos princípios ativos, o preço de alguns dos 

medicamentos mais caros do Brasil poderão ter significativa queda de preços e o 

país poderá ocupar um lugar de destaque entre as outras potencias inovadoras. 

Por não investir em novos produtos, o Brasil perde uma oportunidade 

única de participar de um mercado mundial estimado em centenas de bilhões de 

dólares anuais. Para ser ter uma idéia, o custo médio da introdução de um novo 

medicamento nos Estados Unidos, país em que a maior parte dos medicamentos é 

inventada, é atualmente, cerca de 800 milhões de dólares a valores de 2000. 

Quando nos referimos de uma maneira geral no setor industrial, não se 

sabe ao certo quanto é investido em P&D de fármacos. O faturamento da indústria 

química de base com produtos farmacêuticos caiu de US$ 7,6 bilhões, em 1998, 

para US$ 5,6 bilhões, em 2000. A tendência para os últimos anos tem se mantido 

em ligeira queda. Esse segmento da produção responde por 13% do total do 

faturamento do setor. Já na indústria de química fina, que produz princípios ativos e 

intermediários, os fármacos representam 67% do faturamento total. Este, a exemplo 

da indústria química de base, também vem caindo nos últimos anos. O faturamento 

com farmoquímicos caiu de US$ 598 milhões, em 1998, para US$ 551 milhões, em 

2000; para produtos farmacêuticos, o faturamento também teve queda de US$ 10, 

31 bilhões para US$ 7,48 bilhões, no mesmo período. Grande parte desse 

faturamento é gasto com importações, e não se sabe ao certo quanto é destinado 

para P&D. Tem-se uma impressão geral que os gastos no Brasil são baixos, já que a 

maioria das empresas é multinacional e concentra seus desenvolvimentos nas 

matrizes situadas em outros países. 
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Atualmente, 82% dos farmoquímicos utilizados na fabricação de 

medicamentos são importados – a atividade do setor farmacêutico do Brasil ainda 

está quase que totalmente centrada em misturar os componentes para dar a forma 

final de apresentação aos medicamentos (comprimido, pó, líquido, etc.). Com 

relação aos componentes mais caros, a situação do país continua sendo de forte 

dependência externa. 

No âmbito internacional, o “cabo-de-guerra” é acirrado. De um lado estão 

as empresas farmacêuticas, que procura incluir todos os gastos possíveis na 

demonstração de seus custos, a fim de justificar os preços elevados e o maior prazo 

possível de duração das patentes. É sob o regime de monopólio de patentes que se 

pode obter grandes lucros, e conseqüentemente um bom capital de investimento em 

novas pesquisas e novas drogas. 

De outro lado, estão os consumidores e suas organizações, que procuram 

demonstrar os exageros nos cálculos e números das indústrias farmacêuticas, os 

quais levam a preços exorbitantes e ao lucro sem paralelo dos laboratórios, e 

principalmente, à impossibilidade do acesso das classes menos favorecidas às 

novidades terapêuticas. 

Esse embate, que envolve também os países desenvolvidos versus os 

países em desenvolvimento, chegou recentemente a OMC, onde o Brasil, apoiado 

por mais 52 países, conseguiu abertura, isenções e incentivos para quebras de 

patentes e monopólios de medicamentos utilizados no coquetel anti-HIV, prova disto 

foi a redução de 72% destes medicamentos na produção local. 

Outro panorama crítico se refere à adoção de leis de patentes para 

produtos farmacêuticos e biotecnológicos no país (Lei 9279 de 14/5/1996) em que a 

indústria nacional pode ter um volume significativo de recursos exportados no 

pagamento de licenças e “royalties”. Um efeito previsível é a tendência às fusões e 

aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras. Essa dependência tecnológica 

torna-se inevitável e alarmante em áreas sensíveis como saúde humana, 

agropecuária e meio-ambiente, que afetam milhões de indivíduos, especialmente em 

um país como o Brasil, que apresenta quadros de doenças tropicais infecciosas; é 
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preocupante verificar que essas áreas correm o risco de serem totalmente 

negligenciadas na priorização para pesquisa e desenvolvimento de novas drogas 

pelas indústrias internacionais. Contraditoriamente, o Brasil tem um patrimônio 

potencial incalculável representado pela sua exclusiva flora e fauna, que vem se 

afigurando como a principal fonte de compostos de partida no desenvolvimento de 

novas drogas. 

Uma exposição resumida dos custos de inserção de uma empresa nesse 

mercado internacional atrativo aponta duas conclusões principais: 

 

• A empresa deve buscar alta tecnologia e a conseqüente necessidade 

de pessoal altamente qualificado. Nova tecnologia como Química Combinatorial, 

ensaios de atividade em larga escala robotizada, planejamento de drogas baseado 

em estruturas e utilização intensiva da bioinformática estão hoje no topo da agenda 

dos investimentos; 

• A empresa deve se preparar para investimentos vultosos e de longo 

prazo. No caso do Brasil, as empresas nacionais, devido à carência de capital e de 

pessoal qualificado, até recentemente não investiam em P&D. Portanto, há claros 

sinais de mudança nesse sentido. Já as multinacionais instaladas no país não se 

dedicavam à pesquisa e desenvolvimento de novos princípios ativos, pois o Brasil 

não tinha até recentemente uma lei de patentes definida, além dos problemas de 

ordem estrutural, como a carência de recursos humanos especializados para 

trabalhar em pesquisa nos laboratórios das empresas, a falta de uma política 

industrial que incentive essas atividades, bem como uma política científica e 

tecnológica que oriente o desenvolvimento da ciência e a formação dos 

pesquisadores para trabalharem tanto nos laboratórios das universidades e institutos 

de pesquisa quanto nas empresas farmacêuticas. 
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Uns dos caminhos a seguir como já têm observado é o crescimento dos 

medicamentos genéricos por parte das empresas nacionais que estão se 

modernizando em suas plantas e investindo em pesquisa e desenvolvimento de 

genéricos, transformando-se em uma indústria de genéricos forte e 

conseqüentemente com possibilidades de ganho de mercado interno e externo. Para 

se ter uma idéia, os principais produtos patenteados que atualmente têm vendas 

superiores a 1 bilhão em todo o mundo, cujas patentes irão expirar nos próximos 

anos, valem 80 bilhões em termos de vendas projetadas e, de acordo com o Quadro 

7, o tempo com o qual um inventor efetivamente se beneficia da patente hoje em dia 

diminui da ordem dos 6,5 anos, em face de 10,8 anos em 1997, portanto a 

oportunidade de crescimento é fantástica para as empresas fabricantes de 

genéricos. 

 

Quadro 7  – Tempo de pedido de medicamento novo e expiração da patente 

Ano Duração mais Curta Duração mais Longa 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Média 1997-2001 

10,8 

13,0 

8,6 

8,3 

6,5 

9,8 

13,4 

15,0 

10,2 

11,9 

9,1 

12,3 

*Número médio de anos entre a aprovação do PMN (Pedido de Medicamento Novo) e a primeira data possível para 
expiração da patente (ou exclusividade) 
*Número médio de anos entre a aprovação do PMN e a última data possível para expiração da patente (ou exclusividade)  
US Food and Drug Administration, Drug Approvals List, 1997-2001, US Food and Drug Administration, Eletronic Orange 
Book. 

 

Outro caminho se refere ao crescente interesse mundial nos 

medicamentos fitoterápicos que é associado, entre outros fatores, ao baixo custo de 

desenvolvimento desse tipo de medicamento, quando comparado com a descoberta 

de um medicamento sintético. Enquanto o custo de desenvolvimento de um 

medicamento sintético pode ultrapassar milhões de dólares e levar de 10 a 15 anos 

até que o produto final chegue ao mercado, no caso de um produto originado de 

uma planta medicinal esse investimento é da ordem de cerca de US$ 35 milhões. 
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O incentivo à fusão de firmas nacionais, seguindo uma tendência mundial, 

poderia propiciar o surgimento de pelo menos um grande laboratório num futuro 

próximo. As dificuldades de caminhar nessa direção são bem visíveis: as empresas 

são familiares, de gestão não profissionalizada, o mercado acionário no Brasil é 

limitado, não favorecendo a constituição de empresas de capital aberto, etc. Mas 

permanece o fato de que empresas que não atingem certo faturamento se defrontam 

com sérias limitações para pesquisar novos medicamentos. 

Essa situação remete a uma questão de fundo: em que pese o 

crescimento da produção científica brasileira, o País ainda não consegue repassar 

satisfatoriamente este conhecimento gerado para o setor produtor de fármacos 

oportunizando a criação de novas empresas, registros de patentes, criação de 

empregos e desenvolvimento de tecnologias. 

Não se trata apenas das resistências oferecidas pelos pesquisadores que 

temem a privatização da pesquisa e mesmo da capacidade instalada no setor 

público. O fato é que o modelo funcionará apenas se, além de recursos financeiros 

contínuos e regras mais flexíveis, houver também um sistema empresarial voltado à 

busca de inovação e competitividade por meio de pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos e alvos terapêuticos. 

Contudo, há dois obstáculos visíveis, e muito significativos, para que essa 

vontade se materialize. De um lado, ainda é insuficiente na economia brasileira o 

peso de uma cultura empreendedora centrada em pesquisa e, de outro, está uma 

política econômica que optou, na última década, por uma intensa desnacionalização. 

A opção gerou um ciclo de investimentos que não privilegiou a instalação de centros 

de pesquisa no Brasil. As multinacionais fazem pesquisa nos países de origem. Lá 

funciona o modelo que o Brasil, oportuna, mas tardiamente, quer imitar. 

Ademais, há que se levar em conta que tais relações não podem ser 

pensadas enquanto alternativa do papel do Estado no incentivo e na manutenção da 

pesquisa acadêmica. 
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6.3 Indústria e Pesquisa Acadêmica 

 

Apesar do razoável desenvolvimento científico que o país possui, a 

distância necessária para realizar pesquisa e desenvolvimento de novas drogas 

terapêuticas é ainda muito grande. Aponta-se para tal distanciamento, não somente 

o longo tempo e os altos custos envolvidos, a exigência de equipes multidisciplinares 

e competentes para a tarefa específica, trabalho este com pouca tradição na 

universidade brasileira. 

O investimento em pesquisa e desenvolvimento é uma questão de 

sobrevivência futura e devemos aproveitar a experiência e as estratégias da 

indústria internacional, que realiza parcerias com universidades e centros de 

pesquisa, e aproveitar os recursos humanos e naturais existentes no País. 

As universidades são os centros de excelência para formar os recursos 

humanos altamente capacitados nas diversas áreas relacionadas à pesquisa e ao 

desenvolvimento de novos medicamentos como a Farmácia, Química, Biologia, 

Medicina, etc. Além disso, a universidade, cada vez mais, necessita apresentar 

resultados práticos que atendam à demanda da comunidade. 

O caráter multi e interdisciplinar que permeia toda a pesquisa têm sido 

reconhecidos como ponto crucial para o desenvolvimento de estudos mais 

elaborados, profundos e, conseqüentemente, de maior credibilidade científica e 

menor probabilidades de erros. 

Aproveitar a estrutura existente nas universidades, laboratórios e 

profissionais capacitados, é uma estratégia para atender à necessidade social de 

desenvolver medicamentos a um custo mais acessível. Entretanto estas 

associações são ainda tímidas, pois envolve ainda poucos grupos.  
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Soma-se a este quadro a situação da pesquisa de fármacos no país, que 

apresenta dificuldades principalmente no tocante a recursos financeiros disponíveis, 

ausência de instalações adequadas, infra-estrutura deficiente e falta de massa 

crítica nas áreas de toxicologia e clínica. Em resumo: a capacitação tecnológica do 

Brasil é insuficiente. O Brasil possui muitos PhDs, quando comparado a outros 

países em desenvolvimento. Entretanto, não há capacitação e internalização 

tecnológica para gerar mais tecnologia. 

Além disso, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de fármacos 

continua incipiente. Os recursos para pesquisa provêm basicamente das agências 

federais e estaduais de fomento, embora alguns laboratórios privados estejam 

começando a apostar em parcerias com as universidades, o que poderá minimizar a 

defasagem do Brasil em relação a outros países quanto aos investimentos privados 

em P&D. Uma das dificuldades, porém, para avaliar quantitativa e qualitativamente 

esse investimento é a própria falta de dados sistematizados, específicos para o 

setor. 

Estatísticas da Coordenação de Programas de Pesquisa em Saúde do 

CNPq, por sua vez, mostram apenas um panorama geral do investimento da 

instituição por área de conhecimento. De 1998 a 2000, o investimento total do CNPq 

em Farmacologia, incluindo bolsas de estudo e fomento à pesquisa, subiu de R$ 4,6 

milhões para R$ 5,6 milhões. Em Farmácia, subiu de R$ 2,5 milhões para R$ 3,2 

milhões. 

Grande parte da produção de fármacos, no entanto, pode ter origem na 

pesquisa em Química, uma das áreas que mais receberam recursos do CNPq no 

ano de 2000. O difícil é saber quanto dos R$ 22,4 milhões investidos em Química se 

destinou ao desenvolvimento de fármacos. Outra área que também pode gerar 

produtos farmacológicos é a Bioquímica, que recebeu R$ 11,1 milhões do CNPq em 

2000. 

Para concorrer em um mercado global extremamente ágil e competitivo, a 

indústria farmacêutica nacional vem sendo fortemente compelida a investir com 

determinação em P&D, buscando inovações e melhorias. A maior parte do parque 
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fabril farmacêutico brasileiro é composta de pequenas e médias empresas, e não há 

muitas alternativas nessa busca, a não ser a cooperação empresa-universidade. 

Essa cooperação tem se configurado cada vez mais viável e segura, tanto em 

termos de redução de custos quanto em retornos obtidos. 

Uma vez que buscar financiamento governamental tem se tornado difícil e 

com escasso retorno, a parceria empresa-universidade é um caminho alternativo 

aos mecanismos tradicionais e uma forma de financiar a sobrevivência acadêmica e 

industrial. 

Para atender às necessidades da indústria farmacêutica, na busca pela 

inovação tecnológica, o modelo de universidade empreendedora, voltada ao 

provimento das demandas da sociedade por avanços sociais e conhecimentos 

científicos, surge como a base para suportar e se adaptar às novas pressões por 

uma cooperação mais intensa e relevante da universidade com a indústria. 

Entretanto, as pesquisas universitárias encontram-se pulverizadas e 

descontinuadas e na maioria das vezes não atendem às demandas comerciais dos 

laboratórios. Os integrantes dessa rede corporativa ainda estão distantes de um 

mútuo entendimento. A universidade reclama da falta de financiamentos e as 

empresas não têm seus interesses comerciais contemplados. 

O cenário apresentado demonstra que existe um enorme campo de 

pesquisa à disposição, universidades com interesse em pesquisa e indústrias 

farmacêuticas com interesse em investir e explorar comercialmente os resultados 

obtidos. Dentro desse contexto, nota-se claramente uma busca, ainda que não 

totalmente formatada, de um maior e melhor relacionamento entre universidade e 

indústria, buscando cooperação mútua. 

Por outro lado, é importante citar também o papel do governo, o qual tem, 

através de medidas do órgão regulatório e da abertura de possibilidades 

interessantes de financiamento, via BNDES, FINEP, FAPESP e outros órgãos de 

financiamento e suporte, uma participação fundamental como um elo de apoio e 

catalisador para as iniciativas, tanto da universidade quanto das indústrias. 
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Podemos citar alguns exemplos que representam modelos que devem ser 

seguidos e ampliados de parcerias entre a indústria e a universidade: 

A parceria entre a Universidade de São Paulo (USP) e o Aché 

Laboratórios Farmacêuticos é um exemplo da importância da cooperação entre a 

iniciativa privada e o meio acadêmico. Estimulados pelo Programa de Inovação 

Tecnológica da FAPESP, que incentiva a parceria entre uma instituição científica e a 

iniciativa privada, o Laboratório Aché associou-se ao Laboratório de Farmacologia 

do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e desenvolveu um novo medicamento 

antiinflamatório. 

Outro exemplo de colaboração entre as universidades e o setor privado 

foi a parceria entre os pesquisadores do Departamento de Biologia Molecular da 

Universidade de Brasília e a empresa Bioquímica do Brasil (BIOBRÁS) para o 

desenvolvimento de insulina humana recombinante. Este processo permitiu fabricar 

insulina em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método 

tradicional. Na época, somente quatro empresas no mundo, incluindo a BIOBRÁS, 

tinham esta tecnologia. 

Já o Laboratório Eurofarma financiou o projeto "Definição de Estratégias 

para Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Fármacos no Brasil" durante 1998 e 

1999 com o objetivo de identificar projetos e competências no país com potencial 

para desenvolvimento futuro pela empresa. Vários dos projetos e grupos de 

pesquisa identificados neste levantamento atualmente recebem financiamento da 

Eurofarma Laboratórios. Um destes projetos, "Desenvolvimento de Inibidores 

específicos de COX-2 Humano", conta com a participação de membros do Centro de 

Biotecnologia Molecular Estrutural (CBME) do Instituto de Física da USP de São 

Carlos, junto com o grupo do Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias 

Bioativas (LASSBIO) da Universidade Federal de Rio de Janeiro. 

Mas nem sempre é possível estabelecer estas parcerias e é aí que o 

setor público deve atuar para suprir as lacunas deixadas pelos grandes laboratórios 

farmacêuticos, cujas prioridades estão majoritariamente voltadas para a população 

com poder de compra. Como exemplo, o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far-
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Manguinhos), laboratório público da Fundação Oswaldo Cruz vinculado ao Ministério 

da Saúde, é uma instituição onde a atividade de pesquisa, desenvolvimento e 

produção de fármacos vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Far-

Manguinhos vendeu cerca de R$ 8 milhões em medicamentos em 1997. Essa venda 

saltou para cerca de R$ 70 milhões em 1999, tendo como destaque os 

medicamentos antiretrovirais. Isto se deve ao fato do laboratório ter passado por um 

processo de modernização e expansão contínua e que assegura que sua atual 

capacidade instalada seja superior a um bilhão de unidades farmacêuticas, 

compreendendo cápsulas, bisnagas e comprimidos. O Laboratório Far-Manguinhos 

passou a se destacar e a distanciar-se tecnologicamente dos demais laboratórios 

brasileiros públicos produtores de medicamentos, pelo fato de passar a operar 

estrategicamente, identificando a plataforma tecnológica, ou seja, os elos da cadeia 

produtiva como é a posturada de empresas privadas. O seu núcleo de Planejamento 

e Gestão de Projetos, por intermédio de um sistema de gerenciamento de projetos 

assegura que um determinado projeto passe por todas as etapas até chegar ao 

produto final, o fármaco ou a especialidade farmacêutica. Esse núcleo, além do 

gerenciamento dos projetos de P&D, faz planejamento estratégico, gestão 

tecnológica, acompanhamento de contratos; gerência às parcerias público-público e 

público-privado, bem como aos contratos de transferência de tecnologia e outro 

acordos de cooperação técnica, além da coordenação da proteção intelectual. 

A participação dos laboratórios públicos brasileiros na produção adquirida 

pelo governo federal, que em 1999 estava abaixo de 20%, em 2000 passou dos 

50%. O valor da receita de Far-Manguinhos, incluindo venda de medicamentos e 

orçamento da União, foi de R$ 109 milhões. No primeiro semestre de 2001, essa 

receita atingiu R$ 79 milhões. Em 2000, os gastos com pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico na Fiocruz representaram 26% das despesas totais em programas da 

instituição. 

Outro projeto que recebeu apoio de instituição governamental foi o de 

desenvolvimento de vacinas gênicas para a tuberculose coordenada pelo 

pesquisador Célio Silva da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo (USP). A 

importância desta vacina e do domínio deste tipo de tecnologia é essencial para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Suas vantagens são múltiplas e 
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certamente atendem as necessidades da realidade brasileira. O impacto sobre o 

controle das doenças infecciosas que podem ser prevenidas por imunização gênica 

será, provavelmente, uma das aquisições mais importantes advindas do domínio 

dessa nova tecnologia. O desenvolvimento de novas vacinas que evitem, num futuro 

próximo, o aumento descontrolado de doenças como dengue, hepatite, meningite, 

malária, esquistossomose, e outras certamente serão de extrema importância para a 

humanidade. 

Ou seja, os exemplos acima demonstraram que os primeiros passos 

foram dados, mas a caminhada é muito longa e é preciso avançar muito mais, pois 

os obstáculos são inúmeros. Para se modificar este cenário, novas estratégias são 

essenciais. É indispensável favorecer o crescimento da pesquisa e do processo de 

formação de recursos humanos e lutar pelo estabelecimento de programas 

direcionados para a investigação científica e tecnológica na área de P&D de 

fármacos. 

É evidente a necessidade de se estimular a aproximação da indústria 

farmacêutica com a academia para se tentar constituir um novo modo de pensar que 

tem como objetivo encorajar projetos empreendedores. 

Concluindo, diante deste quadro, é essencial que os vários segmentos 

envolvidos nesta área passem a trabalhar em conjunto para definir estratégias e, 

traçar a médio e longo prazos, planos e metas ambiciosas. É indispensável 

encorajar o crescimento e o fortalecimento dos grupos já implantados e em 

funcionamento assim como daqueles em fase de inserção. Ademais, é preciso 

estimular a criação de novos grupos de preferência distribuídos em todo o país. Está 

clara a necessidade de se discutir como as ações induzidas, editais, parcerias do 

governo estadual, federal e privado podem contribuir para o sucesso deste 

empreendimento. 
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6.4 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

 

É cada vez mais patente a relevância estratégica que as TICs apresentam 

para o desempenho das organizações. Tais ferramentas têm o poder de provocar 

uma variedade de impactos à organização, desde o aumento da eficiência e da 

eficácia do trabalho individual até a criação de vantagens competitivas com a 

melhora do desempenho organizacional perante a concorrência, além de possibilitar 

a geração de novos negócios. A informática tem provado que possui potencial 

suficiente para que a organização possa reagir com rapidez às mudanças do 

ambiente, proporcionando-lhe novas alternativas para um relacionamento 

competitivo com suas concorrentes.  

As TICs, por serem responsáveis pela capacitação, armazenamento, 

tratamento e disseminação da informação, têm sido utilizadas intensamente em 

empreendimentos, nos quais o recurso informação/conhecimento é de grande 

relevância, como no caso das organizações e/ou áreas cujo negócio é a pesquisa e 

desenvolvimento (ABREU et al., 1999). 

Quando nos deparamos com as novas tecnologias de estudos e ensaios 

para atender a genética molecular, química combinatória observamos uma 

necessidade grande da inovação constante nesta área. O ciclo destas tecnologias 

tende a reduzir-se, obrigando os gestores da I&D a gastar cada vez mais só para se 

manterem atualizados. Devido aos progressos no nível da tecnologia, o 

equipamento de teste e diagnóstico de que as empresas dependem para fazer a 

triagem e identificar compostos promissores fica obsoleto no período de três a 

quatro anos, e existem mais tecnologias disponíveis do que aquelas em que 

qualquer empresa isolada consegue investir. 

Com a ajuda constante da inovação através das TICs, a genética e o 

genoma permitirão definir as doenças com maior precisão e criar pacotes de 

serviços para pacientes com subtipos específicos de doenças, em vez de fabricar 
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um modelo único de droga que sirva para todos os pacientes com sintomas 

similares, mas doenças essencialmente diferentes. 

Neste cenário a tecnologia é essencial e podemos citar alguns exemplos 

de inovações tecnológicas vitais nessa transição: 

• simulação do funcionamento de um sistema biológico como uma 

totalidade, utilizando modelos computacionais que predirão os efeitos das drogas no 

corpo humano, incluindo sua segurança e eficácia; 

• mini dispositivos de rastreio individual, telecomunicações móveis e 

tecnologias sem fio, facilitando a transmissão e coleta de dados biológicos fora de 

um cenário clínico. 

 

Já quando nos deparamos com as necessidades de novas tecnologias 

para atender a rotina da indústria farmacêutica, as inovações vitais devem 

considerar: 

• utilização de técnicas de manufatura e distribuição complexas, 

produzidas em lotes menores com uma faixa maior de formulações e embalagens 

diferenciadas devido ao crescente desenvolvimento de novas drogas biológicas;  

• desenvolvimento de tecnologias analíticas de processos permitindo que 

as empresas monitorem seus processos da fabricação contínua e automaticamente, 

em tempo real, ao invés de fazê-lo de forma intermitente e histórica, via amostras e 

controle de qualidade posteriores à fabricação; 

• avanço nos armazenamentos de dados para administrar e manter o 

crescente volume de dados científicos e de produção, cumprindo as exigências das 

agências reguladoras; 

• criação de etiquetas inteligentes nos produtos, que ajudem a gerenciar 

o estoque localizando produtos, detendo falsificações e validando o correto 
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atendimento das prescrições médicas  e também, monitorando a sensibilidade à 

temperatura dos medicamentos através da rastreabilidade da cadeia logística. 

 

Segundo Ferreira (1994), a capacidade competitiva de uma empresa está 

intimamente relacionada à conjugação de gestão e informação tecnológica, devido 

às crescentes exigências do mercado com relação a novos produtos e serviços de 

alto conteúdo tecnológico. Neste contexto, a introdução de novas tecnologias de 

informação nas organizações amplia as potencialidades da informação como 

recurso estratégico, a velocidade com que a interação entre gestão e informação 

ocorre e a qualidade desta ligação. 

De acordo com Espejo e Watt (1988), os principais problemas no 

gerenciamento da informação em uma organização estão relacionados ao limite de 

capacidade no processo de informação (input) e à capacidade de multiplicar os 

efeitos da informação no meio ambiente (output).  

Compreender os sistemas e demais tecnologias de informação no que diz 

respeito à sua relevância, função e estrutura, aumenta as chances de sucesso na 

implementação e implantação dos mesmos, além de facilitar na definição dos papéis 

e postura de todos os componentes do ambiente organizacional. O sistema de 

informação é conceituado como um conjunto de elementos interdependentes, 

logicamente associados para atender à finalidade de gerar informação. As pessoas 

responsáveis pela organização sejam de nível estratégico, tático ou operacional 

podem utilizar tais informações para realizar julgamentos racionais e inteligentes no 

processo de tomada de decisão. Pode-se verificar que o funcionamento do sistema 

de informações não implica, necessariamente, no uso da informática. Em verdade, 

diz respeito aos fluxos de informações, tão relevantes à tomada de decisão, que se 

estabelecem dentro e entre as atividades de uma organização. Constata-se assim 

que a qualidade do sistema determina, na grande maioria das vezes, a qualidade da 

informação resultante. 
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Outro fator a ser considerado é a validação dos sistemas de informações, 

que tem como objetivo criar uma abordagem para documentar que um sistema de 

computação faz e o que se espera que ele faça, funcionando de acordo com as 

especificações pré-determinadas e gerando resultados reprodutíveis. Os que 

desenvolvem sistemas sabem que esta é uma abordagem padrão da validação de 

software, cujos elementos incluem um plano de validação, necessidades do usuário, 

especificações do sistema, documentação de suporte, teste, relatórios de testes de 

validação ou verificação, procedimentos e políticas (GENT, 2002). O processo 

denominado ciclo de vida do desenvolvimento do software é um método estruturado 

em fases para analisar, projetar e construir o software, assegurando que todas as 

partes estejam certas sobre o que esperar das etapas de desenvolvimento, que 

consiste em: planejamento, análise, construção e implementação. 

 

6.4.1 Fase de planejamento 

 

Esta fase é o processo fundamental de compreender porque um sistema 

de informação precisa ser desenvolvido e de determinar como a equipe de projeto 

irá construí-lo. O primeiro passo é a iniciação do projeto, durante a qual se identifica 

o valor de um sistema de computação para o negócio da organização, descrevendo 

como o sistema reduzirá custos ou aumentará lucros. A maioria das idéias para 

novos sistemas provém de fora do departamento de sistemas de informação na 

forma de solicitação, que sumariza uma necessidade de negócio e explica como um 

sistema que supre essa necessidade irá agregar valor ao negócio. Também durante 

essa fase determina-se se o sistema precisa ser validado. Identificando essa 

necessidade, a descrição do projeto se torna mais completa, porém, envolve 

trabalho adicional significativo:  

• atribuindo responsabilidades; 

• identificando metas e os esteios do projeto; 
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• criando equipes de projeto; 

• equipe chave, de validação e de desenvolvimento; 

• criando um plano de validação. 

 

6.4.2 Fase de análise 

 

Neste caso, detalham-se quem irá usar o sistema, o que o sistema fará e 

onde e quando o sistema será usado. Durante esta fase, a equipe do projeto 

investiga sistemas usuais, identifica oportunidades de melhoria e desenvolve um 

conceito para o novo sistema. De acordo com Dennis e Wixom (2002), a fase de 

análise do ciclo de vida do software baseia-se na compilação dos produtos em um 

documento denominado "necessidades do usuário". Estas normalmente são escritas 

por usuários e servem como base para a criação e implementação de um sistema 

automatizado. Um documento típico de necessidades do usuário contém seções 

sobre negócio, usuário e requisitos funcionais. 

 

6.4.3 Fase de projeto 

 

Está relacionado às especificações do sistema e documentação suporte, 

que incluem o manual do usuário e um documento de projeto. Essas especificações 

traduzem as perspectivas de quem o desenvolve em relação a como o sistema irá 

atender às necessidades listadas no documento das necessidades do usuário. Em 

adição, descrevem o projeto global do sistema, incluindo a função e objetivo de cada 

componente, além dos algarismos utilizados, cálculos aplicados e métodos usados. 

Em se tratando da documentação suporte, esta deve conter relatórios, 
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procedimentos, manuais e políticas descrevendo como o sistema foi criado e como 

deve ser usado. 

 

6.4.4 Fases de construção e implementação 

 

Na fase de construção, o sistema é codificado e testado pela equipe de 

desenvolvimento. O teste de validação e verificação ocorre durante a fase de 

implementação e inclui instalação, operação e qualificação de desempenho, sendo 

criados um relatório de validação e um manual de procedimentos e políticas. Estes 

testes são realizados para analisar e comprovar o sistema de forma a determinar se 

o mesmo desempenha corretamente as funções descritas. 

Em áreas de P&D, o planejamento e gestão da informação, como recurso 

vital e, portanto estratégico, necessita além de infra-estrutura tecnológica, que 

descrevemos acima em relação à criação de um software e validação do mesmo, 

necessitam do estabelecimento de políticas, planos, métodos e capacitação de 

recursos humanos, portanto através de troca de parcerias entre os analistas de 

sistemas em conjunto com os gerentes de projetos de pesquisa têm possibilidade e 

potencial para exercer impacto sobre o ambiente informacional. Impacto este, já 

possível, com a utilização: 

• de CAD (Computer Aided Design) no trabalho de reconcepção ou 

criação de novos produtos, aumentando a velocidade de lançamento de produtos e 

modificações; 

• de CAD, de forma conjunta, por duas ou mais áreas de pesquisa, 

promovendo o trabalho simultâneo e automatizado;  

• de parcerias de dados que promovem a cooperação entre 

organizações de pesquisa trazendo vantagens para ambas; 
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• de EDI (Eletronic Data Interchange), por meio de interconexões entre 

áreas de pesquisa, trazendo como benefícios a economia de redigitação, redução de 

custos de redigitação de informações, prazos enxutos de execução; 

• de trabalhos em grupo promovendo a colaboração à distância de 

pequenos grupos interligados trocando experiências de forma rápida e flexível; de 

reuniões eletrônicas cujo acesso faz com que as informações fluam de maneira 

acurada e com maior rapidez. 

 

Podemos concluir que a tecnologia, aliada ao progresso da ciência 

molecular e às constantes inovações na indústria farmacêutica através dos seus 

centros de pesquisa e desenvolvimento, ajudará a viabilizar soluções de tratamento 

específicas; reduzir os custos de desenvolvimento de drogas; diminuir o prazo médio 

de desenvolvimento de produtos; aumentar os indicadores de êxito entre a primeira 

dose a seres humanos e a comercialização; aperfeiçoar a qualidade dos processos 

de desenvolvimento e manufatura; e reduzir custos operacionais em processos de 

suporte. Isso trará retornos financeiros mais elevados aos acionistas e um futuro 

promissor para a indústria. 

 

6.5 Prospecção da Biodiversidade 

 

O conceito de biodiversidade envolve tanto uma dimensão quantitativa, 

número de genes, espécies e ecossistemas, quanto qualitativa, isto é, a “saúde” das 

realidades biológicas e dos ambientes onde ocorrem. A biodiversidade é um termo 

utilizado para definir o grau de variedade na natureza, incluindo tanto o número 

quanto à freqüência de genes, espécies e ecossistemas em determinada região. É 

normalmente considerada em três níveis diferentes: diversidade genética, 

diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas. 
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A busca na biodiversidade de recursos genéticos e bioquímicos que 

possam ser transformadas em produtos comercializáveis é realizada há várias 

décadas, e são as empresas farmacêuticas e os institutos  de pesquisa voltados 

para as áreas da saúde os que mais se dedicam a esta atividade, conhecida como 

bioprospecção. 

As pesquisas para o desenvolvimento de novas drogas ou outros tipos de 

produtos oriundos de países avançados tecnologicamente, utilizam a biodiversidade 

dos países desprovidos das capacitações técnicas e científicas e que possuem 

poucos recursos financeiros para investimento em pesquisa. 

Até o final da década de 80 as condições nas quais a bioprospecção era 

praticada não eram muito questionadas. A demanda por recursos genéticos e 

bioquímicos pelas empresas farmacêuticas estava em baixa desde o início dos anos 

70, pois as pesquisas eram baseadas na diversidade molecular provida por 

processos sintéticos. Com a introdução de novos equipamentos de pesquisa, muito 

mais rápidos e eficientes, a capacidade de testar amostras de produtos naturais foi 

aumentada de uma média de 10.000 compostos por ano para mais de 1.000.000 por 

ano podendo ser realizada em menos de seis meses, se esforços exclusivos forem 

dedicados. Isso possibilitou a volta em larga escala dos recursos genéticos e 

bioquímicos ao P&D das grandes empresas. As fontes de biodiversidade preferidas 

eram as florestas tropicais, que estavam sendo destruídas em ritmo acelerado. 

Os países provedores de biodiversidade não impunham muitas restrições 

às pesquisas conduzidas pelas empresas ou institutos de pesquisa estrangeiros. Às 

vezes, pesquisadores locais eram convidados a participar de projetos, mas com 

funções limitadas e em muitos casos, serviam apenas como guias para a coleta de 

amostras em campo. Os benefícios gerados, que poderiam ser expressivos caso um 

novo medicamento fosse desenvolvido e obtivesse sucesso no mercado, não eram 

compartilhados. Os países provedores pouco ou nada recebiam pelos recursos 

genéticos e bioquímicos, enquanto os desenvolvedores dos produtos ficavam com 

os lucros. 



 189

Havia um entendimento global que considerava os recursos genéticos 

como patrimônio da humanidade e, portanto de livre acesso. A partir do final dos 

anos 80 e início de 90 essa tese começou a ser questionada, especialmente pelos 

países provedores que possuíam a soberania sobre seus recursos genéticos e 

bioquímicos. Eles perceberam que poderiam alavancar recursos através de sua 

biodiversidade. Assim como os recursos naturais, a exploração da biodiversidade 

não poderia ser conduzida livremente, pois os "proprietários" deveriam permitir e ser 

recompensados. 

O embate entre as visões das empresas, que queriam conservar a 

biodiversidade - vista como fonte promissora de moléculas e genes que poderiam se 

tornar produtos rentáveis - e os países provedores, que queriam obter rendimentos 

pelo acesso à biodiversidade, possibilitando custear a conservação da 

biodiversidade e promover o desenvolvimento interno, levou às negociações que 

resultaram na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

Assinada em 1992 por mais de 120 países, provocou grandes mudanças 

no enfoque sobre diversos assuntos relacionados ao manejo sustentável da 

biodiversidade, como conservação in-situ27 e ex-situ28, uso sustentável dos recursos 

biológicos, acesso aos recursos genéticos e tecnologias relevantes, repartição dos 

benefícios, biossegurança e provisão de novos e adicionais recursos financeiros. 

Uma das principais decisões implantadas pela CDB foi garantir a soberania dos 

países sobre seus recursos genéticos. 

Com a entrada em vigor da CDB, os projetos de pesquisa de recursos 

genéticos e bioquímicos tiveram que se adaptar às novas condições. Agora, as 

empresas e instituições de pesquisa estrangeiras teriam que pedir autorização 

prévia para poder ter acesso à biodiversidade, e dependendo da capacitação técnica 

dos países provedores, teriam que firmar acordos formais com as instituições 

legalmente reconhecidas como provedoras de biodiversidade. Repartição dos 

benefícios, inclusive com as comunidades tradicionais e povos indígenas, e 

                                                           
27 Condição in situ é a condição de uma determinada espécie em seu habitat natural; 
28 Condição ex situ é manutenção de amostra de componente do patrimônio genético fora de seu 

habitat natural, em coleções vivas ou mortas. 
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transferência de tecnologia também teriam participações destacadas nos novos 

projetos de pesquisa. 

O primeiro programa de bioprospecção "moderno", embora anterior a 

CDB, foi o da Costa Rica, em 1991, conduzido pelo Instituto Nacional de 

Biodiversidade da Costa Rica (INBio) ,uma organização privada, autônoma e sem 

fins lucrativos, criada pelo Ministério de Recursos Naturais, Energia e Minas 

(MIRENEM). Um acordo firmado com a Merck, uma das maiores empresas 

farmacêuticas do mundo, foi um marco nestas atividades, causando intensa 

polêmica. Foi o primeiro contrato que concebia o retorno de parte dos benefícios, por 

meio de pagamentos de royalties sobre os produtos que viessem a ser 

comercializados, para o país provedor. O INBio por sua vez, comprometia-se a 

repassar para o MIRENEM, 50% dos valores recebidos e 10% dos royalties que 

viessem a ser pagos. Esses recursos seriam destinados exclusivamente a 

conservação da biodiversidade costarriquense, em especial aquelas que estavam 

sendo utilizadas para a bioprospecção. No rastro do INBio, outros programas foram 

desenvolvidos, a maioria conduzida por instituições dos países desenvolvidos. Entre 

eles merece destaque o International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG), 

patrocinado por instituições do governo americano e atuando em diversos países da 

América Latina e da África. (FIC,1997) 

O Brasil, possuidor da biodiversidade mais rica do planeta, começou a 

estruturar seu próprio programa de bioprospecção em 1997. Era o 

PROBEM/Amazônia sob a responsabilidade da Secretaria de Coordenação da 

Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. Em março de 1999, a Bioamazônia - 

Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia foi 

qualificada pelo Governo Federal como organização social visando implementar o 

programa. 
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6.5.1 Programas de Prospecção da Biodiversidade (PP B) 

 

A bioprospecção consiste na busca de recursos genéticos e bioquímicos 

que possam dar origem a produtos comercializáveis, principalmente para as 

indústrias farmacêuticas, biotecnológicas e de alimentos. As indústrias de 

fitoterápicos, óleos essenciais, corantes, biorremediação e bioinseticidas também 

podem se beneficiar da bioprospecção, mas elas têm sido menos atuantes junto aos 

programas de bioprospecção. É comum encontrar o termo recurso genético (definido 

como os genes encontrados nos animais e plantas e que têm real ou potencial valor 

comercial) englobando os recursos bioquímicos, já que estes são baseados em 

informação genética.  

Os interesses que impulsionam os programas de bioprospecção vêm de 

três direções e precisam caminhar juntos para que os programas possam ser 

exeqüíveis:  

Interesses econômicos das empresas e institutos de pesquisa, 

desenvolvimento sócio-econômico e conservação da biodiversidade. Os interesses 

de empresas surgem na busca de recursos genéticos que possam dar origem a 

novos produtos comercialmente viáveis. Os países provedores tentam obter nos 

programas de bioprospecção recursos para conservar sua biodiversidade e 

estimular o desenvolvimento sócio-econômico. Melhorar a capacitação técnico-

científica, gerar novos empregos e aumentar a renda são benefícios indiretos que 

podem ser catalisadores de outros benefícios. 

Até a assinatura da CDB, os recursos genéticos eram considerados 

patrimônio da humanidade. Qualquer interessado em pesquisar e/ou explorar 

poderia fazê-lo sem que fosse necessário ressarcir os países provedores. Essa 

posição não era aceita por esses países e por grupos ambientalistas, que exigiam 

alguma forma de compensação ou de divisão dos benefícios obtidos pelas empresas 

com a comercialização de produtos desenvolvidos a partir dos recursos genéticos 

"pirateados". Dias (1996) afirma que "os interesses conflitantes entre as nações 



 192

consumidoras e mantenedoras da biodiversidade estão preocupados em obter 

maiores retornos econômicos do uso de seu patrimônio biológico”. 

Nas práticas de bioprospecção "antigas", as empresas, universidades, 

jardins botânicos e programas de cooperação governamentais, todos de países 

consumidores de biodiversidade, por meio de convênios com universidades e órgãos 

oficiais de países provedores, ou de uma atuação própria e puramente "informal", 

coletavam e extraíam plantas, pequenos animais e microorganismos que pudessem 

ser úteis aos seus próprios programas de desenvolvimento tecnológico e industrial 

(HATHAWAY, 1994). 

As participações de cientistas locais, quando havia convênios formais, 

concentravam-se nas fases de coleta de amostras ou de pesquisas básicas. Neste 

caso, quando um país possuía razoável capacidade de pesquisa, era possível que 

seus cientistas participassem de pesquisas mais avançadas e obtivessem benefícios 

concretos, como recursos materiais e financiamentos, além de aparecerem como co-

autores de trabalhos científicos a partir de estudos das amostras coletadas. Caso 

fosse necessária a extração contínua de material para a produção de um produto 

desenvolvido a partir das amostras coletadas, poderia ser assinado um contrato de 

fornecimento de matéria-prima entre a empresa interessada e representante do 

governo ou comunidades envolvidas. Quando fosse interessante política ou 

economicamente para as empresas, as comunidades poderiam agregar valor à 

matéria-prima através de algum tipo de beneficiamento. 

A premissa dos programas de bioprospecção é que são necessárias 

políticas e instituições apropriadas para que os valores comerciais obtidos pelos 

recursos genéticos e bioquímicos se tornem uma força positiva para o 

desenvolvimento e a conservação dos ecossistemas, podendo ser desdobrada e 

analisada em três pontos fundamentais. O primeiro refere-se às políticas e 

instituições apropriadas. O segundo diz respeito ao valor comercial obtido pelos 

recursos genéticos e bioquímicos, e o último está relacionado aos limites da 

bioprospecção como instrumento de desenvolvimento e de conservação dos 

ecossistemas. 
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Todos os governos têm, ou deveriam ter uma estratégia de 

desenvolvimento econômico, abrangendo políticas específicas para regiões 

geográficas e setores da economia. A biodiversidade também necessita de uma 

estratégia de conservação desde que, obviamente, seja de interesse do país. A 

definição destas estratégias deve ser coerente para evitar que ações previstas para 

estimular o crescimento econômico causem danos irreparáveis à biodiversidade, e 

que preocupações excessivas com a conservação impeçam a geração de empregos 

e aumento de renda de uma região carente. 

A criação de instituições específicas para programas de bioprospecção 

deve ser criteriosa. O primeiro passo é definir quais serão as funções que elas irão 

desempenhar. Se for apenas de negociação, poucas pessoas com extrema 

habilidade em negociações internacionais serão necessárias. Caso a coleta de 

amostras em campo, a produção de extratos e a identificação das propriedades 

destes extratos forem funções desejadas, serão necessários técnicos especializados 

em taxinomia, biologia, química e outras especialidades. 

Ressalta-se que a capacidade de negociação é um elemento decisivo 

para que sejam obtidas condições favoráveis ao país. Países provedores de 

biodiversidade tendem a ter pouca experiência em negociar contratos envolvendo 

pesquisa e desenvolvimento biotecnológico. Do outro lado da mesa estão 

negociadores experientes que buscam maximizar os benefícios para suas 

empresas. Estas não estão negociando a conservação da biodiversidade, mas a 

manutenção de áreas que acreditam ser capazes de fornecer recursos genéticos 

que poderão se tornar produtos altamente rentáveis. Fraqueza no momento de 

negociar pode significar prejuízos não só econômicos, mas principalmente levar ao 

desperdício de oportunidades que poderiam conciliar conservação com 

desenvolvimento sócio-econômico do país. 

O segundo ponto a ser destacado é o valor comercial gerado pelos 

recursos genéticos. O crescente retorno do interesse comercial pelos recursos 

genéticos não garante que os investimentos realizados serão transformados em 

conservação da biodiversidade. Historicamente os recursos genéticos sempre foram 

considerados herança da humanidade, bens que poderiam ser livremente 
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acessados. Bioprospecção não regulamentada e necessidades de amostras para 

P&D podem levar à excessiva exploração de espécies que demonstrem potencial 

para o desenvolvimento de produtos comerciais promissores.  

Políticas de desenvolvimento econômico e de conservação da 

biodiversidade são necessárias, assim como instituições capazes de conduzi-las. 

Mesmo considerando uma situação perfeita, com políticas realistas e instituições 

cumprindo suas funções, é preciso ter bem claro os limites dos benefícios que os 

programas de bioprospecção podem proporcionar à conservação da biodiversidade 

e ao desenvolvimento sócio-econômico. Mesmo sendo difícil quantificar os 

benefícios não se deve esperar que muitas drogas milionárias sejam descobertas e 

que financiem a conservação total da região que está sendo prospectada. A 

bioprospecção deve ser entendida como um instrumento complementar na 

estratégia de conservação da biodiversidade adotada pelos países, desde que suas 

contribuições aperfeiçoem os benefícios que possam ser obtidos pelos países 

participantes e todas as pessoas interessadas. Porém existem situações em que 

não cabe a bioprospecção, dada a fragilidade de determinados ecossistemas. 

Os grupos que costumam participar dos programas de bioprospecção 

podem ser classificados em: 

• PPrroovveeddoorreess: departamentos de governos federais, estaduais ou 

municipais, administradores de áreas protegidas, comunidades locais e indígenas e 

proprietários privados; 

• CCoolleettoorreess: jardins botânicos, departamentos de universidades, 

institutos de pesquisa, empresas privadas, comunidades locais ou indígenas, 

indivíduos; 

• UUssuuáárr iiooss: empresas farmacêuticas, de sementes, agroquímicas, de 

biotecnologia e outras que possam transformar a biodiversidade em produtos 

através de pesquisa. 
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Os provedores detêm a posse da biodiversidade. Cabem a eles as 

permissões de acesso. Os governos devem garantir que os programas de 

bioprospecção sejam coerentes com as estratégias de desenvolvimento econômico 

e de conservação da biodiversidade. É importante salientar este ponto e incluir 

outras políticas que interagem direta ou indiretamente com os programas, como as 

áreas de ciência e tecnologia, educação, saúde, comércio e indústria. Para avaliar o 

potencial do país como provedor de biodiversidade e serviços de prospecção, os 

governos devem trabalhar em conjunto com instituições públicas ou privadas, para 

determinar quais os possíveis mercados e que tipos de produtos e serviços são 

necessários em cada mercado, para descobrir que tipos de regulamentações de 

segurança, eficácia e qualidade serão necessários para a comercialização dos 

produtos e quais são as demandas dos consumidores, em termos de padrões de 

qualidade em cada mercado alvo (TEN KATE, 1995). 

Em relação aos coletores, estes podem ser nacionais ou estrangeiros. 

Sua função básica é a intermediação entre provedores e usuários, suprindo estes 

com recursos genéticos coletados junto aos provedores. Seus propósitos podem ser 

variados. Alguns buscam o lucro, outros a conservação e o desenvolvimento 

econômico. Devem trabalhar segundo as leis de acesso dos países provedores. 

Como muitos países não possuem estas leis, os coletores devem estabelecer um 

código de conduta voluntário. A questão mais importante é a legitimidade de sua 

atuação, devendo ser reconhecida legalmente como agente de coleta de amostras. 

Do ponto de vista dos usuários, os coletores devem ter as seguintes 

qualidades (LAIRD, 1993): 

• supervisão por cientistas qualificados e acesso ao conhecimento 

taxionômico para a correta identificação de amostras; 

• excelente administração e gerenciamento; 

• condições políticas e econômicas estáveis nos países provedores; 

• população local alfabetizada e com conhecimentos;  
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• segurança que o coletor irá continuar a funcionar pelo menos enquanto 

durar o contrato. 

 

Os usuários são essenciais nos programas de bioprospecção, pois estão 

posicionados entre a biodiversidade e os mercados. Introduzem recursos 

financeiros, científicos, equipamentos e outros recursos complementares para que, 

ao transformarem biodiversidade em produtos, obtenham lucros. Obtendo resultados 

positivos, as empresas tendem a continuar as pesquisas com a biodiversidade e a 

manter em funcionamento os programas. 

Dentre as indústrias que buscam na biodiversidade novos produtos, a 

farmacêutica é a mais influente. A estrutura desta indústria está passando por uma 

profunda mudança, a saber: envelhecimento da população determinando novos 

tipos de drogas, maior participação dos medicamentos genéricos no mercado, 

diminuição do prazo de proteção de drogas inovadoras pela rapidez de entrada de 

produtos concorrentes e os avanços tecnológicos que são, em parte, derivados da 

busca das empresas por soluções para estes desafios. Percebe-se a dimensão dos 

desafios que as empresas farmacêuticas estão enfrentando. A necessidade de 

oferta de drogas inovadoras exige a utilização de todas as possibilidades de fonte de 

compostos. As inovações tecnológicas citadas acima permitiram que a 

biodiversidade voltasse a ser incluída no P&D das grandes empresas. 

Os produtos naturais, ao contrário de algumas previsões, voltaram a ser 

procurados para a pesquisa. A quantidade de novas moléculas inéditas, já testadas 

pelos anos de evolução, sua diversidade estrutural, a mistura complexa de 

compostos e a grande quantidade de compostos dentro de um organismo, são 

fatores que tornam os produtos naturais especiais quando comparados com os 

compostos sintéticos. 

Hoje podemos contar com empresas especializadas em bibliotecas de 

compostos químicos, que através de programas de screening prestam serviços aos 

grandes laboratórios. Para as empresas o custo de acesso aos compostos é mais 
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importante que a origem destes. Não faz diferença se uma droga é desenvolvida a 

partir de uma biblioteca de compostos sintéticos ou naturais. Se o custo desta última 

começar a ficar incompatível com as estimativas de receitas para os medicamentos 

que se buscam, seu uso começará a ser questionado. Algumas empresas alegam 

que os custos de acesso à biodiversidade aliado às complicadas negociações com 

diversos interlocutores de países provedores e sobre a divisão de benefícios com 

comunidades locais e indígenas, está tornando a prospecção da biodiversidade 

nestes países muito difícil de ser realizada. 

A análise das etapas do desenvolvimento de novas drogas servirá como 

exemplo para verificar a relação entre os grupos envolvidos nos programas de 

bioprospecção. A primeira etapa do desenvolvimento de novas drogas é a 

determinação de qual será a estratégia de busca de compostos. Geralmente é 

determinada pela empresa que fará as pesquisas, mas pode haver participação dos 

coletores. Caso os coletores trabalhem junto com comunidades indígenas que 

tenham conhecimentos sobre usos de plantas medicinais, eles podem induzir as 

empresas a adotarem a abordagem etnobotânica. 

Definida qual ou quais serão as estratégias de busca, passa-se para a 

obtenção de extratos para serem testados. Aqui o papel dos provedores é vital. A 

definição das condições ao acesso aos recursos genéticos pode tornar a prospecção 

um processo positivo ou negativo. Não menos importante é o papel dos coletores. 

Como visto, é preciso que eles tenham sucesso na contínua oferta de extratos para 

serem testados. Tendo êxito em descobrir compostos com atividades biológicas de 

interesse, a empresa farmacêutica não precisará mais dos outros grupos, podendo 

conduzir o restante da pesquisa. Entretanto, caso sejam necessários novos extratos, 

o ciclo recomeça. Em suma, as relações entre provedores, coletores e usuários 

concentram-se na fase exploratória do desenvolvimento de novas drogas, mais 

especificamente na obtenção de extratos. 
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6.5.2 A prospecção da biodiversidade no cenário bra sileiro 

 

O Brasil tem buscado, ao longo das últimas três décadas, agregar sua 

competência científico-tecnológica para a produção de drogas terapêuticas a partir 

de plantas medicinais oriundas da biodiversidade nacional. O primeiro empenho 

nesse sentido, e anterior à abordagem sobre uso sustentável da biodiversidade, foi a 

Central de Medicamentos (CEME), por intermédio do Programa de Pesquisa de 

Plantas Medicinais (PPPM). Alguns programas para a bioprospecção têm sido 

propostos tanto pelo governo federal quanto governos estaduais, principalmente os 

voltados à produção de medicamentos oriundos de plantas medicinais e do 

conhecimento tradicional a elas associado. Entretanto, esses programas são ainda 

recentes e sequer teve suas atividades avaliadas, como o Programa Brasileiro de 

Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia (Probem 

da Amazônia), do Ministério do Meio Ambiente, e o Programa Mineiro de 

Bioprospecção Farmacêutica. 

Mais recentemente, o Ministério da Saúde esboçou uma proposta de 

política denominada “Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos”, que visa garantir o acesso e uso racional das plantas medicinais e 

dos medicamentos fitoterápicos, com segurança, eficácia e qualidade, contribuindo 

assim para o desenvolvimento do setor produtivo farmacêutico privado. Dentre as 

diretrizes da proposta do Ministério da Saúde para tal política, evidenciam-se a 

preocupação com a capacitação e a qualificação de recursos humanos, bem como 

resgatar, valorizar, embasar cientificamente e validar o conhecimento, a produção e 

o uso popular de plantas medicinais para o uso como medicamentos fitoterápicos. 

Sabemos que o maior potencial econômico da biodiversidade está 

associado à descoberta de novas drogas derivadas diretamente ou sintetizadas a 

partir de recursos biológicos, principalmente plantas medicinais conhecidas da 

tradição popular. Assim, a competência de um país para desenvolver atividades de 

bioprospecção está intimamente relacionada com a própria capacidade que esse 
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país tem para o desenvolvimento de drogas terapêuticas a partir de plantas 

medicinais. 

Possuindo o Brasil a maior biodiversidade do mundo, estimada em cerca 

de 20% do número total de espécies do planeta, é no campo do desenvolvimento de 

novos medicamentos que reside sua maior potencialidade. Se analisarmos o número 

de medicamentos obtidos direta ou indiretamente a partir de produtos naturais a 

afirmação é facilmente comprovada. 

A terapêutica moderna, composta por medicamentos com ações 

específicas sobre receptores, enzimas e canais iônicos, não teria sido possível sem 

a contribuição dos produtos naturais, notadamente das plantas superiores, das 

toxinas animais e dos microorganismos. Temos como exemplo as estatinas, que 

responderam por um mercado de US$ 19 bilhões em 2002. (CALIXTO, 2003) 

A composição total da biodiversidade brasileira não é conhecida e talvez 

nunca venha a sê-lo, tal a sua magnitude e complexidade. Sabe-se, entretanto, que 

o percentual de ocorrência em território nacional, na plataforma continental e nas 

águas jurisdicionais brasileiras é elevado, portanto, é fácil inferir que o número de 

espécies terrestres e marinhas ainda não identificadas no Brasil pode chegar à 

ordem de dezena de milhões. 

Assim, a biodiversidade brasileira reveste-se de uma importância 

estratégica ímpar, principalmente para atividade de bioprospecção, que vem a ser a 

exploração da diversidade biológica por aqueles recursos considerados de valor 

comercial e que, eventualmente, pode fazer uso do conhecimento de comunidades 

indígenas ou tradicionais. Contudo, estas atividades expressam as especificidades 

estruturais dos países biologicamente ricos, a saber: o aparato jurídico-institucional 

para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e a competência científico-

tecnológica para o desenvolvimento de drogas terapêuticas a partir da 

biodiversidade, sendo, portanto, associada à indústria farmacêutica. 

Nota-se que há uma evidente tendência de crescimento na área de 

fitoterápicos, e não seria difícil para a indústria brasileira chegar, em breve, a ter 
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10% de sua produção originária dessa fonte. Tendo em vista o aumento do mercado 

internacional para esses medicamentos e a sua biodiversidade, o Brasil possui 

enorme potencialidade e vantagens, em comparação ao mercado de medicamentos 

sintéticos, pois o setor farmacêutico brasileiro, por não dispor de recursos suficientes 

para investir pesadamente em P&D, não teve condições de desenvolver um dos elos 

mais importantes da cadeia produtiva de medicamentos, no caso, a produção de 

fármacos. Assim, as empresas nacionais desenvolveram-se basicamente como 

copiadoras, prejudicando e ameaçando a competitividade da indústria farmacêutica 

brasileira. 

Alguns gargalos dificultam a atuação das empresas farmacêuticas 

brasileiras na área de fitoterápicos: a falta de porte das firmas nacionais para realizar 

os altos investimentos necessários em P&D, ao mesmo tempo em que o país ainda 

não consegue repassar o conhecimento produzido nas universidades e centros de 

pesquisa para o setor produtivo, e o descompasso entre áreas de pesquisa e 

produção. É importante ressaltar que essa falta de investimentos é o fator de maior 

peso a dificultar o crescimento dos fitomedicamentos no Brasil, embora os custos de 

desenvolvimento de um medicamento a partir de plantas sejam menos vultosos que 

os envolvidos no desenvolvimento de um medicamento sintético tradicional. Estima-

se que um fitofármaco demande cerca de US$ 10 milhões e um tempo de cerca de 

seis anos para o seu completo desenvolvimento. 

Embora existam hoje no Brasil esforços sendo demandados na direção de 

se fazer P&D de fitoterápicos e fitofármacos nas universidades e centros de 

pesquisa, tais esforços raramente estão associados a empresas, o que torna esses 

empenhos inviáveis para descoberta e P&D dessas substâncias. Prova disso são os 

poucos grupos de pesquisa e desenvolvimento de produtos naturais ligados a 

empresas, como se pode ver na Tabela 6. 
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Tabela 6  – Grupos de P&D de produtos naturais ligados a empresas 

EMPRESA UNIVERSIDADE 
The Bpdy Shop UFPA, Dep. Química 
IRDA, CAEM  
Ativus Farmacêutica Unicamp 

Laboratório Catarinense 
UFSC – Dep. Química e Farmacologia; 
Unicamp 

Biosintética Unifesp e USP 
Rhodia CPQBA; IQ Unicamp; UFPB 
Aché CPQBA; Unicamp; USP 

Diversas 
Incubadora de Empresas UFPA 
PADETEC e UFC 

Extracta Incubadora de Empresas Bio-Rio 
Phytopharmaceuticals (EUA) ESALQ 

 

Apesar dos esforços para se efetuar P&D de fitomedicamentos no Brasil, 

estes ainda necessitam de estratégias, tais como políticas governamentais 

específicas para fitoterápicos, de modo semelhante ao que foi feito com os 

medicamentos genéricos. Essas políticas poderiam incentivar a formação de uma 

rede com o objetivo de ampliar a competência, em âmbito nacional, das atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, com o suprimento de apoio financeiro para infra-

estrutura laboratorial, formação de recursos humanos especializados e 

desenvolvimento de trabalhos mutiinstitucionais, congregando centros de pesquisa, 

laboratórios oficiais e privados e comunidades indígenas e tradicionais. 

O patenteamento e a legislação na área de biotecnologia são pontos 

bastante polêmicos que envolvem, além das referidas comunidades, interesses 

nacionais e internacionais de Estado, empresas, laboratórios, cientistas, intelectuais 

e políticos. 

Outros fatores tais como, a existência de regras claras quanto ao acesso 

e remessa do patrimônio genético, da partição de benefícios derivados da 

biprospecção, a implantação de ações contínuas de apoio financeiro e o incentivo a 

projetos cooperativos entre universidade-empresa, poderão permitir um salto de 

qualidade no parque industrial brasileiro de fitomedicamentos e a oferta de produtos 

competitivos e inovadores neste mercado de grande potencial econômico. 
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7. MARKETING ESTRATÉGICO ASSOCIADO À INOVAÇÃO NO SE TOR 

FARMACÊUTICO 

 

O processo de desenvolvimento de novos produtos normalmente se inicia 

pela síntese química de uma nova substância ou pela extração de princípios ativos 

de fontes naturais. Descoberto o novo princípio, este deverá passar por inúmeros 

testes e estudos, quando se observarão sua ação terapêutica e suas características 

farmacológicas. Em um segundo estágio, a preocupação volta-se para o 

desenvolvimento de processos industriais de fabricação e para a variabilidade 

econômica da produção dos fármacos. Busca-se conseguir na prática o bom 

rendimento dos processos conhecidos na teoria, pelo dimensionamento correto da 

aparelhagem e dos equipamentos a serem utilizados, ou seja, a melhor planta e 

tamanho de fábrica ou linha de produção a ser instalada. O último estágio 

tecnológico refere-se ao marketing e à comercialização dos produtos. Nesta fase, o 

foco tem que ser bem definido, de acordo com o tipo de medicamento, pois tratando-

se de um produto ético, a propaganda é orientada principalmente para a classe 

médica e não para o consumidor final. Estes produtos representam mais de 95% da 

produção e implicam um esforço maior que o da propaganda comum (CARVALHO, 

TEIXEIRA, 2002). 

De acordo com a American Marketing Association, marketing é o 

processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção 

e distribuição de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais. Kotler (2003) define gestão de marketing como 

a arte e a ciência de escolher os mercados-alvo e de conquistar, reter e cultivar 

clientes, por meio da criação, comunicação e fornecimento de valor superior para os 

clientes. É também a arte de ajudar os clientes a tornarem-se ainda melhores, 

portanto, as palavras-chave dos profissionais de marketing são qualidade, serviços e 

valor. Um dos fundamentos teóricos do conceito de marketing é a teoria da escolha 

individual, cujo pressuposto é o bem-estar da sociedade e o resultado da 
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convergência entre os interesses individuais do comprador e do vendedor, por meio 

da troca voluntária e competitiva. 

O marketing estratégico tem como objetivo principal estabelecer diretrizes 

para o gerenciamento do negócio da empresa, qualquer que seja seu ramo de 

atuação, durante certo período de tempo. Os planos normalmente são centrados em 

alcançar objetivos bem definidos, tais como: crescimento, desenvolvimento de 

produtos, diversificação de portfólio, mudança de público alvo, etc. Geralmente, o 

primeiro passo para a implantação de um planejamento estratégico é a resolução 

dos conflitos internos da empresa, que naturalmente existem, quando cada setor 

encontra-se desvinculado dos demais e cada um tem uma meta a ser alcançada, 

que não é necessariamente a mesma dos outros setores. A solução dos conflitos por 

meio do comprometimento mútuo é a primeira etapa para que a implantação da 

estratégia da empresa seja bem-sucedida. 

A função principal de uma estratégia é dar aos gerentes direção para 

onde e como gerenciar a área de negócio durante um período de tempo. Há vários 

tipos de estratégias que são definidas pelas empresas: estratégias de crescimento, 

penetração de mercado, desenvolvimento de mercado e de produtos, diversificação, 

etc. Para uma estratégia ser efetiva, deve se assegurar que todos os departamentos 

estejam trabalhando pelo mesmo objetivo. Muitas das ações acima citadas deverão 

aumentar os custos de manufatura, ou mesmo no departamento de vendas, os quais 

podem ser justificados por meio do volume superior de vendas (SFEIR, 2003). 

Os fabricantes, em sua maioria, não vendem seus produtos para os 

consumidores finais, podendo existir entre eles vários intermediários realizando 

diversas funções. Para Kotler (2000) estes intermediários constituem um canal de 

marketing denominado comercial ou de distribuição. De acordo com Coughlan et al. 

(2002), “um canal de marketing é um conjunto de organizações interdependentes 

envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou 

consumo”. Para Rosenbloom (2001), “um canal de marketing, também chamado de 

canal de distribuição, é a rede de organizações que cria utilidades de tempo, lugar e 

posse para consumidores e usuários empresariais. Além disso, os processos 
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comportamentais de maior importância em canais de marketing são o poder e o 

conflito”. 

A tendência da indústria farmacêutica consiste em promover uma 

integração entre os segmentos de diagnóstico, medicamentos, planos e serviços que 

dão assistência a pacientes portadores de uma doença específica. Capela (2002) 

propôs que a indústria farmacêutica assuma um papel de liderança no processo, 

flexibilizando e adaptando a condução dos negócios e o tratamento dos pacientes. A 

receita para se assumir essa liderança inclui medidas como desenvolvimento de 

drogas mais específicas, criadas a partir de conceitos como biotecnologia e a 

reestruturação do departamento de P&D.  

Para as empresas manterem-se competitivas em âmbito global, faz-se 

necessária a atuação equilibrada entre inovação, necessidades comerciais e foco 

em marketing e em pesquisa. 

É fato que a expansão do setor farmacêutico é favorecida pela 

combinação entre o lançamento contínuo de novos produtos e atividades de 

marketing. A capacidade de deter uma intensa força de vendas e canais de 

comercialização revela o nível, a rapidez e a intensidade com que uma empresa 

pode penetrar no mercado e ainda manter vendas crescentes de produtos novos, 

renovados e velhos. 

Sabe-se que a indústria farmacêutica é altamente internacionalizada e 

movimenta um mercado mundial de cerca de US$ 500 bilhões/ano, concentrado nas 

nações desenvolvidas como os Estados Unidos, União Européia e Japão que 

respondem por 85% desse mercado. Já os países pobres e em desenvolvimento, 

como o Brasil, detêm 80% da população mundial e respondem por menos de 20% 

das vendas farmacêuticas (MARQUES, 2002). Entre as classes terapêuticas que 

fazem parte deste faturamento pode-se dizer que cerca de 12% desse mercado 

correspondem aos tratamentos cardiovasculares, seguidos pelo tratamento do 

sistema nervoso central, alimentar/metabólito, respiratório, anti-infeccioso, músculo-

esquelético, geniturinário, citostático e dermatológico. 
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De acordo com a Intercontinental Medical Statistics (IMS) há cerca de 10 

mil fabricantes de produtos farmacêuticos, embora 100 deles sejam responsáveis 

por cerca de 90% de todos os produtos destinados ao consumo humano. As 10 

maiores multinacionais farmacêuticas respondem por mais de metade das vendas 

do setor, conforme mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Maiores empresas da Indústria Farmacêuti ca Mundial por vendas – 2005 

EMPRESAS US$ Bil MAT 

dec 2005 

Pfizer 47.7 

GlaxoSmithKline 34.7 

Sanofi-Aventis 30.1 

Novartis 28.5 

Johnson&Johnson 25.3 

AtraZeneca 24.1 

Merck & Co. 23.5 

Roche 19.8 

Abbot 15.7 

Bristol-Myers Squibb 14.7 

 

No cenário internacional, as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tentam criar blockbusters29 inserindo assim um ambiente favorável em investimentos 

de alguns milhões de dólares para sustentar as vendas de produtos novos e antigos 

por longos períodos. Isso justifica como se pode observar na Tabela 8, onde os 10 

medicamentos mais vendidos no mundo totalizam vendas superiores a US$ 50 

bilhões em 2004, com dois redutores de colesterol (Lipitor da Pfizer e o Zocor, da 

Merck) que há anos se encontram entre os 10 mais vendidos.   

 

                                                           
29 Medicamentos com vendas anuais superiores a US$ 1 bilhão. 
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Tabela 8 – Principais produtos de marca vendidos: v endas globais – 2004 

PRODUTO/CALSSE 

TERAPÊUTICA 
PRINCÍPIO ATIVO 

VALOR 

(US$ Bilhões) 

Lipitor (redutor de colesterol) Atorvastatina 12,0 

Zocor (redutor de colesterol) Sinvastatina 5,9 

Plavix (antitrombótico) Clopidrogel 5,0 

Nexiu, (antiulceroso) Esomeprazol 4,8 

Zyprexa (antipsicótico) Olanzapina 4,8 

Norvasc (anti-hipertensivo) Anlodipina 4,8 

Seretide / Advair (antiasma) Salmeterol + 

Fluticasona 

4,7 

Erypo (hematopoiéticos) Alfa Eritropoetina 4,0 

Prevacid (antiulceroso) Lansoprazol 3,8 

Effexor (antidepressivo) Venlafaxina 3,7 

Fonte: IMS Health [The Economist (2005)] 

 

Constata-se que as companhias farmacêuticas, através do marketing 

estratégico, gerenciam seus negócios com maior atenção nas pesquisas de drogas 

que vendem mais e que caracterizam o way of life, como medicamentos contra 

impotência, inclusive feminina, depressão, obesidade, celulite, tratamento para 

hiperatividade em adultos e crianças. Isso explica os baixos investimentos para o 

desenvolvimento de medicamentos destinados a doenças denominadas pela 

Organização Internacional Médicos sem fronteiras como “negligenciadas” (doenças 

tropicais e tuberculose). 

Segundo dados da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica 

(Febrafarma), em 2003 o mercado farmacêutico brasileiro ocupava a 11ª posição no 

ranking do mercado farmacêutico mundial, com 1,498 bilhões de unidades (caixas) 

vendidas, 7,2% inferior em relação a 2002, e valor nominal de vendas de R$ 16,9 

bilhões. Já em 2004 o Brasil conquistou a 8ª posição no mercado farmacêutico 

mundial apresentando um faturamento de R$ 19,9 bilhões, o que corresponde à 

venda de 1,65 bilhões de unidades. Em 2005, caiu para a 10ª posição no mercado 
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farmacêutico mundial, com um faturamento de R$ 22,2 bilhões, equivalente à venda 

de 1,61 bilhões de unidades. Apesar do aumento de vendas em reais em 2005 de 

11%, houve uma pequena queda em unidades. Podemos observar através da 

Tabela 9 a posição das 10 maiores indústrias farmacêuticas em relação ao 

faturamento do mercado farmacêutico nacional.   

 

Tabela 9 – Maiores empresas da Indústria Farmacêuti ca Nacional em relação 

ao faturamento (março/2006 ) 

EMPRESAS (US$ Bilhões) MAT mar 2006 

Brasil $ 8.530 

Aché 572 

Sanofi-Aventis 571 

EMS 475 

Novartis 448 

Pfizer 402 

Medley 330 

GSK 251 

Schering Plough 245 

Schering AG 245 

Boehringer Ing 244 
Fonte: IMS World Pharmaceutical Market Review 2006 

 

Cabe observar, entretanto, que a indústria farmacêutica brasileira vem 

mudando o cenário em âmbito nacional e ganhando algum espaço desde o 

surgimento dos genéricos. Apesar da forte presença de empresas multinacionais no 

segmento de especialidades farmacêuticas, no qual 10 empresas detêm 42% do 

mercado, embora nenhuma individualmente tenha mais que 7% do faturamento 

farmacêutico no Brasil como demonstram a Tabela 10, observa-se a presença de 

quatro empresas de capital nacional, sendo que até recentemente constavam 

apenas duas empresas (Aché e EMS-Sigma Pharma) e entre as quatro apontadas 

três delas produzem e atuam forte no segmento de genéricos. A chegada ao 
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mercado dos medicamentos genéricos criou esta nova realidade, pois a oferta de 

produtos com qualidade e bioequivalência comprovadas, a custos bastante inferiores 

aos dos produtos tradicionais desse segmento, trouxe como conseqüência imediata 

à divisão de uma importante fatia do mercado até então ocupada somente pelos 

medicamentos de marca. 

Tabela 10 – Produtores de medicamentos e princípios  ativos no Brasil – 2005 

PRODUTORES DE MEDICAMENTO 
PARTICIPAÇÃO  

NO MERCADO 2005(%) 

Sanofi-Aventis 6.70 

Aché 6.71 

EMS Sigma Pharma 5.24 

Pfizer 4.85 

Novartis 4.75 

Medley 3.69 

Schering-Plough 2.87 

Boehringer Ing 2.86 

Eurofarma 2.73 

Schering do Brasil 2.70 

Fonte: IMS World Pharmaceutical Market Review 2006 

 

A estrutura da oferta na indústria farmacêutica nacional sob a forma de 

participação de mercado (varejo, ou seja, vendas em farmácias), pode ser 

visualizada na Figura 14, onde se observa que as 12 maiores empresas do setor  

representam cerca de 48% do mercado brasileiro e neste grupo 5 empresas são de 

controle nacional, a saber: Aché, EMS Sigma Pharma, Medley, Eurofarma e Grupo 

Castro Marques (Biolab + União Química), demonstrando o quanto a estrutura de 

oferta foi alterada nos últimos anos se os dados forem comparados com 2003, 

quando as 12 maiores empresas do setor respondiam por cerca de 45,1% do 
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mercado brasileiro e, dentre elas, havia apenas uma empresa  de capital nacional, a 

Aché, com 2,8% de market share30 (CAPANEMA, PALMEIRA FILHO, 2004). 

 

 

Figura 14 – Estrutura da oferta da Indústria Farmac êutica Brasileira – 2005 

 

Levando-se em consideração que o mercado brasileiro de genéricos é 

concentrado em poucos compostos como demonstra a Tabela 11, e que há 

perspectivas para a abertura do mercado de contraceptivos e hormônios ao de 

genérico, e o vencimento de patentes de vários medicamentos nos próximos anos e 

ainda que, as maiores empresas farmacêuticas de capital nacional atuam com 

medicamentos genéricos, a tendência para o mercado brasileiro pode ser revertida 

nos próximos anos. 

 

                                                           
30 Participação de mercado. Parte do mercado geral dominada por um determinado produtor ou 

comerciante. Quase sempre a medida é percentual e visa a um certo segmento. 
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Tabela 11 – Mercado brasileiro de genéricos ainda é  concentrado em  

poucos compostos 

 

21.056 
Apresentações a partir de 3.322 compostos 

(moléculas ou associações distintas) 

1316 Destes compostos têm genéricos (10%) 

10.542 

Apresentações, ou 50% do total de apresentações 

têm estes compostos e representam os segmentos 

sem exclusividade 
Fonte:PMB - IMS Health; Abril/2006 

 

Vale destacar que em 2005 o segmento de genéricos apresentou 

desempenho superior ao de toda a indústria farmacêutica, crescendo 56,5% com um 

faturamento de US$ 692,5 milhões e a sua expansão atingiu 23,2%, alcançando 151 

milhões de unidades, comparado ao ano de 2004 quando o faturamento foi de US$ 

442,6 milhões e 151,4 milhões de unidades (caixas) (GAZETA MERCANTIL, 2006). 

Em relação aos produtos mais vendidos no Brasil os dados demonstram 

que mesmo em âmbito nacional os blockbusters lideram, como se pode observar na 

Tabela 12, em que se destacam o Cialis com um índice de evolução de 112 e o 

Dorflex com um índice de evolução de 105, este último demonstrando que com a 

liberação da tarja e uma possível atuação que o setor de marketing tenha efetuado, 

essa evolução possa ter sido alcançada (BASTOS, 2005). 
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Tabela 12 – Principais produtos de marcas vendidos (abril/2006) 

Produto Mercado 
MAT abril 2006 

US$ MM I.E. 

Viagra PFZ 

Dorflex S_A 

Cialis LLY 

Tylenol J_C 

Yasmin SHG 

Neosaldina AAA 

Liptor PFZ 

Diane 35 SHG 

Arcoxia MSD 

Rivotril ROC 

Disfunção erétil 

Relaxante muscular 

Disfunção erétil 

Analgésico 

Contraceptivo 

Analgésico 

Redutor de colesterol 

Contraceptivo 

Anti-reumático 

Anti-convulsivante 

79.0 

75.1 

70.5 

62.5 

54.2 

51.8 

41.2 

40.5 

37.5 

34.3 

83 

105 

112 

100 

121 

112 

93 

94 

113 

111 

Fonte: IMS World Pharmaceutical Market Review 2006 

 

De acordo com os dados demonstrados em relação ao cenário mundial e 

brasileiro, a expansão do setor farmacêutico revela a necessidade da interação entre 

o setor de marketing e a necessidade do lançamento contínuo de novos produtos. 

Através da gestão de relacionamento com o cliente, via marketing, é 

possível alcançar os objetivos da empresa relacionados ao seu crescimento, 

diversificação de portfólio, alteração do público alvo interagindo junto à classe 

médica.  

A indústria farmacêutica é uma das precursoras na adoção da filosofia do 

marketing de relacionamento cristalizada nas ações de propaganda médica, que 

buscam a construção de relacionamentos duradouros. 

Os medicamentos necessitam de um trabalho promocional forte em 

virtude da concorrência e do reconhecimento de que atualmente existem poucos 

diferenciais tangíveis entre as drogas. É preciso fazer com que o médico, que é o 

público-alvo mais importante, perceba que um simples detalhe, como o tamanho do 
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comprimido, o melhor sabor de um xarope ou uma ação mais prolongada podem 

determinar a adesão do paciente ao tratamento fazendo com que adote o novo 

produto. Uma das ferramentas mais utilizadas pelas indústrias farmacêuticas parece 

ser a venda pessoal. Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas 

buscam encontrar a melhor estratégia ou tática para o contato pessoal, visando 

maximizar os resultados. É cada vez mais difícil para um laboratório lançar um 

produto que seja visto como altamente inovador e que seja adotado sem grande 

esforço promocional. Para tanto, cada laboratório possui uma grande quantidade de 

representantes de medicamentos, ou seja, os denominados propagandistas que 

atuam nos consultórios médicos. De acordo com Etzel et al. (2001), a interação 

contínua entre cliente e vendedor é um bom exemplo de marketing de 

relacionamento, no qual o vendedor melhora permanentemente sua compreensão 

das necessidades do cliente e este se torna mais leal ao vendedor, já que suas 

necessidades estão sendo bem atendidas.  

Cada indústria farmacêutica possui uma filosofia peculiar de atuação no 

mercado e utiliza-se de diferentes ferramentas do marketing com este objetivo. 

Existe na organização farmacêutica um departamento de marketing estruturado para 

tornar cada vez mais convincente a informação de que o produto a ser propagado é 

superior ao da concorrência. É importante salientar que a concorrência na área 

farmacêutica é extremamente acirrada e, por vezes desleal. Cada laboratório sugere 

ao médico a superioridade de seu medicamento por meio de recursos diversos, 

como os comparativos em folhetos utilizados na propaganda pessoal, o chamado 

visual aid. 

Consiste em material promocional contendo encarte com informações que 

procuram destacar de maneira colorida e agradável os benefícios que o produto 

propagado tem a oferecer, além de compará-lo com os concorrentes, por meio de 

gráficos, para obter a prescrição médica. Pode-se inferir que os laboratórios 

farmacêuticos deveriam investir cada vez mais neste tipo de apelo promocional, uma 

vez que o impacto visual demonstra ter importante papel no processo de adoção de 

novos produtos. 
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De acordo com o público-alvo, ou seja, a classe médica, o visual aid deve 

ter como características principais a objetividade, clareza, bom design, material de 

qualidade e boa diagramação. Com relação ao conteúdo deveriam constar:  

• nome comercial, bem destacado, claro e definido; 

• nome do princípio ativo; 

• patologias indicadas; 

• contra-indicações; 

• índices de cura; 

• apresentação e posologia; 

• estudos comparativos de drogas concorrentes; 

• preço. 

 

Durante a visita ao médico, o propagandista, além de usar os recursos do 

visual aid, descreve os benefícios do produto utilizando uma seqüência lógica de 

informações que objetivam a geração do receituário. Os representantes visitam, em 

média, 15 médicos por dia, levando consigo os trabalhos científicos a serem 

entregues, as amostras grátis, os brindes e os visual aid que serão trabalhados. 

Semenik e Bamossy (1996) afirmam que um dos maiores desafios que o 

representante de marketing tem que vencer é determinar o quanto o seu produto é 

capaz de atender às necessidades do cliente. Muitos laboratórios investem 

maciçamente em treinamento de técnicas de vendas, para que a venda pessoal seja 

maximizada por meio de uma boa fixação dos benefícios do produto. 
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O médico, ao sentir-se seguro de que o novo produto é realmente 

superior em termos de eficácia, proporciona menos efeitos colaterais, tem preço 

acessível e boa disponibilidade nos pontos de venda passa a prescrevê-lo. Este 

comportamento é variável, pois há médicos que adotam os novos medicamentos 

quase que imediatamente, outros levam meses ou até mesmo anos para prescrever 

um novo produto para uma patologia específica. 

Os laboratórios farmacêuticos, principalmente as multinacionais, 

constantemente realizam eventos na fase de lançamento de novas drogas, com o 

intuito de melhor convencer a classe médica de determinado local a adotar o produto 

lançado. De acordo com Kotler (2000), eventos são ocorrências planejadas para 

comunicar mensagens específicas às audiências-alvo. São inúmeros os tipos de 

eventos utilizados, porém o formato é basicamente o mesmo, o laboratório patrocina 

a ida de uma pessoa de renome nacional, que tenha bons conhecimentos sobre o 

novo fármaco, para discorrer sobre a patologia relacionada com o medicamento e 

indicar a nova droga como melhor opção para o seu tratamento. Sabe-se que, na 

maioria das vezes, o laboratório investe financeiramente nesses profissionais para 

que eles demonstrem preferência pelo produto lançado. Outra forma de participação 

em eventos é aliar a colocação de stands em congressos com o patrocínio de 

passagem aérea para os palestrantes. 

É importante refletir que lançar uma droga em um país como o Brasil 

pode ser um excelente negócio, mas é preciso levar em consideração os aspectos 

sociais que estão presentes nessa atuação. Os médicos brasileiros vivem dilemas 

difíceis de resolver, sendo que a maioria conhece as drogas de ponta, porém grande 

parte das vezes não tem condições de prescrevê-las, pois o paciente cobra um 

receituário de produtos mais baratos ou não compra a droga nova recomendada por 

falta de recursos. Entender e superar estas dificuldades parecem ser o grande 

desafio para os laboratórios farmacêuticos, sobretudo os multinacionais, que atuam 

em um país de grandes distorções sociais e econômicas como é o caso do Brasil. 
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8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação chega ao fim com pelo menos quatro conclusões 

acerca dos caminhos para o desenvolvimento estratégico na pesquisa e para o 

progresso na indústria farmacêutica brasileira: a importância da sinergia entre as 

áreas na gestão da qualidade e de projetos dentro da organização de uma indústria 

farmacêutica; a necessidade de uma estrutura administrativa diferenciada na cadeia 

de Projetos; a interação da inovação e desenvolvimento (I&D) entre a universidade e 

a indústria farmacêutica e finalmente a atuação equilibrada entre a inovação, 

marketing estratégico e pesquisa. 

A primeira conclusão demonstra seja no ramo farmacêutico, educação, 

governo e serviços que a necessidade de uma estratégia de administração orientada 

a criar consciência de qualidade em todos os processos organizacionais é prioritária. 

A conscientização para a qualidade e o reconhecimento de sua importância dentro 

das organizações tornou-se indispensável nos dias de hoje. As organizações 

precisam pôr em prática atividades que visam estabelecer e manter um ambiente no 

qual as pessoas, trabalhando em equipe, consigam um desempenho eficaz na 

busca das metas e missões da organização.  

No que compete a gestão de projetos em um Centro de Pesquisa de uma 

organização o gerenciamento de projetos ou gestão de projetos deve definir e 

alcançar objetivos ao mesmo tempo em que otimiza o uso de recursos (tempo, 

dinheiro, pessoas, espaço, etc) mantendo o progresso e a interação mútua 

progressiva dos diversos participantes do empreendimento, de modo a reduzir o 

risco de fracasso do projeto. 

A segunda diz respeito a uma estrutura diferenciada na cadeia de projetos 

que deve ser administrada por meio de uma filosofia conjunta entre parcerias dos 

gerentes gerais e gerentes de P&D. A estrutura deve assumir uma perspectiva 
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corporativa visando o desenvolvimento do negócio e melhorando sua posição 

competitiva ampliando a variedade de produtos, aumentando o potencial dos 

produtos existentes através de uma administração tanto intencional quanto 

estratégica. 

Na terceira, concluímos que a busca de inovação e competitividade para 

a indústria por meio da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, deve estar 

atrelada a uma cultura empreendedora em pesquisa por parte do sistema 

empresarial. Deve aproveitar a estrutura existente nas universidades e cooperar com 

elas, superando as dificuldades em relação à falta de recursos financeiros para 

transformá-la em centros de excelência na formação de recursos humanos 

altamente capacitados em pesquisa de novos medicamentos.  

A quarta e última conclusão da presente dissertação, revela a importância 

da implantação de uma estratégia de marketing que garanta a geração de negócios 

de uma organização. A efetivação da estratégia assegura que todos os 

departamentos trabalhem pelo mesmo objetivo. Para assumirem um papel de 

liderança no processo de desenvolvimento de novos medicamentos, o departamento 

de Marketing e P&D devem atuar de forma equilibrada entre a inovação e as 

necessidades comerciais da empresa.  

Devemos ainda levar em consideração que a indústria farmacêutica é 

instrumento único, com reflexos na indústria nacional, em políticas de pesquisa e 

desenvolvimento, nas universidades e na área da saúde pública. É fácil concluir que 

todos esses setores terão um papel a desempenhar, impulsionando de forma 

contundente e decisiva, o desenvolvimento das etapas nos processos de elaboração 

de novas drogas e novos medicamentos. 

As ações governamentais não podem, tampouco, serem descartadas já 

que os principais incentivos financeiros, fiscais e estruturais necessários para esses 

processos devem partir do governo brasileiro. Faz-se necessário também avaliar a 

política atual e a própria cultura nacional em relação a inovações tecnológicas e 

pesquisas, já que se verifica uma hesitação de alguns setores da sociedade, em 

apoiar de forma contundente essas iniciativas. 
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As perspectivas são otimistas. O crescimento da indústria farmacêutica, 

principalmente em virtude do mercado dos medicamentos genéricos, teve um 

incremento significativo em pouco tempo; verifica-se que a tendência é manter a 

ascensão gradual ao longo dos próximos anos.  

Essa performance provocou ascensão do Brasil no âmbito internacional, 

com desenvolvimento de alternativas aos grandes laboratórios multinacionais. O 

fortalecimento das indústrias nacionais, em contraponto aos grandes laboratórios 

internacionais, provocará investimentos mais seguros e direcionados, 

implementando as pesquisas e, por conseguinte, desenvolvendo medicamentos 

inovadores. 

Deve-se destacar a relevante mudança na estrutura da oferta do mercado 

farmacêutico brasileiro, em que as empresas nacionais que possuíam pequena 

expressão estão ocupando, cada vez mais, maiores fatias do mercado, deslocando 

tradicionais empresas multinacionais de atuação global. Outro fator de destaque se 

refere à consolidação dos laboratórios farmacêuticos no mercado brasileiro, 

permitindo o desenvolvimento de uma indústria de farmoquímicos que atue 

competitivamente vislumbrando assim, uma autonomia da indústria farmacêutica 

nacional na prática de pesquisar e desenvolver novos princípios ativos e 

medicamentos.  

O país possui conhecimento tecnológico e científico suficiente para 

manter um fluxo constante de inovações e elas não são devidamente aproveitadas 

pelos laboratórios nacionais. As empresas brasileiras, em geral, ainda são 

familiares, comandadas pela geração fundadora ou, na maioria dos casos, pela 

segunda geração. Mesmo com faturamentos expressivos em relação às demais 

companhias nacionais, quando comparadas com suas congêneres estrangeiras, são 

de pequeno porte – incapazes, por exemplo, de montar programas individuais de 

pesquisa. Para enfrentar estes desafios será preciso: 

Implementar uma política governamental de fomento da pesquisa 

farmacêutica no país, cujos alvos iniciais poderiam ser produtos resultantes de 
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modificações de estruturas moleculares (mee toos) e ações terapêuticas 

conhecidas, associadas ao quadro de moléstias da população; 

Promover ações para aumentar o tamanho e a interação entre as 

empresas nacionais em atividades de pesquisa e comercialização de produtos 

novos, por meio da promoção de fusões e aquisições entre os laboratórios 

nacionais, da formação de consórcios e parcerias entre as empresas, inclusive 

estrangeiras, para atuação tanto no país quanto no exterior; 

Incentivar os maiores laboratórios nacionais a implantar, no exterior, 

atividades de marketing e comercialização de medicamentos acabados produzidos 

no Brasil. Uma das possibilidades é investir nos negócios com genéricos em países 

da América Latina e Europa. 

Não se pode deixar de ressaltar a importância da biodiversidade brasileira 

para o futuro da indústria farmacêutica. O potencial e as perspectivas são 

animadoras, pois o Brasil pode contar com uma vasta fonte de matérias-primas 

extraídas de plantas, minerais e animais que existem em grande quantidade e quase 

que exclusivamente neste país. Deduz-se atualmente que a busca e descoberta de 

novas drogas originárias da fauna e flora brasileiras serão um caminho automático 

para a indústria farmacêutica nacional, tendo grandes possibilidades de sucesso. 
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