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Palavras-chaves: patentes - indústria farmacêutica - indústria
farmoquímica - dependência econômica - dependência tec-
nológica - empresas multinacionais - desnacionalização

Torres, Norberto Antonio. Patentes como Instrumento de Aumento
da Dependência Tecnoló~ica e Econômica: Estudo da In -
dústria Farmacêutica. São Paulo, EAESP-FGV, 1982.

Resumo: Com base na Teoria Geral do Imperialismo e na Teoria
do Desenvolvimento Dependente, o trabalho analisa as

f'_ .implicações do sistema de patentes e as consequenclas
e benefícios, para a economia brasi Le.ira , do não reco-
nhecimento de patentes de medicamentos e de seus pro -
cessos de produção.
Além disto, e como complemento ã formação do quadro de
referência dentro do qual se desenvolve o tema, apre.-
sentam-se um histórico da evolução da indústria farma-
cêutica no Brasil e uma anilise dos principais fatores
envolvidos na economia do setor e determinantes da a -
tual situação de dependência em que se encontra essa
indústria no país, em relação aos interesses estran
geiros.
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RESUMO

A dependência brasileira, na indústria farmacêutica/farmoquÍmi-
ca, em relação aos interesses e capitais estrangeiros é extrem~
mente elevada e incompatível com as dimensões de mercado que o
país representa e com os interesses nacionais.

Por outro lado, é praticamente, nulo o trabalho de pesquisa b â -

sica no setor, aqui realizado, seja por empresas nacionais ou,
principalmente, estrangeiras. Comumente,alega-se que a falta de
pesquisa no setor' é decorrência do não reconhecimento de paten-
tes de produtos e respectivos processos de produção.

Este trabalh~ procura demonstrar que a causa básica da dependê~
cia tecno16gica e, conseq~entemente, econ6míca no setor não tem
relação significativa com a iegislação que não reconhece tais
patentes. Ao contrário, o sistema de patentes pode conduzir a
um maior grau de dependência para os países em desenvolvimento.

Além disto, constata-se que, apesar de o Brasil ser o principal
país sob o processo de desenvolvimento dependente, no setor far
macêutico/farmoquÍmico nos encontramos ainda num estágio de to-
tal dependência, s~m desenvolvimento significativo, porque os
capitais estrangeiros são para cá dirigidos com o fim de sim
plesmente explorarem o mercado local, sem o intuito de transfe-
rir "know-how" e equipar tecnologicamente a base industrial a -
qui existente.

Tais aspectos, abordados à luz dos conceitos da Teoria Geral do
Imperialismo e da Teoria do Desenvolvimento Dependente, sao ana
lisados conjuntamente com a evolução hist6rica do setor no Bra-
sil e com os fatores determinantes dessa atual situação de de -
pendência econ6mica e tecnológica.
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ABSTRACT

The brazilian dependency, in the pharmaceutical industry,towards '
foreign capitaIs and interests is extremely high and incompatible
with our market dimensions andinterests.

On the other hand, it is pratically inexistent the basic sourvey
produced here, be it by the national or, principally, foreign
companies. Usually,it is said that this results from the
legislation that does not recognize medicaments and respective
processes patents.

This work pursuits demonstrate that the basic cause of the
technological and, consequently, economical dependency that
exists in the industry does not have any significative relation
with that legislation. On the contrary, the patent system may
lead to a greater leveI of dependency for the developing
countries.

Moreover, it is evidenced that, althought Brazil is the most
important country under the processes of dependent development,
in the pharmaceutical industry we are still in a stage of total
dependency, without any significative development, because the
foreign capitaIs are brought here just to explore the local
markets, without any intention of transferring know-how or
equiping, technologically, the existing industrial basis.

AlI these points, aproached under the concepts of the Imperialism
Theory and the Dependent Development Theory, are studied
concurrently with the historical evolution of the pharmaceutical
industry in Brazil and with the determinant factors of theI

present situation of economical and theconological dependency.



C A P r T U L o 1

OBJETIVOS, METODOLOGIA GERAL E LIMITAÇOES DO TRABALHO

1.1. INTRODUÇÃO

O setor farmacêutico no Brasil caracteriza-se por urna total
dependência tecnológica em relação às grandes companhias mul-
tinacionais e inexistência de pesquisa científica básica, o
que provocou, nos últimos 20 anos, a desnacionalização das em
presas de maior porte e urna quase que integral absorção
mercado pelas companhias estrangeiras.

do

A situação brasileira, mesmo considerando a condição de ..paa s
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em desenvolvimento, é, nesse setor, crítica e mesmo perigosa.

A atuação e valor dos capitais e "lmow how" estrangeiros sao
inegáveis, principalmente num país como o Brasil. No entanto,
o domínio de mercado no setor f armacêut í co, pelas grandes mu.!.
tinacionais, nos parece contrário aos interesses de uma nação
que busca sua emancipação social, tecnológica, científica e
econômica. Esse domínio se estende desde o fornecimento de in
sumos básicos, até a produção de medicamentos: "dump í.ngs" e
"trusts" são manobras comuns daquelas empresas. visando a com
bater a já pequena atuação das poucas empresas nacionais em
condições de poderem adquirir alguma representatividade no se
toro

A problemática da indústria farmacêutica é extremamente com-
plexa, quando consideramos o domínio do mercado e suas impli-
cações sobre a segurança e economia nacional. já que dos pro-
dutos depende, em grande parte, a saúde dos indivíduos de uma
nação, e o setor é responsável por parte significativa do dé-
ficit comercial do país.

Por outro lado, a legislação brasileira n ãe reconhece paten-
tes de medicamentos, nem dos respectivos processos de produ-
çao. o que de certa forma contribui para que as empresas na-
cionais possam se manter no mercado e para que o domínio es-
trangeiro não seja total. E, devido a isto, as pressões inter
nacionais são constantes. no sentido de serem revogadas as
leis que proibem o reconhecimento de patentes nos setores far
macêutico e farmoquímico no Brasil.

A polêmica no setor farmacêutico é intensa, principalmente
quando consideradas as funções e interesses dos grupos nacio
nais e estrangeiros, e a atuação governamental, que tantas
vezes se mostra indefinida e indecisa, com pronunciamentos
oficiais contradit6rios. Já foram, constituídas duas CPI (Co-
missões Parlamentares de Inquérito) para analisar a situação
do setor, uma em 1975, e outra em 1980.

Muito poucos trabalhos foram desenvolvidos no Brasil sobre o
setor farmacêutico, analisando-o sob o ponto de vista da de-
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pendência em relação às empresas e interesses multinacionais.
Os mais importantes estão resumidos e discutidos na seção 2.3.

Nenhum desses trabalhos. no entanto, analisava especificamen-
te o problema do não reconhecimento de patentes de medicamen-
tos no Brasil. bem como de seus processos de produção, em re-
lação ã desnacionalização e dependência no setor, consideran-
do todos os fatores importantes como um conjunto de forças a-
tuantes sobre o controle do mercado. Foram analisados aspec-
tos específicos que têm implicações profundas sobre esse pro-
cesso; mas, do meu ponto de vista, é o conjunto de todas es-
sas forças que criou a situação existente e a explicação do
total domínio do setor por capitais estrangeiros somente se
torna mais clara quando as analisamos conjunt amente .

Esta é, provavelmente, a principal contribuição deste traba-
lho, qual sej a, de j un.tar as peças de um complexo jogo de do-
mínio de mercado, cujas regras e estratégias não parecem ser
claras, e analisar as implicações da atual legislação de pa-
tentes no setor farmacêutico e farmoquímico.

Este trabalho constitui, p~ovavelmente, at~ o momento, a pri~
cipal cont r íbuí ç âo documentada no sentido de contestar as in-
sistentes reivindicações do capital internacional do setor far
macêutico/farmoquímico, visando ã revogação da atual legisla-
ção de patentes do Brasil, e ao reconhecimento de patentes de
medicamentos e seus processos de produção.

1.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS nb TRABALHO
,

o objetivo principal deste trabalho. denotado aqui por Ho' -e
demonstrar que: ,
Ho: A atual legislação brasile·ra que nao reconhece patentes

de medicamentos e seus processos de produção deve ser man ~
tida, mesmo contra os interesses do capital internacional,
como uma das formas de não jer aumentada ainda mais a
enorme dependência tecnológica e econômica no setor farma
ce tico/farmoquímico. ,.

,
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Procurei demonstrar, também, como objetivos secundários que
suportam o objetivo principal, que:
Hl: Apesar de o Brasil ser o principal exemplo de país sob o

processo de desenvolvimento dependente, no setor farmacêu
t icol farmoquímico nos encon t ramos ainda num estágio de t2.,
tal dependência, sem desenvolvimento significativo, cara~
terística do que se denomina dependência clássica (essas
formas de dependência são discutidas no Capítulo 2). Além
disto, o processo de desnacionalização do setor vem tor-
nando cada vez ma.is acentuada a dependência existente.

H2: A proteção por patentes nao beneficia países em desenvol-
vimento; as patentes são utilizadas para aumentar ainda
mais a dependência dos países da periferia em relação aos
países do centro.

Desta forma, a estrutura conceitual deste trabalho irá preocu
par-se com as hipóteses H1 e HZ' que, juntas, se comprovadas.
significam, também, a demonstração da hipótese Ho' o objetivo
principal.

1.3. LIMITAÇOES DO TRABALHO

Uma das principais dificuldades encontradas no desenvolvimen-
to do trabalho foi o levantamento direto de informações jun-
to is empresas do setor, e principalmente junto is empresas
est rangei ras .

Em decorrência, foi obtida uma amostra de apenas 44 empresas,
dentre uma população de aproximadamente 420 empresas, e que,
em termos de volume de vendas, representava,essa amostra, em
torno de 20\ do total de vendas do setor, em 1978.

Ainda mais, apenas 10 empresas estrangeiras colaboraram com
este estudo durante os levantamentos; essas 10 empresas res-
pondiam por pbuco mais de 15\ das vendas de todas as empresas
estrangeiras do setor, em 1978.
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Creio, ser essa a principal limitação deste trabalho, ou se-
ja, a pouca representatividade da amostra utilizada, princi-
palmente quando consideradas as empresas multinacionais.

Outra limitação que a meu ver deve ser apontada é o fato de
que a confiabilidade quanto às informações fornecidas pelas
empresas, principalmente multinacionais, quando abordamos o
processo decisório, pode ser questionável.



C A P r T U L o 2

BASE TECRICA, ESQUEMA CONCEITUAL, HIPCTESES E METODOLOGIA

2.1. BASE TECRICA

2.1.1. Introdução

Este trabalho é baseado, principalmente, na análise da depen-
d~ncia das economias capitalistas perféricas, em relação as
economias capitalistas centrais, através das empresas multina
cionais.
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Em termos gerais, a base teórica da qual parte este trabalho
é a própria teoria geral do imperialismo, aplicada ã análise da
dependência acima citada; essa análise, cujos principais auto-
res têm sido lat ino-americano's·, corno Florestan Fernandes (1975)
e Fernando Henrique Cardoso (1971, 1972, 1974), ou "brasilanis-
tas" corno Peter Evans, tem sido denominada teoria da dependên-
cia; concordamos com Fernandes, na obra de Evans (1980:10), que
não existe uma teoria da dependência, mas sim a própria teoria
geral do imperialismo, da qual o corpo de hipót.eses e .exptí ca-
ções sobre a dependência das economias capitalistas periféricas
em relação às economias centrais é urna parte.

Desta forma, a teoria de suporte deste trabalho passa a ser a
própria teoria geral do imperialismo, e sua recente análise do
processo de dependência, da qual o principal autor pode ser con
siderado Peter Evans.

2.1.2. Revisão da Teoria Geral do Imperialismo e da Teoria da
Dependência

o imperialismo foi definido por Hosbon (1938) corno urna combina
ção da expansão econômica e domínio político, constituindo um
sistema de acumulação de capital baseado na exportação do capi-
tal de países adiantados para países menos desenvolvidos, isto
é, a aquisição, pelo capital do centro de controle, dos meios
de produção desses países, acompanhada da utilização de recur-
sos políticos e militares para proteger e manter os meios de
produção cujo controle foi conseguido.

Segundo Evans (1980: 31) "a extração do produto excedente de um
país menos desenvolvido. não é imperialismo. a menos que o país
dominante tenha adquirido controle sobre os meios de produção
do país mais pobre. A teoria do imperialismo supõe que o siste-
ma opere principalmente em benefício do capital controlado pe-
los cidadãos do país dominante, mas não necessariamente em be-
nefício da população do país dominante".
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Os benefícios da extraJão d I excedente dos países menos desen
volvidos sio distribuídos, dentro dos países dominantes, se -
gundo os interesses particulares dos investidores, com forte
apoio político, e muitas vezes militar.

Ji que o imperialismo baseava-se na exportação de capitais e
da tecnologia necessária a tornar a atividade no exterior mais
competitiva, seria de se esperar que fossem estimuladas as
economias da periferia. e era esse o modelo que Hosbon (1938)
defendia.

No entanto, Paul Baran (1968: 197), ji na década de 50, criti
cava o modelo de Hosbon, argumentando que em lugar da expaffião
e aprofundamento do desenvolvimento do capitalismo mundial, a
principal tarefa do imperialismo seria reduzir e controlar o
desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos, e o
principal interesse dos investidores estrangeiros estaria no
congelamento da divisão do trabalho internacional, de forma
que os países menos desenvolvidos continuassem sendo produto-
res de matérias-primas.

Além disto o modelo de Baran do imperialismo diferia substan-
cialmente, num aspecto fundamental, dos modelos de Hosbon e
Lênin, que era o da reaplicação dos lucros obtidos. Estes au-
tores argumentaram que os investidores instalariam suas fibrl
cas onde lhes fosse possível obter os maiores lucros; ji que
na periferia eram menores os salirios, aluguéis e mais bara -
tas as matérias-primas, tornando os investimentos mais lucra-
tivos.; os lucros obtidos seriam li mesmo reinvestidos. (Evans
n980: .)3)).

Baran (1968:229) argumentou, entretanto, que os lucros mesmo
que maiores na periferia, seriam retornados, em ua maior pa!
te, para os países do centro, e sua explicação baseava-se no
fato de que o reinvestimento na periferia teria significado a
diversifi ação da manufatura, e isto introduziria uma nova sé
rie de incertezas, que os investidores não estavam clispos~ a
aceitar.

A meu ver, o exemplo da indGstria farmac~utica e farmoqu{mica
introduz um componelte adicional ao modelo de Baran: a diver
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sificação dificulta a transferência de lucros da periferia p!
ra o centro, e essa transferência, quando ocorre, por exemplo,
com a venda de matérias-primas processadas pelas empresas lo-
calizadas no centro para aquelas da periferia, pode signifi -
car inclusive muito mais do que os lucros operacionais poten-
ciais das empresas na periferia. Pode representar a transfe-
rência de lucros de um setor para outro, na economia da peri-
feria, e deste para as empresas localizadas no centro. Toman
do corno base o setor farmacêutico, os elevados preços das ma-
térias-primas importadas são pagos ou pela população ou pela
redução de preços de outros insumos produzidos localmente e
utilizados por essa indústria, corno por exemplo, materiais de
embalagem. Em suma, alguém tem que pagar pelos elevados lu -
cros, geralmente disfarçados pelo título de preços de insumos
importados, enviados para o exterior. Esse tipo de lucro se
ria mais difícil de ser obtido com a verticalização e diversi
ficação da produção na periferia.

Mais recentemente, preocupados com a forma diferenciada de
desenvolvimento que alguns países da periferia vinham experi-
mentando, diversos autores foram criando e formulando o que
tem sido ' de~gnado por teoria da dependência.

A literatura sobre o imperialismo e a teoria da dependmcia foi
introduzida na Europa por Lênin e Hosbon e desenvolvida nos
Estados Unidos por marxistas corno Baran e Frank. No entanto,
as mais expressivas colaborações à sua ampliação têm vindo de
latino-americanos corno Celso Furtado, Florestan Fernandes
Caio Prado Jr., Fernando Henrique Cardoso, Oswaldo Sunkel, en
tre outros (Evans (1980:25)). Perter Evnas tem sido o princi-
pal autor na consolidação dessa teoria, nos anos 70, através
do seu enfoque da tríplice aliança entre o capital internacio
nal, o capital nacional de elite e o Estado.

Segundo Evans (1980:10), as relações de dependência das econ~
mias capitalistas periféricas devem ser vistas à luz dos dina
mismos absorventes das grandes corporações, do Estado capita-
lista atual e do padrão de controle que ambos criaram sobre
essa periferia, numa era em que a partilha do mundo se redef!
niu pela internacionalização e pela contra-revolução em esca-
la mundial.
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Ainda segundo Evans (1980:25), fiO desenvolvimento da economia
capitalista mundial .... tornou impossível um exame dos países
do Terce í ro Mundo simplesmente como a "periferia". Vários dos
palies maiores e mais ricos já não permanecem no limite da
divisão internacional do trabalho, exportando produtos primá-
rios para o centro e recebendo produtos manufaturados em tro-
ca. Em lugar disso, pertencem a uma categoria distinta que
Wallerstein (1976:461-484) chamou de semi-periferia!'.

Esses países do Terceiro Mundo têm hoje, em suas fronteiras ,
uma capacidade indus trial cada vez mais divers ificada. Ao
mesmo tempo, a penetração do capital internacional na vida 50

cial e econômica é cada vez maior. O capital internacional é
parte integrante da economia interna brasileira, e os represen

, -
tantes do capital internacional são parte integrante da ordem
política e social do Brasil.

o capital estrangeiro já,.não é uma força cujos interesses são
representados internamente pelos intermediários e exportado -
re~ agrários. Em lugar disso, o capital estrangeiro, agora o
pe rando localmente, partilha com o capi tal nacional, tan to pr!.
vado como controlado pelo Estado, de um interesse pelo maior
desenvolvimento d~ indGstria local.

A acumulação de capital ocorreu na periferia, mesmo sob condi
ç ôe s de "dependência clássica", isto é, de exportação de pro-
dutos primários em troca de produtos manufaturados. O pro -
cesso de acumulação, diz
países como o Brasil, é,
ferente porque inclui um

Evans, tal como ocorre atu~lmente em·
por~m, de ordem muito diver~a. e di

-:. .

grau substancial de industrializa -
ç ao e também as divisões internas de trabalho mais complexas
e a maior produtividade que isso implica.

Essa forma de desenvolvimento com maior grau de industrializa
çao e·um novo conceito da divisão internacional do trabalho é
denominada po r Evans (1980: 26) de "des envol vimento dependen -
te"; es sa forma de acumulação nã o êlimina. no entanto. a de -
pendência.
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Concordo com Evans que isso ocorra em gr.ande parte dos s eto-
res industriais, e o setor farmacêutico parece ser uma das
raras exceções, que o próprio Evans confirma (1980:114-122),
em que o envolvimento do capital interna.cional no processo de
desenvolvimento da indústria é inexpressivo. Neste setor ,
pelo contrário, como será analisado neste trabalho, a cola-
boração do capital estrangeiro para com o desenvolvimento in
terno da indústri~ tem sido quase que nula, limitando-se as
empresas mu1tinacionais a aqui produzirem os medicamentos em
suas fases de misturi e embalagem, ficando no exterior a pr~
dução dos insumos e fármacos, as mais importantes para aque-
le desenvolvimento.

Deve ser ressaltado o papel c~da vez mais importante que o
Estado brasileiro vem assumindo no processo de industriali-
zação. Com a interna1ização do imperialismo o Estado ganhou
uma nova posição de poder, da qual pode negociar e impor cog
dições às multinacionais, fazendo com que o desenvolvimento
dependente esteja associadp aos Estados fortes da semi-peri-
feria.

Segundo, Evans (1980: 27) "outro erro na interpretação do de-
senvolvimento dependente é que a internacionalização do imp~
rialismo implica o desaparecimento final da burguesia nacio-
nal industrial". Evans demonstra que a "burguesia nacional
industrial" está mais viva do que nunca, operando em coLabo
ração crescente com o capital internacional, ficando nas
mãos do capital nacional uma substancial capacidade de nego-
ciação e barganha. No entanto, o envolvimento e operação cog
j unta com o capi tal internacional, sob a proteção governameg
tal, geralmente ocorre com a eliminação do capital industrial
nac ionaL, capaz. de desempenhar um papel importante na mo de la
ção do processo de acumulação; o pequeno capital nacional se
distancia cada vez mais dessa posição, ficando marginalizado
dess~ participação e atuação colaborativa.

o resul tado final, previsto por Evans, (1980:42),no processo de
incorporaçãoda periferia ao sistema capi ta1is ta internacional, no
que concerne à elite, será a criação de uma complexa aliança
entre o capital nacional da elite, o capital internacional e



o capital estatal, a que ele dá o nome de "tríplice aliança",
e que constitui a base do desenvolvimento dependente.

Dessa aliança se beneficiam todos os seus membros, e aí resi-
de um aspecto positivo do desenvolvimento dependente, pois o
país continua com seu poder de negociação e barganha, seja a-
trav~s do Estado ou do capital nacional de ,elite. No entanto,
ficam excluídos do processo de desenvolvimento e dos benefí -
cios potenciais da industrialização, tanto o pequeno capital
nacional, quanto a maior parte da população, e aí reside o
principal aspecto negativo do desenvolvimento dependente.

Características básicas de desenvolvimento dependente:

.. ~ um caso especial de dependência, que ocorre em alguns pou-cos países da periferia, países que se justifiquem pelas di -
mensões de seus mercados e pela oferta de insumos básicos, a
lém de possuírem uma cultura que facilite a assimilação dos
produtos produzidos pelo centro; em tais países a burguesia n~
cional e o capital internacional podem chegar a uma aliança,
juntamente com a participação ativa do Estado .

. As empresas multinacionais afastam daqueles que t rabalham na
produção o controle sobre essa produção; as grandes decisões
são tomadas no centro; ainda que uma estratégia seja concebi-
da no país dependente da periferia ou da semiperiferia, é ~. ... -matriz localizada no centro que Ira aprovar ou nao a implemeg
tação da estrat~gia. Na realidade, o imperia~ismo atual é
concretizado pelo processo decis6rio das grandes corporações
multinacionais .

. As decisões das empresas mu ltinacionais sao baseadas em suas
estratégias globais, e não em termos nacionais. Isto é, no
desenvolvimento dependente, a menos que o Estado intervenha,
os interesses do capital internacional estarão acima dos in -
teresses nacionais de acumulação.



· A 16gica organizacional da multinacional tende a reduzir a
implantação da indústria na periferia (Evans (1980:46)).

· As empresas multinacionais tendem a manter no centro suas
atividades de pesquisa e inovação, porque a descentral·zação
do conhecimento torna mais difícil sua monopolização; enquaQ
to as multinacionais puderem escolher, optarão por centrali -
zar os conhecimentos, descentralizando apenas os proc6sos pr~
dutivos menos importantes, em setores de tecnologia avançada,
como ~ o caso do farmoqufmico. As tecnologias novas conti 1-

nuarao a ser geradas nos países do centro e, posteriormente.
assimiladas pela periferia.

· Desta forma, as multinacionais t.êm todo interesse em fazer
com que os países da periferia imi tem os padrões de cmsimo dos
países do centro. Como, por outro lado, o peodu t o interno dos
países da periferia é baixo, em grande parte decorrente das
pr6prias decisões do capital internacional de limitar as ex -
portações de suas subsidiárias aí localizadas, as mu ltinacio-
nais têm tamb~m, todo interesse em manter baixos os salários
da maior parte da população, concentrando-se a renda na parte
restante, que constituirá o mercado consumidor com padrões s~
melhantes aos do centro. Isto ocorre, certamente, no setor
farmacêutico, em que pouco esforço ~ dispendido pelas empre -
sas multinacionais no sentido de serem desenvolvidos medica -
mentos que atendam as necessidades da grande massa populacio-
nal dos países da periferia, como, por exemplo, para combater
as epidemias locais. Na realidade, tais medicamentos, mesmo
que necessários, não teriam mercados significativos, devido
ao baixo poder aquisitivo da maior parte da populaçrio dos pai
ses da periferia; as multinacionais preferem, então, comerci~
lizar os mesmos produtos consumidos no centro, atendendo as
necessidades apenas do segmento mais privilegiado da popula -
çao, que passa a constituir seu mercado na periferia.

· Se cuidarem de seus próprios interesses empresariais, as
multinacionais intensificarão tanto as tend~ncias de exclusão
da grande massa da população do desenvolvimento dependente.c~
mo a desarticulação da tecnologia e das condiç6es so~iais (E-
vans (1980:47)).
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· Corno só interessa às multinacionais o relacionamento com o
Estado atrav~s da burguesia nacional, a tend~ncia normal ~ a
de exclusão do pequeno capital nacional. As multinacionais sa
bem que suas atividades num país da periferia devem ser apro-
vadas pelo Estado, e com este procuram se aliar. Essa alian
ça e conseguida através da aliança com o capital nacional de
elite, que passa a se beneficiar dos altos retornos que a atu~
ção conjunta com o capital internacional permite, principalrne~
te pelo acesso às tecnologias desenvolvidas pelo centro; por
outro lado esse capital nacional de elite tem que submeter aos
interesses mais amplos do capital internacional localizado no
centro.

· Desta forma, o desenvolvimento dependente ê suportado por
uma associação de interesses, mais imediatistas do capital n!
cional de elite, e de domínio por parte do capital internaci~
nal, com a participação da própria burguesia nacional do Esta
do.

· Excluídos do desenvolvimento tecnol6gico, muitos capitalis-
tas se orientam para a exportação de produtos agrários, aten-
dendo aos interesses dos países do centro ou para as ativida-
des de intermediaçao mercantil, o que tambem facilita a en -
trada dos capitais estrangeiros nos mercados locais.

· Ainda 5 egundo Evans (1980: 4 8): liAindus trial i zação depe nden
te deixou a burguesia industrial nacional sem nenhuma abertu-
ra, quer para o domínio político, quer para a hegemonia econo
mica. Sua posição e seus privilégios dependeram sempre de
sua capacidade de estabelecer alianças com outros grupos de
elite ..."As previsões sobre o desaparecimento lminente da
burguesia nacional baseiam-se em duas premissas. Uma é que o
capitalista local que estabelece aliança com o capital inter-
nacional é transformado num subordinado cujo comportamento de
ve refletir os interesses de seu novo patrão. O segundo €.
que o capital independente nacional não tem possibilidade de
sobreviv~ncia.

· Desta forma, apenas o Estado tem força e poder de barganha
para impor prioridade para a acumulação local e buscar a efe-
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tiva industrialização nacional nos países perifiricos.Essa in
dustrialização, quando ocorre, geralmente é imposta pelo Esta-
do, como vem ocorrendo atualmente com a indústria da informá-
tica no Brasil, e como ocorreu, em parte, com a indústria au-
tomobilística, apesar de, neste último caso, o controle ter -
-se mantido quase que integralmente nas mãos do capital inter
nacional. Conclui-se, portanto, que o único integrante da
aliança no desenvolvimento dependente capaz de impor, pelo me
nos parcialmente, a direção da acumulação do capital é o Esta
do.

Em algumas indústrias o Es t ado tem participado ativamente no
processo de acumulação nacional, seja impondo regras para o
capital estrangeiro, seja atuando diretamente atravis das em-
presas estatais; ~ o que ocorreu com a indústria de refino e
com a distribuição do petr61eo. Em outros casos o capital es
trangeiro dominou praticamente todo o mercado, excluindo o
capital nacional, mesmo o de elite, dessa participação; isto
ocorreu e continua a ocorrer, principalmente. no setor farma-
cêutico/farmaquímico, sem praticamente qualquer intervençoo~
tatal no processo .

• Um dos principais pap~is do Estado no desenvolvimento depen
dente ~ combinar a coação ou incentivo às multinacionais, pa-
ra que estas assumam compromissos com o desenvolvimento e acu
mulação locais que de outra forma nao asssumiriam. O Estado
deve saber avaliar quando os incentivos são necessários e o
quanto representam de envio de divisas para o exterior; deve
saber, tamb~m, quando é necessário se opor às multinacionais
quando estão em jogo questões de acumulação nacional.

Ocorre, porém, que, em parte, a burocracia estatal é formada
pela prõpria burocracia nacional comprometida com alianças com
as multinacionais, o que dificulta a atuação do Estado como a
gente controlador do desenvolvimento dependente .

. Alguns dos mais eficazes recursos do Estado para impor seu
poder de barganha no processo de desenvolvimento dependente
são os recursos naturais de que o país dispõe e o tamanho
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do mercado que o país representa .. 0 Brasil se encontra nesse
sentido, em situação bastante vantajosa, e estes têm sido os
principais instrumentos de barganha do Estado. Além disto, o
Estado brasileiro tem um controle razoável sobre o excedente
em diversos setores, através das empresas estatais, o que per
mite uma atuação mais efetiva, seja em termos de incentivos pa-
ra as multinacionais ou coação para que estas ajam de acordo
com os interesses de acumulação nacional.

A indústria farmacêutica e farmoquímica é a mais evidente ex-
ceção à regra, cons tituindo o melhor exemploda falta de Integração

EI].tre_o Estado,o capital í nternacional,e o capital nacional,corno procura-
remos analisar neste trabalho. Neste setor as três inciativas
permanecem praticamente isoladas, e o capital nacional, mesmo
aquele representado pelas maiores empresas nacionais, precisa
atuar com formas de comercialização que não interessam e pre-
judicam a sociedade, para poder sobreviver.

De que o Brasil seja o melhor exemplo de país da semi-perife-
ria sob o processo de desenvolvimento dependente nao há dúvi-
das, como demonstra Evans (1980: Caps. 3,4 e 5). No entanto,
no setor farmacêutico/farmoquímico o país ainda nao deslan -
chou da dependência clássica, pois enviamos para o exterior in
sumos básicos, que poderiam ser aqui processados com ganhos
tecnológicos e econômicos, e recebemos tais insumos transfor-
mados, no exterior, em fârmacos que aqui somente sofrem as e-
tapas finais do processo de produção dos medicamentos. As im-
plicações dessa dependência sao graves, como procuramos de-
monstrar, e nada justifica que, se o Brasil optou pelo cami -
nho do capitalismo, no setor farmacêutico naõ tenhamos pelo
menos seguido o resto da economia nacional, no processo de
desenvolvimento dependente.

Meu ponto de vista é de que a tríplice aliança pode ser consi-
derada como a organização geradora e controladora do desenvol-
vimento dos países da semi-periferia. No entanto, parece mui-
to claro que essa forma de desenvolvimento, que tende a ser
generalizada, não é observada em alguns setores da economia bra
sileira, principalmente no setor farmacêutico/farmoquímico. E
um dos principais instrumentos demanutençio da dependência
clássica é o sistema de patentes. O Brasil não reconhece pate~
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tes de medicamentos, hi virios anos, e efetivamente ap6s o in-
tenso processo de desnacionalização do setor farmacêqtico, ocor
rido nas d~cadas de 50 e 60. Meu principal objetivo neste tra-
balho ~ demonstrar, i luz da teoria da dependincia, que não in
teressa ao país Q reconhecimento dessas patentes, tanto pl~i-
teadas pelas multinacionais do setor.

2.2. ESQUEMA CONCEITUAL

2.2.1. Modelo conce:j.tualdos fatores determinantes do desen-
volvimento dependente e da dependência clissica

As economias capi~alistas podem, ao meu ver, ser classificadas
em quatro grandes grupos:

a) Economias desenvolvidas do centro; encontram-se neste gru-
po os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Fran
ç a , Itália, Suiça, Suécia, Japão.

b ) Economias dependentes mas intimamente ligadas às economias
do centro, seja pela proximidade, afinidade cultural ou
participação de me rcados comuns; são exemp los o Cana dâ i Aus
trália, Espanha, P?rtugal, Finlândia, Noruega, demais paí-
ses do Mercado Comum Europeu, Irlanda, entre outros.

c) Economias da semi-periferia, sob um processo de desenvol vi.
mento dep ende n te das economias do centro; exemplos de paí-
ses neste gr4P~ são: Brasil, Argentina, India, Paquistão,
M~xi co, Venez ue 1a, Áfri ca do Sul, Ní g é-r i a, aIguns país es do
Oriente Médio, entre outros; sem dúvida alguma, o exemp ilJo
t í p i, co des te grupo é o Bras i 1.

d) Economias dependentes da periferia, ainda no estigio de
dependência clássiça, caracteriza principalmente pelo bai-
xo grau 4e iQdustrialização e por estarem baseadas na ex-
portaç~o qe recursos naturais e b~ns primários; muitos pai
ses no mundo encontram-se ainda neste grupo: Uruguai ,Equa-
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dor, Colômbia, Peru, diversos países da América Central, a
maior parte dos países da África, etc. Ainda dentro deste
grupo encontram-se todos os demais países extremamente sub
desenvolvidos com praticamente nenhuma industrialização, e
muitos mesmo sem recursos naturais que possam manter algum
grau de desenvolvimento e acumulação locais baseados na
exportação; são os países mais pobres como alguns da Améri
ca Latina, da África e Ásia.

Vamos, em seguida, analisar algumas das p'rincipais caracte
rísticas que diferenciam as economias sob o desenvolvimen-
to dependente daquelas ainda sob a dependência clássica.
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Q U A D R O 2.1.
Características da dependência clássica e do desenvolvimento dependente

FATORES DEPENDENCIA DESEN\lDLVIME1'ITO
ClÁSSICA DEPENDENTE

• Níve l de industrializaçao Muito baixo Medio
no pais da periferia

· Tomada de dec i.soes estra-
tégicas No centro No centro

· Transferência de tecnolo- Praticamente Média ,mas somente dos pro
gia e integração vertical nula cessos menos importantes:

I

· Pesquisa-desenvolvida pe- Praticamente Pouca
las el!.!Presasestrangeiras nula
no paIs da periferia

· Principais atividades ec~ E~ortação de ~~ Indústria e manufatura
n?micas do país da perif~ terias-primas(re Exportação de matérias-
rIa cursos naturaisT primas

· Produtos importados pelos Praticamente to- Produtos intenne diários
países da periferia dos os manufatu- e bens de capital

dos

· Países em que geralmente Pequenos merca - Recursos naturais abundan
ocorre esse tipo de de - dos tes e mercados de grandes
pendência dimensões

-

· Acumulação local propor- Exportações de Grande intervenção esta -cionada por bens primários tal no processo de acumu-
lação no setor industrial

· Capital industrial con - Pelo centro Pelo centro em associação
trolado com o capital nacional

· Nível de submissão do ca Mui to pequenos Significativos
pi tal estrangeiro ,e po-"
cer de barganha do Estado

-

· Necessidades de acordos do Não Sim
apitaI estrangeiro com o
capital nacional

· Exclusão do capital nacio- Sim PaICíal(samente o capital
na1 no processo de desen - nacional pequeno)
volvimento

· Associações com o Estado e Não Sim
cam o capital nacional de
elite
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Vemos, portanto, que alguns aspectos fundamentais diferenciam
a dependência clássica, característica 'de países da periferia,
do desenvolvimento dependente, pelo qual passam alguns países
..:I _ _

de extração

No desenvolvimento dependente ocorre a industl
ga escala, mas ,com o aparato industrial contre
sas sediadas nos países do centro; ao contrárj
cia clássica somente são introduzidas na perif
finais de processos industriais, sendo a maior
nomia decorrente das atividades agropecuárias
mineral.

ali zação em la..!
ado p elas emp r~
, na dep endên-
ria as etapas
>arcela da eco

,uma transfe -
imento depen-
parte, devido

Na dependência clássica nao há praticamente ne
rência de tecnologia, enquanto que, no des envo
dente, essa transferência ocorre, pelo menos e:
i integração vertical dos processos de produçi

tratégicas sa:>
cional e a to.-a propria p~
e mui tas es -

Em ambas as formas de dependência as decis6es c

tomadas no centro; no entanto, a estrutura ope:
mada de decisões operacionais sio determinadas
riferia. No desenvolvimento dependente ocorre
tratégias serem geradas na periferia, devendo 5

das pelo centro; na dependência clássi~a. devi~
de industrialização na periferia, a geração de es
re em muito menor escala.

r re fe renda-
ao b aixo grau

ratégias ocor

preocupaçao
ri s a locais I

re rs as emp r e -

de pesq uis a
:amente nulo.

No desenvolvimento dependente há um certo grau
do capital estrangeiro com as atividades de pes
principalmente devido i concorrência entre asd
sas estrangeiras; na dependência clássica o gra
local promovido pelo capital estrangeiro é prat

.onom i a nas
intervenção
o capital
capital na

Na dependência clássica há um elevado grau de a
ativi dades das empres as es trangei ras t sem gran d
governamental; já, no desenvolvimento dep enden t.

internacional deve se submeter às alianças com

,
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cional, principalmente o estatal. O Estado passa a ser o
principal agente de acumulação local, seja através do contr~
le de grande parte da produção, seja através do seu poder de
barganha ou coação das empresas estrangeiras. Em ambas as
formas de dependênci a há a tendênci a de excl usão do capi tal
nacional privado do processo de industrialização; no desenvoI
vimento dependente, porém o capital nacional de elite é man-
tido nas alianças com o capital estrangeiro através da inter
venção estatal. O pequeno capital nacional é levado ao desa
pare cimento.

Certo é que o desenvolvimento dependente é preferível ã de-
pendência clássica, pois o grau de industrialização provoca-
da possibilita urna futura emancipação econômica do país da
semi-periferia.

Certo é, também, que o Brasil é o principal exemplo de país
sob essa forma de desenvolvimento, ao lado do M~xico, Argen-
tina, Paquistão,rndia, entre outros países.

No entanto, o desenvolvimento dependente não atinge todos os
setores industriais da mesma forma. Um dos objetivos neste
trabalho é mostrar que no setor farmacêutico/farmoquÍmico a
inda nao conseguimos sair do estágio da dependência clássi-
ca em que todo o controle do aparato produtivo e toda a tec-
nologia são originados no centro, com exclusão quase que
total do capital nacional, mesmo estatal.
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2.2.2. Pressupostos

Antes de serem estabelecidas as hipóteses a serem testadas p~
cisamos fixar alguns pressupostos que definam a ideologia g~
ral que orienta este trabalho:
• O desenvolvimento dependente nao é uma forma desejável de
desenvolvimento, porque implica centralização de renda, ex
clusão da grande massa populacional dos benefícios que traz,
perpetuação da dependência tecnológica, evasão de divisas da
periferia para O centro, controle do aparato industrial
capital estrangeiro, exclusão do pequeno capital nacional
processo de industrialização.

pelo
do

· No entanto, pior que o desenvolvimento dependente é a depe~
dência clássica, em que; além de todos os aspectos negativos
apontados acima, a indus trial ização local é insigni fican te, fi-
cando excluído desta praticamente todo o capital nacional, in
clusive o estatal e o grande capital nacional de elite, sendo
muito pequeno o nível de submissão do capital estrangeiro, ao
controle governamental, e também muito reduzido o poder de bar
ganha deste. Além disto, torna-se muito mais restrita e difí-
cil a acumulação local na dependência classica, porque prati-
camente todos os produtos manufaturados sao importados pela
periferia, sendo processados localmente somente os últimos es
tágios da produção, às vezes somente a embalagem.

· As possibilidades de um desenvolvimento efetivo são mui to
maiores nos países (ou nos setores industriais) em processo 00
desenvolvimento dependente do que na dependência classica, d~
vido ao poder de barganha e coação do Estado e participação do
capital nacional de elite nesse processo, aliado ao capital es
tatal e ao capital internacional.

· A dependência nao é des ej áve l , e por isto deve ser sup lan ta
da; para isto, é preciso que o capital nacional, mesmo que s~
ja o estatal, tenha o controle da maior parcela dos neg6cios,
de forma a promover a acumulação de renda local.

· O Brasil é, sem dfivida, o principal exemplo de país sob o
processo de desenvolvimento dependente.



• 23 "

2.2.3. Hipóteses a serem testadas x objetivos

Relembrando, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar
que:

HO : A atual legislação brasileira, que nao reconhece patenres
de medicamentos e seus processos de produção, deve ser manti-
da, mesmo contra os interesses do capital internacional, como
uma das formas de não ser aumentada ainda mais a enorme depeQ
dência existente no setor farmacêutico/farmoquÍmico.
A constatação dessa hipótese HO é suportada pela comprovação
das seguintes hipóteses HI e HZ'

Hl : Apesar do Brasil ser o principal-exemplo de país sob o
processo de desenvolvimento dependente, no setor farmacêutico/
farmoquímico ainda nos encontramos num estágio de total depeQ
dência, sem desenvolvimento significativo, característico da
dependência clássica.

Esta hipótese pode ser decomposta nas seguintes afirmações a
serem constatadas:

HII : O controle do capital e do aparato industrial no setor
é quase que integralmente exercido pelo capital internacional,
com reduzida participação do capital nacional (estatal + pri-
vado) .

HIZ : Há tendência de exclusao cada vez maior do capital na -
cional na industrialização do setor.

Hl3 : A dependência se torna ainda maior quando se considera
o fato de que as empresas estrangeiras conseguem obter maior
rendimento do capital aplicado, pelas economias e ganhos de
escala inerentes ao seu maior porte, o que torna ainda mais
difícil a manutenção da já pequena parcela de capital nacio-
nal atuante no setor.

Hl4 : As decisões importantes nas subsidiárias das empresas
estrangeiras são tomadas nas matrizes localizadas no centro,
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restando autonomia apenas operacional para as filiais
localizadas.

aqui

Hl5 : A industrialização no setor somente ocorre nas fases fi
nais e menos importantes da produção, importando-se a maior
parte dos insumos básicos, que muitas vezes são produzidos no
exterior com nossos próprios recursos naturais, e em seguida,
exportados para cá por preços fixados de acordo com a conve _
niência das matrizes das empresas estrangeiras, representando
pesados encargos e crescente evasão de divisas.

Hl6 : A integração vertical ent re setor farmacêutico ~ farmo qui
co, com a produção local dos insumos básicos utilizados nos
medicamentos ainda é insipiente, e mesmo assim, porque vem
sendo altamente incentivada pelo Estado. No entanto, o com _
promet imen to do capi tal in ternaciona 1 com odes envo Ivirnentolo
cal de indústria farmoquímica tem sido insignificante.

Hl7 : As empresas multinacionais do setor baseadas no centro
têm vantagens competiti~as não só decorrentes das economias de
escala, mas principalmente relacionadas ao uso de meios de
manipulação do comércio internacional, representados por prá-
ticas de superfaturamento nas importações das subsidiárias
"dumpings" e "trusts", além da remessa de divisas na forma de
juros por contratos e financiamentos contraídos entre subsidiá
ria e matriz.

H1S: Ainda que o Brasil seja um dos maiores mercados consumi-
dores de medicamentos, ajudando de forma significativa a rem~
nerar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento realiza-
dos -no exterior, praticamente nada se faz aqui, em termos de
pesquisa básica, por parte das empresas estrangeiras. Por ou-
tro lado, o capital nacional privado não tem condições de pr~
mover um programa de desenvolvimento de pesquisa básica, devi
do aos elevados investimentos inerentes, e ao fato de que o
mercado que o capital nacional pode atingir é somente o local,
tendo ainda que competir com o capital internacional em condi
ções desvantajosas. Desta forma, a dependência brasileira em
pesquisa e tecnologia de insumos básicos não se reduz; ao co~
trârio, vem gradativamente alUnentando, tornando cada vez mais
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difícil a emancipação tecnológica e econômica no setor.

HZ : A proteção por patentes nao beneficia países em desenvol
vimento; as patentes são ut i l í zadas para aumentar ainda mais
a dependência dos países da periferia em relação' aos países m
centro, evidenciando-se ainda mais este fato no setor farma -
cêutico/farmoquímico. Também esta hipótese pode ser decompo~
ta nas seguintes afirmações a serem constatadas:

HZl : As patentes, que foram .criadas para recompensar o cria-
dor da novidade, o inventor, passaram a beneficiar o grande
capital; isto é, o inventor perdeu sua identificação, passan-
do a ser remunerado como um funcionário das grandes emp resas ,
deixando os benefícios diretos do seu trabalho.

HZZ : Os países desenvolvidos do centro sao aqueles que mais
recursos podem dispor para a pesquisa, produzindo, portanto,
mais inovação; sao, congeqUentemente, os que mais se benefi..ciam do sistema de patentes, enquanto que os palses menos de
senvolvidos, além de não terem suficiente capacidade financei
ra e recursos para acompanharem a evolução tecnológica, sao
obrigados a pagarem os direitos de patentes concedidos às em-
presas dos países mais adiantados. A conseqUência imediata é
a realimentação do processo de dependência.

HZ3 : Não parece haver evidência de que a concessao do direi-
to de patentes em países da periferia tenha aumentado os es -
forços de pesquisa das grandes empresas do centro nesses paí-
s es .

HZ4 : A concessão de patentes, principalmente em economias de
pendentes, proporciona a formação de mono'pô Lí os , com conseqüêg
cias negativas dir~tas sobre o consumidor, com realimentação
do processo de dependência.

HZ5 : As afirmações anteriores, e as conseqUências negativas
inerentes,parecem ser mais evidentes quando se analisa o se-
tor farmacêuticojfarmoquímico no Brasil.



• 26 •

2.2.4. Estrutura" geraI"~do trabalho x hipóteses

Este trabalho procura, através de uma visão geral dos proble-
mas e da situação do setor farmacêutico/farmoquímico no Bra-
sil, constatar as afirmações feitas no ítem anterior; deve,
portanto, ser analisado como um todo.

No entanto, visando a tornar mais compreensível cada uma das
partes que o compõem, relaciona-se, no quadro a seguir estr~
tura geral às hipóteses a serem testadas.



Q U A D R O 2.2 Estrutura do trabalho x hipóteses

Hipóteses CAP 3 CAP 4 CAP 5
(afirmações)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
H11 X X X X X

H1Z X X X X X

H13 .X X X

H14 X

H15 X \

H16 X

H17 X
I-

H18 X

HZ1 X X X

H22 X X
HZ3

X XH24 X XH25 X

H1
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2.3. ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE O SETOR FArulACOOICD/F~UrMICD

2.3.1. Introdução

A bibliografia que trata dos aspectos econômicos do setor far
macêutico é ainda bastante limitada, principalmente se consi-
derarmos os textos que tratam da atuação das empresas multina
cionais desse setor no Brasil.

Acredito ter explorado a maio~ parte da bibliografia existen-
te; serviram como apoio, em grande parte do/trabalho, os bol~
tins informativos de duas associações de empresas do setor, a
ABIFARMA- Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica Na-
cionale a CIQUIFAN da Indústria Químico-Farmacêutica Nacio-
nal.
Dois trabalhos merecem mençao especial, pela importância que
tiveram como apoio a este:

a) Drogas e Dependência no Brasil - Estudo Empírico da Teoria
da Dependência: O Caso da Indústria Farmacêutica, de Bertero
(1972) .

b) Tecnologia e Competição na Indústria Farmac~utica. de Fre~
kel (1978), com equipe e subsídios da FINEP - Financiadora de
Estudos e Projetos.

~ importante ressaltar que os textos que mais diretamente ana
lisavam a atuação dos grupos muI tinacionais e a necessária rea
ção das empresas nacionais e apoio governamental foram de au
tores argentinos.

A Argentina é uma nação do Terceiro Mundo com características
bastante peculiares no setor farmoquímico e farmacêutico; lã
as empresas de capital nacional dividem o mercado em igualda-
de de condições com as companhias multinacionais e seus em-
presários mant~m uma clara posição de interesse sobre a menor
participação possível do capital estrangeiro.
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o CILFA- Centro Industrial de Laboratõrios Farmacêuticos Ar -
gentinos congrega os interesses das empresas de capital lo-
cal e serviu de modelo para a criação, no Brasil, da CIQUIFAN
- Cimara da Indfi~tria Químico-Farmacêutica Nacional, cuja a
tuação ainda é pouco expr ess iva. Diversos congressos foram
realizados ou patrocinados durante a década de 70 pelo CILFA,
principalmente em defesa clara dos interesses das empresas n~
cionais; um dos assuntos mais discutidos tem sido a modifica-
ção da lei de patentes, que ao contrário do que ocorre no Br~
sil, protege os processos de produçio de fármacos; além disto,
a pressão das empresas multinacionais para a modificação des-
sa lei, visando ao reconhecimento de patentes também para pr~
dutos farmacêuticos, tem sido intensa, o que vem preocupando
os empresários locais que, atravis de um esforço comercial e
concentração de capital, têm conseguido manter, em parte as
custas do não reconhecimento de patentes de medicamentos, uma
participação expressiva rio mercado.

2.3.2. Atuação das empresas multinacionais e os problemas do
capital nacional no setor.

Bertero (1972) faz, em seu trabalho, uma an à lí.s e geral
da atuação ...das empresas mu ltinacionais, principal -
mente as de origem norte-americ~na, que respondiam, na época,
por aproximadamente 60% dos negôc i os mundiais das corporações
multinacionais; essa análise é estendida para os investimen -
tos de empresas de origem norte-americana no Brasil. O traba-
lho de Bertero baseou-se, em grande parte, em levantamentos ~
fetuados em 24 empresas multinacionais do setor instaladas no
Brasil, sendo 17 de origem norte-americana e 7 de origem euro
péia.

Além disto, Bertero faz um detalhado hist6rieo da evolução da
indústria farmacêutica no Brasil, bem como caracteriza seus
estágios de desenvolvimento, apresentando a composição do me,!
cado e a presença do capital internacional no setor. Um as -
pecto interessante abordado por Bertero, e ainda hoje um dos
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fatores importantes na anâ l í se do setor, é a representação das
empresas através de seus órgãos de classe, que estão claramen
te divididos pelos interesses do capital internacional e do
capital nacional.

o trabalho de Frenkel et alli (1978) baseou-se em duas amos -
tras, uma de 60 empresas do setor, utilizada para o estudo de
aspectos mais gerais, e outra de 30 empresas, sendo 8 nacio -
nais e 22 estrangeiras,para as análises e levantamentos mais
detalhados. Frenkel começa por analisar os estágios tecnológi
cos na í n díis tria fármacêutica, bem como sua importância econ§.
mica no processo de competição; essa análise permite que ,logo
no início do trabalho, o leitor já tenha uma idéia dos probl!
mas que enfrentam as empresas nacionais do setor, que estão -
quase todas localizadas no estágio de maior dependência econª
mica, que é o da produção das especialidades farmacêuticas
principalmente em decorrência da necessidade de importação de
insumos produzidos no estágio anterior, cuja tecnologia ainda
é de domínio quase total ,das grandes multinacionais, e da pe!
quisa e desenvolvimento de novos fármacos, que constituem o
primeiro estágio do processo e são responsáveis pelo elevado
grau de inovação no setor.

Em seguida, os autores apresentam em histórico da indústria -
farmacêutica mundial e sua evolução no Brasil,' o que permite
ampl iar os quadros de referê.ncia do 1eitor; nessa parte do
trabalho é dada atenção especial à descrição do processo de
desnacionalização do setor farmacêutico no Brasil, a partir
da década de 50, analisando-se as conseqUências das políticas
governamentais adotadas, principalmente devido ao interesse do
ingresso de capitais estrangeiros no país, que se intensifi -..cou a partir daquela epoca.

No capítulo V Frenkel analisa as características de produção,
composição e concentração de mercado (até ao nível de classes
terapêuticas ,o que permite um melhor conhecimento do grau de
oligopólio existente) e liderança das empresas, além de anali
sar as estruturas de custos do setor.

o capítulo VI analisa os fatores de competição no setor, as
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estratégias de crescimento adotados pelas empresas nacionais
e a influência dos preços de transferência, um dos mais im _
portantes instrumentos de controle, competiçio e domínio das
multinacionais; este aspecto, especificamente, e bastante e!
plorado no trabalho, en fatizando como os grupos mu ltinacio _
nais podem transferi~ lucros para o exterior, sem tributaçio.
e sem que o governo possa exercer um controle efetivo sobre
essas remessas.

o trabalho mostra, ainda, como essas empresas se utilizam de
financiamentos do exterior, como forma, também, de remessa de
lucros nio tributados no país.

Um estudo sobre aspectos econômicos da proteçio, relativamen
te aos efeitos da política comercial externa, sobre o desen-
volvimento da indústria de medicamentos no Brasil foi reali-
zado por Jether Abreu (1974).

Nesse trabalho Abreu procura analisar os efeitos da política
de comércio exterior sobre o valor adicionado e O efeito con
junto das tarifas sobre o produto final e seus insumos.AbrBu
centraliza a atenção na abordagem teórica da análise de cus-
tos domésticos de divisas no comércio externo conhecida como
"Taxas de Bruno",

Apesar de ser um dos muito poucos trabalhos desenvolvidos so
bre a indústria de medicamentos nO,Brasil, o estudo de Je
ther Abreu nio se aprofunda nos problemas reais dessa indús-.
tria, restringindo-se ã abordagem teórica acima mencionada ,
e ã análise quantitativa dos custos em recursos internos p~
ra gerar um dólar adicional de exporta&ão ou economizar na
substituição de importação; a aplicação das "Taxas de Bruno"
a 10 especialidades farmacêuticas conduz o autor a conclusão
de que o país tem nítidas vantagens comparativas para a ex -
portação de medicamentos, esquecendo-se,~Q entanto, que o roer
cado é denominado pelos interesses das compannias multinaciQ
nais, e que, se tais vantagens comparativ,~ existem, para
elas não interessam; este é, na realidade, o ponto fundamen-
tal da questão, que mereceu somente alguns poucos comentários
no trabalho de Jether Abreu.
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Trabalhos de alguma importância em termos de informações q~
titativas sobre o setor farmac~utico no Brasil foram desenvol
vidas, para a ABIFARMA-Associação Brasileira da Indústria Far
macêutica, pelo IDEG-Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Gerencial, analisando a evolução dessa indústria nos quadri~
nios de 1975/78 e 1976/79.

Em 1973 foi emitido o relatório do "Plano Diretor de Medica-
mentos - la. fase: 1973/78", trabalho realizado pela Central
de Medicamentos (1973), em conjunto com outros órgãos e enti
dades. Esse trabalho nos foi extremamente valioso, tanto p!
lo'seu conteúdo informativo, quanto pelas proposições aprese~
tadas em termos de desenvolvimento da indústria farmacêutica
e farmoquímica no Brasil.

Este trabalho subdivide-se em duas partes: Diagnóstico e PIa
no de Ação.

No Diagnóstico (volumes I,lI e III), o estudo analisa:
· O sistema industrial farmacêutico: pOlítica do setor, pro-
dução, receita, custos, estudos financeiros.

• O nível de saúde: estudos de mortalidade, estudos de morbi
dade.

· A prescrlçao de medicamentos: análise de medicamentos na
área hospitalar, comparação entre morbidade e prescrição de
medicamentos.

População e renda.

No Plano de Ação o trabalho procura estabelecer políticas e
diretrizes gerais de ação, bem como uma programação básica,
em termos de administração do plano, produção pela CEME (la-
boratórios oficiais) e empresas privadas, distribuição e pe~
quisa.

Al~m destes, outros foram con~ultados na análise dos aspec -
tos referentes à atuação das empresas estrangeiras e nacio -
nais do setor, entre eles:Baliarda (1978), Banas (1961). Da-
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vies (1967), <bU;,don (1969 e 1970), IDEG (1979), Katz (1978 e
1974), Maesday (1971) ,Pacheco (l96~.). Reckie (1974) ,Slatter (
1977), Taques Bittencourt (1961).

2.3.3. Tecnologia, integração vertical, pesquisa e desenvolvi-
mento.

Bertero (1972) discute, no Capítulo VI de seu trabalho, um dos
mais importantes aspectos no processo de dependência brasile!
ra no setor, em relação às companhias multinacionais: a trans
ferência de tecnologia e o desenvolvimento tecnológico. Suas
conclusões evidenciam o elevado grau de dependência tecnoló-
gica brasileÍra nos estágios de pesquisa e desenvolvimento de
novos fármacos e na produção destes. Passados 10 anos, a si-
tuação permanece a mesma, sem que tivessem surtido efeitos
significativos os incentivos governamentais para a instalação
de uma indústria farmoquímica local.

Frenkel (1978) também analisa o progresso técnico do setor
principalmente no que se refere à produção de fármacos e a
integração vertical entre indústria farmacêutica e farmoquím!
ca no Brasil; são apontadas as dificuldades que enfrentam as
empresas nacionais que tentam ingressar na indústria farmoqu!
mica, sejam em termos de tecnologia ou, ainda mais, da escala
ne ces s ãr í'aà produção econômica e do adequado retorno dos in-
vestimentos necessários, já que o principal mercado de maté -
rias-primas farmacêuticas são as próprias empresas multinacio
nais.

Um dos principais autores e estudioso da indústria farmacêu-
tica é Wyndham Davies. Em um de seus trabalhos, "The Pharma-
ceutical Industry" (1967), Davies faz uma análise aprofundada
do que ele chama Revolução Farmacêutica, iniciada na primeira
metade do século XX, além de discutir as características da
pesquisa e desenvolvimento de produtos, e a rápida evolução -
da tecnologia no setor.

Outros autores por nós pesquisados analisam o setor farmacêu-
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tico. /farmoquímico do ponto de vista da tecnologia, integra-
ção vertical, pesquisa e desenvolvimento, entre eles: Cohen
et alli (1975). Baliarda (19'78). Dupuy (1974), Dworkin (1978),
Reckie (1974), Schnee (1971), Slatter (1977), Wortzel (1971),
Mahoney (1959).

2.3.4. Processo decisório e estrutura organizacional nas em-
presas multinacionais do setor

Bertero (1972) estuda a estrutura organizacional das empresas
multinacionais norte-americanas e europ~ias e de suas subsi-
diárias brasileiras. Para isto dedica os Capítulos III,IV e
V de seu trabalho. são analisadas a estrutura de gestão das
subsidiárias, a relação subsidiária-matriz como um centro de
lucro da corporação, a atuação das divisões internacionais
das matrizes e de seus centros regionais, bem como o envolvi
mento das subsidiárias e centros regionais no planejamento de
longo prazo da companhia.

são analisadas, especialmente, as funções das subsidiárias
brasileiras ~ as características do corpo gerencial e admi.-
nistrativo das mesmas, bem como a distribuição de poderes e
autoridades por parte das casas-matrizes. Bertero estuda os
poderes de decisão nessas organizações; a análise é fei.ta que.!
tionando-se qual o centro de decisão para os principais pro-
blemas e assuntos nas áreas de relações humanas e industrias,
linha de produtos, novos produtos, preços e outras ativida -
des de Marketing, produção e controle de qualidade, orçamen-
tos e finanças. Com esse questionamento o autor analisa os
mecanismos de controle das matrizes sobre as subsidiárias
evidenciando a dependência decis6ria destas em relação ique-
la~, principalmente no que se refere is estrat~gias a serem
adotadas.

Grande parte deste trabalho utilizou a mesma metodologia de
questionamento sobre o processo decisório apresentada por
Bertero; procuramos nos aprofundar a·nda ma.is nesse questio-
namento, estendendo bastante a lista de ítens questionados.
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2.3.5. Patentes de Medicamentos

Eduardo J. White tem sido um dos mais importantes autores que
estudam o problema das patentes de medicamentos.

Em "Le Convenie a la Argentina Conceder Patentes de Produtos
Farmacêuticos?", Whi te (1979) procura analis ar os constantes
debates sobre o reconhecimento de patentes de medicamentos, fo
calizando a realidade econômica daquele país. Segundo White,
a utiliz ação de argumentações ps eudo-fi 10 sôf í cas e formalis tas,
como os "direitos do inventor", o "princípio de igualdade" e
outras abstrações, aparecem como simples racionalização para
ocultar interesses comerciais, demonstrando que no atual está-
gio de desenvolvimento e evolução da indústria farmacêutica i~
ternacional, já não é possível considerar as patentes como reio
de recompensar o inventor, senão como um instrumento para ga -
rantir a rentabilidade das grandes companhias e reforçar seu
poder econômico.

White se aprofunda na análise desse tema, demonstrando pressão
das empresas multinacionais e os motivos pelos quais a Argenti
na deve manter sua posição de não reconhecimento de patentes~
medicamen tos; o autor procurou, ness e trabalho, além de aprev-
sentar um histórico da evolução da indústria far~acêutica ar -
gentina, explorar todas as vantagens e desvantagens do reGonh~
cimento de patentes de medicamentos, concluindo, claramente
que tal reconhecimento afrontaria os interesses da nação.White
discute ainda os motivos que levaram os países industrializa -
dos a reconhecerem patentes de medicamentos, mostrando que mui
tos o fizeram mais recentemente, quando o seu nível de, Lndepen
dência, industrialização e poder de negociações tornavam vant!
josa a legislação nesse sentido. A situação na América Latina
é analisada de forma ampla, mostrando algumas conseqUências ne
gativas do domínio dos grupos multinacionais do setor.

A mesma tônica é mantida pelo autor em outro trabalho seu, "Pa-
tentes, Interes Nacional e Indústria Farmacêutica" (1978), em
que as afirmações são mais objetivas e contundentes, no senti-
do de que não só seja mantida a atual lei de não reconhecimen-
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to de patentes de medicamentos, mas que também seja estendida
aos processos de produção de fármacos.

Nesse trabalho White apresenta os motivos da não adequação do
sistema de patentes sobre processos de produção de fármacos •
ainda vigente na Argentina. Dentro desse enfoque, White con-
sidera as patentes como monopólios privados que constituem ba!
reiras artificiais i compet~ncia, referindo-se a estudos rea-
lizados que demonstram que várias das vantagens assinaladas. ao
sistema de patentes não foram comprovadas, entre elas o incen
tivo i pesquisa, a inovação tecnol6gica, a difusão e divulga-
ção de novas tecnologias e sua transferência internacional.

Assinala, também, o aut@r, que a evid~ncia empírica tem suge-
rido que, em geral, as patentes não são um instrumento neces-
sário nem suficiente para as decisões empresariais de empreeQ
der atividades de pesquisa e inovação, e que, em todo caso, a
experiência dos países em desenvolvimento mostra que as empr~
sas com patentes estrangeiras não descentralizam gastos de
pesquisa nem exp'loram locaimente suas invenções patenteadas •
de maneira razoável.

Destaca também que, dado o tipo de esforços tecnológicos rea-
••lizados por empresas dos palses em desenvolvimento, as paten-

tes não constituem incentivo algum para tais iniciativas. Por
outro lado, afirma, o sistema de patentes acarreta diversos -
riscos típicos de todo monop6lio: preços elevados, falta de
abastecimento, eli~inação ou redução da concorr~ncia, e des-
nacionalização das indústrias, com a entrada cada vez maior
de capitais estrangeiros.

Outro autor argentino importante ~ Jorge Katz; entre seus di-
versos trabalhos, destaca-se sua apresentação sobre a indus -
tria farmacêutica internacional e a situação argentina, prin-
cipalmente em termos de legislação de patentes, no FOPROFAR-
Foro de La Prospectiva Farmoquímica (1978).

Nessa intervenção Katz descreve a indústria farmac~utica in -
ter'naci.cnaí , definindo-a como um setor de pesquisa intensiva
de projeçâo tipicamente internacional.
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Assinala, também, como a partir da "explosão antibiótica" nos
começos dos anos 40 esta indústria cresceu em paralelo aos
esforços universitários de pesquisa básica, financiados em
sua maior parte pelas empresas, até chegar à etapa de produ _-çao industrial.

Com relação às características multinacionais do setor, afir-
ma que as mesmas surgem, por um lado, da crescente proporção
das vendas totais das grandes corporações que se realizam fo-
ram de seus mercados de origem, e por outro lado, através do
crescente ritmo de subsidiár{as em outros p~ises. Menciona, a
esse respeito, que o forte padrão de internacionalização da
produção tem como contrapartida um rítmo também aIto de pate.!;!
teamento em escala mundial, que é utilizado como um instrumen
to de controle da incorporação de insumos básicos das mesmas
cas as-ma tri zes .

-Com respeito a Argentina, opina que a lei de patentes nao p~
de ter o mesmo sentido que em um país como a Inglaterra, res-
sal tando que quarido 90. O% e 95, O% do pa ten teamento es tão nas
maos de empresas transnacionais, a patente não pode ser vista
como um incentivo ã criação de conhecimentos.

Outro trabalho importante sobre a legislação de patentes e as
empresas multinacionais no setor farmacêutico foi apresentado
por Julio Mario Grondona em congresso: realizado pelo CILFA -
Centro Industrial de Laboratõ~ios Farmacêuticos Argentinos
em agosto de 1979.

Nesse trabalho Grondona mostra como opera o sistema de paten-
tes na atualidade, o qual protege, fundamentalmente, interes-
ses empresariais, tendo sido relegada sua função como fatorde
incentivo ã investigação tecn6l6gica. Discute a dependência
comercial e tecnológica criada, quando se sabe que três quar-
tas partes das patentes do comercio internacional são regis -
tradas por empresas de apenas cinco países, e que ao todo so-
mente 11 países são sede das empresas ~ue detêm quase 95,0 %
das patentes registradas no mundo.
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Grondona afirma que, para os países que estão fora desse cír
culo privilegiado, o sistema de patentes beneficia pura e ex-
clusivamente a um pequeno número de empresas estrangeiras,que
controlam oligopolicamente o m~rcado de tecnologia, e que
além disso serve para facilitar e consolidar monopólios de
exportação das casas-matrizes para as subsidiárias.

Em seguida, Grondona analisa o caso específico da indústria
de medicamentos, mostrando que o tratamento dado ã legislação
de patentes para esse setor tem sido diferenciado dos demais,
concluindo que a Argentina se encontra no grupo de países em
desenvolvimento que nao se beneficiam do reconhecimento de
pa tentes.

Merecem menção os seguintes outros autores que analisam o prE
blema das patentes de medicamentos e seus proces~os de produ-
çao: Davies (1967), Chudunovsky e Katz (1970), Jacchia (1979),
Oro 1 (1978).

2.4. METODOLOGIA

2.4.1. Introdução

O principal problema que se enfrenta ao se pretender estudar
o setor farmoquímico/farmacêutico é a pouca disponibilidade de
informações e estudos a .respeito, principalmente quando o co~
sideram0s do ponto de vista econômico e social. Desta forma,
a pesquisa bibliográfica comum a livros e periódicos mostra -
-se, neste caso, bastante limitada, o que constatei após
rios anos de dedicação a trabalhos e estudos profissionais
acadêmicos sobre b setor.

,..va-
e

A pesquisa direta junto às empresas e dirigentes das mesmas ,
bem como a associações e entidades relacionadas ao setor, se
tornou imprescindível. Tal pesquisa foi efetuada através de
questionários aplicados às empresas do ramo.
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AI~m disso. foram consultados diversos 6rgios governamentais,
visando à obtenção de elementos adicionais que pudessem con-
duzir, com maior segurança, às conclusões aqui apresentadas.

IProcurei, tamb~m, me basear intensamente nos noticiários so-
bre o setor, principalmente atrav~s dos boletins informati _
vos de duas associações de empresas, a ABIFARMA-Associação
Brasileira da Indústria Farmacêutica e a CIQUIFAN-Câmara da
Indústria Químico-Farmacêutica Nacional; a utilização desse
tipo de informação deve-se ao fato de que o setor caracteri-
za-se por uma divisão bastante nítida entre os interesses &5
empresas de capital nacional, melhores representados pela
CIQUIFAN e das empresas estrangeiras, cujo porta-voz infor -
mal, mas de grande influência, é a ABIFARMA; os boletins e
informativos dessas duas entidades mostram muito do comport~
mento desses segmentos e da defesa de seus interesses, o que
não fica tão claro no noticiário da imprensa comum, que, de
qualquer forma, foi também um dos principais meios de obten-
ção de materiais para meu trabalho.

Acredito que a própria vivência junto a diversas empresas na
cionais do setor tenha colaborado, em grande parte, para a
convicção que tenho das conclusões a que cheguei.

A análise sistemática de alguns aspectos diretamente relaci~
nados à dependência tecnológica e econômica, e a atitude das
empresas nacionais e estrangeiras, constituiu o caminho que
levou às conclusões apresentadas.

Baseei-me, também, e intensamente, na análise da situação do
setor farmoquímicoJfarmacêutico na Argentina, e em recentes
estudos que vêm sendo desenvolvidos nesse país; a Argentina
pode se constituir em exemplo para o Brasil, pelo desenvolvi
mento da indústria farmacêutica nacional, e pelo empenho ~
seus economistas, juristas e técnicos vêm mostrando na defe-
sa dos interesses de sua nação.
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Aliás, para o estudo da legislação de patentes, pude dispor
de muito mais informações e material bibliográfico produzidos
ultimamente naquele país do que em qualquer outro.

A análise histórica de fatos e da própria desnacionalização
do setor também foi decisiva para que os argumentos utiliza -
dos se tornassem mais fortes.

Pronunciamentos esporádicos de pessoas importantes ligadas ao
setor constituíram, também, parte do material de trabalho pa-
ra estudos e análises.

,2.4.2. Levantamentos diretos junto as empresas

a) População

A população de laboratórios farmacêuticos no Brasil é consti-
tuída por aproximadamente 420 empresas, que podem ser agrupa-
das, segundo as vendas mensais médias no período de jan-dez/
1980 (ABIFARMA (1980 a: 1 a 4)), em:

a) 24 laboratórios de grande porte (vendas médias superiores
a CR$ 100 milhões/mês) sendo dois de capital nacional.

b) 37 laboratórios de porte médio (vendas médias entre CR$
20 milhões/mês e CR$ 100 milhões/mês), sendo 15 de capital
nacional.

c) As empresas restantes (vendas inferiores a CR$ 20 milhões/
mês), podem ser consideradas como pequenas ou muito pequenas,
sendo que neste sub-grupo se inclui a maior parte de todas as
empresas do setor; o grupo das empresas pequenas e muito pe -
quenas representa aproximadamente 85,0% de todas as empresas.
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b) ÇEestionários

Foi utilizado o questionário constante do Anexo I como meio
de levantamento junto às empresas. Este questionário foi en-
viado a todas as empresas do setor, referenciadas no cadastro
publicado pela ABIFARMA (1978a).

Entrevistas com os responsáveis indicados pela empresa foram
utilizadas sempre que necessárias, com o intuito de esclare -
cer eventuais dúvidas a respeito do preenchimento dos questi~
nários.

c) ~~ectos abordados nos levantamentos

Os levantamentos diretos foram orientados no sentido de abor-
darem os seguintes aspectos:

a) Estrutura decisória na empresa, principalmente para o caso
das empresas multinacionais.

b) Atividades de planejamento estratégico das empresas.

c) Pesquisa e desenvolvimento.

d) Integração vertical e transferência de "know-how".

e) Comércio internacional.

f) Remessa de divisas.

g) Similaridade e patentes no setor farmacêutico.

h) Controle governamental de preços.

i) Industria farmoquÍmica.

j) Dependência do Bras il em relação aos setores farmacêutico
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e farmoquímico.

Todos esses aspectos estão analisados nos Capítulos 3,4 e 5,
com exceçao de e), f) e h), cujas respostas foram pouco expre~
sivas, fato pelo qual preferí não analisa-las.

Note-se que todos os assuntos abordados têm relação direta com
a dependência brasileira no setor,principalmente aqueles refe-
rentes à tecnologia, à transferência de know-how e ao processo
decisório nas empresas.

d) rndice de respostas

Foram enviados questionários a todas as empresas constantes do
cadastro da ABIFARMA, durante os meses de junho e julho de 1979.
Prentendla-se obter uma amostra significativa de cada um dos
grupos de empresas do setor.

No entanto, foram recebidas pouquíssimas respostas das empre -
sas de grande porte; a maior proporçao de respostas obtidas o-
correu no grupo das empresas medias de capital nacional. Diver
das das empresas de grande porte responderam-nos dizendo que
procurássemos a ABIFARMA, para que esta coordenasse os esfor -
ços de suas associadas, no sentido de que os questionarios fo~
sem respondidos com uma orientação comum; alem disto, um outro
levantamento, abordando essencialmente aspectos financeiros e
econômicos, havia sido promovido pela própria ABIFARMA, o qual
foi desenvolvido pelo IDEG- Instituto de Desenvolvimento Econô
mico e Gerencial (1979).

Analisei o trabalho desenvolvido pelo IDEG e concluí que, efe-
tivamente, os objetivos do mesmo eram totalmente distintos da-
queles aqui pretendidos; as informações solicitadas em mui
to poucos Ítens coincidiam ou se aproximavam daquelas levanta
das pelo IDEG.

A explicação para essa recusa de fornecimento de informações •
principalmente pelas empresas multinacionais, reside no fato
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de serem abordados assuntos de natureza gerenciil, relaciona
dos à estrutura de decisão.

Ao todo foram recebidos 44 questionários respondidos,
distribuídos:

assim

TABELA 2.1.

NÚMERO DE EMPRESAS x NÚMERO DE QUESTIONARIOS RESPONDIDOS

I NACIONAIS MULTINAC IONAIS
-

~II I ~:I I

~~ ~ ~~ ~
GRUPO ~ ~o ~

~~
~H ~

~Ho~ o~
@8 U ~~ I~~U gE3
~~~

8
<>,08 0\0 9

- --
Grandeporte 2 1 50,0 22 3 13,6

Médio porte 15 10 66,6 29 7 24,1

Pequenoporte 324 23 7,1 28 O 0,0

i
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Considerando a relação sobre o total de faturamento do setor,
em 1978, dada pelo Boletim de Mercado da ABIFARMA, teríamos a
seguinte composição:

TABELA 2.2.

REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA, EM TERMOS DE FATURAMEl~lfODO SETOR
1 9 7 8

FATIJRAMENTO00 FAWRAMENTO :MS
GRUPO GRDro (*) IMPRffiA5 INFOR-

(CR$ milhões) MANfES (**)

(CR$ milhões)
----------
Grande porte 15 000 2 114 14,1

Médio porte 9 500 2 836 29,8

Pequeno porte 2 200 420 19 ,1

(*) Boletim de Mercado da ABIFARMA (1978)

(**) Valores aproximados, obtidos do Boletim de Mercado da
ABIFARMA - dezembro/78, com informações adicionais obtidas p~
los questionários respondidos.

A amostra representava, portanto, aproximadamente 20% do fatu
ramento total do setor farmacêutico.



C A P f T U L O 3

HISTORICO DA INDOSTRIA FARMACEuTICA NO BRASIL

3.1. INDOSTRIAS FARMACEuTICA E FARMOQufMICA

A figura a seguir apresenta, em síntese, o processo de produ-
çao de medicamentos, até sua distribuição, com a caracteriza~
çao das indústrias farmacêutica e farmoquímica.
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Fig. 3.1. SrNTESE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

Outras in-
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mentos (mistura de
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I

A indústria farmoquimica preocupa-se, portanto. com a produ-
ção dos fármacos (substâncias utilizadas nos medicamentos e
drogas), a partir da indústria extrativa e/ou da indústria qui
mica/petroquímica de base; já a indústria farmacêutica carac-
teriza-se por ser, essencialmente, de transformação. em que
diversos fármacos e ingredientes são misturados visandoã pr2,

Dí.s t r í.buí.ç ão e

varej o
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dução de medicamentos.

A indúst ria f armoqufm í ca caracteriza-se pela Sua tecnologia sg,
fisticada, enquanto que na indústria farmacêutica oS proce!
sos de produção são bastante simples.

FreqUentemente seri utilizada, neste trabalho, a denominação
indústria 'farmoquímica/farmacêuticâl referindo~se a ambas as
ind~strias conj~ntamente.

3.2. EVOLUÇÃO DA INOtlSTRIA FARMACÊUTICA: BREVE HISTORICO

A indústria farmacêutica oferece produtos essenciais ao ser
humano. mas que s6 'OS utiliza ~m situações de exceção, isto
é, de enfermidade, que por sua vez; são determinadas por ca-
racterísticas prôprias dos indivíduos, em conjunto com as co~
dições de vida que os cercam.

Outra característica importante do setor ê o alto grau de ob-
solesc~ncia de seus produtos. Standard & Poor (1962:39) afir-
maram, em 1962, que quase "...·70,0\ das vendas farmacêuticas
foram devidas a produtôs introduzidos no mercado nos últimos
10 anos fi •

Outro aspecto importante a observar ê quel apesar do alto ín-
dice de introdução de novos p rodute's, uma parcela muito pequ.2,
na das empresas do setOr ê'~espônsável pela maior parte dos
esforços de P~squisa & Desenvolvimento. Segundo estudo elabo-
rado para a Harvârd Gradute School of Business (1969:5 e 12);
dás quase 2.000 empresas, noS Estados Unidos, envolvidas de
alguma forma com o setor farmaciuticOj apenas 13 companhias
respondiam por quase dois t erço s do total de ·ga.·stosem P & o.

Este fenômeno provoca Urna situação de extrema dependência. en~
t re empresas e mesmo de muitos países com relação às grandes
empresas.

Dar decorrer o alto gr~u de desnaGionalização 40 setor: entên
demos por desnacionalização a entrada de tômpanhias em outros
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países que nao o seu de origem.

g claro que, com novos produtos, cada vez mais eficazes. es-
sas empresas, na medida em que atendem às n.ecessidades dos
indivíduos de preservarem sua saúde, têm uma possibilidade mu!
to maior de absorverem mercados, deslocando as empresas meno-
res para mercados marginais, quase sempre sem ou com pouco in
teresse econômico.

Criam-se então, através de imposições governamentais próprias
de cada país, mecanismos que permitam a sobrevivência destas
empresas, como é o caso do não reconhecimento de patentes, o
que ocorre no Brasil, dando, constantemente, origem a focos
de desentendimento entre a ação governamental e os interesses
das multinacionais, detentoras da tecnologia desenvolvida.

A indústria farmacêutica é bastante recente se considerarmos
sua evolução, tanto tecnológica e científica, quanto em ter-
mos de escala de produção.

o texto a seguir, extraído da recente publicação da ABIFARMA
(1979c:2) sintetiza a evolução da indústria farmacêutica:

liA arte de curar nasceu da observação, pelo homem, dos atos
instintivos ou defesa dos animais, em socorro próprio ou aju-
da recíproca. O homem assistia a si próprio. Se o fazia com
êxito, a confiança dos familiares e os sucessos faziam esten-
der a terceiros os conhecimentos e a pritica adquiridos. Ini~
ciando pelo instinto ou pela intuição, com a observância nas-
cia o empirismo. Sua sistematização e o emprego do raciocínio
indutivo e dedutivo originaram as ciências médico-farmacêuti-
cas.

A impossibilidade de explicar as doenças ou as curas, tidas
como castigos ou favores dos deuses, criou a con cepç âo místi-
co-religiosa das enfermidades, como registram documentos des-
de 3.500 anos antes de Cristo. Sem embargo das escolas médi-
cas das antigas civilizações, o cariter teúrgico da arte de
curar prevaleceria até o século XV, quando da separação legal.
em França (1425), da Medicina e da Farmácia.



• 49 .

o progresso tecno15gico, a partir dos filtimos anos do s€culo
XVIII, foi maior do que o verificado at€ então na hist5ria da
humanidade em todos os setores do pensamento ou das atividades.
Inicia-se o período de desenvolvimento das ciências, inclusi-
ve das farmacêuticas, que viriam maravilhar o mundo com as
conquistas t€cnicas das três recentes filtimas d€cadas.

Os trabalhos científicos sobre química quantitativa no -secu-
10 XVIII representaram nova era nas ciências farmacêuticas. O
isolamento da morfina (do 5pio) e a quinina (das cascas da
quineira) levaram ao entendimento de que determinados compo-
nentes químicos, e não a planta inteira, eram os responsáveis
pelo efeito terapêutico. Dois grandes eventos no seéulo XIX
viriam dar impulso à descoberta de novas substâncias para fins
terapêuticos: de um lado o começo da química orgânica, possi-
bilitando a síntese química, de que a u rê i a foi o primeiro Pl'2.
duto obtido: de outro, a aplicação, entio revolucioniria, da
experimentação clínica nos problemas m€dicos e nos seus pro-
cessos bio15gicos bisicos,por cientistas como Pasteur, Clau-
de Bernard, Koch e Ehrlich. O s€culo XX assistiu, nos primei-
ros 30 anos, ao sensível progresso na interpretação das fun-
ções bio15gicas, na criação de novos agentes terapêuticos, vi
sando às funções grandulares e enfermidades carenciais, e no
crescente progresso da síntese química de medicamentos.

A quimioterapia moderna, que tivera em Ehrlich seu pioneiro,
com a utilização do derivado arsenical "Salvarsan", em 1907,
para o tratamento da sífilis, registra em 1934 notivel avanço
com a descoberta na Alemanha, por Domagk, das propriedades
anti-infecciosas de um corante vermelho derivado da sulfanila
mida e fenilenediamina, o "protosil".

A esta descoberta seguiram-se rapidamente outras, abrindo o
caminho a uma vasta série de "sulfas" para a quimioterapia an
ti-infeccciosa e, logo ap5s, a outra extraordiniria s€rie de
agentes, também ant i-in feccioso 5 - os anti biót icos. Novas des
cobertas ou aplicações estudadas nos últimos 30 e poucos anos,
provocaram total modificação em todos os campos da medicina lID

derna, na profilaxia ou na terapêutica das infecções, infesta
ções ou enfermidades humanas".
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Segundo Tom Mahoney (Bertero, 1972:43) as vendas do setor nos
Estados Unidos mostram que até a década de 1930 pouco progre!
so foi obtido em termos de tornar realmente científica a in-
dústria farmacêutica. Praticamente nada se sabia a respeito
dos efeitos das drogas no organismo humano: tanto as farmáci~t
quanto as empresas do setor, manipulavam substâncias deriva-
das de organismos vivos t vegetais ou animais, t o rnarido restri
ta a produção e comercialização em escala. Somente a partir
dessa década é que foram introduzidos medicamentos sintetiza-
dos de substâncias químicas, abrindo perspectivas para a pro-
dução industrial em alta escala.

Pode-se mesmo dizer que a "Revolução Farmacêut ica" ocorreu a
partir da década de 1930, se estendendo até os dias de hoje.

o trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento intensificou-se a
partir de 1940, com o preparo da penicilina sintética e post!
riormente da estreptomicina e do cloranfenico1, drogas perten
centes ao grupo dos antibióticos.

"Consoante os registros, a pesquisa de substâncias medicamen-
tosas é característica da época atual. Calculada em termos de
esforço homem/ano, provavelmente 95,0\ de toda a pesquisa de
substâncias medicamentosas realizada desde o começo da histó-
iia ocorreu entre os anos de 1930-1965. A maior parte das mi-

.Th ares de substâncias à dispas ição dos médicos, em fórmulas vá
rias como base simples ou em associação com outros elementos
ativos - é fruto deste período. Outro marco do nosso desenvol
vimento é o incalculável crescimento da produção mundial des-
sas substâncias e o fato de se encontrarem disponíveis nas
mais afastadas regiões de terra" (Denkewalter e Tishler - 1966,
segundo ABIFARMA (1979c:2)).

Em termos de Pesquisa e Desenvolvimento, os gastos percentuais
médios mundiais da indústria química/farmacêutica, em relação
às vendas, somente são superados pelos setores de aeronavega-
çoes espacial e eletrônica/comunicações, segundo mostra a ta-
bela a seguir:
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TABELA 3.1

GASTOS EM 'P& D EM DIVERSOS SETORES INDUSTRIAIS

SETORES INDUSTRIAIS GASTOS EM P & D
(t s/vendas)

1. Aeronavegação ~ espacial
2. Eletrônica e comunicações
3. Indústria química e farmacêutica
4. Equipamentos e maquinaria não

elétricos
5. Veículos e equipamentos de tran~

porte
6. Produtos de borracha e derivados
7. Indústrias metalúrgicas e siderúr

gicas
8. Extração e refino de petr6leo

FONTE: Nelson R. et alli (1967:49)

24,2
10,4

4,6

4,4

2,9

2,2

1,3
1,0

Se considerarmos que, segundo Katz (1978:37), "65,0\ dos gas-
tos de Pesquisa e Desenvolvimento na indústria de comunicações
e 90,0% no setor de aeronavegação e conquista do espaço sao
relacionados com programas financiados pelo governo (nos EUA),
contra somente 10,Otno campo da exploração químico-farmacêu-
tica", podemos avaliara importância deste setor, em termos de
interesse da iniciativa privada.

A inovação no mercado farmacêutico teve entre 1947 e 1960 seu
período de maior intensidade, "quando mais de sessenta drogas
chegaram a ser introduzidas no mercado norte-americano em um
só ano" (ABIFARMA (1977a:1)). Depois disto, a partir da déca-
da de 60, a indúst ria ent rou 'mm período de reIat iva estagna;ão,
sendo lançadas, em média. em torno de dez novas drogas por ano.
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3.3. INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDOSTRIA FARMACEUTICA

Devido aos elevados investimentos e custos exigidos de uma e~
presa para a pesquisa própria de novas substâncias farmacêuti
cas, somente as grandes empresas, em geral de origem norte-a-
mericana ou de alguns poucos países europeus, puderam ativar
uma estrutura que lhes possibilitasse, com a proteção de pa-
tentes, vigente em muitas nações, internacionalizar suas ati-
vidades até ao nível, em que muitas delas operam em quase to-
dos os países do mundo ocidental.

Dois indicadores nos mostram o nível de internacionalização das
grandes empresas do setor:

a) Participação crescente das vendas internacionais:

A tabela a seguir mostra a evolução da participação das
vendas internacionais de algumas grandes empresas nort e+ ame
ricanas do setor +armaceut i.co . entre 1968 e 1972.
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TABELA 3.2.

EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNACIONAIS DE
ALGUMAS EMPRESAS NORTE-AMERICANAS

\ DE VENDAS FORA DOS EUA,
COMPANHIA SOBRE TOTAL DE VENDAS

1968 1970 1972

l. Abbott Laboratories 27,0 28,2 33,0
2. Americam Home 21,4 24,0 26,7
3. Bristol Myers 13,5 15,9 20,S
4. Lilly 23,0 28,0 33,0
S. Merck 33,4 38,0 42,0
6. Pfizer 46,0 47 ,O 49,0
7. Searle 26,0 38,8 41,0
8. Smith Kline French 20,0 26,0 27,0
9. Upjohn 27,9 32,9 36,0

M~DIA 26,46 30,97 34,24

FONTE: CEP - Saf et y , "Efficacy and Research Productivity in
the Pharmaceut ical Industry". Informat ivo do CEP, vol,
n9 4. In Katz Jorge (1978).
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o gráfico a seguir nos mostra essa evolução média:
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Fig. 3.1. - M~DIA DE PERCENTAGEM DAS VENDAS INTERNACIONAIS DE
ALGUMAS EMPRESAS NORTE-AMERICANAS

Observação:

A linha tracejada é apenas uma tentativa grosseira de estimarmos essa par-
ticipação para períodos mais recentes. Se dispuséssemos de informações a-
tualizadas, talvez pudéssemos concluir que a percentagem média, para as
mesmas nove empresas, de vendas internacionais poderia estar em torno de
40,()\ .

Explicações razoáveis para esse fenômeno poderiam ser:
- O mercado de medicamentos tende a ser mundi al , com o aproveitamento das

pesquisas e descobertas feitas em determinado país.
- Os gastos com P&D exigem, ou pelo menos forçam, a entrada das grandes e~

presas em outros mercados, ampliando seu campo de atuação, principalmen-
te, em países que reconhecem patentes de medicamentos, os quais totali-
zam a maior parcela de mercado. Em outras palavras, o trabalho de P&D
praticamente exige operação da empresa em escala mtmdia1.
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- Devido à inovação constante no setor, em termos de produtos, já que
vida média de um produto no mercado se situa, hoje. em tomo de
anos (ABIFARMA (1978c:2)), aliada à proteção por patentes, somente

a
cinco

as
grandes empresas têm condições de expandirem sua atuação a nível intem!
cional, o que também é de seu interesse, já que, através de uma subsidi!
ria, muitas formas de ganhos podem advir. seja pela venda de medicamen-
tos ou pela compra de matérias-primas produzidas pela matriz ou
subsidiária do grupo.

outra

b) Criação de subsidiárias em escala mundial:

A Tabela seguinte mostra a evolução do número de subsidiárias
de empresas norte-americanas, do setor farmacêutico, instala -
das em outras áreas geográficas.
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TABELA 3.3.

EVOLUÇÃO DO NOMERO DE SUBSIDIÁRIAS DE EMPRESAS FARMAC1WTICAS
NORTE-AMERICANAS INSTALADAS EM OUTRAS NAÇOES, POR ÁREA GEOGR.(
FICA E PERrODO.

Antes 1950 1960
ÁREA de a a TOTAL

1950 1959 1970

CANADÁ 9 6 4 19
EUROPA 7 41 64 112

Mercado Comum O 25 35 60
Inglaterra 7 8 3 18
Outros O 8 26 34

AM~RICA LATINA 6 64 55 125
Argentina 1 11 4 16
Brasil O 11 3 14
México 4 12 5 21
Outros 1 30 43 74

AUSTRÁLIA 3 12 38 59
ÁSIA E ORo M~DIO O 21 38 59

Filipinas O 8 3 11
Outros O 13 35 48

ÁFRICA 2 7 13 22
África do Sul O O 6 6

TOTAL 27 151 180 358

FONTE: Cohen (1975)
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3.4. ESTRUTURA DE CONCOR~NCIA NO SETOR FARMAC~UTICO

Um fato interessante a observar é que, no setor farmacêutico,
não ocorre monopólio, na forma como estes são caracterizados,
pois, geralmente, as vendas da maior empresa num país não ul-
trapassam a faixa dos 4,O~ a 7,0\. A Tabela 3.4. mostra a es-
trutura de mercado para alguns países;

TABELA 3.4.

ESTRUTURA DE CONCORRSNCIA NO SETOR FARMAC~UTICO DE ALGUNS PAr
SES - DADOS DE 1.972.

AGRUPAMENTO PCR crnCENTRA~O DE VENDAS E PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO

Grandes ~dias Pequenas Total

País Qte. ~rc. Qte. ~rc. Qte, ~rc. Qte. Merc.
(~) (~) (\) (\ )!

!Argentina 5 16,66 25 23,00 150 1,17 350 99,83
20 34,65 150 24,50 - - - -

França 2 7,50 66 33,00 140 0,50 505 99,55
25 36,00 272 23,00 - - - -

Alemanha 4 18,00 34 21,00 322 1,00 705 100,00
17 32,00 328 28,00 - - - -

Itália 2 8,40 47 27,00 593 1,60 1037 100,00
21 33,00 374 30,00 - - - -

Espanha 2 7,70 173 44,00 507 3,30 7CIJ 100,00
24 45,00 - - - - - -

Inglaterra 4 23,00 68 17,00 121 0,60 335 100,00
16 43,00 126 16,40 - - - -

FONTE: Ba1iarda (;978:52)
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Verifica-se, contudo, que apesar de nao haver monopólio regio
nal,o setor caracteriza-se por forte oligopólio a nível inter
nacional, se considerarmos que, em geral, as grandes empresas
sao as mesmas, nos diversos países.

o gráfico da figo 3.2. ilustra a participação acumulada das
empresas nos diversos países constantes da Tabela 3.4.

Analisando-se esse gráfico, verifica-se que, em média, 1,0\
das empresas responde por aproximadamente 20,0\ do mercado
10,0\ respondem por 70,0\ do mercado e 40,0\ pela quase tota-
lidade do mercado (95,0\).

Isto mostra o forte oligopólio no setor, constituído em quase
todos os países do mundo ocidental pelas mesmas grandes empr!
sas multinacion~is, com origem em menos de 10 países.

Um outra forma de análise de oligopolização no setor, desen-
volvida no trabalho de Frenkel (1978:102 a 106), aborda a con
centração de mercado por classe terapêutica. Esta análise tem
muito mais sentido porque o mercado farmacêutico é altamente
diversificado, por classe terapêutica (*).

O estudo de Frenkel concluiu que, para 31 classes terapêuti-
cas analisadas, em média:

1 - A firma líder responde por 35,3\ do mercado.
2 - As quatro maiores firmas, dentro do mercado específico de

cada classe terapêutica, respondem, conjuntamente, por
71,7\ do mercado.

Percebe-se, ao nível de classe terapêutica, a existência de
forte oligopólio; além disto, para muitas classes terapêuti-
cas, as empresas dominantes são as mesmas.

(*) Classe terapêutica = ~rupo de medicamentos com funções s~
melhantes em relação as doenças para as quais são indic~
dos.
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o estudo de Frenkel conclui. ainda, com base eu} amostra das 8
t ~ "

maiores empresas nacionais e as 8 maiores empresas multinaci~
nais, que o grau de liderança C*) é mui to maior para estas do
que para aquelas:

- Grau de liderança médio das 8 maiores empresas nacionais: 0,23

- Grau de liderança médio das 8 maiores empresas mil.t inacionai.s: 0,60

(*) Grau de liderança (G.1.) é definido por:

G.L. =

sendo: Nl = numero de classes terapêuticas em que a empresa
aparece como uma das quatro maiores

NZ = número de empresas que atuam nas classes terapê~
ticas em que a empresa em questão atua.

Constata-se, portanto, que o oligopólio existe e é formado es
sencialmente, por empresas multinacionais.



FIG. 3.2 - PARTICIPAÇÃO ACUMULADA NO MERCADO X % DAS EMPRESAS.
EM ORDEM DECRESCENTE DE PARTICIPAÇÃO. PARA ALGUNS
PAfsES (GRAU DE OLIGOPOLIZAÇAO).

10

Argentina
França
Alemanha
Itália
Espanha
Inglaterra

~--r-~lrO--~--2'-b--~-3-0r-~---4'à~· --~--50'---~--6,rO---r--'7-0--'---8'b---'---~TO---r---l~00--~% das empresas
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3.5. CONCEITO TRANSNACIONAL DA INDOSTRIA FARMACEuTICA

Segundo a ABIFARMA (l979d:l):

"Este conceito de assimilação de "Know-how" de entidades es-
trangeiras é caminho natural que todas as organizações cienti
ficas do mundo têm adotado para crescer num ritmo veloz e ade
quado com o objetivo comum de salvar mais vidas.

Na verdade, nenhum país do mundo tem indústria farmacêutica e
entidades oficiais de pesquisas médicas inteiramente autosufi·
cientes. Pelo contrário, é bastante estreita a colaboração i!!.
ternacional para que o atendimento à saúde dos povos tenha
seus recursos bem distribuídos".

Esta idéia está parcialmente correta, já que a troca de "kno~
how" somente tende a trazer benefícios ..No entanto, não é o
que se verifica na realidade, porque não há transferência de
"know-hcw" dos países detentores da tecnologia de produção das
matérias-primas básicas, muito·menos quando falamos em pesqui
sa básica, para os patses em desenvolvimento ou subdesenvolvi
dos.

Desta forma, o conceito transnacional, como definido pela
ABIFARMA, somente atende aos interesses das empresas multina-
c í.on a i s .

3.6. A INDUSTRIA FARMACEUTICA NO BRASIL

3.6.1. Histórico

Segundo Heitor Ferreira Lima (1971:208), por volta de 1850
" ... havia, no Rio de Janeiro, um grande número de farmácias
(boticas), nio somente pr~parando prescrições médicas,mas
também fazendo suas próprias preparações, utilizando recursos
de nossa diversificada·flora".
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Devido ao grande mercado que apresenta, provavelmente a indú!
tria farmacêutica no Brasil evoluiu da mesma forma que em ou-
tros países, principalmente se considerarmos a penetração das
multinacionais.

As indústrias locais, segundo Bertero (1972: 43)," tiveram
suas ori gens , muito provavelmente, nas boticas e eram, geral-
mente, empresas familiares. Algumas dessas farmácias cresce-
ram e se tornaram pequenas ou médias empresas farmacêuticas..."

A desnacionalização, caracterizada pelo desaparecimento gra-
dual das empresas de capital nacional, ou então, pela mar gí.na
lização das mesmas, começou a ocorrer após a 2a. Guerra Mun-
dial, quando a indústria deixou sua fase pré-industrial.

Desde então, e mais intensamente na década de 50, as multina
cionaisforam absorvendo, gradativamente, o mercado de drogas
no Brasil, deixando uma parcela estacionária de aproximadame~
te 15,0% para as empresas de capital nacional. Apesar dos es-
forços destas, através da criação da ANIFAR (Associação Nacio
nal da Indústria Farmacêutica) em 1969, e, mais recentemente,
da CIQUIFAN (Câmara da Indústria Químico-Farmacêutica Nacio-
nal), entidade que congrega empresas nacionais defendendo s~us
interesses, em contraposição ao das multinacionais, represen-
tados pela ABIFARMA (Associação Brasileira da Indústria Farm!
cêutica), essa parcela se mantém ainda bastante reduzida.

Atualmente a situação permanece bastante difícil para as em~
presas nacionais, que não dispõem de recursos para financiar
sua organização e sua evolução, o que se converte num aprovei
tamento ineficiente desses recursos, gerando um círculo vici~
so cuja tendência é o desaparecimento gradativo das mesmas; i!
to se caracteriza, normalmente, pela absorção dessas empresas
por grupos multinacionais, poderosos o suficiente para revig~
rá-las.

Note-se, no entanto, que no setor farmacêutico a autonomia d~
subsidiárias de mu It í na ci orra í s tem se mantido bastante restri
ta, limitando-se, normalmente, ã produção de medicamentos com
matérias-primas importadas, o que já não ocorre com outros se
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tores da economia, em que, mesmo sendo importada a tecnologia,
praticamente todo o envolvimento nos processos, desde a obten
ção de matérias-primas, até a distribuição dos profutos fi-
nais, é nacional.

o que ocorreu foi que as grandes corporaçoes estrangeiras "des
cobriram" o mercado brasileiro e aqui se instalaram, através
de duas alternativas principais:

1 - Formação de filial própria, através daqueles que represe~
tavam seus interesses, importando os medicamentos j á aca-
bados e só os rotulando aqui; posteriormente foram absor-
vendo partes do processo através de produção local; algu-
mas dessas empresas já produzem partes dos insumos que
utilizam ou mesmo para atender ao mercado de empresas do
setor.

2 - Pe la compra de pequenas ou médias indúst rias de capital n~
cional. Esse caminho facilita a entrada da empresa estra~
geira, que já encontra um laboratório legalizado, com to-
dos os registros e licenças de fabricação e, is vezes, ~é
com equipamentos e maquinaria apropriados.

Das aproximadamente 70 empresas de capital estrangeiro exis-
tentes no país, praticamente metade teve origem através da
compra de empresas nacionais, mais intensamente a partir de
1957, com um período de menor intensidade entre 1975 e 1978,
mas que volta a mostrar sinais de maior desnacionalização ~m
1979, com a aquisição de mais 3 laboratórios nacionais por
mu Itinacion ais.

o Quadro 3.1. apresenta as empresas nacionais que foram adqul
ridas por empresas estrangeiras, no período de 1957 a 1980.

No ano de 1978 três empresas estrangeiras saíram do mercado •
entregando suas linhas de produção a empresas nacionais: No-
votherápica, adquirida por Aché Laboratórios; Quimioframa ad-
quirida por Darrow Laboratórios e panquímica, adquirida por
Laboratórios Gross, segundo a ABIFARMA (197ge:2).
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o número de laboratórios nacionais entre as 20 maiores empre-
sas do setor decresceu de 5. em 1957 para O em 1972; a part í r
de 1975 uma empresa nacional assumiu a única posição entre as
20 maí.o res empresas, permanecendo até agora nessa lista.

Detalhes e informações adicionais sobre o processo e causas
da desnacionalização da indústria farmacêutica no Brasil po-
dem ser encontrados no estudo desenvolvido por Frenke1 (1978:
capo IV) o
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QUAIlHO ~.l.

LABORATORlOS NACIONAIS QUE TIVER,\[\l CONTROLE TRJ\NSFERIDO A GRUPOS ESTRANGEIROS

1957/80

CAPITAL
-------------------~----------------------~~--------~--------------------------~'~-------------------~

NOVA RAZÃO SOCIAL

Bracco Europeu Bracco Novotherápiça

JJ.U'RESANACICNN. D1PRESA ESTRANGEl RA

Lab o r t e r âp ic a
Pravaz

B'r i s t o I S/A.
Re c o rdn ti

Ameri cano
Europeu

Léo do Brasil Europeu

Ri chards on Merrcll-~loura Bras i l S/ A. Quim. e Parm.
Me ad Johnson S/ A. Indústria e Comércio

Myrtonil I mmun o Europeu lmmuno S/ A. Produtos Biológicos e Químicos
j-- ------------ ---------t------------------------1

Silva A1'alÍjo-Rcussell Europeu Laboratório Silv.a Ar aúj o+Rou s s e Ll S/A.
I-------------~-

Midy Europeu Midy Farmac~utica S/A.
Indústria Química e foa.!- - SI - hnericano Indústria Química e Farmacêutica Schering S/A.
maceut i ca S ie r mg~-- __------ -+-----------------4---------+------------------------------------------
Sc ar l c Amcri cano Se a r l e c Farmacêutica do Brasi I S/A.
A.II.Robins Amc r i car o A.H. Rob in s & Cia. Ltda.
!l.S. Vi t nmin Corp. Americano Laboratório Lafi Lt d a ,

1---------------- Rev10:::1:.:.) --------------+---------------------------------------------1
Syn t e x Americano Syntex Brasil S/A. Indústria e Comércio~_-- __--------------------------------4----------~-----------------------~--------~

Procicnx BYK Europeu RYK-Procienx Indústria Farmacêutica l.td a ,
Haemo Dx r ivados Hoeshst Europeu Iloechst do Brasil Química e Farmacêutica S/A

t-------------------------------------+------------- ---------------------- ---------------------
1I0rmoqll.ímico e
Biológico

t--------------- --------------- -----------j-------------------------------------------
Yatropan Re c o I a rma Europeu Rc c o f a rm a S/A. Ind. Quirn. c Fannncêut ic a
Usafanna lCN Ame r i c an o ICN-!lSAfARMA Indústria Pa rma ceu ti c a Ltda.

t------------- -------=------------t----------f----------------------------------l

ro s __o Syn t e x Ame r i c an o Syn t cx Brasil S/A. Indústria c Comércio
f---------------- ---------------------- --------- ------------------------1

lin il a Lu ré c i u Smith Kl in e [, Fn.'I1Ch Americano Lab o r a tó r io s Smith Klinc-Enila l.t d a .
Lab cn ob e I UnlHI de I'roduç;lo de

1';1 I: r -j mê:) i o l\ead1lui I'l,_bs I~!a c i on a 1I em 1977. por

- CISSA I ALCON - - Americano AI.CON l.nb o r o t o r i os do Brasil l.t d n . ~
1---------------------------- ---------------- ----- ..--- ---------------------------------

Qu imio t o r àp i c o Nun d i Iu rmn Americano Instituto Qu imi o t c r âp ic o S/A.
SCIL esc Intcrnational Americano Instituto Terapêutico Ltda.
Pan qu Im i r a E:-p. 1.;\\ i n a s Ne d ,

lln ivc r s n Lo s S/A.

-------------------------------i
Vcmaco Ln t o n Amor i can o l.nb o r a t ó r i o s Eaton-Vcmac0 l.t d a , I

~~lda5s:;~-I~i-Al~;~~j-- -~,~-.-:Jj;~:-~~I------------- -,;~~,~~:-~------~-a ma J~) ] n dú s t r i ,\ QII ímica ~-~~~I-;:::l:i.~;i-::aS/ l~1
+-------------- ------------ --------o_o ~

Il ip Ic x So o s c n i u s Europeu í l ip l c x S/A. l.ah o r a t ô ri cs de l l ipo dorm i n
r-------------- -------------------------------------------------------~-------- -------- ------------

RU]lcr 3M Amprirnno
Bi os i n tó t i c a Nc s t l o j"ll-I-OI1-nll' l - - - - ---. ,- - .a ) 11r a t o r lOS Jl J OS 111 te t LC a S/ f\ .

-1------- -------~-------__o - - ------------------------- ------------ --- ------- -- -----------------------------.--------------------

l.a b o r a til SI'.IIi<l.E Ame r i c a n o Se ilr I t' / l.ab o r n til----------------------- ----- ---------- -------- ---- --'- -------- -- -.---- ---------------,---------------------_._--------------------__.:~(~~:~_~-_~~:.;a~_(_~_x_~~~:_~!~'!~I ~~'::_l..::5~3~~.'_~_~~:1J~)__I~_~~~I_I_J_!~:!s __r!~.:.c:~~~I_;_~0_) ~ÜNT~:_~I!~~·~.0 _
t;ráfico ~'\clc.\Iltil dt' 11/i!:~/l'.l-:~ - CJQUlL\\-C~m;,ra da l n dús t r i a Qu imic o la rm a c e u t i c n I\aciollai.
Ob j c t iv o s (' ~!r:t;I':. IIlil!II:0 de 1~7(!. ~;illllic;·to d;1 l n dii s r r i a la r mn cc u t i c a do Es t a do de Sno I'alllo. lJi
rc·i:-õT-:--~i:;'r1-()--C;I:J o,; ~,IUIIte i 10. c m l~l B l ,

Sani tas

Americano
Ame ri cano

Mou r a Hr as i 1
Endoch í mi ca

Nor rc 11
Mead Johnson

Novotherapicél

Torres

Exactus
Sche r i ng S/ A.

Sintético
~rillo Mothé(WaJel)
La f i

Labor an

HOJ"cr Ame ricano

Ke r a t 0- Lok
Quinlio[arma
Mau ri c io ViJIC'la
Instituto Pinhei

Al Ic r g an
Boc h r i n g e r
Bcc ch am

Americano
Europeu
Eu rope u

Eu r ope u

Pclosi ll l r i a ch Europeu
Pro c arnp o Sc li c ri n j; Americano+ 1--- _

Laborter~pica Bristol S/A. Inc.Quim. e Farm.
Pr av az e Re co rd at i Laboratórios S/A.

Posteriormente vendido a Squiss Ind.Química
S/ A.

Ro r e r do Brasil Química e Farmacêutica Ltcla.

Al l c r g an+ l.o k Produtos Farmacêuticos Lt d a ,
Boehringer do Brasil ~/ A.
Laboratórios Beecham Ltda.-Divisio Villela

I.ab o r a t ó r i o GyOSS S/A (Capital Na c i ou a l )

Lélhoratórios Pclosi Ltda.
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3.6.2. Classificação das~esassegund() áreas de constitui-
ção do capital

Área pública: laboratórios financiados unicamente com recur
sos públicos.

- Área mista: laboratórios constituídos em conjunto pelo go-
verno e particulares, com predominância de recursos públi -
coso

- Área privada: laboratórios constituídos com predominincia~
recursos particulares; subdivide-se em:
- área privada nacional, em que mais de 50,0\ do capital so

cial estão detidos por pessoas físicas ou jurídicas de na
cionalidade brasileira.
área privada estrangeira, em que 50,0\ ou mais do capital
social estão detidos por pessoas físicas ou jurídicas de
nacionalidade estrangeira.

Nota-se, na indústria farmacêutica no Brasil, que as empresas
ou são de capital totalmente nacional ou totalmente estrangei
ro, com poucas exceções; na indústria farmoquímica há maior
incidência de capitais mistos, com participação do governo.

o texto a seguir foi extraído do "Plano Diretor de Medicamen-
tos - la. Fase: 1973/78" , desenvolvi do por um grupo de diver-
sas entidades governamentais, visando a orientar a política de
diretrizes do setor (CEME (1973:26 e 27)).

"Capital Social":

I) Composição do capital integralizado:

A Tabe la 3.5. (N.A. :o número do quadro no texto ori gina1 é
3) demonstra a grande concentração de capitais na área de
empresas estrangeiras: 78,0\ do valor total obtido na amo!
tra estão ali alocados; as nacionais participam com 21,0\,
aparecendo a área de economia mista com uma participação in
significante.
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Em relaçio i área geográfica, Sio Paulo novamente destaca-
se com o maior volume de capital: 72,2%, com predominância
da área estrangeira.

11) Fontes de financiamento do capital

o estudo das fontes de financiamento do capital integrali-
zado do setor comprova a tend~ncia observada anteriormente:
nas empresas e,studadas, 77,0% do total do capital em todas
as áreas referem-se a acionistas estrangeiros. A particip~
çio de capitais brasileiros é, pois, quase inexpressiva, 00
contrário dos maciços investimentos de origem externa, en~
cabeçados pelos grandes grupos multinacionais (ver 'Tabela
3.6.).

Por outro lado, analisando-se a composiçio de cada -area
isoladamente, observa-se que, enquanto nas empresas nacio-
nais a participaçio de acionistas brasileiros é de 90,0\,
contra 2,0~ de acionistas estrangeiros e 8,O~ de incenti-
vos fiscais (nos quais podem estar incluídas deduções de
grupos estrangeiros o mais diversos), na área de empresas
estrangeiras 98,0~ das aç5es pertencem a investidores alie

..n i gen as .

Estas observações levam ã conclusio de que existe uma cla-
ra dicotomia entre as duas áreas, ou seja, os dois grupos
nio aparentam nenhum interesse na composição conjunta de
capital: ou sio nitidamente nacionais ou se identificam co
mo grupo estrangeiro de fato. As associações só acontecem
nos casoS extremos, quando uma empresa ou grupo (geralmen-
te estrangeiro) absorve outro, deixando um deles, sempre o
nacional, de existir".



TABELA 3.5.
SISTEMA INDUSTRIAL FARMAc9uTICO

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO NO SETOR, POR ÁREA DE CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL
SEGUNDO ÁREA GEOGRÁFICA

1971

TOTAL NACIONAL ESTRANGEIRA ECONOMIA MISTA ~
DISCRIMINAÇÃO Valor ~ Valor % Valor % Valor %

(Cr$ mil) (Cr$ mil) (Cr$ mil) (Cr$ mil) .

Guanabara 309 043,98 100,0 45 594,88 14,7 255 449,10 82 ,7 8 000,00 2,6

São Paulo 938 068,13 100,0 188 610,09 20,1 749 458,04 79,9 - -

Outros Estados 43 161,77 100,0 40 008,76 92,7 - - 3 153,01 7 ,3

TOTAL 1 290 273,88 100,0 274 213,73 21,2 1 004 907,14 77,9 11 153,01 0,9

FONTE: CEME (1973:26)



TABELA 3.6.
SISTEMA INDUSTRIAL FARMAC~UTICO

CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS FARMACEuTICOS,
POR FONTES DE FINANCIAMENTO, SEGUNDO AS ÁREAS DE CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL

1971

--,..----
ACIONISTAS ACIONISTAS INCENTIVOS

TOTAL BRAS ILEIROS ESTRANGEIROS GOVERNO FISCAIS
DISCRIMINAÇÃO Valor \ Valor t Valor t Valor % Valor t

(Cr$ mil) (Cr$ mil) (Cr$ mil) (Cr$ mil) (Cr$ mil)

Nacional 274 213,73 100,0 247 486,60 90,2 6 120,33 2,2 60,00 0,1 20 546,80 7 ,5

Estrangeira 1 004 907,14 100,0 22 155,25 2,2 982 751,89 97,8 - - - -

Economia Mista 11 153,01 100,0 32,73 0.3 - - 9 233,24 82,8 1 877,04 16,9

TOTAL 1 290 273,88 100,0 269 486,58 20.9 988 872 ,22 76,6 9 293,24 0.7 22 433.84 1.8

FONTE: CEME (1973:27)



C A P r T U L o 4

DEPENDENCIA BRASII,.EIRA.NA INDt1STRIA FARMOQUrMICAI
FARMACEuTICA

4.1. INTRODUÇÃO

Este capítulo analisa os pr ínc í pa í.s fatores determinantes da
dependênc~a brasileira, em rela~ão aos interesses estrangei-
ros, no setor farmacêutico/farm6químico.

Meu intuito, com essa anâlise,é o de confirmar a hipótese Hl
estabelecida no Capítulo 2, e as afirmações Bll a H18' em que
Hl foi d~composta.
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4.2. COMPOSIÇÃO DO MERCADO: DESNACIONALIZAÇÃO

4.2.1. Marginalização" do pequeno capital nás:ional

A desnacionalização do setor começou a ocorrer logo após a Se
gunda Guerra Mundial, e mais intensamente a partir do fim da
década de 50, como visto no Capítulo 3, Seção 3.5 ..

Essa desnacionalização ocorreu por aquisição de labbratóriôs
nacionais por empresas estrangeiras ou por encerramento das
atividades das pequenas empresas de capital nacional.

Ocorre, no entanto, um fenômeno que é o surgimento de novas
empresas nacionais de pequeno porte, mantendo em mais de 400
o número de laboratórios instalados no país; este fenômeno d~
corre do fato de que as empresas de médio e grande porte têm
seus preços ainda controlados pelo CIP (Conselho Inter-
ministerial de Preços), enquanto que as pequenas empresas, ma!
ginalizadas no mercado e na própria atenção dos órgãos gover-
namentais, transformam suas atividades em puro comércio de bai
xo nível, como por exemplo a "venda bonificada", explicada a
seguir.

a) Bonificação: é a concessao de vantagens comerciais ao vare
jista/intermediário na forma do "compre 1 e leve 2"; as boni-
ficações podem atingir, dependendo do produto, relações de 1
para 4 ou mais.

Geralmente utilizam esta prática çomercial as pequenas empre-
sas que têm seus preços controlados com menos rigor pelo CIP
- Conselho Interministerial de Preços e, portanto, podem ven-
der seus produtos a preços bem mais elevados que os concorren
teso Vejamos como funciona tal mecanismo:

Sejam os produtos similares A e B, o primeiro com preço rigi-
damente controlado pelo CIP (geralmente empresas médias e
grandes sofrem esse tipo de controle), e o segundo pouco con-
trolado (ou então, mesmo que controlado, seu preço não é pra-
ticado dentro dos limites estabelecidos; geralmente sao as em
presas pequenas que praticam as vendas bonificadas, por nao
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terem porte suficiente para manterem caras equipes de propaga~
da médica que pudessem manter em crescimento suas vendas).

Sejam, também, os custos industriais de A e B iguais a Cr$
10,00. Os preços atribuídos pelo CIP equivalem, normalmente, a
3 e 4 vezes o custo industrial do produto; adotaremos o multi-
plicador 4.

Desta forma, os preços de A e B seriam iguais a Cr$ 40,00. No
entanto, a empresa do produto A, seja pelo maior controle do
CIP ou pela manutenção de sua imagem, pratica o preço estipul~
do de Cr$ 40,00, enquanto a empresa B pratica o preço de Cr$
60,00, concedendo a9 varejista uma unidade bonificada para ca-
da unidade adquirida por este. VejamoS quais são as vantagens
de cada entidade envolvida, na venda ao consumidor de uma uni-
dade do produto A ou B, admitida a margem de varej o de. 35,0\.

Produto A:

Fabricante 40,00 varejista 1,35 x 40,00 = 54,00 consumidor

Custo Indu~ =10,00 margem
tria1 bruta

= 54,00 - 40.00 = 14,00 por unidade

Margem
bruta =30,00

p/lIDi
dade-

Produto B:

Fabricante 60,00/2 = 30,00 varejista 1,35 x 60,00 = 81,00 consumidor

Custo indus =10,00
trial

margem
bruta

= 81,00 - 30,00 = 51,00 por unidade -

Margem
bruta =20,00

p/uni
dade-
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Como, normalmente, os custos da propaganda médica sao elevados,
a menor margem bruta do fabricante do produto B, que não faz
tal propaganda, acaba deixando maior lucratividade que para o
fabricante do produto A.

Alem disso, a enorme vantagem para o varejista faz com que es-
te procure "empur rar", sempre que pode, o produto B para o con
sumidor, que acaba pagando mais caro por um produto similar ao
A, e muitas vezes de qualidade até duvidosa, já que as peque-
nas empresas não dispõem, em geral, de recursos e profissiona-
lismo necessáriosã manutenção da qualidade de seus produtos
sao mesmo comuns verdadeiros casos de crime, em que se consta-
tam produtos que nao continham as substâncias básicas nas qua~
tidades indicadas em sua formulação.

A "empurra" desses medicamentos é flagrante na maior parte das
farmácias, principalmente quando o cliente vai ã loja na busca
de uma indicação de medicamento, sem receita médica; mesmo no
caso de compra de medicamentos com receita médica, ocorrem as
indicações, por parte do varej ista, no sentido de "leve este
que é a mesma coisa".

Desta forma, uma parcela significativa da demanda de medicame~
tos é atendida pela "empurroterapia", em benefício das empre-
sas desonestas e dos varejistas coniventes com essa prática co
mercial, e em prejuízo do consumidor.

b) Descontos por gu~ntidades: é uma prática comercial com o
mesmo efeito das vendas bonificadas, sendo ,porém, perigosa pa-
ra o fabricante, pois torna-se documentada na nota-fiscal/fat~
ra e, portanto, mais vulnerável ã fiscalização.

No Brasil, sao limitados a 28,O~ sobre o valor da venda ao in-
termediário, de acordo como a Resolução n9 152, de 1981 do Con
selho Interministerial de Preços - CIP, tanto as vendas bonifi
cadas, quanto os descontos por quantidades, concedidos aos ,va-
r e j i s t a s .
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Essas práticas, apesar de limitadas pelo CIP, sao utilizadas
por grande número de empresas pequenas, que vêem nelas a única
forma de poderem sobreviver, já que a manutenção de uma equipe
de propaganda capaz de fazer às empresas de médio e grande por
te se torna inviável, devido aos seus elevados custos.

Desta forma, o mercado brasileiro de medicamentos encontra-se
dividido em três grupos de empresas:

a) Empresas mu ltinacionais ou estrangeirasatuando tanto no mercado
ético quanto popular (*); normalmente são de grande porte.

b) Empresas nacionais atuando no mercado ético ou popular, mas
sem abuso de técnicas comerciais como aquelas expostas; sao
geralmente empresas de médio porte (na classificação do se-
tor) e aquelas que apresentam as maiores dificuldades para
sua sobrevivência; é sobre elas que se concentram as aten-
ções das multinacionais visando ã sua aquisição.

c) Empresas nacionais de pequeno porte, geralmente aproveitan-
do-se das práticas comerciais de "bonificações", atuando IllU.!.

to mais junto aos varejista.s que junto aos médicos; essas
empresas são marginalizadas e juntas representam muito pou-
co do mercado.

(*) Classificação dos produtos farmacêuticos:

. Produto ético: produto farmacêutico que deve ser
somente atravé~ de prescrição médica, devido aos
efeitos nocivos ã saúde .

consumido
., .poss1ve1s

. Produto popular: produto de consumo popular, sem necessidade
de prescriçio médica, devido aos insignificantes efeitos co-
laterais que pode produzir. quando administrado em doses nor
mais; além disso, é produto de comprovado conhecimento por
parte do público consumidor.
Produto popularizado: produto ético que, devido ã propagaçao
de seu consumo, é comercializado como popular, sem grandes
restrições pelas autoridades sanitárias, apesar do nao reco-
nhecimento, por essas autoridades, como produto popular.
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A tendência é a de um produto popularizado se tornar popular,
após longo período de uso e reconhecimento dos poucos peri-
gos que apresenta.

4.2.2. Composição do mercado

A ABIFARMA publica, através de sua Carta Semanal, a participa-
ção das empresas nacionais. e estrangeiras, e as últimas esta-
tísticas mostram a seguinte co~p0sição de mercado:

TABELA 4.1.

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS E NACIONAIS NO MERCADO
FARMACt;UTICO BRASILEIRO

Em percentagem

ANO ESTRANGEIRAS NACIONAIS

1974 79,66 20,34
1975 79,32 20,68
1976 75,72 24,28
1977 72,85 27,15
1978 72 ,28 27,72
1979 77,82 22,18
1980 78,18 21,82

FONTE: ABIFARMA (1979b) e dados obtidos para 1979 e 1980 dire-
tamente da ABIFARMA.

Ocorre, no entanto, que essa entidade, apesar de ter informa-
ções sobre praticamente todo o mercado, se ~tiliza de somente
uma parcela do mercado total para estimar essas participações
(aproximada~ente 35,0\ do merca~o) e, além disto, e mais impoE
tante, uma amostra viesada da população de laboratórios, já
que são incluídos os 10 maiores laboratórios estrangeiros e os
10 maiores nacionais; se a participação dos estrangeiros fos-
se equivalente ã dos nacionais, e se entre os 20 maiores labo-
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ratórios do país houvesse uma distribuição equitativa entre na
cion ai s e estrangeiros, a estatística poderia ser aprox i.madamen
te correta: no entanto, não é o que ocorre, pois 59 empresas
multinacionais encontram-se entre as 80 primeiras colocadas e
18 encontram-se entre as primeiras 20 colocadas.

Utilizando-se urna outra estatística calculada pela própria ABI
FARMA, podemos estimar melhor a participação das empresas es-
trangeiras e nacionais.

TABELA 4.2.

PARTICIPAÇÃO CORRIGIDA DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS E NACIONAIS
NO MERCADOFARMAC1WTICOBRASILEIRO, TOMANDO-SE AS 80
RAS EMPRESAS (aprox. 97,0% do mercado) NO BOLETIM DA

PRIMEI-
ABIFARMA

ANO ESTRANGEIRAS NACIONAIS

1974 89,0 11,0
1975 87,5 12 ,5
1976 87,3 12 ,7
1977 84,5 15,5
1978 84,2 15,8
1979 86,4 13,6
1980 86,5 13,5

FONTE: ABIFARMA (1974, 1975, 1976, 1977c, 1978e, 1979h, 1980a)

Esta estatística é muito mais real, já que utiliza as vendas
das empresas informantes, que respondem por aproximadamente
97,0% do mercado entre as quais estão as maiores nacionais e
estrangeiras, além de muitas de médio e pequeno porte.

O artifício utilizado pela' ABIFARMA visa somente a dar uma ima
gem irreal da composição do mercado, em favor das mu1tinacio-
nais, já que uma participação mais baixa das nacionais tende-
ria a ser mais a1a.rmante.
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Vej amos ccmors e encontra div;i. vido o me rcade de alguns
países da América Latina, para o anQ de 1977.

outros

TABELA 4.3.

COMPOSIÇÃO DE MERCADO PARA ALGUNSPAfsESDA AMERICA LATINA
=

Em percentagem

PArS ESTRANGEIROS NACIONAIS

Argentina 58 42
Chile 52 48
Colômbia 88 12
México 79 21
Peru 78 22
Uruguai 68 32
Venezuela 70 30

-

FONTE: White, Eduardo (1979:27)

OBS: Os dados utilizados na fonte indicada acima foram extraí-
dos de'uma pesqui~a efetuada pela FIFARMA - Federação La-
tino-Americana da Indústria Farmacêutica.

Os dados mostram que, mesmo em relação a países latino-america
nos, a composição do mercado brasileiro de medicamentos é to-
talmente favorável às multinacionais, que detêm parcela maior
do que na Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai, Venezuela,
sendo que o Brasil constitui mercado muito maior que o de to-
dos esses países.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a participação nacional che-
ga a 70,0~, sendo que muitas das empresas desse grupo sao as
multinacionais que dominam o mercado mundial; na Suiça, estim~
se que 50,0~ do mercado seja absorvido por empresas com capi-
tal nacional, muitas delas também com atividades multinacionais.
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Em síntese, nos países desenvolvidos, e particularmente, na-
queles de origem das multinacionais do setor farmacêutico, há
participação de empresas estrangeiras no mercado, mas com me-
nor parcela que a absorvida pelas empresas nacionais, e ainda
assim devido a interesses econômicos e tecnológicos do próprio..pals.

Já para os países em desenvolvimento, e mais acentuadamente o
Brasil, a situação é a inversa, pois o mercado é dominado pe-
las multinacionais, e em função dos interesses destas. Uma ra-
ra exceção é a Argent ina, que, segundo informações de out ra fo!!.
te (CILFA (1977:4)), já atinge 48,0\ (em 1977) a sua part í c í pa

ção de laboratórios genuinamente nacionais no mercado; em re-
cente congresso realizado pela CILFA - Centro Industrial de La
boratórios Farmacêuticos Argentinos, falou-se na participação,
em 1979, de em torno de 50,0\ para os laboratórios nacionaisna
Argentina.

Verifica-se, portanto, que o Brasil se encontra numa situação
de extrema dependência em relação às empresas multinacionais ,
principalmente se considerarmos que a quase totalidade dos in-
sumos básicos utilizados na indústria farmacêutica no Brasil
se encontra, também, nas mãos de multinacionais; assim, mesmo
um laboratório nacional depende, em muito, do fornecimento de
matérias-primas pelas multinacionais.

Quanto à produção de insumos básicos para a indústria farmaoêu
tica, podemos afirmar que o governo, através da FIBASE - Insu-
mos Básicos S/A., e de apoio à pesquisa, por meio da FINEPE
Financiadora de Estudos e Projetos e FIPEC - Fundo de Incenti-
vo à Pesquisa Técnico-Científica, vem se empenhando em estimu-
lar os laboratórios de capital nacional a entrarem nesse novo
ramo, o que reduziria, certamente, a dependência do país em re
lação às multinacionais ou a outros países.

No entanto, várias sao as dificuldades que limitam a
de empresários nacionais nesse novo ramo, entre elas:

entrada

- nao há reserva de mercado; parece estar havendo uma orienta-
çao da CEME no sentido de ser criada reserva de mercado para
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as subst ân cias cons ide radas bás Lca s ;
altos investimentos são necessários sem garantias, e com
grande grau de risco, desestimulando os empresários natio-
n a i s .

Por outro lado, muitas multinacionai.s, "apesar de terem prova-
do sua capacidade para produzirem matérias-primas no Brasil
conseguindo, por isto, taxas alfandegárias de proteção contra
os produtos importados, não estão at en den do às necessidades do
mercado interno. Essa denúncia foi feita por Laboratórios Cli-
max em 1976, que não recebia regularmente urna das matérias-pri
mas produzidas pela Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica .
Outros laboratórios que já sofreram o mesmo problema também r~
clamam dos prejuízos causados ã indústria nacional, frequente-
mente obrigada a recorrer ã im:Qortação a preços majorados pe-
las alíquotas de proteção" (.0Estado de São Pau Lo (1976)).

Segundo Wilson Rodriguez, diretor da FINEP em 1977, "o mercado
7brasileiro de fármacos é, hoje, o sexto do mun do, apesar de os

remédios só atenderem a 30,0% de nossa população. Com o progra
ma da CEME, por meio do qual o governo está caminhando a pas-
sos largos para socializar os medicamentos, é provável que ele
passe para o quarto ou quinto em importância mundial. Logo, ele
e um mercado importante e interessa às multinacionais permane-
cer aqui. Esse dado e o fator tecnológico explicam a abertura
que começa a se observar nas multinacionais, no sentido de fa-
zer assoclaçoes com grupos nacionais para a produção de maté-
rias-primas básicas ... Essas associações terão de ser bem ne
gociadas ... Com o governo passando a ser o principal compra-
dor do produto final, sem problemas de tecnologia, sem proble-
mas de escala, que não existem nessa indústria, o país nao es-
tá em posição de ~egociação favorável para implementar a rever
são? .. Imaginem se a CEME decide dar preferência à compra de
matéria-prima nacional, que será dos "preços de transferência"
(preços fixados pelas matrizes para import~ções e exportações,
com vistas à transferência de lucros, os quais permanecem na-
queles países onde convêm às estrateglas das multinacionais) ?

Ou imaginem, ainda, que a CEME decida acabar com a marca. Isto
fatalmente aceleraria a integração vertical da indústria, pro-
vavelmente favorecendo a realização de pesquisa~ no n a Is "~
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(ABIFARMA (1977a:4)).

As afirmações de Rodriguez são bastante claras, e mostram o
poder de que o governo disporia, hoje, para atuar no mercado
farmacêutico, revertendo a situação da composição do mercado,
tão desfavorável ao país em todos os sentidos.

Os esforços da CBvlE,aliados ao apoio da FIBASE e outros órgãos
"

governamentais, poderão ser os responsáveis pelo futuro do se-
tor no país; é claro que a iniciativa privada nacional tem a
sua parcela de responsabilidade, e bastante significativa; con
tudo, é necessário que se criem os mecanismos de proteção à i~
dústria farmacêutica nacional para que ela possa crescer a as-
sumir a responsabilidade do desenvolvimento do setor farmoquí-
mico, no qual apresentam-se os maiores perigos da dependência
em que nos encontramos.

Nota-se, já, uma tendência favorável de participação das empr~
sas nacionais no setor farmoquÍmico, mas ainda pouco signifi-
cativa, se comparada às proj eções de atuação das mu ltinacionais
também nesse setor no Brasil, que, se nada for feito, continu~
rão tendo os mesmos poderes, mudando somente o seu quartel de
lugar.

As principais tendências que podem ser estimadas resumem-se em:

a) maior influência e poder do governo sobre o setor, através
da Central de Medicamentos (CEME) e da participação dos la-
boratórios oficiais;

b) tendência para auto-suficiência em algumas matérias- primas
essenciais, mas aimda sob o domínio das multinacionais ou
através de associações destas com grupos nacionais;

c) implantação de projetos estratégicos sob o controle de cap!
tais nacionais e com a colaboração de recursos governamen-
tais;

d) se nao for dado apoio e proteção ã indústria farmacêuticana
cional, a participação desta no mercado tenderá a se estag-
nar ou mesmo a se-reduzir, o que dificultará qualquer plano
de redução de dependência do setor Earmo qu Imí.oo .
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4.3. PRINCIPAIS FATORES DE DOMrNIO DO CAPITAL MULTINACIONAL

As empresas multinacionais procuram dominar os mercados em que
atuam por diversos meios, entre eles:

a) Desenvolvimento tecnol6gico: Esta forma, totalmente aceitá-
vel e respeitável, constitui-se da absorção de mercados a-
trav~s de melhores produtos e inovações tecnol6gicas que
trazem benefícios reais para o mercado atendido.

b ) "Trusts" e outras manobras de mercado: Os "trusts" sao co-
muns, principalmente no caso da indústria farmacêutica e
sua dependência em relação ao setor farmoquímico, sendo es-
te totalmente dominado pelas multinacionais.

A ABIFARMA afirma que não há "trusts" na indústria farmacêu
tica brasileira, simplesmente pelo fato de que existem mais
de 400 laborat6rios e que nenhum vende mais de 4,0\ do to-
tal do mercado. No entanto, os "trusts" ocorrem nos acordos
internacionais entre as matrizes das multinacionais, contr~
lando o fornecimento de insumos básicos para o setor, sobre
os quais as mesmas têm completo domínio.

Em outros casos, a empresa multinacional passa a produz i r ma
t~rias-primas no país, obtendo assim a proteção alfandeg~ia
para importações e, algum tempo depois, deixa de fornecer
regularmente a seus clientes, laborat6rios,nacionais, que
sao obrigados a recorrer ao mercado internacional, com pre-
ços estabelecidos de acordo com a conveniência das matrizes,
e ainda assim majorados pelas elevadas alíquotas de import!
ç âo ; são divisas remetidas ao exterior sem que o governo po~
sa atuar sobre o problema, já que a proibição da importa-
çao, por outro lado, prejudicaria as empresas nacionais.

O texto a seguir, extraído do informativo mensal da CIQUIFAN
(1979a:2) ilustra um caso real:

"A Tribuna da Imprensa do dia 30 de abril, publica sob o
título "URGENTE" uma s ê ria denúncia que envolve uma empresa
multinacional na prática de um jogo de importação pretende~
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- -do alertar os orgaos de Governo pelo fato de que a
reproduz imos:

seguir

A empresa alemã Hoechst, do setor farmacêutico, descobriu
uma engenhosa maneira de controlar a comercialização da ma-
téria7prima Dipirona no mercado interno brasileiro. Ela fa-
brica o produto no Brasil e o vende às demais indústrias
farmacêuticas por um preço em torno de Cr$ 370/380,00 o qui
lo.

Acontece que o preço no mercado internacional estava em
torno de US$ 10 o quilo até três meses atrás, o que tornava
a importação mais interessante para as indústrias consumido
ras de Dipirona, mesmo com o pagamento da alíquota imposta
pelo Conselho de política Aduaneira.

Para evitar a importação e garantir o mercado interno para
sua produção, desde há dois anos, a Hoechst, esporadicamen~
te, importa alguns lotes de Dipi rona a preços mais baixos
que os do mercado internacional. Em um caso concreto, a muI
tinacional alemã importou a matéria-prima por cerca de
US$ 6.

Resultado:

Quando outro laboratório solicita à CACEX a liberação de
urna guia de importação para a compra da Dipirona a US$ 10,
o órgão nega, pois nos seus registros estão consignados .os
casos de importação pela Hoechst a US$ 6.

O consumidor então, recorre à indústria alemã para comprar
o produto importado a US$ 6, mas esbarra em desculpas e fi-
ca obrigado a comprar o produto fabricado no país a preço
de Cr$ 370,00 e Cr$ 380,00.

A prática de subfaturar ou superfaturar os preços das maté-
rias-primas importadas é comum entre as empresas estrangei-
ras instaladas no país".
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c) Investimento com financiamentos dO exterior, contratados de
acordo com os interesses das pr6prias mu1tinacionais e dos

. .

grupos dos quais elas participam, inclusive em termos de in
teresses financeiros da própria operação de financiamento,
colaborando para o aumento da dívida externa do país.

Em out ras palavras, um f í nan ci anent o externo pode acabar se!!,
do um negócio por si só, visando sempre aos interesses das
multinacionais.

"Quase metade da nossa dívida externa é fruto de 'emprésti-
mos' realizados entre mu1tinacionais e suas subsidiárias, p~
ra, com isto, escaparem i taxaçio do Imposto de Renda ... I!
to vem evidenciar que boa parte da dívida externa brasil~i-
ra nio é brasileira. Mas quem pag~ por tudo isto é o Bra-
si1. .." (CIQUIFAN (1978a)).

Frenkel (1978: 1961 e 1962) também constata a remes~a de lu
cros através de juros e amortizações de financiamentos ex-
ternos:

"Os pagamentos de juros e amortizações nao sao tributados,
sendo considerados como custos para as empresas. Entretanto,
se o empréstimo da filial for realizado diretamente com a
matriz, ou então através de uma operação triangular com um
banco internacional, na realidade e$te custo para a filial
é uma remessa de lucros, pois é um pagamento sobre um capi-
tal investido ,pela matriz (só que assumido a forma de um em
préstimo).

Este mecanismo permite diminuir o valor do investimento di-
reto e permite outra forma de remessa - em juros e amortiz~
ções - além da remessa de lucros. A utilização deste meca-
nismo de endividamento por parte ~as firmas estrangeiras im

. .-
plicaria a constatação de um endividamento maior por parte
das firmas estrangeiras da amostra. Constatação esta que
aparece na tabela a seguir (N. A. Numeração VI.19 do traba-
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lho de Frenke1) onde vemos que elas aparecem mais endivida-
das que as nacionais para todo o período analisado".

TABELA 4.4.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

DISCRIMINAÇÃO 1971 1972 1973 1974 1975

RELAÇÃO EXIGfVEL E CAPITAL
PROPRIO EMPREGAOO
- Nacionais 0,77 0,74 0,62 0,92 0,91
- Estrangeiras 1,34 1,89 1,36 1,73 1,58

DESPESAS FINANCEIRASceM)
~ DA RECEITA
- Nacionais 2,9 3,4 3,4 3,9 4,7
- Estrangeiras 5,2 3,9 3,6 5,3 5,9

FONTE: Frenke1 (1978:162)

No Plano Diretor de Medicamentos - la. Fase: 1973/1978, o
texto fazia objetiva referência ao financiamento dos capi-
tais das empresas estrangeiras:

" o fato de que são estrangeiros os maiores grupos indu~
triais farmacêuticos em atividade no país e de que não exi~
tem, no setor, complexos industriais de importãncia com ca-
pi tais brasileiros, sugere urna concent ração maciça de "know
how" e recursos em massa de grupos extranacionais descarac-
terizando o setor e dificultando a implantação e desenvolvi
mento de novos processos tecnológicos para fabricação de es
pecialidades farmacêuticas no Brasil.

Parece claro que este desenvolvimento tem estreita vinvu1a-
ção com o desenvolvimento de pesquisas química e farmalógi-
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ca, mas também parece evidente ser muito mais fácil impor-
o •tar tecnologia do que pesqulsar novos processos. Uma inte-

gração mais eficiente dos capitais brasileiros e estrangei-
ros contribuiria, fatalmente, para o surgimento de uma tec-
nologia nacional no setor, substituindo o "status-quo" atual,
até certo ponto cômodo, onde produtos que exigem relativa -
mente pouca especialização industrial (expectorantes, anal-
gésicos, antidiarréticos, por exemplo) entram com destaque
na linha de fabricação da maioria das empTesas faTmacêuti -
cas" (CEME (1973 :29 e 3O)) .

d) Superfaturamento dos insumos básicos: constitui-se da aqui-
sição, pela subsidiárJa de uma empresa estrangeiTa, de mat~
rias-primas a preços superiores aos normalS ou de mercado,
matérias-primas essas adquiridas de sua matriz ou empresa
coligada.

Esta forma de compra é um dos meios malS eficazes de envio
de lucros para o exterior sem que sejam respeitados os limi
tes impostos e pagos os tributos respectivos.

Apesar de serem de difícil comprovaçao, os casos de superf!
turamento são comuns e os empresários do setor, principal -
mente os das empresas nacionais, estão plenamente conscien-
tes do fato, já que normalmente são obrigados a adquirir ma
têrias-primas daqueles fornecedores.

O monopólio ou forte oligopólio internacional para muitas ma
térias-primas farmacêuticas dificultam um maior controle
sobre o superfaturamento; não nos parece, também, que tenha
havido muita preocupação nesse sentido, por parte de nossas
autoridades; pelo menos não tem havido a preocupação em tor
nar público este fato, já que provas, mesmo que não muitas,
deverão existir.

O estudo de Frenkel (1978:171), baseado em registros da
CACEX, conclui que houve práticas de superfaturamento na im
portação de diversas matérias-primas farmacêuticas. Foi por
exemplo o que aconteceu com o proprionato de testosterona ,
importado da Holanda a US$ 338 a unidade de volume, em feve
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reiro de 1975, e a US$ 1.976 a mesma unidade, três meses de
pois.

Segundo a ABIFARMA (J980b: 3), "a própria CACEX admite no re
lató rio à Comis são Pa rlamen ta r de Inquérito da Indíis tria Far
macêutica que em diversas ocasiões se viu obrigada a negar
deferimento a pedidos de importações de fármacos".

A matriz estabelece preços de transferência para os insumos
destinados às filiais; como estes preços não são estipula -
dos, muitas vezes, num mercado aberto, as matrizes os dest!
nam de acordo com seus objetivos globais e com seus interes
ses.

A casa-matriz oferta a seus empreendimentos nos países em
desenvolvimento certo número de insumos independentemente de
preços de mercado. E, desde, que a subsidiária não está com-
prando num mercado aberto, existe, inevitavelmente, certo
grau de arbitrariedade nos preços que tem que pagar. Estes
insumos não necessariamente se referem somente a matérias
primas intermediárias; podem ser também conhecimentos téc-
nicos, administrativos, informações, enfim toda classe de
serviços que a matriz comercializará com a filial por "pre-
ços" estabelecidos de acordo com critérios definidos
primeira.

pela

"A matriz cobrará um preço de acordo com sua estratégia glo
bal de crescimento. Se ela quiser que a filial apresente um
volume de lucros maior para que possa se expandir com recur
sos próprios, o "preço de transferência" dos insumos sera
menor; se, pelo contrário, a matriz achar que não é intere~
sante apresentar um volume alto de lucros na filial, por di
ferentes motivos - imposto de renda mais alto no país rece2
tor, desvalorização cambial, riscos políticos, etc. - cobra
rá um "preço de transferência" maior, e a filial terá no
fim um volume de lucros menor.

o "preço de transferência"é um dos mais importantes elemen-
tos nas relações econômicas entre a matriz e a filial, pois
dentre os diferentes vInculos que estabelecem é o único que
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nao aparece explicitamente, dado que os demais, sejam flu-
xos reais ou financeiros, estio sujeitos a alguma forma de
cont role ...

"Portanto, diante das restrições legais e institucionais e-
xistentes no país, o "preço de transferência" se constitui
num instrumento extremamente conveniente na viabilização das
relações preferenciais matriz-filial por apresentar diver-
sas vantagens, quais sej am :

a) A- matriz pode fixar o "preço de transferência" de acordo
com seus interesses específicos, ...

b) Não existe controle sobre o nível dos "preços de t ransFe
rência" ... A CACEX exerce controle sobre as importações,
mas somente pode atuar no sentido de impedir a prática
do preço de transferência quando existe pelo menos um p~
dutor independente da mesma matéria-prima no mercado in-
ternacional. b interessante salientar neste ponto que o
"preço de transferência" existe sempre que ocorra uma
transação envolvendo duas entidades submetidas a um po-
der decisório, ou seja, na Tela~ão matriz-filial, a casa
matriz. Este preço somente pode ser considerado como um
caso de super ou sub-faturamento quando existir um preço
fixado no mercado, entre entidades independentes, ao qual
o primeiro possa ser comparado. Todavia, a não existên-
cia deste último não significa que os "preços de transf~
rência" n âo estej am ocorrendo, acontecendo somente que
nio se sabe sua magnitude.

c) As despesas com importações de insumos sao contabilizadas
como custos, e portanto o "preço de transferência" tem
influência sobre o custo de produção da filial, e con sequen
temente sobre as margens e o volume de lucros das mes-
mas ..." (Frenkel (1978: 1960 e 1963)).

"O uso mais difundido dos preços de transferência é alocar
lucros nas filiais mais adequadas no sentido de reduzir o
total de impostos a pagar" (Robb í n s (1973:91)); com o surgi
mento dos paraísos fiscais (tax heavens), países com po1ít!
cas fiscais muito liberais) a prática de preços oe. trnnsfc~
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r~ncia pelos grupos multinacionais se intensificou a redu-
ziu o pagamento de impostos nos países de maior taxação.

A necessidade de nao haver um mercado aberto de mat ê rias-prj
mas, condição para que as empresas multinacionais possam
praticar preços de transfer~ncia, é um dos motivos do gran-
de número de novas moléculas que surgem no mercado, não sen
do mais que variações pouco significativas de moléculas já
conhecidas; com isto, proliferam-se os produtos similares,
tornando difícil o cont role por parte de órgãos governamen
tais.

o estudo de Frenkel (1978) apresenta mais detalhes e se a-
profunda mais na análise do problema dos "preços de transfe
rên cia" .

e) Eficiência global, medida pela relação "vendas/funcionário".
Os gráficos das Figuras 4.1 e 4.2, elaborados com dados da
Tabela 4.5, mostram relações entre eficiência global das
empresas, medida pelas vendas por funcionário (considerando
o total de funcionários da empresa (gráfico 4.1) ou só os
funcionários da área industrial (gráfico 4.2), e o porte da
empresa, estimado pelo próprio volume de vendas.

Ambos os gráficos mostram fatos interessantes:
* As empresas 'grandes apresentam sensível diferença, em re-

lação às médias e pequenas, quanto ao nível de vendas por
funcionário, sej a considerando-se o número total destes ou
somente os funcionários da área industrial. Esta conclu-
são era esperada, já que economias de escala ocorrem à
medida em que o porte da empresa aumenta, principalmente,
quando consideramos o pessoal das áreas de marketing e ad
ministração.

* Além disso, a eficiência global das empresas estrangeiras
é sensivelmente maior que a das nacionais, provavelmente
devido a:

técnicas de produção e administração mais racionais, mui:.
tas já desenvolvidas pelas matrizes;
melhor organização e sistemas de controle.
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* As empresas nacionais pequenas apresentam tendência de au
mento de eficiência global muito mais acentuada do que as
empresas nacionais de porte médio. Isso provavelmente se
explica por dois fatores:

a) As empresas pequenas, por serem menos rigidamente con-
troladas pelo Conselho Interministerial de Preços, pr!
ticam preços mais elevados para seus produtos.

b) Grande parte dessas empresas mantém poucos funcionários
em propaganda médica, sendo suas estratégias de marke-
ting mais voltadas à concessão de vantagens às farmá-
cias e drogarias (bonificações e descontos); desta for
ma, o índice de vendas por funcionário tende a crescer
sensivelmente, elevando-se aos níveis das empresas maio
res, mesmo com vendas reduzidas.

À medida em que essas pequenas empresas têm alguma ch~
ce de crescerem, passam a atuar com propaganda médica,
o que implica aumento significativo do número de fun-
cionários, caindo, então, aquele índice de eficiência;
essa constatação fica bastante clara nos gráficos.

* Parece haver um nível a partir do qual o crescimento da
empresa nao mais produz economias de escala significativas;
esse nível, considerados valores de 1978, se aproximava
do valor de vendas anuais de Cr$ 300 milhões. Ocorre, no
entanto, que praticamente todas as empresas nacionais se
encont ravam abaixo desse limite.

* Conclui-se. portanto, que o grupo mais comprometido, em
termos de eficiência, e q das empresas nacionais de médio
porte. Essas empresas geralmente atuam como propaganda mé
dica; tal estratégia de marketing exige elevados investi-
mentos em propaganda, o quP. as coloca em extrema dificul-

-dade, pois. se por um lado n ao atingiram ainda um volume
de vendas para o qual tais investimentos sao rentáveis:
por outTO sao obrigadas a manter uma estrutura cara para
poderem atuar segundo essa estratégia.
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Essas empresas têm, então, duas saídas:

a) Ou reinvestem todos os seus lucros, que já sao reduzi-
dos, continuando a manter as equipes de propaganda mé-
dica e os altos custos desse tipo de propaganda com um
crescimento gradual e pequeno.

·b) Ou orientam suas estratégias de comercialização segun-
do o que fazem as pequenas empresas do setor, reduzin-
do drasticamente seus custos e, passando a atuar com
práticas desonestas junto aos varej istas, j á discutidas
na Seção 4.2, ítem 4.2.1.; esta estratégia parece ser
bastante mais atra.ente, em termos de lucratividade e
rentabilidade do patrimônio.

Acreditamos que muitos dos proprietários de empresas des-
se grupo já se questionaram a respeito de qual estratégia
seguir, já que a atuação honesta e séria não parece ser
bem remunerada, colocando, pelo contrário, tais empresas
em constante risco financeiro.

Já as empresas estrangeiras, por operarem com economias de
escala de diversos aspectos, podem enfrentar os elevados
custos de propaganda, que lhes garantem, por outro lado,
elevadas vendas e boa remuneração (seja por lucros ou por
práticas comerciais como o superfaturamento).

As empresas pequenas, por outro lado, obtêm vantagens de
outra natureza, seja pela comercialização sem emissão de
notas-fiscais (e'conseqüentemente redução de impostos pa-
gos), seja pelos menores custos de propaganda e maiores
preços para seus produtos. O fato é verdadeiro, tanto que
há empresários desse grupo que preferem ter mais de uma
empresa pequena do que verem sua empresa crescer a encon-
trar as dificulda4es descritas.



T A B E L A 4.5
NÜMERO M~DIO DE FUNCIONÁRIOS, POR ÁREA E EFICIENCIA GLOBAL (*)

(**)

(*) Medida através da relação "Vendas por funcionário"
1978/79

D

1

1
M~
(C
NOM
(T

NOM
PO
Administração Financeira
Industrial
Vendas e Propaganda
Científica/Pesquisa

N A C I O N A I S

,
17,5
31,2
48,6
20,3
31,6

,
23,0

180,6
46,5

123,1
29,0

1,5 6,3
2,3 1,6
0,316 0,379

0,215 0,087

0,398 0,895
0,517 0,37.8

VENDAS POR FUNCIONÁRIOS "A"
(CR$ mi 1hões)
DESVI 0- PADRÃO DE "A"
VENDAS, POR FUNCIONÁRIO DE PRO
DUÇAO "B" (CR$ milhões)
DESVIO-PADRÃO DE "B"

M U L T I N A C I O,N A I S

,
24 ,3

560,0
50,3

232,0
20,9
50,0

4,5

,
22,2

156,4
44.0

129,3
34,4

5,3----
<, 1,4

,
13,6

508.0
54,9

270,3
-29,2

21,7
2,3

I S C R I M I N A ç Ã O I
I I peqUe_II Pequenas I Médias Grandes I Medias Grandes

l (19) (lO) I (1)

I
nas (4) (3)

I (O) . i -,,

DIA DE VENDAS ANUAIS (1978) I I
\

R$ milhões)
I

18,4 15Q,8 560, O - 188,6 704,5
ERO M~DIO DE FUNCIONÁRIOS

ota1) 64,2 388.,6 111.2,a - ..3.70"o -,92~,g

ERO M~DIO DE FUNCIONÁRIOS,
IR ÁREA (Em percentagem)

11 2 89 6 270 O - 82 1 125 O

I -

0,500 0,531\ 0.754

Q , 15QJ_._ Q , 138

1,314 I 1,439
O,~O 7 I O ,444

0,994

(**) Dados referentes a 1978 (faturamento) e 1978-29 semestre/1979-19 semestre(demais dado s) , obti-
dos através dos levantamentos diretos junto as empresas.
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f) Falta de uma política de apoio governamental ao capital na-
cional do setor.

Uma recente pesquisa r.e alí.z ad a pelo Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais (IBMEC), junto a 251 empresários nacio-
nais, sobre a participação estrangeira na economia brasilei
ra, revelou que a maioria dos industriais consultados consi
dera que:

" as prioridades do desenvolvimento industrial têm sido
mais urna conseqüência do posicionamento estratégico das em-
presas multinacionais dentro da economia do que resultado de

urna política industrial bem definida por parte do governo
brasileiro. Os que concordaram com esta tese representaram
49,9\ dos entrevistados, enquanto os que discordaram, ape-
nas 26,4L

Os outros consideram que as multinacionais nao contribuem
para o desenvolvimento industrial (2,4\) ou emitiram Opl-
niões diversas ... A pesquisa divulgada na última sexta-fei-
ra, revelou, também, que 44,2\ dos entrevistados acham que
o modelo baseado no tripé-empresa estatal, multinacional e
nacional atende, mas com restrições, aos principais intere~
ses do país. Apenas 25,5\ não faziam restrições, enquanto
26.3\ afirmavam que "não atende aos interesses nacionais" ...I

Os que acham que não atende aos interesses nacionais justi-
ficaram a opinião pelo fato de que as empresas privadas na-
cionais estão sendo prejudicadas e devem ser mais fortaleci
das, apoiadas pelo governo ... A falta de capital (próprioou
de giro), dificuldade de acesso ao capital e deficiência de
conhecimento tecnológico foram as razões apontadas como ob~
táculo ã competição em igualdade de condições com as empre-
sas multinacionais, num total de 74,5\ das respostas. Poder
econômico e política das multinacionais e favorecimento do
governo ao capital estrangeiro significaram 12,0\ das res-
postas ... Mais de 28,5\ das respostas ao questionário suge-
riram maior controle da entrada e atuação das multinacio-

.' "na1S ...

Esta pesquisa foi realizada junto a empresários de diversos
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setores, que, na média, nao sao tão dominados pelas empre-
sas multinacionais, como o setor farmac~utico/farmoquímico;
tais conclusões, se considerarmos este setor, ressaltam-se
ainda mais, e ajudam a evidenciar a desvantagem competiti-
va e as dificuldades que enfrentam as empresas nacionais que
o integram.

o estudo da CEME (1973:30 a 32) também apresenta, como diag
nôstico, a necessidade do apoio governamental às
e médias empresas nacionais:

pequenas

"Nos últimos quinze anos, 43 indústrias farmac~uticas nego-
ciaram seu controle acionário. A maior parte das aquisi-
ções ... foi efetivada por grupos americanos, equiparando-se,
em numeros, às dos países europeus.

sabe-se que a maioria das empresas absorvidas é de me-
dio porte, tend~ncia que ainda persiste. À medida que indú!
trias brasileiras vão se destacando, quer em termos de fat~
ramento, quer em termos de volume e qualidade de produção,
tornam-se objetivo do interesse de grupos estrangeiros.

Aparentemente, o mercado farmac~utico tende a uma forma oli
gop6lica, já que os mais elevados valores de capital, fatu-
ramento, produção e, principalmente, as fontes de aquisição
de matérias-primas, concentram-se em poucos grupos estran-
geiros, quase todos multinacionais.

A depen dén ci a do setor a area externa e palpável tornando-
se cada vez mais evidente a necessidade de incentivos ao de
senvolvimento da média e pequena empresa farmac~utica brasi
leira, através de políticas que facilitem mecanismos de fu-
são, delimitem a faixa de ~tuação das estrangeiras e outras
cabíveis" .
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" 4.4. TOMADA DE DECISOES

O processo de dependência de uma indúst ria ou setor, em rela-
çio a capitais estrangeiros, ocorre, normalmente, com a ~~ntxa
lização da estrutura decisória em representantes ou na própria
matriz; somente os aspectos nio-estrat€gicos € que têm adminis
tração efetivamente local.

A preocupaçio básica desta seçao € a análise da dependência r~
lacionada à estrutura de decisio nas empresas do setor. O obj~
tivo € verificar, para as principais questões envolvidas na ad
ministraçio dessas empresas, como se concentra o processo deci
sório, principalmente no caso das empresas estrangeiras.

O material utilizado € constituído pelos resultados dos levan-
tamentos diretos, complementados por informações extraídas do
estudo de Bertero (1972:Cap. III, IVe V).

As Tabelas 4.6 a 4.13 apresentam os resultados dos levantamen-
tos efetuados junto às empresas, no que se refere à estrutura
decisória das mesmas, por área, sintetizados por um Índice que
representa o nível ponderado de decisio, de acordo com o se-
guinte crit ê rio :

L
NPq = p. K· em que:1 1 1

L P.i 1 q

NPq = nível ponderado de decisio para a questão q;

P. = número de respostas referentes ao nível hierárquico i
1

em que as decisões sio tomadas, para a questão q.

K. peso dado ao nível hierárquico i.
1

Os níveis hierárquicos considerados, bem como o seu peso rela-
tivo. são os seguintes:



• 97 •

N!VEL HIERÁRQUICO PESO RELATIVO (Ki)

Divisão Internacional (para empresas
estrangeiras)
Direção Regional na Matriz (para em-
presas estrangeiras)
Conselho Diretor ou Equivalente
Presidência ou Diretoria Geral
Diretorias de Área
Gerências Médias
Níveis mais Baixos

-3

-2
O

1

2

3

4

Assim, quanto maior for o nível ponderado de decisão, para de-
terminada questão, maior é a delegação de poderes; um nível pr§.
ximo de zero indica alta concentração da decisão nos escalões
mais altos da empresa; para empresas estrangeiras, um nível ne
gativo representa decisões tomadas no exterior, com pouca ou
nenhuma participação da administração da subsidiária brasilei-
ra.

Os preços negativos -2 e -3 foram assim atribuídos para compen
sar o fato de que, para empresas multinacionais, decisões toma
das ao nível da presidência ou do conselho diretor já são mais
ligadas i pr6pria matriz do que a administração local.



TABELA 4.6

TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO

N!VEL PONDERAOO DE DECISÃO [NP)

NACIONAIS MULTINACIONAIS
PEQUENO

PORTE
MEDI O
PORTE

GRANDE
PORTE

MEDI O
PORTE

GRANDE
PORTE

01. Decí.sôes sobre participação no capital da enpresa (suascrí.çâo
de ações etc .. )

02. Decí.sôes sobre participação da empresa em outras sociedades

03. Deci.sôes sobre aunentos de capital

04. ApTovaçãode informações a serem enviadas a órgãos govername~·

tais

05. Deci.sôes sobre alterações nos estatutos ou contratos sociais

06. Deci.sôes sobre aprovei tanento de oport1IDidades eventuais, fora

dos objetivos básicos da errpresa

07. Decí.sões sobre eventuais aquisiçãesde outras enpres as

0,88
0,78

0,78

1,36
0,74

0,90

0,73

0,40
0,40
0,60

1,22
0,45

0,82
0,40

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

-2,00
-1,43
-1,25

1,22

-1,25

-0,75
-1~37

-1,25

-0,67
-0,20

1,00
0,50

0,50
-0,50



TABELA 4.7

TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

D I S C R I M I N A ç A O

N!VEL PONDERADO DE DECISOES (NP)
NACIONAIS MULTINACIONAIS

PEQUENO
PORTE

MErDIO
PORTE

GRANIE
PORTE

MeDIO
PORTE

GRANDE
PORrE

01. Escolha do diretor geral ou equivalente
02. Definição da alta direção da empresa

03. Planejamento de carreiras da gerência média até a
a I ta di reção

04. Decisões de promoções na aIta gerência e di reção

05. Decisões qlla~to à es trutura organo1ógica da empresa
(cargos e numero de funcionários, por área/depart~
mento)

06. Decisões a respeito do envio de elementos da subsidiá
ria para treinamento na matriz (só para empresas in=-
ternacionais ou multinacionais)

07. Decisões referentes a planos e programas de treinamen
to de gerentes/diretores e pessoal técnico -

08. Delegação de poderes e autoridades as diversas áreas
da empresa (nível gerencial)

09. Aprovação da crlaçao de novos departamentos
10. Decisões referentes a aumentos salariais gerais, além

do dissídio coletivo

0,74
0,73

1, 21
1,00

1,44

1,38

1,14
1,12

1,15

0,73
0,50

1,09
0,89

1,46

1,77

1,31
1,42

1,42

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00

2,00

1,00
1,00

1,00

-1,37
0,33

0,73
0,55

1,33

-0,22

1,45

1,08
0,50

1,00

-1,33
-0,67

1,50
1,25

1,50

1,60

2,17

1,25
1,40

1,00
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·TABELA 4.8

TOMADADE DECISOES NA ÁREA DE MARKETING

I Nl'vEL PONDERAmDE DECISN) (NP)

I
NACIONAIS MUI..TINACIONAIS

D I S C R I M I N A ç A O

PEQUEm MSmo r GRANDE MSmo GRANDE
PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE

OI. Decí.sôes referentes à aprovação da linha de produtos 1,24 1,18 1,00 0,80 2,40
02. fucisões referentes ao Iançanerrto de novos' produtos 1,33 1,08 1,00 1,00 2,40
03. Decisões referentes à exclusão de produtos da linha 1,35 1,54 1,00 1,11 2,40
04. Decisões referentes a ausento ou redução de apresentações de

produtos 1,44 1,45 1,00 1,38 2,50
05. Decisões referentes a preços dos produtos 1,35 1,67 1,00 1,33 2,50
06. Decisões referentes à absorção 00 novos ne rcados 1,32 1,56 1,00 0,40 2,50 I
07. Decisões referentes à diversificação da linha de produtos/ner- I

Icados 1,33 1,30 1,00 -O ,25 2,50
08. Decisões referentes à exportação 00 produtos 1,14 1,20 1,00 -O ,20 2,00
09. Decisões referentes aos planos 00 propaganda e promoção 1,73 2,30 2,00 2,12 2,67
10. Aprovação de pedidos de clientes 2,48 2,83 3,00 2,67 3,67
11. Ie te rminaçâo da estrutura de dis·tribuição 00 produtos 1,85 2,09. 3,00 2,38 3,25
12. Escolha de distribuidores/representantes/atacadistas 1,63 1,83 1.00 230 3.25

~
oo



TABELA 4.8

ITOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE MARKETING

Concl usao_

D I S C R I M 1 N A ç Ã O

N!VEL PONIERAOO DE DECISÃO (NP)

NACIONAIS MULTlNACIONAIS
PEQUENO MEDIO GRANDE

PORTE PORTE PORTE
MEDIO
POR1E

GRANDE
PORTE

13. Deftrriçâo das políticas de comercialização, tais corno descontos
sobre a nota e financeiros, prazos de pagamento etc ..

14. Plano de vendas

IS. Orçanerrto de vendas
16. Decrsôes referentes ao dinens í onanento do corpo ela propaganda. e

de .vendedores

17. Planos de treinanento empropaganda e vendas
18. Planos de vi.si tação rredica
19. Decí sôes envolvendo marcas e nones de produtos

20~Pol1 tica salarial do pessoal de propaganda e vendas
21. Aprovação de materiais promocionais e de propaganda (literatu-

ras, encartes etc .. )
22. Aprovação da relação de redicos a serem vi.si ta dos

l23. Aprovação de planos de distribuição de amos-tras
! 24. Definí.çâo de preços de produtos em concorrências

125. Aprovação de enbalagens de produtos

I

1,38
1,38
1,75

1,84
2,11
2,26
1,31
1,33

1,80
2,25
1,88
1,42
1,50

1,92
2,10
2,00

2,00
2,50
2,45
1,09
1,70

2,00
2,55
2,40
1,80
2,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

1,88
1,89
0,69

1,50
2,44
2,50

1,00 0,83
2,00 I 1,36

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

2,14
2,62
2,55
2,20

2,12

2,79
2,83
3,00

2,80
3,33
3,33
2,80
2,50

3,33
3,33
3,25
2,75

2,80



TABELA 4.9

TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE FARMACOTECNIA

r-----

I,

01. Planos da área de pesquisa e d3senvo1virrento

02. Planos d3 pesquisa médica e testes clínicos

03. Aquisiçao ~ equipamentos ou reCllTSOSpara pesquisa

Q4. Aprovaçao de es tu dos fa rmacotécrri cos d3 p TO rotos

05. Decí.sôes sob re necess i dace ôe estucbs famacotécnicos sobre

produtos

06. Alteraçoes re processos cE fabricação

Q7. Alteraçoes na fonnu1ação de produtos

I
08. Aprovação de novos produtos (fornnllação, características re

apresentação etc .. )

Nt'VELPONDERAro IE IECISAO (NP)

NACIONAIS MULTINACIONAIS

1,52
1,56
1,33
1,45

1,48
1,64
1,70

1,59

1,46
2,00
1,36
1,90

2,09

2,00

1,82

1,73

1,00
2,00

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

2,00

0,10
0,90

0,15

0,00

0,87

-0,18

-0,22

-o ,25

2c>00
1,33
2,40
1,80

2,60
2,50
1,60

0,33

~
o
N

D I S C R I M I N A ç Ã O

L PEQUEm MEDIO GRANIE MEDIO GRAl'ITE
. . +-_PO_Rffi+-_P.O_R_TE__ ~---PO-Rffi---r__P_O_RTE__.-r__PO__Rffi ~



TABELA 4.10

TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE PRODUÇÃO/CONTROLE DE QUALIDADE.

I
I 01. Aprovação re planos e programas re pro<iJção

D I S C R r M I NAÇÃO

02. Dete rmí.naçâo da necess i daôe ee estucbs da racionalização cb tra-

balho e processos

03. Aprovação da estrutura administrativa da produção

04. Aprovação ee planos de expansão da capací dade de procilção

QS. Aprovação de substi tui.çâo re equipamentos

I 06. Estabelecimento cbs níveis aceitáveis de qualidade re msunos ,

senu-elaboracos , produtos em produção e acabados

07. Def.iruçâo de planos de controle de qualidade

I 08. Aprovação

~. Aprovação

de cont ratos de se rvi.ços de terceiros

de programas de manutenção preventiva

NrVEL PONDERADO DE DECISÃO (NP)

NACIONAIS
PEQUEID I Mffi)IQ
PORrE PORTE

1,78

1,85

1,69
1,50

1,37

1,83
1,71

1,44

1,96

MUI..TINACIONAIS

1,85

1,82
1,77

1,17

1,42

2,27
2,18

1,83
.2,10

I GRANIE Me'DIO
PORTE PORTE

I

1,00

2,00

1,00

1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

1,00

2,67

2,44
1,62

-0,16
0,21

1,33
1,70

1,40

2,33

GRANIE
PORTE

2~

2.~ I.·

2,40 i
I

2,17

2,50

1,75

1,75
2,67
3,25



TABElA 4 .H.

TOMADA DE DECISOE"S NA ..(REA DE MATERIAIS/SUPRIMENTOS

N!VEL PONIERAID IE IECI~ g.JP1

NACIONAIS MULTINACIONAIS
DISCRIMINAÇÃO

PEQUEID M!DIO GRA.NIE MS'DIO GRANIE

.. PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE

01. Apnw3ÇOOre planos e pTOg1"8JD8Sda C01JÇTaS 1,71 1,55 2,00 2,22 2,33

0.2.Aprovação da políticas da estoques 1,57 1,27 2,00 1,73 2,25

U3. Aprevação de fomececbres 1,90 2,00 2,00 2,87 3,25

. 0.4: Escolha de fomece<.bres de matérias-primas importadas 1,64 2,00 2,00 2,87· 1,80

05. Substituição de fomececbres 1,86 2,09 2,00 2,87 2,00

06. Aprovação da prog raaas de importação de materiais/supri.1Jentos 1,35 1,50 2,00 2,44 2,67



IfABRLA 4.12

i TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE FINANÇAS

r-------------------------------------------~----------------------------~

D I S C R I M I N A ç Ã O

01. Decí.sões sobre investirrentos em instalações e fábrica

02. Decí.sões sobre investirrentos em equipanerrtos de produção

03. Deci.sôes sobre investirrentos em equipanerrtos de escritório

04. Aprovação de contratos de financiaroontos de valores elevados

OS. Dete rmí.naçâo dos volUlOOsde descontos de drpl.ícatas

06. Defrrriçâo de política de crédito a clientes

07. Aprovação final de balanços e balancetes de verificação

08. Defí.rriçâo e aprovação do plano de contas da enpresa

09. Definição dos sistemas de custeio utilizados

10. Aprovação de orçanentos da enpresa

NrVEL PONDERAOO IE IECISÃO (NP)~----------------------~----------------
NACIONAIS MULTINACIONAIS

PEQUENO
PORTE

1,04

1,08

1,46

0,83

1,48
1,71

0,91

1,08
1,32
1,00

~DIO
PORTE

0,92

1,15
1,38
0,78

2,10

2,00
1,18
1,85

1,83
0,92

GRANIE
PORTE

1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00

2,00

2,00

~DI0
PORTE

0,25

0,42

0,92
0,82
2,00
2,25

1,75

1,00
1,70

-O ,54

GRANDE
PORJE

-0,40

0,80

2,25

1,25
2,25
2,25
2,25
2,00
2,00
1,00

:.!



· ITABELA 4. 12

TOMADA DE DECISOES NA ÁREA DE FINANÇAS

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Conclusão

NfVEL PONDERAm IE lECISi\O (NP)

NACIONAIS MULTINACIONAIS
PEQUENO

PORTE
MffilIO
PORTE

GRANIE.
PORTE

Mffilro
PORTE

GRANDE
PORrE

:11. Aprovação de limites de endividamento

12. Aprovação de limi tes de Imobí,li zação

13. Defi.ni.çâo da política de distribuição de lucros ou dividendos

14. Dete rmí.naçâo dos níveis de remessas para o exterior

15. Decisões sobre fontes de recursos financeiros, nacionais ou
es trangei ros

16. Aprovação de políticas de saldos nÉdios em bancos

,17. Aprovação de despesas extra-orçamentárias significativas

118. Aprovação de seguros (seguradoras e planos)

0,95
0,90
0,60

1,11
1,35

0,95
1,48

1,17
1,08
0,30

1,18
1,60
1,42
1,69

1,00
1,00
1,00

1,00
3,00
1,00
2,00

0,50
0,20

-0,78
-o ,25

0,50
1,87
0,70
1,00

-0,25
-0,25

0,00
0,00

0,00
2,25
0,67
1,33



TABELA 4".13

TOMADADE DECISOES NA .(REA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SISTEMAS DE GESTÃO E CONTROLE

NI'VEIS PONDERAmIE DECISÃO (NP)

DISCRIMINAÇÃO NA.CIONAIS MULTINACIONAIS

PEQUEN) MffiJro GRAME MEDro GRANIE
PORrE PORrE PORTE PORTE POIrrE

I 01. Aprovação de es tudos de racionalização re melhoria de organiz~:
çao 1,43 1,73 2,00 1,50 2,00

02. Aprovação de sistemas de planej anento e cont role de gestão 1,25 1,58 2,00 L, 00 1,00
03. Aprovação de planos de automatização de sistemas, po r process~

mento e.let rôni co de dados 0,92 1,55 1,00 0,25 1,40
04. Escolha de equipamentos de computação eletrônica 1,80 1,69 1,00 0,37 1,00
OS. Escolha de auditores externos 0,87 1,15 1,00 -0,87 "1,00
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Análise:

Confirma-se, portanto, a expectativa de que a concentração de
decisões na matriz ou sua divisão internacional, para empresas
estrangeiras, é elevada.

Seja NPr = nível médio ponderado de decisão para as em~resas
multinacionais, obtido pela média ponderada de NP, para cada
item "j" respondido, considerando-se o número de firmas nos gr!!
pos "médio porte" e "grande porte".

. mAdmito, também, que NI>.~ 1 j á representa elevada concentração
Jdas decisões no exterior, pois o limite 1 refere-se à presidên

cia ou equivalente, que é normalmente um cargo vinculado e es-
colhido diretamente pela matriz.

m .Neste caso, dos 88 itens respondidos, 28 têm Nl'"j~ I, eviden -
ciando que grande parte das decisões, muitas até operacionais,
são tomadas pela matriz ou sua divisão internacional, repr~
sentada pela presidência local.

A concentração de decisões na matriz ou divisão internacional
e maior para assuntos que se relacionam ao controle da subsi -
diária e de seus negócios, tais como:

escolha da alta direção e gerência;
- estrutura de composição do capital da empresa ( deve-se

observar que nenhuma das empresas multinacionais e de capi-
tal aberto, permanecendo sempre o controle acionário sob to-
tal domínio estrangeiro);

- planos e programas de pesquisa e desenvolvimento, alterações·
em formulações de produtos, aprovação de novos produtos, etc;

- novas instalações fabris;
- aprovaçao de contratos de financiamento;
- aprovação de orçamentos, o que determina, praticamente, to-

das as estratégias da empresa e mesmo sua estrutura operaci~
nal;

- aprovaçao de limites de endividamento e imobilização;
- políticas de distribuição de lucros e dividendos;
- escolha de fontes de recursos financeiros externos;
- escolha de auditores externos;
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- diversificação dos negócios da companhia.

4.5. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

4.5.1. Características da pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos farmac'êuticos

Em recente publicação, assim exprimia a ABIFARMA (1979g:13) a
importância da pesquisa no setor farmacêutico:

"Enquanto a expectativa média de vida dos medicamentos tende
sempre a diminuir, a expectativa de vida do homem aumenta gra-
dativamente e as estatísticas comprovam que esse aumento siste
mático gira em torno dos novos remédios descobertos nos últi-
mos anos. Até 1939, segundo dados da Organização Mundial de
Saúde (OMS) , a vida média dos homens, mesmo nos países consid~
rados desenvolvidos, girava em torno dos 32 anos. Num curto p~
ríodo de 20 anos - se forem levadas em conta as dificuldadesen
contradas no terreno científico - essa expectativa subiu para
o nível dos 50 anos e hoje há nações que mantêm níveis médios
de vida de até 65 anos".

A pesquisa em larga escala, no ramo fa~moquímico e farmacêuti-
co, ocorreu mais intensamente nas últimas quatro décadas, pri~
cipalmente, no período pós 11 Guerra Mundial.

Quase todo o trabalho de pesquisa teve origem em firmas indus-
triais; a ABIFARMA estima que 90,Ot de novos medicamentos, nas
últimas duas décadas, originaram-se em empresas industriais,
9,0% em universidades e instituições congeneres e 1% em labora
tórios de pesquisa governamental.

Segundo,ainda, a ABIFARMA (1979g:l3):

"~ portanto na indústria privada que se baseia o progresso da
pesquisa farmacêutica, fato explicável pelas próprias caracte-
rísticas dessa importante área do desenvolvimento: o clima al-
tamente competitivo e a renovação constante da metodologia. A
pesquisa no setor farmacêutico oferece riscos elevados que ne-
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nhuma entidade estatal pode enfrentar, a longo prazo".

Não concordamos com essa afirma~ão, pois uma das funções do Es
tado é subsidiar o desenvolvimento local, visando também ã acu
mulação local; e as atividades de pesquisa constituem aS mais
importantes nesse sentido, devendo ter a atuação direta do Es-
tado, ou do capital nacional, por aquele subsidiado, principal
mente num país e setor em quê é elevada a dependência tecnoló-
gica em relação aos capitais estrangeiros.

Vejam-se os efeitos positivos, em termos de acumulação e desen-
volvimento locais, de uma política de envolvimento estatal em
atividades de elevado risco, tornando-se, como exemplo, as in-
dústria aeronáutica, petroquímica e, mais recentemente, a in-
dústria de informática.

4.5.2. Etapas da criação e lançamento de um novo medicamento

o esquema da Fig. 4.3. ilustra as etapas da criação de um novo
medicamento.
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IDENfIFIG.A.ÇÃODA NECES-
SIDADE DE NOVOS MEDlCA-

MENTOS

CARACTERíSTICAS OESEJA-
VEIS DA NOVA SUBSTÂNCIA

Investigação Química por:

'iagem
lírica

Extração
de princí-
pios ativos
de fontes
naturais

tvbdificação
molecular de Síntese planeja-
compostos j á da de novas Acaso
conhecidos moléculas

I

udo preliminar
possíveis for-
farmacêuticas

'a a nova droga

:inição prelimi-
. dos processos
Ie fabricação

Investigação dos com
postos sobre os pro-=-
cessos biológicos
("in vi,t ro" e "in
vivo" com uso de ani

mais)

(FanooqUÍJnicos
e

Farmacologis-
tas)

(Farmacólogos e
toxicólogos)

.Aplicar
ao

homem?
nao

sim

Ensaios clínicos
Fase I

(voluntários sadios)

Perfil farmacológico
da nova droga

Ensaios clínicos
Fase II

(voluntários doentes)

,

Do cumentação

Fig. 4.3. ETAPAS DA CRIAÇÃO E LANÇAMENTO DE UM NOVO MEDICAMENTO
FONTE: Adaptação de conceitos apliesentados em ABIFARMA (1979g:l3 a 17)

Ensaios ctíní.ccs
Fase rrr
em escala

l•
Droga aprovada ~ novo

medicamente

Lançamento do
novo produto
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"Segundo estimativa recente, a indústria gasta cerca de US$ 12

milhões para desenvolver uma nova entidade química, dispenden-
do nisso um tempo médio de 5 a 7 anos. De 6 a 8 mil moléculas
novas sintetizadas, sobram apenas 1 a 2 mil após a triagem ini
cial farmacológica, a esse número é reduzido para cerca de 30

compostos, depois dos estudos farmacológicos e toxicológicos
mais detalhados. Desses 30 compostos, apenas um terá qualidade
suficiente para vir a ser, finalmente, um medicamento" (ABI-
FARMA (1979g:l4)).

4.5.3. Tamanho da empresa x pesquisa x desnacional ização

Devido ao exposto acima, e à tecnologia envolvida nas etapas da
pesquisa, somente as empresas de grande porte ou, segundo nos-
sa opinião, entidades estatais têm recursos suficientes para
promover, com sucesso, atividades de pesquisa e desenvolvimen-
to de novas substâncias farmacêuticas.

Isto explica o fato de que somente empresas operando em muitos
países têm condições de desenvolver pesquisas, já que o merca-
do local normalmente é insuficiente para justificar gastos com
essa atividade. Além disso, como as entidades governamentais
praticamente são impossibilitadas de atuarem comercialmente em
caráter internacional, explica-se, então, o total domínio das
multinacionais no setor. Na realidade, a questão básica do pro
blema de dependência reside não no fato de que somente as mul-
tinacionais têm possibilidade de desenvolverem pesquisas de no
vos medicamentos, mas sim no domínio do mercado por relativam~
te poucas multinacionais de origem localizada em muitos poucos
países. Provavelmente, uma empresa que atinja um estágio de
evolução que lhe permita desenvolver atividades de pesquisas já
iniciou suas atividades comerciais em escala internacional.

Entra em ciclo, então, um processo em que as empresas pequenas
não podem desenvolver pesquisa porque nao têm tamanho suficien
te para justificar tais gastos e, por outro lado, não crescem
porque continuamente as multinacionais estão superando a si
próprias, marginalizando as pequenas empresas locais, através
do lançamento de produtos mais eficazes e eficientes.
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Na realidade, as únicas. alternativas que se apresentam para um
pafs como o Br~sil, em que o setor € totalmente dominado pelés
empresas estrangeiras, sao:

a) Ou se deixar dominar por essas empresas.

b) Ou criar condições para que suas pequenas e médi~ empresas
locais tenham condições para crescerem e eventualmente ati~
girem o porte necessário à sua internacionalização e conse-
qUente aperfeiçoamento tecnológico que lhes permita desen-
volver suas pesquisas próprias.

c) Ou criar uma super estrutura de pesquisa, produção e comer-
cialização estatizada, que nos parece inviivel pelos eleva-
dos investimentos públicos necessirios e pelos problemas p~
Lit i.co s nacionais e internacionais que certamente seriam pr~
vocados.

O próprio desenvolvimento tecnológico é a principal causa da
desnacionalização do setor nos países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento.

A proteção aberta às empresas de capital nacional bem intencio
nadas, até o ponto em que essas empresas possam absorver parce
la significativa do nosso próprio mercado, é a única solução
existente, caso a opção da desnacionalização não seja aceita,
como efetivamente não o deve ser, num setor de tanta importân-
cia como é o farmac~utico, considerado em muitos países
de segurança nacional.

como

Um complemento à alternativab) seria criar uma estrutura esta
tal de pesquisa científica no setor, apoiada no trabalho desen
volvido pelas universidades, em larga escala, cujos resultados
fossem colocados à, disposição da iniciativa privada ,nacional
bem intencionada. Esse tipo de apoio parece bastante viivel e
extremamente importante.
Na realidade, nenhum país do mundo pode ter indústria farmac~~
tica e entidades oficiais de pesquisas médicas inteiramente a~
to-suficientes; no entanto. é mais inadmissível ainda uma qua-
se que total depend~ncia em relação a outros pafses ou grupos
multinacionais, que v~em seus interesses ou dos seus países de"
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origem acima daquele dos pai es em que operam. O ideal seria
um equilíbrio entre todas as diversas forças políticas que um
país deve exercer sobre outros, através do seu poder eCQnômico;
mas o equilíbrio dessas forças, principalmente quando conside-
ramos países não desenvolvidos. i utópico. Dessa forma, o se-
tor precisa ser analisado independentemente do restante da eco
nomia, devido ã importância que o mesmo tem para a própria se-
gurança do país.

A própria ABIFARMAdiz C1979g:17):

"Os Estados Unidos, por exemplo. embora possuam a indúst ria mais
avançada do mundo, recebem nada nos do que 31\ de colaboração
estrangeira. Aliás, os dois maiores laboratórios farmacêuticos
existentes nos Estados Unidos são europeus.

"Em 1968, havia 47 indúst ri as farmacêut Lcas na Uniâo Soviét ica,
que produziam 364 milhões de unidades de remédios. A URSS fa-
brica quase todos os antibióticos, vitaminas e hormônios. sul-
f an í.Larai.das , drogas cardiovasculares. anestésicos e arrt í concep
c í onai s , Mas ainda não i capaz de corresponder à demanda de
certos tipos de medicamentos".

Verifica-se, portanto. que a participação do esforço nacional
deve ser preponderante nesse setor; é claro que a colaboração
estrangeira e a abertura de mercados a empresas de outros paí-
ses i imprescindível, mas até o ponto em que os interesses na-
cionais possam ser abalados pelas políticas estabelecidas fora
do país.

4.5.4. Pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica /
farmoquímica no Brasil

A nao ser alguns poucos centros de pesquisa de empresas multina
cionais, normalmente voltados para a realização de ensaios cl!
nicos locais ou para estudo de alguma endemia, ou de universi-
dade trabalhando isoladamente, mas sem expressão na descober-
ta de novas drogas, o Brasil não dispõem de praticamente nada
em termos de P & D.
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A Tabela 4.14 apresenta dados obtidos dos levantamentos efetua
dos junto às empresas do setor.

TABELA 4.14

ATIVIDADES DE PESQUISA DE~ENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS INFORMANTES

PERCENTAGENS DAS EMPRESAS QUE REALIZAM PESQUISA

'IVIDADES DE PESQUISA E EMPRESAS NACIONAIS EMPRESAS MULTINACIONAIS

DESENVOLVIMENTO MJ!DIO PORTF. GRANDE PORTEPEQUENO MJ!DIO G.RANDE

PORTE PORTE PORTE SUBSIDIARIA NA MATRIZ SUBSIDIAR. NA MATRIZBRASILEIRA BRASILEIRA

Pesquisa básica 8,7 18,2 ... 42,8 85,7 100,0 100,0

Fozmulação cr novos prodrt os 47,8 81,8 .• 71 ,4 85,7 100,0 100,0

Pesquisa de substâncias 13,0 27,3 .• 28,S 85,7 100,0 100,0

ITestes toxicológicos e

fa rmaco lógi cos 39,1 81,8 .• 57,1 85,7 33,3 100,0

Testes clínicos para uso loçal 21,8 81,8 .• 71 ,4 14,3 100,0 100,0

Testes clínicos para divisão
,
I

internacional -
I

-
I

- 14,3 85,7 100,0 100,0

Testes ga1ênicos 0,0 0,0 •. 0,0 0,0 66,6 I 33,3
I L I

mostra pouco representativa (uma empresa); a infonnação foi incluída no grupo das empresas

nacionais de médio porte

E: Levantamentos diretos junto as empresas do setor
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Devido à pouca representatividade da amostra de empresas es-
trangeiras, preferi basear-me também em outros estudos realiza
dos nesse sentido.

o estudo desenvolvido pelo Dr. Carlos Osmar Bertero revelou os
seguintes resultados, em 1971, referentes ao levantamento das
atividades de P & D de 24 empresas multinacionais no Brasil:

TABELA 4.14.

ATIVIDADES DE PESQUISA DE 24 EMPRESAS MULTINACIONAIS, EM 1971

E
r--

m percentagem
SUBSIDIÁRIAS SUBSIDIÁRIAS
DE EMPRES.AS DE EMPRESAS

!ETAPAS DE P & D NORTE·-AMERI- EUROPI!IAS TOTAL
CANAS (17) (7)

1. Testes clíni cos 94,1 100,0 95,8

2 . Formulação 23,5 28,5 24,9
3. Testes toxicológi-

cos e farmacológi-
cos 5.9 14,3 8,4

4. Testes clínicos p~ra a divisão inter
nacional - 41.2 14,3 33,3

S. Pesquisa aplicada 5,9 0,0 4,2
6. Pesquisa básica 0,0 0,0 0,0

--
FONTE: Bertero (1972:200)

Estes levantamentos most am, purtanto, que as empresas multin~
cionais praticamente só desenvolviam no Brasil atividades rela
cionadas a testes clínicos, que t~m por finalidade assegurar a
eficiência das novas substâ~cias, já criadas e previamente te~
tadas em animais nas matrizes; aliás pode-se até afirmar que
o Brasil é üma espécie de "cobaia" util!zada pelas multinacio-
nai s. H. F. Dowl in g af i rma : liA qu í.n t a font e para testes de dro
gas atualmente é mais questionivel: o teste de drogas em ou-
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tros países onde os padrões de consentimento podem nao ser apli
cados tão rigorosamente. Esta tendência fez com que diversas
empresas tentassem e comercializassem drogas em outros países
antes de entrarem no mercado norte-americano" (In Bertero (1972:
202)). Nota-se que a pesquisa básica ou aplicada praticamente
inexistia nas subsidiárias brasileiras das multinacionais; is-
to significa que nao havia transferência de know-how nem a co-
laboração no sentido de intercâmbio de conhecimentos.

o estudo desenvolvido por Frenkel (1978:16) também confirma o
exposto:

"Nas entrevistas realizadas constatou-se que nenhuma das fir-
mas da amostra (18 estrangeiras e 8 nacionais) realizou, no pe
ríodo considerado (1971 a 1975), atividades regulares de pes-
quisa que levassem ã geração de um novo fármaco no país, nem
como síntese original, nem como manipulação molecular, sequer
cópia de um fármaco já existente ... Durante as entrevistas, en
tretanto, tivemos conhecimento de que uma firma nacional do se
tor reproduziu o processo de produção de determinado fármaco,
até então somente produzido por subsidiária de firma estrangei
ra. Posteriormente se associou com uma empresa estrangeira pa-
ra sua produção e comercialização"

Outros indicadores do nível de pesquisas científicas realiza -
das no Brasil são dados pelas seguintes informaç6es:



TABELA 4.15

INDICADORES DE GASTOS COM PESQUISAS POR 57 EMPRESAS DO SETOR FARMACEuTICO, QUASE TODAS MULTINACIONAIS

P E S QU I S A S
-

FARMACOL<JGICAS CLfNTCAS DESENVOLVIMENTO DE I TOTALVENDAS NOVOS PRODUTOS
$ 106

s/vendasl
-ANO x

$ X 106 % s./venôas $ x 106 % s/vendas $ x 106 % $ X 106 % s Z vendas

1974 17.693 20, 7 0,12 98,2 0,56 48,1 0,27 167,1 0,94

19. 75 19.158 18,4 0,09 96,2 0,50 47,9 0,25 162,6 0,85

1976 19.6Q7 G 0,08 90,4 0,46 S4,7 0,28 161,8 0,82

1977 18.967 8 0,16 67, 7 0,35 44,0 0,23 141,5 O. 74
~

FONTE: IDEG - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Gerencial (1979 :68)

OBS. : Valores em milhões de cruzei TOS em 1978
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\ gastos em pesquisa

1,00

0,80

0,90

0,70

1974 1975 1976 1977

Fig. 4.4. PERCENTAGEM DE GASTOS EM PESQUISA DE AMOSTRA DE EM-
PRESAS DO SETOR (QUASE TODAS MULTINACIONAIS)

Verifica-se que:

a) Os gastos, no Brasil, em P & D, são muito inferiores aos
das mat rizes ou de subsidiárias de países desenvolvidos, que
chegam a estar entre 5,0% e 10,0\ das vendas.

b) Esses gastos, além de irrisórios, sao orientados quase que
totalmente para testes clínicos e formulação de novos prod~
tos, com tecnologia já desenvolvida no exterior.

c) Além disto, as empresas analisadas por aquele estudo vem
mantendo uma taxa evolutiva decrescente, passando a O,94tem
1974 para 0,74t em 1977.

Isto explica-se pelo interesse estritamente comercial das mul-
tinacionais, em relação ao mercado brasileiro; manter aqui cen
tros de pesquisa normalmente não lhes interessa.
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o trabalho de Jacob Frenkel (1978:24 e 25) conclui tamb~m o se
guinte sobre os interesses das empresas estrangeiras, com rela
- -çao a pesquisa e desenvolvimento:

"Quanto à realização de P & D pelas firmas est rangei ras, as a-
tividades das subsidiárias estão inseridas no planajamento gl~
b aL das cas as -rnat riz es , e dentro de sta estratégi a as at ivida:les
de P & D estão centralizadas em alguns poucos centros, geral-
mente nos seus países de origem, ou, quanto muito, em
país desenvolvido ... Desta maneira, interessa ã matriz
filial tenha como preocupação fUndamental maximizar o

outro.
que a
mercado

para os fármacos que já desenvolveu, cabendo, portanto, ã mes-
ma, um papel específico na estrat~gia da firma, qual seja, con
tribuir para a ampliação do mercado ...

Outro fato a ser explicado ... ~ que o suprimento de fármacos
por parte da matriz ã filial fornece ã primeira um instrumento
adicional de controle, tanto sob o ponte de vista financeiro -
atravê s dos preços de t ransferência (N.A.: superfat uramento nas

I

transferências da matriz para a subsidiária) - como tamb~m no
planejamento da divisão internacional".

Por outro lado, as empresas nacionais não desenvolvem pratica-
mente trabalho algum de pesquisa básica devido aos motivos já
discutidos no f tem 4.5.3., e sem possibilidades de, a curto e
médio prazos, poderem se dedicar a essa atividade, que ~ o ali
cerce do crescimento das empresas desse setor.

A própria CEME - Central de Medicamentos (In Gazeta Mercantil
(1978)) reconhece as dificuldades para a implementação de um
programa de P & D:

"Os dispêndios programados para0 corrente exercício, da ordem
de Cr$ 18 milhões, espelham a ênfase concedida pela CEME as a-
tividades de pesquisa" que espera intensificar durante o ano
de 78. Esse montante poderá ser aumentado, na medida das neces
sidades, caso a infra-estrutura nacional de pesquisa e tecnolo
gia químico-farmacêutica venha a mostrar-se capacitada a absor
ver e desenvolver maior número de proj etos dessa natureza.



· 121 .

Suas atuais limitações, decorrentes de fragmentação excessiva.
insuficiente coordenação intra-setorial dos grupos de botânica,
química, farmacológica, engenharia química, etc .• distanciamen
to do sistema produtivo, exagerada preocupação com a publica-
ção de trabalhos, subsídiariedade da pesquisa aplicada no con-
junto das atividades dos institutos e dificuldades administra-
tivas crônicas, representam forte obstáculo à desejável amp1i~
ção do programa de pesquisas da CEME. Acentue-se, finalmente,
que a pesquisa químico-farmacêutica no país sofre ainda a in-
fluência negativa representada pela predominância das empresas
estrangeiras no setor industrial farmacêutico, em termos tecno
lógicos e econômicos".

A Tabela 4.16. mostra a evolução dos financiamentos de proj e··
tos de pesquisa patrocinados pela CEME:

TABELA 4.16.

FINANCIAMENTO DE PESQUISA PELA CEME

l
--

I INFLAÇÃO:

ANO VALOR fNDICE GERAL DE VALOR CORRIGI
(Cr$ mil) PREÇOS DO -

1977 = 100 (Cr$ mil de 1977)
I
I
I1973 10 369 30,16 34 379

1974 8 282 38,81 21 339
1975 7 752 49,63 15 619
1976 10 353 70,10

I
14 769

1977 2 115 100,00 2 115
1978 14 025 138,70 I 10 111

1979 20 294 213,50 I 9 505
~980 23 823 235,00 10 137I
FONTE: CEME - Central de Medicamentos (1980)
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Verifica-se que a evolução dos gastos em pesquisa, patrocina-
dos pela CEME (através de financiamentos), vem mantendo ten-
dência evidentemente declinante, com prejuízo para o desenvol-
vimento da indústria farmoquímica nacional.

Outra dificuldade do país é a falta de farmacologistas, decor~
rente de um círculo vicioso em que as poucas atividades de
P & D desestimulam a formação de técnicos e, por outro lado,
a insuficiência destes técnicos limita a própria pesquisa. No
ano de 1977, o professor José Ribeiro do Valle, da Escola Pau-
lista de Medicina, através do informativo da CIQUIFAN (1977) di
zi a : "O Brasil possui apenas 50 farmacologistas em condições
de atender ao desenvolvimento da indústria farmacêutica. For-
mando cerca de 10 doutores em Farmacologia por ano, o país te-
rá 100 ao longo de 10 anos. A sua necessidade, neste período,
é de mil farmacologistas altamente especializados".

4.5.5. Necessidade de intensificação da pesquisa no Brasil

A redução da dependência atual do Brasil em relação ao setor
farmaquímico e farmacêutico depende, basicamente, dos seguin-
tes aspectos:

a) Intensificação da pesquisa aplicada, em primeiro estágio. e~
tendendo-se à pesquisa básica, a médio e longo prazos, e a-
tra~~s do apoio às empresas nacionais do setor dispostas a
desenvolverem essas atividades aos niveis necessários para
o atendimento das necessidades do país; isto somente .s era
obtido se:

houver trabalho conjunto entre empresas privadas e uni ver
sidade;
houver maior apoio e proteção do governo para as empresas
nacionais, no sentido de que estas cresçam o suficientep~
ra absorverem mercados que lhes possibilitem destinar pa~
te substancial de suas vendas as atividades de pesquisa;

- forem implementados programas de intensificação na forma-
çao de farmacologistas, que, por outro lado, precisariam
ter um mercado de trabalho assegurado, no sentido de que
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fosse estimulada a dedicação de novos candidatos a
tipo de atividade ;

- forem criados programas de estí~ulo ã pesquisa no setor,
ou implementados os já existentes, com maiores verbas que
aquelas atualmente destinadas a esses programas; o -de s en -

volvimento da pesquisa básica e aplicada no setor exige
investimentos elevados que qualquer empresa privada nacio
nal não teria condições de suportar; no entanto, um pro-
grama específico de apoio'ã pesquisa no setor poderia co~
centrar esforços de diversas empresas, tornando-a viável.

esse

E necessário que seja criada uma consciência social da impor-
tância que a P & D assumem, principalmente neste setor, como
valor transcendental para o progresso.

o professor Dr. Zen6n M. Lugones (1978b:IS) afirma que essa
consciência depende de dois fatores:

"O nível de educação científica da população e do grau em que
se adapte o siitema tributário para estimular o empresariado a
orientar-se efetivamente para a ciência e o desenvolvimento tec
no Lô g í co " .

Afirma, também, que:

" ....é indispensável um desenvolvimento científico e tecnol6g!
co para a produção do medicamento, elemento de elevado alcance
social, por uma indústria radicada no país e de forte partici-
paçao nacional".

Estas observações foram feitas pelo Dr. Lugones a respeito
indústria farmacêutica argentina; para o Brasil a situação

da..
e

mais crítica por, entre outros aspectos:
_ ser o mercado dominado pelas empresas multinacionais, o que

nao ocorre naquele país, em que há um equilíbrio entre as e~
presas nacionais e estrangeiras;

_ os recursos humanos especializados e econômicos disponíveis
e destinados à pesquisa serem insuficientes;

_ o apoio governamental, apesar de existente, não ser dirigido
por um plano integrado que considere desde a formação de far
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macólogos até incentivos reais para a empresa que se dispo-
nha a desenvolver pesquisa básica e aplicada.

A integração universidade/empresa é uma das poucas alternati -
vas que, se apoiada pelo governo e efetivamente implementada,
poderá conduzir o país a uma menor dependência em P & D, em r~
lação às multinacionais. O trabalho isolado em un ive rsi dade s
normalmente conduz-se de forma ineficiente, sem orientações vo!.
tadas à exploração comercial de descobertas; a pesquisa com
objetivo comercial, e dentro de programas de trabalho bem defi
nidos, € a principal causa da elevadíssima participação (90,m)
das empresas privadas na descoberta de novos medicamentos.

Além disto, apesar de hoje a maior parcela dos trabalhos de
pesquisa no setor, nos países desenvolvidos, concentrar-se na
iniciativa privada, observa-se que, no período de maior desen-
volvimento de indústria farmacêutica e farmoquímica, a partici
paçio da pesquisa feita por fontes externas às grandes empre-
sas foi expressiva. E o que observou Schnee (1971:178 a 180)
a partir de um levantamento das origens das principais inova-
ções da indústria farmacêutica: " ...fontes externas - fontes
externas às firmas inovadoras - desempenharam um grande papel
no progresso tecno16gico da indGstria farmacêutica de produtos
€ticos nos Estados Unidos. Estas fontes externas forneceram
54,0~ das descobertas produzidas em inovações farmacêuticas d~
rante 1935-1962. Firmas estrangeiras, universidades, hospitais
e institutos de pesquisa, foram todos fontes importantes".

4.6. INTEGRAÇÃO VERTI CAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

4.6.1. Integração vertical no setor

Neste capítulo são tratados dois assuntos que mantêm estreita
relação entre si e com o processo de dependência farmacêutico/
farmoquímico: integração vertical e transferência de t ecno Lcgí.a.

A integração vertical de uma empresa consiste na expansão de
suas atividades no sentido de absorver outros estágios de todo
o processo produtivo e de djstribuição do setor em que a empr~
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No setor farmacêutico/farmoquímico, de meu ponto de vista, as
etapas desse processo se caracterizam por:
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Fig. 4.5. - ETAPAS DO PROCESSO Jll2 CRIAÇAO. PRODUÇÃO E DE DIS
TRIIlIHÇJ\O DE MEDreM·IENTOS
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Analisaremos as características de cada urna dessas etapas. a-
través da Tabela 4.17 .• que sintetiza alguns dos aspectos mais
importantes. apresentada a seguir:

OBSERVAÇOES sobre a tabela:

(1) Refere-se ao custo de entrada no ramo ou etapa. para um
laboratório farmaciutico que somente produz medicamentos.

(2) Refere-se ao grau de dificuldade tecnológica que um labor~
tórIO farmaciutico, que somente produza medicamentos, tem,
normalmente, para absorver know-how da etapa ou do ramo.

(3) Refere-se ao grau de facilidade com que os ativos permane~
tes da empresa, no ramo ou etapa, podem ser adaptados VI-
sando a expandir a linha de produtos comercializados.

(4) Refere-se à vulnerabilidade da empresa em relação a retra-
ções da economia ou entrada de novos concorrentes.

(5) A escala da produção foi classificada de acordo com os se-
guintes critérios:
- Muito pequena: o próprio consumo ou produção de laborató

rios poderi ser suficiente para que ela explore o novo
ramo; isto e, a nova empresa, somente com as exig~ncias
da empresa f armacéut i ca (produtora de medicamentos), po de.
ra ser lucrativa.

- Pequena: o consumo ou produção do laboratório pode ser
suficiente, mas apenas para não tornar deficitiria a no-
va empresa.

- O mercado para a nova empresa deve ser constituído por
outras empresas que não só a originiria; o novo ramo pas
sa a ser um negócio distinto, com estrat~gias desvincula
das daquelas do laboratório farmac~utico.

- O novo ramo exige escala de produção e mercado a nívelna
cional, devendo constituir um novo negócio. por si 50,

com administração independente.
Idem 3, por~m, com mercado internacional.
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Essa tabela nao pretende ser completa. mas sim dar uma idéia t

segundo minha opinião. das dificuldades que uma empresa, ope-
rando no setor de produção de medicamentos enfrenta ao expan-
dir-se através da integração vertical.



CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA U~lA DAS ETAPAS

CESSO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE r-!EDICM-1ENTOS

DO PRO-

(*) Opiniões ôo autor

*

ESCALAS

I O. Desp re zive I N 1 •••••
Custo nara um laboratório

co entrar no ramo (obs.:1. Baixo

O. Mui to sino Ies L Sino les

4. ~ui to baixa

I 4. 1-!cito neq uma

I

O. ~luito baixa

O. ~!onopólio de
produto ou de
região

4. ~tui to baixa
( < O, S)

O. t-!uito peq uma

O. Muito fácil

3. Baixa

3. Pequena

L Baixa

O. Oligopólio

3. Baixa
(0,5/0,8)

L Pequeno

1. Fácil

2. Razoável 3. Elevado

2. te argisna com 3. Comolexa
p lexi dade -

2. Razoável

2. Razoâve I

2. Pequena con -
correncia

2. Razoável
(0,8/1,5)

2. Razoável

2. Razoavelmente
diffcil

2. Razoável

2. Relativ<:mente
so fi.s ti cadcs

L Alta

4. t.1uito elevado

4. '1uito connle-
xa

O. '4ui to alta

O. ~luito alta

4. ~!uito ele vada

4. Conccrrência
elevad.a

O. \!uito e levada
(>3,0)

4. Muito e levado

4. Y!uito difícil

O. ~h:i..to e Ie vada

4. Muito 50 :Eisti-cados

4. Jvh.tito peq iena 3. Pequena

O. }.tJito s inp les 1. Simples

L Alta

3. Elevada

3. Concorrência
razoável

1. Elevada
(1,5/3,0)

3. Elevado

3. Difícil

L Elevada

3. So:Eis ticados

ORS.: Quanto maior e a avaliação, mais desfavorável é a situação

'Iecnol.ogía envolvida
~
N
00

o o N N N .:>- Flexibilidade (obs.: 3)

Rentabilidade sobre patrimônio lí- I
qui do I

Vulnerabilidade (cbs.: 4)

.;...1
I

"'I
~I

N •.....•..... ;-...)N I

N •....• ~ o o

\iível de concorrência

Rel<içao (vendas nensaí.s Zoat rímóní o
líquido)

,..,
.........." I•.... ~I

COI

I
te

N ~ .:>- •..•.• \ Inve s t imentos en instalações

~.. .:>- ~ I Obtenção de "know-how" (obs.: 2)1 vI

•...•
o

N !::

t••
C1
c: Escala de produçãonecessâria(obs:~ ~

Equinamentos e processos
N
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As grandes empresas mu Itinacionais geralmente atuam nas eta-
pas de pesquisa, fabricação de matérias -primas para medi camen-
tos, fabricação de medicamentos e, em alguns mercados, até na
distribuição. atravé s da venda direta ou de empresa coligada.

As empresas nacionais, normalmente de pequeno e médio porte,
atuara quase todas apenas nas etapas de produção e comercializa
ção de medicamentos; muito poucas produzem matérias-primas.

Atualmente a indústria farmoquímica vem dando seus primeiros
passos no sentido de serem produzidas matérias-primas para me-
dicamento s , em larga es cala, por empresas de capital nacional.
A FIBASE, empresa subsidiária do BNDE, vem, ultimamente, diri-
gindo grande parte dos seus esforços no sentido de estimular
empresários brasileiros do setor farmacêutico a explorarem a
indústria farmoquímica. O apoio nesse sentido, pela FIBASE,
tem sido grande: esse 5rgio propõe-se a participar acionaria -
mente nos novos projetos, com até o montante dos esforços pr5-
prios da empresa interessada, com opções de compra futura, por
parte desta, das ações preferenciais da FIBASE; além disto, a
parte subscrita pela FIBASE constitui-se de ações preferenciais,
o que mantém intacto o poder decisório da empresa original.

A Tabela 4.18. apresenta os resultados obtidos na amostra de
empresas observadas, no que se refere ã integração vertical.



TABELA 4.18

ESTÁGIOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NAS EMPRESAS PESQUISADAS

% DAS EMPRESAS

ESTÁGIOS DE PRODUÇÃO E NACIONAIS MULTINACIONAIS

COMERCIALIZAÇÃO PEQUENO ~DIO GRANDE ~DIO GRANDE
PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE

e.---

Somente acondicionamento de
produtos importados 0,0 10,0 0,0 14,2 0,0

Fabricação de drogas com
matéria-prima importada 82,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Fabricação de drogas com
I matéria-prima nacional 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Fabricação de matérias-primas 13,0 20, O 0,0 42,8 100,0

Distribuição própria 56,5 80,° 0,0 42,8 33,3

Varejo próprio (rede de
farmácias ou drogarias) 8, 7 0,0 0,0 0,0 0,0

~FONTE: Levantamentos diretos junto as empresas do setor
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Verifica-se que, apesar de a indústria farmoquímica (produção
de mat~rias-primas) não ser ainda desenvolvida no Brasil, seu
domínio por parte das multinacionais é evidente.

Fato interessante a notar é que as empresas nacionais têm maior
integração "para a f ren t e!", ou sej a, na distribuição dos medi-
camentos, do que as empresas estrangeiras; isto se explica pe-
lo fato de os empresários nacionais serem ainda muito voltados
para o com~rcio e não para a tecnologia.

Para efeito de comparação, analisemos o levantamento efetuado
por Bertero (1972:190), visando tamb~m ao estudo da transferê~
cia de tecnologia das empresas multinacionais através de suas
subsidiárias brasileiras, numa amostra de 24 empresas estran-
geiras:
- somente importam medicamentos
- produzem medicamentos no Brasil
_ produzem matérias-primas no Brasil

0,0\
100, O~

45,8%

Aspecto import ante a ser ressaltado é o fato de que, apesar das
empresas multinacionais produzirem aqui matérias-primas farma-
cêuticas, a maior parte somente processa algumas das etapas fi:.
nais do ciclo de produção, sendo os insumos básicos em geral
importados e pré-processados nas matrizes, o que explica o ele
vado valor das importações de matérias-primas no setor:
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TABELA 4.19.

IMPORTAÇOES DA lNDOSTRIA FARMACEuTlCA

Import ações em US$ milhões (FOB}
DISCRIMINAÇÃO 1975 1976 1977 1978 1979 1980

.

~) Total de importa-
ções brasileiras,
excluídos combus-
tíveis 9 233,2 8 693,1 8 026.1 ~ 261,1 11 346.0 12 933.6

~) Total de Impo'rta-
ções da indústria
fannacêutica 236,3 277,8 251,4 299,2 372,4 428.4

c) (b : a) x lOOt 2,56 3,19 3,13 3,23 3,28 3,31

FONTE: CACEX (1981). Tabelas: Importações e Exportações Brasi-
leiras; Uso ou Destino EconBmico das Mercadorias; Ati-
vidade Econômica dos Importadores.

Enquanto as vendas anuais passaram de US$ 1 120 milhões em 19'75
para US$ 1 560 milhões, com um crescimento de 39,3~, as impo~
tações sobre as quais a maior parte da responsabilidade é das
empresas multinacionais, passaram de US$ 236,3 milhões para
US$ 428,4 milhões, registrando um crescimento de 81,3~; verifi
ca-se, portanto, que, ano a ano, o setor mais se desnaciona1i-
za, principalmente no que se refere àos insumos empregados.

Deve ser ressaltado o fato de que as exportações do setor, se-
gundo a mesma fonte citada acima, são insignificantes. compaY~
das às exportações.

Nota-se também o fato de que no período de 1975 a 1980, enqu~
to as importações brasileiras (exceto combustíveis e co rre la -
tos) cresceram 40,2\, as importações do setor farmacêutico au-
mentaram em 81,3~, quando na verdade deveri~~ ter diminuído de
vida aos incentivos governamenta.is dados à p roduç áo local de
insumos para o setor.
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As multinacionais, percebendo o risco de a CEME - Central de
Medicamentos vir a preencher o espaço ainda vazio na produção
de fármacos, a qual chegou, em 1974, a apresentar um projeto
que a transformava em empresa, estabeleceram algumas joint-ven
tures (para a produção de Vitamina C, antibióticos, insulina,
etc ...); a adesão das empresas à política de importação deu-se
em pequena escala e nao marcou o começo de um processo impor-
tante.

"Mesmo com os diversos projetos em execução, o quadro brasile!.
ro na produção de mat~rias-primas CN.A.: para a indfistria far-
mac~utica) ~ da inc~moda depend~ncia. A mais otimista das est!
mativas da ABIFARMA calcula que a indústria farma céut í ca sedi a
da no país compra no exterior mais de 55,Ot, em valor, dos fár
macas consumidos. A CEME, por sua vez, estima que somente 28,ot
dos fármacos são fabricados no país". (Bertero (1972:189))

A transformação da CEME - Central de Medicamentos em
pública vem sendo ensaiada desde 1974, sempre, po r ém ,

empresa
com a

oposição maciça da iniciativa privada do setor, e mais notada-
mente pelas empresas estrangeiras, que v~em nessa transformação
um maior domínio do governo brasileiro sobre o setor, seja em
termos de apoio às empresas nacionais, seja em termos de con-
trole da importação de insumos e mesmo na fabricação de fárma-
coso

Recentemente, a SEPLAN - Secretaria de Planejamento da Presi -
dência da República manifestou-se contrária a essa transforma-
ção, como noticiou o "O Estado de S. Paulo" (1980):

"Sob a justificativa do recente corte de l5,Ot que o governo
determinou no orçamento das empresas estatais, a Secretaria de
Planejamento da Presidência da República man i.Ee st ou+s e contrá-
ria à transformação da Central de Medicamentos em empresa pú-
blica ... Se persistir o veto à aprovação do proj et o r agua rdando
parecer da SEPLAN há quase 10 meses - especialistas do setor
g'rantem que 'lavarão as mãos'. pois a decisão levará a CEME
ao 'caos total' ...

"Entre os t é cni cos da CEME ainda há esperança de que o Planeja
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mento volte atrás em sua decisão. g que ocorre o boato de que
o ministro Delfim Netto teria assinado acidentalmente o veto
ao projeto da Central de Medicamentos. incluído erroneamenteen
tre out ros que dele receberam parecer desfavorável. Lembra-se.
ainda, que a autonomia do setor farmacológico do país estaria
incluída entre as prioridades do atual governo.

"Desde que os técnicos da CEME concluíram o documento e justi-
ficaramao ministro Jair Soares a proposta de transformar o ór-
gão em empresa estatal, surgiram muitos protestos da indústria
farmacêutica privada. O presidente do Sindicato da Indústria
de Produtos Farmacêuticos do Estado de são Paulo, Fausto Spina.
por exemplo, acusou o Projeto de contrariar as diretrizes do
governo, ao querer estatizar um setor até então por eles con-
trolado" .

Concordo que a estatização do setor, além de utópica. na atual
situação, não traria benefícios imediatos. pela falta de estru
tura necessária à produção de todos os medicamentos em uso e
das novidades ter~pêuticas que surgissem.

No entanto, nao é isso o que ocorreria, caso a CEME se trans-
formasse em empresa pública; pelo contrário. acreditamos que
haveria muito maior apoio à iniciativa privada nacional, farta
lecendo-se este segmento do setor, isto se este tipo de apoio
discriminatório ficasse bastante claro nos objetivos dessa em-
presa.

4.6.2. Dependência tecnológica

Segundo L.H. Wortzel (1971), em estudo desenvolvido para a
UNITAR, as atividades do setor farmoquímico/farmacêutico podem
ser divididas, sob o ponto de vista tecnológico, em três gru-
pos:

a) atividades que envolvem a tecnologia relacionada ã identif!
cação, purificação e síntese de novas drogas, corresponden-
te ao estágio de pesquisa e desenvolvimento de novos fárma-
cos;
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b) atividades que envolvem a tecnologia relacionada i manufatu
ra de drogas, ou sej a, a produção de matérias-primas, a fa-
bricação de especialidades e controle de qualidade;

c) atividades que envolvem a tecnologia relacionada ao uso de
drogas na terapia.

A dependência tecnológica do Brasil, no setor farmacêutico, en
contra-se concentrada nos seguintes aspectos:

a) tecnologia de produção de insumos básicos;
b) pesquisa científica.

Na produção de medicamentos propriamente dita a dependênciabr~
sileira em relação a outros países é insignificante, já que os

-pro essos utilizados sao relativamente simples.

As causas dessa dependência vao desde a falta de apoio govern~
mental até o próprio espírito dos empresários brasileiros do
setor, mais voltados para a comercialização e interessados nos
lucros a curto prazo.

A dependência na tecnologia de produção de insumos básicos é
mais grave, a curto prazo, já que implica dependência econômi-
ca direta e, pela falta de recursos que provoca, dependênciaem
pesquisa científica. Isto é, se os laboratórios nacionais pu-
dessem ter acesso a matérias-primas produzidas internamente, e
a custos reduzidos, sua rentabilidade aumentada seria o primei
ro passo para a destinação de recursos à pesquisa científica'.
que é o caminho mais seguro para o desenvolvimento do setor.

No entanto, o maior obstáculo que as empresas nacionais enfren
tam na produção de fármacos é o fato de que a demanda poten-
cial destes, no país, é oriunda das empresas multinacionais,
que controlam mais de 80,0\ do mercado de especialidades farm!
cêuticas, sendo, portanto, as grandes compradoras de f â rmaco s.
Como elas tendem a manter uma relação preferencial com as res-
pectivas matrizes no exterior, ou então ve t í cali.z am sua produ
ção, o mercado remanescente para as empresas nacionais produt~
Tas de matérias-primas reduz-se às próprias empresas nacionais
ou i demanda inst"tucional representada pe]~ CEME.
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Desta forma, muitos projetos se inviabilizam. E corno diz Jacob
Frenkel (J978:37) ."aqui fecha-se o cí.rculo de relações: fabri-
car firmacos ~ potencialmente viivil, mas esbarra-se num merca
do fragmentado, onde os maiores compradores ji têm urna produ-
çio cativa de suas principais mat~rias-primas, ~elo menos em
alguma etapa, ou continuam importando de suas matrizes. Nio ha
vendo produçio de firmacos, todo um conjunto de conhecimentos
e atividades deixa de ser utilizado e manipulado, permanecendo
fora das preocupações de rotina das firmas. Al~m disso, nio h!
vendo produção de f â rmaco s , n ao tem sentido as firmas nacionais
adentrarem em at~vidades do primeiro estágio (N.A.: pesquisa e
desenvolvimento de novos firmacos), pois o resultado deste ou-
tro conjunto de atividades nio tem significado econômico sem
a sua transformaçio em produto industrializável".

Por outro lado, mesmo as subsidiárias de multinacionais que
aqui fabricam mat~rias-primas nio realizam~ de forma completa,
a integração vertical. "Neste caso, somente algumas etapas, pr~
ferencialmente as ~ltimas etapas ou as tecnologicamente menos
complexas seriam realizadas no país, importando-se as demais.
Nestas circunstâncias mantem-se aberta a possibilidade dos pr~
ços de transferência, uma vez que nao cessam as importações da
subsidiiria i sua casa matriz. Na verdade, esta tem sido a via
adotada pela grande maioria das empresas multinacionais que já
iniciaram seu processo de integração, e o argumento utilizado
para justificar este procedimento refere-se, sempre, a uma 'im
possibilidade técnica' para uma int.egração completa. Seja ou
nio verdadeira a alegação, o fato é que esta situação ~. do
ponto de vista da subsidiária, extremamente conveniente ... mes
mo quando incompleta, a integraçio garante i empresa que a rea
liza uma reserva de mercado através de pr.oteções alfandegá-
rias que podem ser requeridas" (Frenkel (1978:37)).

Na segunda metade da d~cada de 70 o Brasil começou a dar seus
passos decisivos para o desenvolvimento da indústria farmoquí-
mica; no entanto, os resultados já obtidos ainda estão muito
distantes do patamar que pode inverter o processo de dependên-
cia tecno15gica e científica no setor.
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Nos levantamentos diretos procurei identificar a opiniio dos
empresários ou administradores. quanto aos principais fatores
que estariam retardando o desenvolvimento intensivo da indús-
tria farmoquimica no Brasil e a menor depend~ncia tecnol6gi-
ca do pais no setor.

As tabelas 4.20, 4.21, 4.22 sintetizam as respostas obtidas.
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TABElA 4.20

FnORF..5 RESPONSAvEIS PELO Ili:TAPJ1/WfN1D ~;O I!i\TOI, DE..Slj\'VOi.VIMFNlO [lA INlX1sTRIA
-------~Ai~l.\~Urffi-CA1:UBI'lSIr, ._--

\.EMPRESJI.S
..-

NACIONAIS ~1ULTINACIONAlS

Pequeno ~~dio/GraJ1de ~Iédio Grande
. Pnrte Porte Porte Porte

"-
(23) (!1) (7) . _(3L._

financeiro de - - '--'--orgaos
43,S 54,S 57,1 66,7

a j ns tal aç:to de no-
21,7 36,4 14,3 33,3

os do setor farmacêu i

1tam o dcsenvol vimc~ I
26,1 9,1 28,6

Brasil
.. 39,1 18,2 -

es nesse setor 4,3 9,1 14,3
para lUPéI remunera-

4,3 27,3 20,6 33,3
'cos elevados e gran-

47,8 72,7 28,6 100,0
çao às matérias -prl

34,8 54,5 57,1 33,3
tes - ., - 20,0

- - - 20,0
'os com o governo 4,3 . .. -
rcadológicos , bem
no pa ís 4,3 - - . -

e apoio às pequenas
4,3 - - ..

empresas nacionais 8 "1 .. - -"
a pequisa básica - 9.1 - -

_._. __ . -_._- ---_.-

RrSPOSTAS DADJlS

1. Fal ta ou insufi ciência de apoio
governamentais

2. Falta de incentivos f iscaí.s para
vas empresas

3. Falta de j nreresse dos empresári
tico

4. Interesses internacionais di ficu
to da ínt1ústrja Jarmcquinn ca no

5. Falta de interesse de investidor

6. Não há mercado suficiente, ai nda
çâo adequada dos inves t imcnt os

7. O setor f armoquímí co cnvo l ve Tis
des investimentos

8. Preços não compct i t ivos , em re l a
mas importadas

9. Falta de reconhecimento de pa ten

10.Ba i x a rent ab i l idade desse se tOJ

l1.Excesso de burocracia nos as.sunt

12.Falta de recursos térnicos c me
como de infra-estrutura do setor

13.FaJ.ta de ] aboratórios of ici ai s d
e médi as ('qn-esas

14. Fal ta de rroteção do ~'ovemo as

15.0 controle de preços de:,estjl]lula

Respostas ã pe rgunta: "Nà sua opíni âo , que f'at.orcs estariam retardando o maior desenvoI vi monto
da in.his t r.l a fal'lllLl\:ui'JII.icano Brasil" ?

roNTE: Levant amcnt os di retos junto as empresas do setor,
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TABELA4.21

FAT0RES QUE DETERMINAM A DEPENUf.NCIABRASILEIRA NOS SETORES FARMACEUTlCOE fARMCQUrm CO

~---------------------I~-------;;-~~--;;--;:;-:;;--;~--------':""'-'

RESPOSTAS DADAS

\ EMpRESAS -
NACIONAJS t-ULTiNACIONAIS _

Pequeno ~Ié<Üo/Grande ~tédio .rande
Porte Porte Porte orte

(23) (11) (7) (3)

, t

72 ,3 90,9 71,4 66,7

21,7 18,2 42,8 -
13,0 - 14,3 -
17,4 9,1 14,3 33,3

4,3 - 14,3 -
4,3 - - -
4,3 - - -
4,3 - - -

4,3 - - -
8,7 - -- -

EfOR FAJ~ACEurICO

'- J- -l _

1. Dependência em relação a fontes de matérias pr-imas
monopo.l i zadas !lO exterior

2. Dependência em relação à tecnologia de fabricação

3. Dependência em relação ã mão-de-obra especializada

4. Dependência em relação a equipamentos importados

5. Dependência por falta de pesquisa

6. Falta de política governamental de apoio

7. Descap i ta l í.z açâo das empresas nacionais do setor
farmacêutico

8. Falta de faculdades de Farmácia

9. A'> próprias emorcs as mul tinacionais provocam a de-
pendência

Iü.Nâo há dependência s ipni f icat í va

SETCR FPruva:Unnco

1. Dependcnc í a em relação a fontes de insumos básicos
imrortados.

2.repcndênci:.l em relação a fontes de insumos básicos
naci onai s

3.Dependência em relnçii? a tecno1or.ia de f;:jbricaçâo

4.J1cpendêr.cia Cr.1 rc Iaçáo ~ cqu ipamcntos if.1.,'"!ortadcs

~.r~p{;iiclêjjci(] en relação (10 mercado consumidor (in-
dús t ri as fannaceut icas muí r ínací onaí s)

ú.Dependenc.i á em relação a mão-de-obra cspcc inl i zada

7.Falta de economia de escala na produção naci ona l

8.Não há dependência significativa

39,1 45,5 42,8 100,0

8,7 -- 28,6

52,2 :~6,4 71 ,4 66,7

17,4 9,1 14,3 ]00.0

13,0 9,1 33 3

17,4 9,1 33 3

-- 9,1 ~
4,3 -

---- ------- ------
Respostas à pergunta: "Na sua op iru.ao , qua i s dos fatores acima dctcnninam mai.or dependência do Brasil. em re la-

ção às CH'preSéLS mul.t inac i.ona is , 01.1 CIII relação a mercados fornecedores, nos setores far-
mélcêuticos e Fanncquimicos"?

K'NTE: Levantamentos diretos junt.o as empresas do setor
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'fAREJ.A 4.22

SUCI:S'lÜES I'ARA Iirnlwhl [ll\ Df:I'U'ml't\ClA BRASI tElHA NOS SETORES F,\Iu-lt\ctlITI ClJS E FARJ\kXlUr~rrCO--.-- '
------------------.----.-.----------------r------------.----------------_-,

Rf-5POSTAS DADAS

\ E t-I P R E S A S

NACIONAIS , INTERNAClm~.l\lS

Pequeno ~1édio/Grande Médio Grande
Porte Porte Porte Porte

(23) (ll) (7) (3)

4,3 9,1 _. _.
13,0 18 2 28.6

4,3 - - -
13,0 9,1 .- -

4,3 - - --

4,3 - - -
4,3 -' - -
4,3 - - -

I

4,3 - - -

13,0 9,1 - -
4,3 - -, -
4,3
8,7 -' - .-

- 18,2 14,3 -
- 9,1 _. -
4,3 9,1 - -

8,7 27,3 14,3 -
4,3 9,1 - -

- - 14,3 -
- 9,1 - -

-- 9,1 - _.

- - 14,3 _.

8_7 27,3 28,6 -
- 9,1 -
4,3 9,1 - -
4,3 - - -

,8.
9. Dinamizar e racionalizar

tincias medicinais
~O. Rever os prO{1r<HJ1éISele ensino elas faculdades relacionadas

ao setor visando ii 11I3ior adcquaçao as nossas necessidades
~l. Bolsas adequadamente remuneradas para o envio de têcní cos

ao cxt er iOI'
~2. Reví siio da lei ele patentes visando <10 reconhecimento de

pa tentes de mcd icamcnt os no Bras iI
23. ~küores inccnt i vos f iscai s para a instalação de indús -

t r ias farmoqufmi cas no país
24. Assocí açâo de todo a r ndus t ri a naci onal
!S. I'rotcç ão do governo coqt ra as iIIlpOrt açócs
!6. Prozrruna inrcnrndo de desenvolvimento de enmrcsa na

doi;ais bem il,tenciolladas, envolvendo: .
- par t ic rpaçào acionária do governo nas empresas, com

recursos do Fundo 157(ou outro a SCl' estudado)
- prioridade de registro no DUn:.o dos produtos const an-

tes do programa
- o ClI' aprovar ia automat icamcntc os preços dos produ

tos cons t antrs do programa
- durante o p rimci ro ano, que seria o da illljllilntação.fj

car iam isentas do pagamcnto do ICM as empresas envol
vidas no progr ama

- es tes inccnti vos t umh0m seriam viiI idos na compra de
í ndiis tri as es tr angciras por uaci.onaí.s

- as indústrias que recebessem esses incentivos fica .-
r iam i.i'i!pcdid<ls de transferirem seu controle acionário
para !:"upos estrangeiros pelo prazo de 10 [JI)OS

!7. Exigir, de fato, a t ransfc ronc ia de tecnologia das nntl t i
nacionais 4,3

!8. ~'rl~~~L:~~éS:·ãtjc~_~:_~llJ1e~~[;ltu::~_~~=--c-:prasas Jml~~ __~2.._~_,-.__- --'- -._-" -_' ...•

1. Intensificação da produção de insumos bàs icos no pais
2. Incentivo governamental ã pesquisa
3. Não mais pcrmi til' o ingresso de empresas estrangeiras

do setor no pa is
4. Proteção do governo às cnnrcs as nacionais do setor. com

dí.scriminaçào da~; mesmas erl relação iJS mul tinacionais
S. Insta]ação de centros de pesquisa junto a universidades

com 11 parti cípncáo de emprcsns naci onaí.s
6. Criar ou aumentar os irrpos tos sobre royal ties, ass is tén

ci a técni ca e i.mpor t açõcs, devendo o excedente destinar-
se a centros de pesquisa

7. Agilizar a t ranri tacâo de processos no nWED
8. Adotar 1egi s Laçâo menos r.ir:orosa para o li cenciamento de

novos produtos
9. Proteção a um r,w[lo de empresas naci anais com programas

de ação hem definido.
O. ~laior apoí o gc,ve1l1oInental à fcrmaçâo de técnicos especia

lizados
1. Menor burocracia para a concessao de fundos aos centros

universitários de pesquisa
2. Maior divulgaçâo de mccnt ivos concedidos ao setor
3. Criar condições de ut i l i z.acdo do pessoal especi a l i aado
4. A í ni c iativa ]iara a i t cns if icação da pesquisa deve par .-

t ir do ~overno
5_ Rees t ruturnçào do (]~Pq
6. Criaç?io de reservei de mercndo para :1S empresns do set.or
7. Crédito subs i d i ado para a i nst a lacáo de indústrias fa r-

moqufmi cas
Aumento da lucratividade do setor farmacéut ico

a pesquisa da flora para subs-

tcspost as ii perr,lIl1t:a : "Na sun op i n i .io , que p rovi ciências C~ tr8t(~f: icas deve r iarn ser tomadas ]1:11';1reduzir
a dcpcn.lcnc i:1 do pnis ncs scs sc t.o r cs "?
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Análise:

Os principais fatores apontados como responsáveis pelo retarda
mento da indústria farmoquímica no Brasil foram:

a) Pelas empresas nacionais:

Insuficiência de apoio financeiro de. órgãos
tais.

govername!!.

Efetivamente, esta alegação pode ser contra-argumentada~
10 fato de que existem instituições governamentais com e!
sa finalidade, como é o caso da FIBASE - Insumos Básicos
S.A .. cujo objetivo e o de se estimular a indústria de ba
se, no caso a indústria farmoquímica, participando de em-
preendimentos em que o controle do capital seja nacional.

Preços não competitivos, em relação às matérias-primas im
portadas.

Acreditamos que um melhor controle sobre as manobras de
subfaturamento pelas empresas multinacionais e a produção
de matérias-primas em escala, que poderiam ter seu forne-
cimento garantido aos laboratórios oficiais ou àqueles que
produzissem medicamentos para a CEME - Central de Medica-
mentos, poderiam tornar os preços dos insumos aqui produ-
zidos mais competitivos; tais insumos também poderiam des
tinar-se à exportação.

Temos Certeza que o apoio governamental à iniciativa pri-
vada nacional é decisivo para o desenvolvimento dessa in-
dústria, a exemplo do que ocorreu e vem ocorrendo com o
setor de informática nos últimos 6 anos; aliás, as políti
cas estabelecidas para este setor poderiam servir como
exemplo de bem sucedida atuação governamental de apoio a
iniciativa privada nacional clara e discriminada; a aleg~
ção de que essa discriminação ~ inconstitucional, como e
comum de ouvir no setor farmacêutico e farmoquímico, nao
procede, como se pode constatar pelo setor de informática,
principalmente.

o setor farmoquímico envolve riscos elevados e grandes in
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vestimentos.

Sem dúvida alguma o setor farmoquímico envolve riscos ele
vados , mas para empresas nacionais. já que as empresas mu.!

tinacionais contam com um mercado muito maior que é sua
própria produção de medicamentos.

Se uma empresa nacional decide produzir determinada maté-
ria-prima, o primeiro grande problema que enfrenta é a
colocação do produto junto a seus clientes, que sao, na
grande maioria, empresas multinacionais com fábricas da
mesma mat~ria-prima no exterior; mesmo que haja proteção
aduaneira, manobras de "dumping" e sub-faturamento por e~_
tas empresas podem desequilibrar financeiramente o produ-
tor nacional, que não tem uma reserva de mercado estabele
ci da ; novamente, a indústria da informática pode servir co
mo exemplo de como a atuação clara e discriminada do go-
verno ~ o principal responsável pela criação de condiç6es
de desenvolvimento da indústria nacional.

- Interesses inteInacionais dificultam o desenvolvimento da
indústria farmoquímica no Brasil.

Os empresários nacionais referem-se, neste caso, aos int~
resses das empresas multinacionais em continuarem a impo~
tar matérias-primas super-faturadas de suas matrizes ou
empresas coligadas; esta é a forma mais eficaz de serem
enviados lucros disfarçados para o exterior; enormes qua~
tias de lucros são enviadas sem ao menos serem taxadas p~
lo imposto de renda.

b) Para empresas estrangeiras:

Falta ou insufici~ncia de apoio financeiro de 6rgãos go-
vernament ais.

A meu ver esse apoio, já que é bastante limitado pelas
pr6prias limitações orçamentárias do governo, deve ser
ainda mais reduzido, destinando-se maiores parcelas do
orçamento de investimentos ao segmento nacional do setor.

Além disto, o Brasil é um dos 10 maiores mercados de medi
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camen tos do mundo, justificando plenamente que as empre-
sas multinacionais utilizem recursos próprios ou de ou-
tras fontes que nao o governo para seu crescimento.

o setor farmoquímico envolve riscos elevados e grandes in
vestimentos.

Essa alegação é falsa, j â que para as empresas mu.lt Iuu ciq
nais, que têm no Brasil um de seus maiores mercados e ain
da assim teriam muitos incentivos i exportaçio das mat~-
rias-primas aqui fabricadas, os riscos seriam extremamen-
te reduzidos.

-Os investimentos sao relativamente elevados, mas totalmen
te dentro das capacidades econômicas das grandes empresas.

Na realidade, por trás dessa alegação existe o interesse
em se continuar importando mat~rias.-primas, pelos motivos
já discutidos.

Com relação aos fatores que determinam a dependência brasilei-
ra, em relação aos interesses e~terRos, no setor farmoquímico
e farmacêutico, foram apontados, tanto pelas empresas nacio-
nais como estrangeiras:

Dependência em relação as fontes de mat~rias-primas monopol!
zadas no exterior.

_ Dependência em relação i tecnologia de fabricação.

Ambos os fatores teriam suas consequências minimizadas se hou-
vesse um apoio decidido e discriminado do governo ~ iniciativa
privada nacional no setor; com esse apoio, as empresas m~lti -
nacionais procurariam desenvolver aqui o que fazem em outros
países. Citamos, novamente, como exemplo, o que vem ocorrendo
na informática, em que, no início da implantação das novas po-
líticas de restrição is importações e estímulo ao desenvolvi -
mento tecnológico nacional do setor, as empresas estrangeiras
pouco se preocuparam e nada fizeram; com o fort aLec i.ment o das
firmas nacionais, que hoje já têm porte suficiente para compe-
tirem no mercado, ainda com alguma discriminação por parte do
governo, as próprias empresas estrangeiras reorientaram suas
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diretrizes e políticas e já se preocupam em se integrarem aos
planos de governo, com produção local e. na maior parte dos ca
50S, em associaç~es minoritiri.as com capitais nacionais major!
tirios.



C A P 1 T U L O 5

PATENTES DE MEDICAMfNI'OS E A SITUAÇÃO BRASILEIRA

5.1. HISTORICO DO SISTEMA DE PATENTES

A proteção a inventores, atravis do sistema de patentes,
tem uma longa história.

Segundo Davies (1967: 120)." a primeira patente na Ingla-
terra foi concedida para a produção de vidros estanhados para
as janelas da capela do Eaton College, no reinado de Henrique
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VI (N.A.: Henrique VI viveu entre 1421 e 1471).

Mas, um século antes, foram esboçados os primeiros traços na
criação da propriedade industrial; Eduardo 111 queria que arte
sões especializados se estabelecessem na Inglaterra e encora-
jassem o desenvolvimento de novas técnicas inventadas no Con-
tinente, e para isto ele emitiu cartas de proteção para profi~
sionais estrangeiros. Em 1331, John Kemp, um flamengo, recebeu
concessão de proteção para tecelagem na Inglaterra ...".

Em 1870, George Washington assinou a primeira Lei das Patentes
e Thomas Jefferson comentou: "um Ato' do Congresso, autorizando
a emissão de patentes para novas descobertas, deu um novo rít-
mo as invenções ..." (Anderfel (1971:70)).

Em 20 de março de 1883 a Convenção de Paris fundou a União Ge-
ral para a Proteção da Propriedade Industrial, e seus signati-
rios foram: Bélgica, Brasil, Equador, Espanha, França, Grã-Br~
tanha, Guatemala, Itilia, Holanda, Portugal, São Salvador, Su!
ça, Tunísia e Sérvia; no entanto, logo abandonaram a União:
Equador (1886), São Salvador (1887) e Guatemala (1895) (Laquis
(1979:448)).

De acordo com Laquis em janeiro de 1975 seriam 81 os membros
da União:
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TABELA 5.1.

ESTADOS MEMBROS- DO CONVENIO DE PARIS

1975

ESTADOS MEMBROS
DATA DE ENTRADA EM
VIGOR DA ADESÃO À

UNIÃO

África do Sul
Alto Volta
Argélia.
Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
BUlgária
Camerun
Canadá
Congo
Costa do Marfim
Cuba
Chad
Checos1ováquia
Chipre
Dinamarca
Egito
EspanhaEstados Unidos da América
Fili~inas
Fin1andia
França
Gabão
Grécia
Haiti
Hungria
Indonésia
Irã
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Iugus1ávia
Japão
Jordânia
Ken i a .
Lí.bano
Liechtnstein

01/12/1947
19/11/1963
01/03/1966
10/02/1967
10/10/1925
01/01/1909
07/07/1884
07/07/1884
13/06/1921
10/05/1964
12/06/1925
02/09/1963
23/10/1963
17/11/1904
19/11/1963
05/10/1919
17/01/1966
01/10/1894
01/07/1951
07/07/1884
30/05/1887
27/09/1965
20/09/1921
07/07/1884
29/02/1964
02/10/1924
01/07/1958
01/01/1909
24/12/1950
16/12/1959
04/12/1925
05/05/1962
24/03/1950
07/07/1884
20/02/1921
15/O 7/189-9
17/07/1972
19/06/1965
01/09/1924
14/07/1933

continua ...
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ESTADOS MEMBROS
DATA DE ENTRADA EM
VIGOR DA ADESÃO À

UNIÃO

Luxemburgo
Madagascar
Ma1awi
Malta
Marrocos
Mauritânia
México
Mônaco
Nigéria
Noruegua
Nova Zelândia
Países Baixos
Polônia
Reino Unido
República Árabe
República Centro Africana
República Democrática Alemã
República Federal da Alemanha
República Dominicana
Reúb1ica Unida da Tanzânia
Rodésia do Sul
Romênia
São Marino
Santa Sede
Senegal
Sri1anka
Suécia
Suiça
Togo
Trindade e Tobago
Tunísia
Turquia
Uganda
União Soviét ica
Uruguai
Vietnam
Zambia

30/06/1922
21/12/1962
06/07/1964
20/10/1967
30/07/1917
11/04/1965
07/09/1903
20/04/1956
05/07/1964
01/07/1885
29/07/1931
07/07/1884
10/11/1919
07/07/1884
01/09/1924
19/11/1963
01/05/1903
01/05/1903
11/07/1890
16/06/1963
06/04/1965
06/10/1920
04/03/1960
29/09/1960
21/12/1963
29/12/1952
01/07/1885
07/07/1884
10/09/1967
01/08/1964
07/07/1884
10/10/1925
14/06/1965
01/07/1965
18/03/1967
08/12/1956
06/04/1965

FONTE: Laquis (1979:448).
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o Conv~nio de Paris consagra o direito de propriedade indus
trial, compreensivo e geral para todos os seus memhros.

Segundo o que estabelece o Convên io de Paris (1966) "o exercí
cio do direito ... conferido pela patente é exclusivo".

Segundo a definição de White (1978: 27) "as patentes sao mono-
pólios privados concedidos pelo Estado para proteger invenções
comprovadamente originais, novas e industrialmente aplicáveis.
O monopólio concedido pela patente consiste na exclusidade 00
direito de impedir, por qualquer outra pessoa, o uso, fabric!
ção, venda, importação e distribuição do objeto da patente
Assim, as patentes são barreiras artificiais à livre concor ~
r~ncia e constituem uma exceção ao direito natural de imitar
e repartir os resultados do avanço científico e seus benefí -
cios e satisfazer deste modo as demandas do mercado".

5.2. CONSIDERAÇOES SOBRE O SISTEMA DE PATENTES

A proteção através de patentes visa a estimular o desenvolvi-
mento cientifico e tecnológico, já que garante ao inventor a
exclusividade de uso, por determinado período de tempo, dos
direitos de fabricação e venda do objeto da patente. Sem dGvi
da alguma, a idéia básica da Lei de Patentes reveste-se de
caráter profundamente justo, já que a invenção e inovação exi
gem esforço e dedicação que precisam ser adequadamente remune
rados.

No entanto, alguns aspectos merecem discussão profunda e sua
anal ise pode nos conduzi r a concl usões bas tante diferentes ~
do abordamos o problema em escala macroecon6mica.

19) Com a evoluçio das empresas multinacionais, o inventor
perdeu sua identificação, e o sistema de patentes, pro -
tegendo a empresa, desvirtua-se, pois deixa de recompen -
sar diretamente o criador da novidade, para dar todos os
beneficios à empresa em que o mesmo trabalha; desta forma,
o poder financeiro compra as vantagens e benefícios que
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o sistema de patentes proporciona.

29) Mais importante ainda, ~ a situaçio criada pela proteção
de pat entes, quando cons ideramos os país es subdesenvol vi
dos e em desenvolvimento, em relaçao aos países desenvo~
vidos. Geralmente as empresas multinacionais têm origem
e matriz nos países desenvolvidos; por outro lado, essas

.•.empresas poucos recursos empregam nos palses menos desen
volvidos, no que se refere ã pesquisa e inovação. Assim,
cria-se um circuito realimentador em que os países dese~
volvidos são aqu~les que mais recursos podem dispor pa-
ra a pesquisa, e, conseqUentemente, mais inovação produ-
zem: são, desta forma, os que mais se beneficiam do sis-
tema de patentes, enquanto que aqueles menos desenvolvi-
dos, al~m de não terem suficiente capacidade financeira
e recursos para acompanharem a evolução tecnológica, são
obrigados a pagarem os direitos das patentes concedidas
às empresas dos países adiantados. Cria-se um processo
em que a distância entre os países desenvolvidos e os
subdesenvolvidos aumenta continuamente, realimentando-se
de tal forma que se torna infitil a tentativa destes acom
panharem aqueles, em termos de evolução tecnológica.

A conseqUência ê a dependência tecnol8gica e econômica q~
se que total dos países subdesenvolvidos e em desenvolvi-
mento, em relação aos países desenvolvidos, cujos produ -
tos nacionais crescem, em parte, às custas daqueles.

E claro que nao ê a Lei das Patentes responsivel por tudo
isto, mas sua colaboração ê significativa, na medida em
que provoca uma tendência de agravamento cada vez
da situação.

maior

~Vejamos alguns numeras que confirmam o fato de que as p!
tent es favorecem as empres as mu Itinacionais e os país es -
desenvol vidas. em prejuízo dos interesses dos países menos
avançados ou subdesenvolvidos.
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TABELA 5.2.

DISTRIBUIÇÃO, POR PAIs DE OR~GEM, DE TODAS AS PATENTES OU

TORGADAS NO MUNDO

(ano de 1969)

~~ ~ o(/)0 U)o
~~~ffi ~~ ~ ~P A r S gz~ §~ o~

~~

U) ~
U)~~p.. u q A~

~ ~~
+ ~.....:l

~ ~ ~ ~e:s §l~
ps~ ps~~ o

0\0 r 0\0 o

A B C D E F

tados Unidos 80 382 50 395 130 777 36,81 36,62
(Ocidental) 40 571 12 432 53 003 18,58 14,84

18 958 9 807 28 765 8,68 8,05
15 817 10 288, S,36
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~Verifica-se, portanto, que apenas 11 palses desenvolvidos fo
ram responsáveis por 88,86% de todas as patentes outorgadas
no mundo, em 1969.

Em decorrência, esses países, recebem pagamentos de 'royalties
para a exploração, nos demais, dos produtos patenteados. Mui-
tas patentes são inclusi~e solicitadas visando i criação de
monop6lios de fornecimento de materiais, causando grande de -
pend~ncia dos países menos favorecidos; e o processo realimen
ta o crescimento cada vez maior dos países desenvolvidos e
por outro lado, a dependência dos países em desenvolvimento ou
subdesenvolvidos.

White (1978: 28 a 30) faz o seguinte comentário sobre o inte-
resse dos países desenvolvidos em assegurar o direito de pa -
tentes:

" se bem que o sistema de patentes seja de alcance terri-
torial e independente para cada país, existe paralelamente um
sistema internacional, do qual tomam parte muitas naçoes, que
estabelece uma certa coordenação e homogeneização das diferen
tes leis nacionais (N.A: White refere-se ao Convênio de Pari~,
a fim de facilitar o registro internacional de seus títulos.
Assim, o sistema de patentes de cada país é objeto de intere~
se não somente interno, mas também por parte de;outros países.
Na prática, isto significa que através do sistem~ internacio-
nal e dos organismos internacionais especializados, os países
que podem tirar maior proveito do registro internacional de
parentes - ou seja, os países industrializados - estão de
acordo em fazer funcionar o sistema em suas relações recípro-
cas e em pressionar os países que não têm invenções próprias,
a serem registradas em outros - ou seja, os países em desen-
volvimento - a fim de que estes assegurem as mesmas condiçoos
para as estrangeiras, que são de longe a grande maioria. Com
efeito, o Convênio de Paris de 1883 sobre proteção da propri~
dade industrial - ao qual aderiu a Argentina, em uma discuti-
da decisão - estab~lece condições iguais de tratamento para
as patentes, de forma geral, e sem distinção de sua origem, a
todos os países aderentes, sem considerar a assimetria eviden
te que existe neste campo, entre os paises industrializados e
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os demais.

" Agora se sabe, por exemplo, que dos 3,5 milhões de pateg
tes que existem, somente 6,0% estão registradas em países em
desenvolvimento, e que desta proporção, cerca de 85,0% estão
controlados por estrangeiros, sendo a maior parte por grandes
empresas de 5 países desenvolvidos".

E con tin ua , expondo mais algumas cons ide rações importantes so
bre o sistema de patentes:

" ... a experiência não corrobora os benefícios sociais que sao
atribuidos ao sistema de patentes, ao menos na medida necessi
ria para justificá-lo. Entre os principais argumentos favorá
veis ao sistema, se menciona seu efeito de incentivo ã pesqu~.
sa, ã inovação tecnológica, a revelação de tecnologia e da
transferência destas.

"Com respeito a suas funções de incentivo ã pesquisa, estudos
realizados nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, revelaram
que as perspectivas de obtenção de patentes tinham pouco efe!
to nas decisões industriais de realização de atividades inveg
tivas. Por outro lado, a quase nula pesquisa que as empresas
internacionais realizam nos países em desenvolvimento - in-
cluída a Argentina - demonstraria, em todo caso, que as pate~
tes nestes países servem para incentivar (subsidiar) a inves-
tigação nos países das matrizes, o que pareceria um sacrifí -
cio inútil, dado que muito dificilmente as operaçoes em paí -
ses em desenvolvimento são consideradas como amortização dos
gastos tecno16gicos realizados nos países industrializados ...

"A respeito do pos.sível estímulo ã inovação t ecno.Lõg í ca en
I

tendida como a exploração industrial de novas invenções - es
tudos em países desenvolvidos provam que as patentes nã0 são
um incentivo necessário - entre outras coisas devido as ine -
rentes incertezas sobre sua validade jurídica - para os empr~
sirios que decidem sobre uma inversão. Por outro lado, a e~i
dência sobre a nao exploração da grande maioria das patentes
na Argentina e nos países em desenvolvimento, de forma geral,
revelaria que não é a produção o objetivo de quem obtém t ais
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tItulos. Tanto ~ assim que, recentemente, reconheceu-se que
as patentes servem mais para nio explorar as invenç6es - imp!
dindo que outros o façam - e para isso foram propostas diver-
sas soluções. Sem dúvida, algumas destas, como a licença olr,i
gat6ria - que afortunadamente nio se admite na lei argentina-
-provaram ser completamente ineficazes para fazer funcionar o
"incentivo" à inovaçio.

"Sobre os efei tos das patentes na reve laçâo de tecnologias (a-
través da publicaçio das invenções), se adverte que, na real!
dade, é improvável que um direito de patente por tempo limita
do induza a revelar invenções que podem ser exploradas em se-
gredo. Por outro lado, as descrições publicadas nos registr~
de patentes poucas vezes têm valor prático para fazer conhecer
o verdadeiro "know-how" em poder das empresas.

"Quanto ao valor das patentes para transferir tecnologia, nao
parece existir na prática efeito positivo algum. Os contratos
internacionais de licença têm, em geral, por objetivo a aqui-
sição de conhecimentos técnicos à parte das patentes, que em
escassa proporção sio licenciadas exclusivamente e, quando o
5ao, em geral servem de base para a imposição de priticas re!
tritivas que encarecem ou limitam a utilização dos conhecimen
tos patenteados.

"Além da refutação ou qualificação de seus eventuais benefí -
cios, a crítica do sistema de patentes se refere a seus cus -
tos, e em particular aos que surgem do monop6lio privado.Como
todo monopólio, os custos para o consumidor se refletem em aI
tas de preços e riscos de abastecimento; para as outras empr~
sas, em sua exclusio do mercado; para a economia nacional, na
inadequada distribuição de recursos e na eliminaçio do jogo
da livre concorrência. Para países em desenvolvimento, como
a Argentina, existem, além destes, custos especiais como efei
to do deslocamento de empresas nacionais, a criaçao de merca-
dos cativos para as importações e o incremento do pagamento
de tecnologia para o exterior".

Grondona (1979: 1 a 3),por outro lado, aborda mais alguns PI'2.
blemas do sistema de patentes:
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tiA transformação do sistema econômico capitalista, desde as
formas de concorrência quase pura, própria do século XIX, até
a atual etapa oligopolÍstica, caracterizada pela presença das
corporações transacionais e o controle dos mercados por um
conjunto reduzido de empresas ... converteram a tecnologia em
um produto de comercio, e, desde o ponto de vista da produção,
em um insumo de importância crescente. Em concorrência com
esta transformação, o sistema de patentes sofreu altera -
ções substanciai~. tanto no que se refere aos objetivos a que
serve corno na forma de operar.

"Uma primeira aIteração de Import.ânc í a se refere â situação do
investigador em relação à empresa. Ainda que nas etapas ant~
riores o primeiro gozasse, em geral, de uma certa independên-
cia, as necessidades atuais da segunda, que necessita de um
fluxo constante de novidades que permitam conservar sua posi-
ção no mercado, a complexidade das pesquisas e os volumes de
recursos financeiros e de infra-estrutura que as mesmas requ~
rem converteram aquele em um assalariado desta. Juntamente
com sua independência, o pesquisador individual perde também
a titularidade dos direitos que a lei confere em matéria de
propriedade industrial, os quais passam a ser da empresa para
a qual trabalha. Decorre que, atualmente, o sistema de paten-
tes protege, fundamentalmente, interesses empresários, tendo
sido relegada sua função como fator de incentivo i pesquisa.

" o sistema de patentes beneficia pura e e~clusivamente a
~um pequeno numero de empresas estrangeiras, que controlam oli

gopolisticamente o mercado de tecnologia. Obviamente, essas e~
presas fazem operar o sistema em função de seus próprios int~
resses e objetivos, com o amparo de legislações nacionais g~
ralmente copiadas daquelas sancionadas pelos países industr:ic!.
mente mais avançados - isto é, os mesmos que monopolizam as
patentes no comércio internacional - e de convênios interna -
cionais - tais como a Convençaõ de Paris ...

liA mercê do monopólio de e~ploração que confere a patente, e
da concentração massiva de patentes em poder de umas poucas
empresas transnacionais, estas logram "capturar" mercados nes
países excluídos do círculo privilegiado e impor a eles as re
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gras do jogo. Normalmente esta situação ~ aproveitada pelas
transnacionais para colocar nestes mercados as mercadorias p~
tenteadas ou elaboradas mediante procedimentos patenteados ,
sej a em seus estabelecimentos cent rais , sej a em out ros países
que do ponto de vista econômico lhes oferecem vantagens rel~
tivas; vale dizer que as patentes são utilizadas para estabe
lecer ou consolidar monop6lios - de exportação.

"Quando, por razoes econômicas ou políticas, a empresa tran~
nacional explora a patente no país outorgante, normalmente o
faz atrav~s de filiais ou subsidiirias que, não obstante sua
identidade com aquela, reconhecem a seu favor avultadas reg~
lias. A isto coostuma-se chamar "transferência de tecnologia,
pretendendo-se que o país dutorgante da patente se beneficie
com a incorporação de novas t~cnicas que supõem um efetivo
progresso para o conjunto da sociedade em geral, e para o se
tor secundário em particular. No entanto, a realidade e que,
como normalmente a empresa licenciatária ~ uma filial ou sub
sidiiria da transnacional, se constituem verdadeiras ilhas
ou "enclaves" tecnologicamente avançados - tais filiais ou
subsidiárias - inseridas num meio que, do mesmo ponto de vis
ta, se encontra num nível muito inferior; a situação não se
soluciona com a passagem de novas t~cnicas para o domínio pQ
blico pelo transcurso do tempo e expiração do prazo pelo
qual são concedidas as patentes, desde que nesse momento a
empresa estrangeira já conta com outras técnicas mais
ainda, de sorte que as empresas de capital nacional se

novas
~vem

obrigadas a operar permanentemente com tecnologias obsoletas
e marginais. Definitivamente, desde o ângulo de tecnologia,
dentro de um mesmo setor industrial se formam dois estratos
bem diferenciados e separados por uma brecha que tende a am-
pliar-se: as filiais ou subsidiárias das empresas transnaci~
nais , por um lado, que têm acesso a tecnologias avançadas que
supõem vantagens econômicas, e, por outro lado, as firmas de
capital nacional, obrigadas a operar em nível tecno16gico in
fcrior e, supostamente, com margens de rentabilidade mais bai
xas".

E continua:
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"Qualquer que seja a forma de operar das empresas transnacio
nais~ o monopólio que lhes atribui cada patente individual -
mente e o contr6le que exercem sobre a imensa maioria das
patentes outorgadas mundialmente as permitem beneficiarem-se
não somente com a percepção de regalias, mas também com o
"superfaturamento" , tanto dos produtos que exportam sob pa-
tente ou dos que produzem no país outorgante de patente, co-
mo dos insumos cuja provisão fazem reservar nos contratos de
licença com suas próprias filiais ou subsidiarias ou empre-
sas de capi tal nac ional" .

Chudnovsky e Katz (1970) afirmam:

"O monopólio tecnológico internacional é um instrumento bási
co para apoderaram-se de benefícios extraordinários nos paí-
ses dependentes. Não somente através da inversão de capital
refluem utilidades às metrópoles,méls tambêm atravês da
valorização das vantagens que se pagam pela utilização
t~cnologia e dos preços dos produtos intermediários e

supe!
de

bens
de capital que importam as empresas subsidiarias e licencitã
rios".

O Prof. Dr. Warwick Estevam Kerr (1980: 1 e 2), Chefe do De-
:'fpartamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto - Uni vers-Ld ade de são Paulo, sugere que o país saia do
acordo internacional de patentes, tecendo os seguintes comen
tários:

"Com tal medida o governo proveria emprego a centenas de mi.-
lhares de operários, de inventores, de engenheiros. físicos,
que passariam a fazer aqui o que antes era feito li fora.Com
tal medida prevemos uma economia inicial de 4 bilhões de .dô -
lares anuais. O Japão. famoso por copiarttido, s6 entrou no
acordo de patentes em 1955, quando, então, já era vantajoso
ao povo japonês. Afirmo, sem medo de errar, que o nosso a-
trelamento ao acordo de patentes é contrário aos interesses
do povo brasileiro".
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5.3. PATENTES DE MEDICAMENTOS DO MUNDO

-Os aspectos abordados no item anterior revestem-se de especiru
importância no caso das indústrias farmacêutica e farmoquími-
ca, devido i relaçao ·destas com a saúde pública e com a segu-
rança nacional.

A tecnologia envolvida com a produção de medicamentos ~ rela-
tivamente simples, e nio constitui foco para maior atenção
quando falamos sobre transferência de tecnologia dos países re
senvolvidos para aqueles em desenvolvimento. No entanto, o
mesmo nao ocorre com a fabricação dos insumos básicos dos me-
dicamentos, que i indústria farmoquímica; neste caso, a tec-
nologia ~ relevante e constitui um dos principais problemas
para os países em desenvolvimento.

Segundo White (1979 :1), "a indústria farmacÉlutica internacio-
nal ~ um caso único por sua especial e turbulenta relaçao com
o sistema de patentes. Nenhum outro setor da atividade econô
mica se assemelha a este pela importância que as grandes em -
presas líderes atribuem is pat~ntes. Por outro lado, em ne -
nhum outro campo foram feitas críticas tão severas ao funcio-
namento do mencionado s í st ema"

tiARepública Argentina ~ um dos casos de estudo mais interes -
santes. Nos últimos anos t6m recrudecido as iniciativas para
obtençao de reforma da lei de patentes de invenção. Se bem
que o regime de patentes envolve, na realidade, toda a indús-
tria, não ~ estranho que as press5es nesse sentido provenham
de um setor econômico: o dos laborat6rios farmacêuticos deca
pitais estrangeiros. Esta circunstância se explica se consi-
derarmos que os produtos desse setor são os unicos especifica
mente excluídos da proteção legal. No entanto, ê chamativa ~
forma em que se baseiam as solicitaç5es e propostas de refor-
ma. Em lugar de explicitar os interesses econômicos concre -
tos que originam a pretensão de tais empresas, e argumentar
fundadamente os possíveis beneffcios que derivariam do outor-
gamento de patentes farmacêuticos, os ~encionados pleiteame~
tos preferem expressar-se atravês de uma defesa global do Sls
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tema de patentes em si mesmo, baseados em princípios e supos-
tos gerais, e não na real idade econômica e circunstâncias con
cretas do setor".

A legislação de patentes, mesmo para aqueles países que inte-
gram a Convenção de Paris, tem um tratamento difeienciado; o
que se observa é uma preocupação maior, principalmente por
parte dos países em desenvolvimento, em assegurar a livre co~
corr~ncia na produção de medicamentos; ji os países desenvol-
vidos, com algumas exceções, têm interesses em manter o reco-
nhecimento de patentes de medicamentos e dos p~ocessos de pr~
dução, pois os mesmos são os principais beneficiirios do sis-
tema.

A tabela a seguir mostra como o reconh~cimento de patentes na
indfistria farmac~utica se distribuía, no ano de 1978:

TABELA 5.3.

RECONiEClMENTODE PATENTESDE MEDICAMENTCl3NO·MUNDO

N9 total de N9 de .. entrepa i s e s os
Tipo de Proteção .. 20 principais mercadospalses

Produtos,processose usos 16 3

Produtose processos 64 3

Produtose usos O O

Processose usos 1 O

Produtos 1 1

Processos 52 6
Usos 2 1

Nenhumaproteção 36 6

TOTAL 172 20

FONTE: Dworkin (1978).
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Vemos, portanto, que das 172 nações consideradas, apenas 80
possuem um sistema de proteção que considera produtos e pro -
cessos, e S2 que reconhecem somente processos; o Brasil se in
clui entre as nações que não reconhecem proteção alguma para
drogas e medicamentos. No entanto, verifica-se que entre as
nações que reconh~cem patentes de produtos e processos, encon
tram-se praticamente todos os países desenvolvidos, aos quais
interessa esse tipo de proteção; al~m disto, grande parte dos
países industrializados passou a reconhecer as patentes de
produtos e processos nos últimos 10 anos, demonstrando que
sua situação vantajosa (através do domínio mundial de merca
do das multinacionais do setor, com sede nos mesmos) passava
a tornar interessante a adesão ao sistema de patentes.

A Tabela 5.4. mostra as especificações legislativasreferen~s
a drogas farmac~uticas em alguns paises:
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TABELA 5 .4.

ªSPECIFICAÇOFSLEGISLATIVASREFERENfF.5A DROGRAS FARMActlITICASFM ALGUNS
PA ISES

A lei proibe patentes deDrogas ProcessosPaíses

África do Sul X(1) X(l)
Albania - -
!Argélia .- -
!Austrália X(I) X(l)
Áustria X -
Bél~ica - -
Bollvia X -
Brasil X X
Bulgária XC 2) -
Canadá X -
Chile X -
China CRep.Popular) X -
Colômbia X -
Cuba - -
Checoslováquia X -
Dinamarca X(3) -
Finlândia X(3) -
França - -
Rep.Democr.Alemã X -
Rep. Federal Alemã - -
Grã-Bretanha X(.1) XCI)
Hungria X -
Irã X -
Israel X -
Itália (la) (la)

Iraque X .•
Japão - -
México - -
Holanda X -
Nova Zelândia XO) XCI)
Noruega X(3) -
Peru X( 4) -
polônia - -
Romênia X{S) -
Espanha X (6)

Suécia - -
Suiça X (7)

Siria X -
União Sovietica (8) -
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PAlsES
A lei proibe patentes de

Drogas Processos

!Egito
Est ados Unidos
!Venezuela
Iugoslávia
lndia

x

x
X

(9)

FONTE: Grondona (1979: 17 e 18) e White (1979: 14).
(1) Quando são misturas de ingredientes conhecidos ou pro-

cedimentos por mistura de ingredientes conhecidos, se
gundo o caso.

(2) Não podem ser objeto de patentes, mas sim de certifica
dos de autor.

(3) Ate a expiração de um período de transição; logo
passam a ser patenteáveis.

.Aapos

(4) são patenteáveis as drogas farmacêuticas preparadas com
vegetais típicos do país.

(5) Somente são patenteáveis por empresas do estado; o au-
tor recebe certificado de autor.

(6) Não são patenteáveis os bens de consumo final, em ne -
nhum caso.

(7) Não são patenteáveis os processos nao químicos.
(8) Somente podem receber certificado de autor as drogas

obtidas por procedimentos nao químicos.
(9) A duração das patentes de drogas farmacêuticas se re -

duz a 7 anos a partir do dep6sito da solicitação, ou 5
anos a partir do outorgamento. A partir de 3 anos de
outorgamento têm vigência as licenças de direitos.

(10) N.A.: A Itália aderiu às patentes de produtos e proce~
50S em 1978.

A recente adesão da Itália ao sistema de patentes de produtos
e processos farmacêuticos explica-se pelas pressões interna -
cionais. como a pr6pria ABIFARMA (1978d: 2) publicou:
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"Há algllm tempo, o Governo italiano vinha sofrendo pressoes
internacionais no sentido de adotar urna legislação pela qual
fosse possível proteger, pelo sistema de patentes, nao só
produtos corno também processos farmacêuticos. Os fabrican -
tes italianos de similares opunham-se, porém, com energia, a
introdução dessas medidas.

Em conseqüência, o Governo italiano tinha grande dificuldade
em obter do Parlamento a ratificação da Convenção Européia
sobre patentes, segundo a qual as fórmulas e processos de fa
bricação devem ser passíveis de proteção atrav~s desse tipo
de recurso. O Tribunal Constitucional acaba de salvar o Go-
verno italiano dessa situação difícil".

Adesão dos Países Desenvolvidos, após a Revolução Farmacêutica

Muitos dos países
tes para produtos
própria revolução

desenvolvidos aderiram à proteção de paten-
e/ou processos nos últimos anos, devido ã,

farmacêutica e aos benefícios que os mesmos
dela poderiam obter.

A Tabela 5.5. mostra alguns dos países desenvolvidos e a indi
cação da época em que foi instituída a patente de produtos e/
ou processos fa~macêuticos.

TABELA 5.5.
PATENTEAMENTO DE MEDICAMENTOS EM PAIsES INDUSTRIALI ZADOS

PATENTES DE
PAIs Processos Produtos

Estados Unidos X X
Canadá X -
Suiça X 1977 X 1977
Alemanha (RepúblicaDemocrática) X X 1968
França X 1944 X 1960
Itália X 1978 X 1976
Japão X 1976 X 1976
Suécia X X 1978
Dinamarca X -
Holanda X 1949 X 1949
Inglat erra X -
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PATENTES DE
PA!S Processos Produtos

~ustria X -
Espanha X -

FONTE: White (1979: 14).
OBS.: A não indicação de datas indica que se estabeleceu a

proteção desde a primeira lei de patentes.

Verifica-se, portanto, que a adesão ã patenteabilidade de pr~
dutos e/ou processos farmac~uticos, para grande parte desses
países, é relativamente recente.

"Os países que, como a Alemanha, Suiça, Japão e Itália, se d~
cidiram recentemente pelo patenteamento completo o fizeram com
base em duas razões principais: por um lado, a constatação do
grau de desenvolvimento, integração vertical e expansão inte!
nacional alcançadas pela indústria farmoquÍmica nacional, ao
longo de várias décadas de crescimento sobre a base da livre
imitação e melhoria das tecnologias disponíveis; por outro l~
do, os compromissos internacionais assumidos entre os países
industrializados, e em particular processo de uniformização ro
direito de patentes através de Convenções Européias sobre o
assunto (este último efeito é particularmente evidente nos c~
sos mais recentes, como a Suiça e Itália).

Nos casos da Alemanha e Suiça. por exemplo, se observou que
a anterior proibição do patenteamento favoreceu o extraordiná
rio desenvolvimento da indústria farmoquímica" (White (1979:
14)) .

o Japão somente aderiu ao patenteamento no setor farmac~utico
depois de ter adquirido uma significativa posição na indústria
internacional, pois ~ atualmente o seg~ilido produtor mundial re
drogas, sendo 80,0% ti participação de êtt1jh"esasde capital na-
cional.
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E um fato inegável, também, que "a nao patenteabilidade de
medicamentos apoiou a construção da indfistria farmac~utica ~
pós-guerra na Itália" (Jacchia (1979: 102)).

América Latina

Na América Latina se concentra grande parte do mercado mundial
e as pressões são grandes no sentido de se fazer adotar o re-
gime de patentes de produtos e processos nos países que nao
o incluem no seu sistema de patentes.

A Tabela 5.6. apresenta o patenteamento farmac~utico nos onze
países latino-americanos que fazem parte do ALALC.

TABELA 5.6.

PATENTEAMEN10FARMACEurICON)S ONZE PAIsES LATINO-AMERICANOS
QUE FAZEM PARTE DO ALALC

PA!S PATENTES DE
Processos Produtos

Argentina
Bolívia
Brasi 1
Colômbia
Chile
Eguador
Mexico
Paraguai
Peru
Uruguai
!Venezuela
Grupo Andino Ce)

X(a)
X(b)

X( c)
X

X
X(d)
X
X
X

~-------------.-------------------~------------------~.-------~,~----~
FONTE: White (1979: 24).

(a) Não protege as importações.
Cb) Se requer certificado da novidade dos procedimentos p~

los órgãos oficiais de patentes dos países solicitan -
tes.

(c ) Deve provar-se que já se e.xplora o processo no país e
sob condições razoáveis de quantidade, qualidade e pr~
ço.
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(d) A direção de Propriedade Industrial nega permanenteme~
te e de forma indiscutida as patentes de procedimentos,
fundando-se na forma da lei na matéria que estabelece
a proteção "sempre que seja de interesse social".

te) Vigente no Equador, Colombia e Peru. Além de proibir o
patenteamento de produtos farmacêuticos, esta decisão
exclui o monopólio das importações do direito de pateg
tes.

Os países da América Latina podem ser classificados em
grandes grupos:

três

a) Aqueles de maior desenvolvimento: Argentina, Brasil e Méxi
co.

b) Aqueles de desenvolvimento mediano ou pequeno: Chile,Peru,
Colômbia, Venezuela, Uruguai, Equador e Bolivia.

c) Aqueles de menor desenvolvimento econ6mico.

No primeiro grupo encontram-se os três países que, juntos res
pondem por cerca de 6,0% do mercado mundial de medicamentos,
e, isoladamente, todos os três constituem um dos 20 primeiros
mercados.

Todos esses três países adotaram políticas semelhantes quanto
ao patenteamento de prod~tos ou processos farmacêuticos no
sentido de não permitir que tais patentes sejam concedidas
com exceção da Argentina, cuja legislação não é bastante cla-
ra no que se refere aos processos de produção.

Note-se que, enquanto alguns países industrializados (Japão,
Itália, Suiça e Alemanha) passaram a adotar a patente de pr~
dutos e processos, os países em desenvolvimento da América La
tina passaram a revisar suas leis no sentido inverso; os moti
vos sao aqueles já apresentados, ou sejam: a dependência em
relação àqueles, os mo~opólios das multinacionais e o interes
se em promover o desenvolvimento do setor através da imita -
çao de processos e da livre concorrência de mercado; no entan
to, no Brasil, as multinacionais ainda respondem por 85,0% de
todo o mercado.
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Nos países de menor desenvolvimento, a situação no setor é to
tal dependência em relação aos grupos multinacionais ,sendd que
maioria deles não há qualquer tipo de produção local; "impor-
tam quase que a totalidade de especialidades farmacêuticas e
sofrem serios problemas de saúde pública, insuficiência

,
de

pessoal capacitado e ineficiente estrutura de di st rí bu í ç ào "
(Whi te (1979: 34)).

Em alguns países, como o Chile e o Uruguai, as empresas nacio
nais, apesar de responderem por parcela razoável de mercado (
respectivamente 48,0% e 32,0%), sio altamente dependentes do
estrangeiro e sem atividades de produção de matérias-primas.

Em outros, a situação é extremamente crítica. causando graves
problemas emergenciais, como o que ocorreu na Nicarágua no
inicio de 1979, em decorrência de uma grave es-cassez de medi-
camentos provocada pela falta de divisas para importá-los e

pelos altos preços dos mesmos.

5.4. SITUAÇÃO BRASILEIRA

Legislação

O Brasil aderiu à Convenção de Paris em 1884, que incluía o
setor farmacêutico na proteção is invenç6es e à propriedade ~
dustrial. Até 1945, produtos e processos eram patenteáveis,
com prazo de 15 anos para as patentes de medicamentos e 10 a-
nos para processos.

A partir de 1945, os produtos químico-farmacêuticos de qual
quer espécie passaram a não ter mais patentes reconhecidas
mantendo-se, no entanto, tal reconhecimento para os processos
de produção (Decreto-Lei n9 7 903, de 28/08/1945, Capo I, se-
ção 11, art. 89).

O patentearnento de processos vigorou até 1969, quando entao
foram revogadas todas as formas de patentes e~istentes na in-
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dústria farmacêutica (Decreto-Lei n9 1005, de 2l/l0/l969,Cap.
11, art. 89), e esta situação permanece até o presente, ape -
sar de todos os esforços das empresas multinacionais do setor
no sentido de se voltar a reconhecer tais patentes no Brasil.

Situação Atual

O.Brasil não reconhece patentes nem de produtos, nem de pro -
cessos farmacêuticos; apesar disto, o domínio das multinacio-
nais é quase que total; como se não bastasse o domínio da pr~
dução de medicamentos, o Brasil também é extremamente de~nde~
te de importações de matérias-primas para essa produção.

Essa dependência foi responsável pela "crise da insulina" o
corrida em 1975, causada pelo único fornecedor da mesma, Ely
Lilly, que a importava de sua fábrica argentina; a insulina,
extraída do pâncrea de bovinos, abundantes em nosso país, era
aqui produzida até 1960, por uma empresa nacional, que foi e~
tão absorvida por outra estrangeira, e que logo decidiu dei -
xar de produzi-la. A crise da insulina, caracterizada por
uma falta de abastecimento normal, provocou uma corrida de
diabéticos aos balcões das farmácias; nesse ano as vendas de
insulina se multiplicaram; "no período de 11 a 21 de maio de
1975, as vendas de insulina no país ultrapassaram de muito os
quantitativos normalmente comercializados em um semestre" (
ABIFARMA (l977b: 6)).

A alegação, segundo Ely Lilly, na época, era a "dd f i.culdade
em se adquirir a matéria-prima (cristais de insulina) no exte
rior, devido a urna diminuição, em escala mundial, do abate de
gado suíno e bovino" (ABIFARMA(l977b:6)).

As empresas multinacionais vem exercendo contínua pressão pa-
ra reintroduzir no país as patentes de medicamentos e proces-
sos, principalmente agora que se dá maior atenção à produção
de matérias-primas básicas para o setor.

A CIQUIFAN - Câmara da Indústria Químico-Farmacêutica Nacio -
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nal fez os seguintes comentirios a respeito das pressoes das
multinationais do setor (CIQUIFAN (1978b:2)).

"Ouvem-se e observam-se comentários cada vez mais constantes a
respeito do fato, mediante uma ~ampanha bem urdida, planejada
e pode-se até dizer, orga~izada. Os atuais defensores e diri
gentes desse t raba Ih.oimpatriótico, qual seja, proceder à 're-
vogação' da atual legislação em relação a patentes, pelo Go -
verno Federal, alegam e citam como e~emplo o que vem ocorren-
do, no momento, na Itália e na Argentina.

"Na It á li a jus tificam que ali j ã chegaram à concl us âo da neces
sidade de. revogar a atual situação de nao reconhecer as Paten
tes internacionais para se adotar uma nova Leg í sLa çâo ·que pa~
sará a reconhecê-las.

"Na Argentina o trabalho visando à eliminação da presente si
tuação em relação às patentes internacionais iniciou-se um
pouco mais cedo do que no Brasil e já se mostram alegres, in-
formando que agora estão chegando ao objetivo planejado, que
é o de'fazer as autoridades governamentais argentinas se con-
vencerem da necessidade de adotar tão importante decisão!

"Não é nosso intuito aqui indicar onde estão situados os arau
tos e os cérebros que dirigem todas essas manipulações. O en
dereço é notoricamente conhecido. Trata-se das matrizes das
companhias internacionais aqui localizadas com filiais ou sub
sidiárias:".

Em outro boletim a CIQUIfAN (1978 c) afirma~

"Mais uma denúncia: O Pres .iden t e.da Câmara da Lndíistria Qu Im i

co Farmacêutica Nacional, afirma, em nota oficial, que 'as
fortes pressoes para revogar a legislação de patentes têm en-
dereço notoriamente' conhecido: trata-se das companhias inter-
nacionais aqui localizadas com filiais ou subsidiirias'. E o
que di.za respeito o Presidente do Instituto Nacional de Pro-
priedade industrial, Ubirajara Cabral? - Ele confirma que e -
xistem pressões de e,mpresas multinacionais no sentido de alte
rar a legislação brasileira de patentes referentes ao setor
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farmacêutico ..

"Salientou que quando foram criadas as normas brasileiras de
patenteamento, em 1971, houve interesses contrariados que
atuam até hoje, buscando conseguir grupos de apoio locais com
o objetivo de pressionar o Governo a alterar a Lei n9 5 772 ,
de 1971, que nega registro de patentes de produtos".

"Por outro lado, nao tem sido das mais alentadoras a posição
do governo no que tange à sua ótica face às multinacionais .
Ao que pese as informações em contrário com que constantemen-
te nos deparamos em declarações oficiais ou oficiosas, a ver-
dade é que até agora a Indústria Farmacêutica de capital au-
tenticamente nacional não recebeu do governo os incentivos a
que se julga com direito, representados por várias formas,que
lhe permitissem fazer face aos gigantes multinacionais. Tem
sido esta timidez do governo um dos mais importantes fatores
no caminho da desnacionalização das empresas brasileiras a fa
vor do fortalecimento das internacionais" (CIQUIFAN (l979c
3)) .

Uma das alegações promovidas pelas multinacionais, em favor
da revogação da lei das patentes, é a proliferação de grande
quantidade de medicamentos similares; contudo, elas se esque-
cem que o mercado não se torna maior pelo fato de nao serem
reconhecidas as patentes de medicamentos e que, a partir de
certo ponto, não interessa mais a nenhuma empresa entrar num
mercado mui to concorrido, o que limi ta, de certa forma, a prg.
liferação de similares. A prova disto é o número de medica -
mentos e apresentações existentes no Brasil, comparando com o
de outros países com proteção de patentes:
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TABELA 5. 7 .

NÚMERO DE MEDICAMENTOS E APRESENTAÇOES NO BRASIL E EM OUTROS
PAfsES

--
NÚMERO DE NOMERO DE

PAIs MED ICAMENTOS APRESENTAÇOES
(1975) (1975)

~~

Brasil 7 065 11 300
Japão 7 500 17 400
Bélgica 4 000 9 000
Canadá 8 000 17 000
França 3 000 8 soa
Espanha 4 000 12 000
Inglaterra 3 000 9 000
Itália 12 000 21 000
Alemanha 8 230 24 728
Estados Unidos - 167 000
Suiça 5 000 14/16 000

FONTE: ABIFARMA (1979g: 24 e 25).

Verifica-se, portanto, que apesar de nao reconhecer paten-
tes farmacêuticas, o Brasil conta com um número total de medi
camentos e apresentações equiparável ao de outros países, pr~
vando que aquela alegaçao não tem fundamento.

Em meus levantamentos procurei obter a opinião dos informan-
tes quanto aos benefícios e aspectos negativos, para o país,
do não reconhecimento de patentes de medicamentos e respecti
vos processos de produção. Os resultados apresentam-se nas
Tabelas 5.8. e 5.9., a seguir.



RESPOSTAS DADAS

% E ~1 P R E S A S I~-----------'-------------I
,NACI ONAL ~[..TLTI l\ACI O:\iU S

Pequeno
Porte

(23)

~íédio/Grande
Porte

(11)

,~iédio Grande
Porte Porte
(7) (3)

J
I

- Ii 1. Possibilidade de acompap~amento da evolução no setor
I 2. Possibilidades de atendimento a 1up,arejos, pelas

I
emnresas pequenas, os quais nao interessam às rnu1ti-
nacionais

i
.).Des envo.l virnerrto da indústria farmacêutica genuinamen

te nacional
4. Sobrevivência da indústria nacional

\
5. Dificulta a nonopc l i zaçáo
6. Proporciona inclepend2ncia tecnológica

I 7. Possibilita mai or cont rol e sobre os nrecos das ma-

I
tér ias- pr-imas importadas - ~

8. )\!enor dependência de importações
o Permi te produçào de mater í.as-pr.inas a preços ínfe-

1
.1· ri ores às i:::portadas
la. Força o desenvolvimento da tecnologia nací onal
11. Reducáo das remessas de divisas para o exterior
12. Tr ans fcrénci.a de know-how a baixo custo
13. Estimula a produção de insumos fannacêutioos

Ij]' LlS'·. Ü!:iortunidade para ~xportar mat.er.i as - pnmas
Aumento na ccncor renci a , com pcss ive is reflexos

I nos preços dos produtos
_16. Nenhum ou quase nenhum
i17. Todo país com indústria fa rmaceut ica forte em pes-

quisas e prcduçào de matéria prima, muna época
não r-econheceu patentes

36,4

45,4
27,3
27,3

9,1

14,3

10,2
18,2 42,8

28,6
14,3
14,3

33,3

9,1

14,3
33,3

-Rc 51)05 t 35 a I)C r~~u.rrta : "). seu ver , quais os pr inc ipais bencf icios que :1~O o rcconhcc ir.ento de
1 • ' •. ')patentes GC ncdi caacnt os e lITCCCSS0S t raz par a o pa i s



TABELA 5.9

ASPECTOS NEGATIVOS 00 NÃO REmNEECIMEN1D DE PATENTES DE MEDICAMEN1DS E PROCESSOS,
SEGUNDO AS EMPRESAS INFORMANTES

RESPOSTAS DADAS

1. Afasta a introdução de processos de produção.substân
cias no Brasil

2. Desestímulo à pesquisa básica: em decorrência ,perde-
110S nossos cientistas

3. Eaixa qualidade dos produtos similares copiados pelas
empresas nacionais oportunistas

4. Acomodação do empresariado brasileiro do setor
5. Fermanente dependência tecnológica
6. Desestímulo à produção de insumos básicos para o se

tor
7. Dificuldade de acesso à tecnologia evoluída
8. Sat~ração: diversas empresas explorando o mesmo seg

mento de mercado
9. Se o país não desenvolver, paralelamente, a pesquisa

básica, pode colocar em risco a segurança nacional
10. Desestímulo às empresas multinacionais no desenvolvi

mento de medicamentos destinados ao tratamento das
doenças regionais

11. Muitos produtos similares
12. Não há

Pequeno
Porte

(23)

8,7
17,4

4,3

4,3

4,3
43,5

Médio
Porte
(7)

% E M P R E S A S

Grande
Porte

(3)

14,3 -

14,3 66,7
14,3 33,3
14,3 -
14,3 33:3
- -- -

- -
- -

28,6
28,6

T- N__AC_IOIWU__ s ~-------~U~L~T~INA--C_IO_NAI__ S 1

Respos tas à pergunta: "A seu ver, quais os principais aspectos negativos do não reconhecimento de
patentes de medicamentos e processos traz para o país r ?

FONTE: Levantamentos diretos junto às empresas.

Médio/Grande
Porte

(11)

36,4

9 1
18,2

9 1

9,1
9,1

9,1
45,5
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A análise dos resultados obtidos nos mostra que:
Grande parte dos info~mantes das empresas nacionais aponta
como principal beneficio do nio acontecimento de patentes e
processos de produçio de medicamentos o desenvolvimento da
indústria farmacêutica genuinamente nacional.

· Outro benefício ~pontado com freqllincia refere-se ao acompa-
nhamento, no país, das principais evoluções mundiais no se-
tor.
Também as empresas multinacionais reconhecem os seguintes
principais benefícios do nio acontecimento de patentes: red~
ção de remessas de divisas para o exterior e transferência de
know-how a baixo custo, o que é relevante num setor como o
farmoquímico.

Por outro lado, foram apontados os seguintes principais aspec-
tos negativos do nio reconhecimento de patentes:

Desestímulo ã pesquisa básica e conseqüente evasão de cien-
tistas. Concordo que isto possa ocorrer; no entanto, acredi-
to que o governo poderia estimular ou mesmo impor que uma
parcela do faturamento das empresas fosse destinada a ativi-
dades de pesquisa, anulando essa conseqüência negativa do não
reconhecimento de patentes no setor.

· As empresas nacionais apontam com freqüência que outra conse
qüência do não reconhecimento de patentes no setor é a baixa
qualidade dos produtos similares copiados pelas empresas na-
cionais. Não vejo qualquer re1açio entre os fatos, e se atwll
mente algumas das pequenas empresas nacionais produzem medi-
camentos com baixa qualidade, excluindo de sua composição fár
macas que fazem parte de sua formulação, isto ocorre mais em
decorrência da situação em que se encontra esse segmento do
setor e pela falta de fiscalização governamental.

· Grande parte dos informantes não aponta qualquer desvantagem,
para o país, do nio reconhecimento de patentes no setor.



C A P r T U L o 6

CONCLUSOES

6.1. INTRODUÇÃO

Neste capftulo final a minha preocupação ~ relationar entre si
e com as hipóteses estabelecidas todos os principais aspectos
abordados no corpo deste trabalho, seguindo o Quadro 2.2, da
Seção 2.2.

Todos os assuntos abordados têm a importância fundamental de
mostrar uma situação complexa e de profundo relacionamento com
o processo de dependência em. que nos encontramos no setor far-
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mac~utico/farmoqufmico. Desta forma, a divisão da hip6tese bi-
sica eHo) em afirmações de escopo mais delimitado tem apenas a
finalidade de estabelecer, de forma sistemática, a l6gica de
nossa compreensão sobre o problema.

6.2. CONFIRMAÇÃO DE Hl

Hl: Apesar do Brasil ser o principal exemplo de país sob o·
processo de desenvolvimento dependente, no setor farmoquf
mico/farmac~utico ainda nos encontramos num estágio de to-
tal depend~ncia, sem desenvolvimento significativo, carac-
terístico da depend~ncia clássica.

Que o Brasil sej a o principal exemplo de país sob o processo de
desenvolvimento dependente fica claro com o que se discutiu
no Capítulo 2, Seção 2.1, e principalmente, com a análise do
trabalho de Peter Evans.

No Capítulo 3, Seções 3.4, 3.5 e 3.6, ~ no Capítulo 4, Seções
4.2 e 4.3 ficou demonstrado que o controle do aparato indus-
trial no setor farmac~utico e principalmente farmoquímico ·:i
exercido quase que exclusivamente pelo capital internacional,
sendo bastante reduzida a participação do capital nacional, se
ja privado ou estatal; além disto, esta participação vem sendo
cada vez menor, mostrando, ao longo do tempo, principalmente a
partir da década de 50, uma tend~ncia de exclusão cada vez maior
do capital nacional na industrialização do setor, não havendo
qualquer perspectiva futura de que essa situação possa se in-
verter.

Isto confirma as hipóteses Hll e H12,

Ainda no Capítulo 4, Seção 4.3, verificou-se, inclusive atra-
vés dos levantamentos diretos, relacionando-se graficamente a
variável vendas/funcionário e o volume total de vendas para as
empresas que compuseram a amostra utilizada, que as firmas es-
trangeiras conseguem obter maior rendimento do capital aplica-
do, pelas economias e ganhos de escala inerentes ao seu maior
porte. tornando ainda mais difícil a manutenção da j ã pequena
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parcela do capital nacional atuante no setor, o que vem a con
firma r a hipótese H13.

A hipótese Hl4, que afirma que as decisões importantes nas sub
sidiárias das empresas estrangeiras são tomadas nas matrizes lo
calizadas no centio, restando autonomia apenas operacional pa-
ra as filiais aqui localizadas, é confirmada pelos levantamen-
tos diretos apresentados e discutido~ no Capítulo 4, Seção 4.4.
Ainda que a amostra de empresas estrangeiras tenha sido peque-
na, representou perto de 20\ do faturamento desse grupo.

Na Seção 4.6 do Capítulo 4 foi discutido amplamente o problema
da integração vertical no setor, a falta de investimentos do
capital internacional nas etapas mais críticas do processo de
produção das matérias-primas utilizadas em medicamentos, e as
conseqüências que essa omissão representa em termos da indus-
trialização no setor farmoquímico, que ocorre somente nas fa-
ses finais e menos import antes, tendo que ser importada a maior
parcela dos insumos básicos, apreços que sejam daconveniên-
cia das matrizes localizadas no centro. Os dados apresentados
nessa seção confirmam as hipóteses HIS e H16' além de evidmci!
rem que o volume de importações de insumos para o setor farma-
cêutico, utilizados pelas próprias empresas estrangeiras, de-
corre da omissão destas empresas no processo de industrializa-
ção da farmoquímica local, tem aumentado gradativamente, em
termos proporcionais ao total das importações brasileiras, re~
presentando significativo ônus para abalança do comércio ex-
terior, já que o setor praticamente nada exporta. Desta forma,
realimenta-se o processo de dependência tecnológica e econômi-
ca no setor, já que os excedentes são destinados is matrizes,
não na forma de lucros, mas sim de preços supervalorizados pa-
ra as matérias-primas importadas; esses recursos são então tra
zidos parcialmente de volta ao país, mas agora na forma de fi-
nanci amentos do -e xt eri.or , como foi analisado na Seção 4.3, do
Capítulo 4, onerando nossa dív.ida externa; a capitalização lo-
cal do excedente ocorreu em muito pequena escala. e as empre-
sas estrangeiras tê.m-se omitido continuadamente nesse processo
de capitalização, ainda que o gO,verno tenha estabelecido incen
tivos fiscais e facilidades para o desenvolvimento desse setor.
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A Seção 4.3 do Capítulo 4 se preocupa, particularmente, com
a análise dos fatores de domfniodas empresas mu lt inacionais do
setor, evidenciando que essas empresas. além de auferirem to-
das as vantagens competitivas decorrentes das economias de es-
cala, podem dispor e se utilizar ~e meios de manipulação do cQ

mércio internacional, através de práticas de superfaturamento
nas importações das subsidiárias, subfaturamento eventual de
importações visando a criar dificuldades para o pequeno capi-
tal nacional, além de serem financiadas, em grande parte, por
financiamentos do exterior, na realidade recursos de corrent es
de lucros disfarçados que fluem para o exterior na forma de
custos supervalorizados de matérias-primas importadas das ma-
trizes. Essas conclusões confirmam a hip5tese Hl7.

Finalmente, com relação à análise do processo de dependênciano
setor, e como um dos aspectos mais importantes desse processo,
confirmou-se, na Seção 4.5 do Capítulo 4. a hip5tese Hl8, veri
ficando-se que no Brasil as empresas de capital estrangeiro pr~
ticamente nada fazem em termos de pesquisa básica, ainda que
o mercado local, por suas dlmensijes e potencial justificasse
mesmo uma preocupação específica também' com os problemas lo-
cais de saúde; mas não é isso que ocorre, e o consumidor local
tem a sua disposição os mesmos medicamentos utilizados e pes~
quisados no exterior; ao país são destinados apenas recursosp~
ra pesquisas clínicas, que na realidade nos tornam "cobaias" pa
ra o teste dos novos medicamentos desenvolvidos no exterior.
Por outro lado, o capital nacional privado não tem condições
de promover um programa de desenvolvimento de pesquisa básica,
devido aos elevados investimentos inerentes, e ao fato de se-
rem as empresas nacionais o pr5prio mercado das matérias-primas
que fossem por elas produzidas, não constituindo escala sufi-

~ciente para remunerar adequadamente os investimentos necessa-
rios. Recícla-se, assim, a dependência brasileira no setor, ag~

'.ra na forma de dependência tecnológica nos insumos básicos.

6.3. CONFIRMAÇÃO DE HZ

HZ: A proteção por patentes nao beneficia países em desenvolvi
me~to; as patentes são utilizadas para aumentar ainda mais
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a depend~ncia dos países da periferia em relaçio aos
ses do centro, evidenciando-se, ainda mais este fato no se
tor farmac~utico/farmoquímico.

As Seções 5.1 e 5.2, do Capítulo 5 discutem, em termos histó-
ricos, a criação do sistema de patentes, bem como seu objetivo
original que era o de estimular a inovação através de uma re-
compensa para o inventor, mostrando também (H21) que o inven-
tor perdeu sua identificaçio, passando a ser remunerado como
um funcionário das grandes empresas, deixando de auferir os be
nefícios diretos de seu trabalho.

Além disto, fica claro pelas análises apersentadas nas Seções
5.2 e 5.3 que (H22) os países do centro são aqueles que mais
recursos podem dispor para a pesquisa, produzindo, portanto,
mais inovação, e sendo conseqüentemente, aqueles que mais se
beneficiam do sistema de patentes, enquanto que os países me-
nos desenvolvidos, além de não terem suficiente capacidade fi-
nanceira e recursos para acompanharem a evolução tecnológica ,
são obrigados a pagarem os direitos de patentes concedidas as
empresas dos países mais adiantados, tendo-se, como consequen
cia imediata a realimentação do processo de dependência.

Ainda nas Seções 5.2 e 5.3 fica claro que a concessao do direi
to de patentes em países da periferia nao aumenta os esforços
de pesquisa das grandes empresas do centro nesses países (HZ3)
e que, principalmente em economias dependentes, o sistema de
patentes proporciona a formação de monopólios, com consequen-
cias negativas diretas sobre o consumidor, com realimentaçio®
processo de depend~ncia (H24).

Finalmente, as implicações do sistema de patentes sobre o se-
tor farmac~utico/farmoquímico no Brasil são analisadas na Se-
ção 5.4, evidenciando todos os aspectos negativos e OS pratic~
mente inexistentes aspectos positivos que o reconhecimento de
patentes de medicamentos e seus processos de produção trariap~
ra a situação já crítica em que se encontra esse setor (H25)·
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6.4. CONCLUSÃO

A partir do exposto nao se pode concluir por outra alternati-
va que não sej a a manutenção da atual legislação brasi lei ra que
não reconhece patentes de medicamentos e seus processos de pr~
duç âo , mesmo cont ra os interesses do capital internacional. c2.
mo uma das formas de não ser aumentada ainda mais a enorme de-
pend~ncia existente no setbr farmac~utico/farmoqufmico.

Esse era o objetivo prin~ipal deste trabalho. Na realidade, a
análise conjunta de todos os aspectos abordados evidencia um
problema de proporções muito maiores. que é o da depend~ncia
tecnológica e econômica brasileira no setor. Esse problema me-
rece estudos mais aprofundados e preocupação maior. principal-
mente por parte do governo,que parece ser a única entidade ai~
da com poder de barganha e coação capaz de inverter o processo
em que nos encontramos e criar condições para que se desenvol-
va aqui uma indústria farmoqufmica efetivamente nacional, e
com isto o pais poder emancipar-se tecnologicamente no setor
a redução da depend~ncia econômica é simples decorr~ncia.

6.5. OPINIOES COMPLEMENTARES DO AUTOR

Todo trabalho que exige uma análise profunda nos leva, normal-
mente, a observar outros aspectos além daqueles originariamen-
te em foco, e, forçosamente, a formarmos opinião própria sobre
os mesmos, mesmo que carecendo ainda de estudos específicos ..

Quero registrar aqui algumas dessas opiniões, com o objetivo 00
complementar o quadro de refer~ncia sobre o qual se desenvol-
veu este trabalho.

19) Como consequencia da marginalização do capital nacional do
setor farmac~utico/farmoquímico, as pequenas e médias em-
presas desse setor passaram a atuar. para sobreviverem. com
práticas comerciais desonestas, tais como a concessão de
bonificações e descontos a varejistas muito superiores aos
permitidos por lei, tornando-se a atividade. dessas empre-
sas um bom negócio, mas totalmente indesejável, do ponto
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de vista social, porque quem arca con os eLevado s preços
dos produtos por elas comercializados é o consumidor desa-
visado.

29) Por outro lado, para poderem se manter no mercado, as maio
res empresas nacionais investem grande parte da contribui-
çao marginal da venda de seus produtos em propaganda num
intenso esforço promocional, que representa grande parcela
dos custos operacionais; em decorrênc~a, não sobram recur-
sos para aplicação em pesquisa, realimentando-se, assim, o
processo de dependência do país em relação aos interesses
do capital internacional no setor.

39) As empresas nacionais, com raras exceçoes, nao dispõem
meios para financiarem sua organização e evolução, o
se converte num aproveitamento ineficaz e ineficiente
seus poucos recursos, gerando-se um círculo vicioso,
tendência é o desaparecimento gradativo ou absorção

de
que
dos

cuj a
das

mesmas por grupos multinacionais, poderosos e suficientep~
ra revigorá-las.

49) As empresas estrangeiras do setor, com algumas exceçoes,n~
da fazem para se integrarem e intensificarem o processo de.
real desenvolvimento da economia brasileira; estão
apenas para ap~oveitarem o mercado; tanto isto é
que, quando seus lucros começam a declinar, vendem

aqui
verdade

suas
instalações e retiram-se do país. deixando um saldo de enor
mes quantidades de divisas enviadas às matrizes, direta ou
indiretamente, que mantêm, em outros países, caras e efic~
zes estruturas de pesquisa, às custas de recursos oriundos,
em parte significativa, de países como o nosso.

59) Ainda que o governo tenha estimulado a entrada da iniciati
va privada nacional no ramo farmoquímico, isto não se con-
cretiza conforme era esperado} porque:

- não há reserva de mercado para os laboratórios que se
dispusessem a assumir os riscos desse empreendimento; n~o
havendo reserva de mercado, os riscos se tornam demasia-
do elevados, mesmo considerando-se os incentivos govern~
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mentais, pois os investimentos necessários sao muito al-
tos; essa falta de garantias mínimas de sobrevivência de
sestimula o empresário nacional; a CEME - Central de Me-
dicamentos poderia exercer um papel importante num sist~
ma de reserva de mercado, efetuando a maior parte de suas
compras junto às empresas nacionais, aumentando sua par-
ticipação no atendimento dos aproximadamente 60t da pop~
lação ainda totalmente carentes de medicamentos.
além disso, as atitudes governamentais parecem ser Ln con
sistentes ao longo do tempo, pois muitas vezes as dire-
trizes são rapidamente esquecidas; não há um plano segu-
ro a longo prazo estabelecido pelo governo que possa dar
garantias de sobrevivência aos empresários que aceitarem
tais riscos.

Grande parte das empresas nacionais pesquisadas julgou, a-
través dos respondentes ao questionário, que os principais
fatores que estariam retardando o maior desenvolvimento da
indústria farmoquÍmica no Brasil são:
- insuficiência de apoio financeiro do governo a iniciati-

va privada nacional;
- altos riscos e elevados investimentos;
- preços não competitivos, em relação às matérias-primas ~

portadas, devido ã produção em larga escala das multina-
cionais.

Por outro lado, foram apontados como principais fatores que
determinam a dependência elevada do país, em relação às em
presas multinacionais:
- dependência em relação a fontes de matérias-primas bási-

cas monopolizadas no exterior;
- dependência em relação à tecnologia de fabricação de ma-

térias-primas para a produção de medicamentos;
- dependência em relação a equipamentos importados.

69) Grande parte dos empresários nacionais consultados em nos~
sa pesquisa afirma os seguintes principais benefícios do
não reconhecimento de patentes de medicamentos e proces-
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sos no Brasil:

- sobrevivênci'a:~·ac..desenvolvimentoda indústria farmoquími-
ca/farmacêutica genuinamente nacional;

- acompanhamento da evolução tecnológica do setor;
- maior transferência de know-how.

Por outro lado, reconhecem, também, que o atual sistema de
sestimula a pesquisa básica por parte das multinacionaisno
país; a nosso ver, mesmo que aqui houvesse patentes de me-
dicamentos e processos, a atitude das empresas multinacio-
nais, com relação à pesquisa básica, seria a mesma, já que
tais empresas vêem aqui simplesmente um segmento do merca-
do mundial, em que podem auferir lucros, sem a necessidade
de investimentos em pesquisa.

79) As empresas nacionais que tiveram seu controle adquirido
por capitais estrangeiros têm sua parcela de responsabili-
dade nesse processo, já que muitas das negociações ocorre-
ram pelo interesse imediatista de seus acionistas ou quo-
tistas no sentido de assegurarem pequenas fortunas com a
cessa0 de seus direitos.

No entanto, a principal causa foi a falta de perspectivas
dos empresários, decorrente da não discriminação e ausen-
cia de apoio governamental para a iniciativa privada naci~
nal. Nossos governos parecem não ter percebido a importân-
cia que o setor tem para o país, seja em termos econ6micos
e de desenvolvimento tecnológico, principalmente no setor
farmoqufmico; os incentivos que têm sido dados aos empresi
rios nacionais para ingressarem no ramo farmoquímico ainda
são tímidos e não se adequam às realidades existentes.

Também sao insuficientes os recursos financeiros das empre
sas nacionais para que desenvolvam programas de pesquisa
básica. Desta forma, sempre as multinacionais terão as no-
vidades terapêuticas lançadas aqui antes que as empresasn~
cionais, ainda que não sejam reconhecidas no Brasil paten-
tes de medicamentos e respectivos processos de produção xom

isto, as empresas estrangeiras ganham cada vez mais pres-
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tígio e mercados; há poucas e.xceçoes, empresas nacionais
que con?eguem lançar novidades terapêuticas antes que as
multinacionais que as desenvolveram, mas sio casos raros
que não mudam a situação citada, mesmo porque, na maior par-
te das vezes, os fármacos utilizados em tais novidades são
produzidos com exclusividade pela multinacional, que some~
te o fornece i sua subsidiária, at~ que seu produto origi-
nal tenha se fixado no mercado local. A situação atual se
agravou ainda mais, depois que a Itália, um dos mais impo~
t ant es fornecedores de ma t ê r í as+p rima s para as empresas na
cionais, passou a reconhecer, recentemente patentes no se-
tor.

A aquisição de empresas nacionais por estrangeiras haviase
reduzido no período de 1975 a 1978, mas voltou a se inten-
sificar a partir·de 1979~ três das .10 maiores empresas de
capital nacional foram adquiridas por empresas estrangerras
(Biosint~tica, Laboratil e Andrômaco).

89) As perspectivas de que a dependência tecnológica e econômi
ca no setor se reduza no futuro são remotas, já que todas
as condições vigentes somente tendem a manter ~
existente, principalmente considerando-se que:

sit uação

1) A evolução para o setor farmoquímico não ocorreu deacor
do com o esperado há alguns anos atrá~.

2) Os recursos governamentais destinados i pesquisa básica
são insignificantes, face is necessidades existentes.

3) As empresas multinacionais continuam a importar a maior
parte das mat~rias~primas que consomem, sem que seja
possível exercer um rígido controle sobre os preços su-
perfaturados de compras do exterior; e essas importa-
ções continuarão a existir, pois representam uma forma
simples de envio de lucros para o exterior, sem que os
devidos impostos sejam retidos.

4) As empresas multinacionais continuarão a obter recursos
para seu crescimento em grande parte através de fina~ia
tos externos, que oneram nossa dívida externa e os cus-
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tos dos serviços dessa dívida, e poderiam ser desneces~
sários se os lucros reais não fossem disfarçados sob os
títulos de; custos de matérias-primas importadas e paga-
mento de juros referentes a esses mesmos financiament~s.

5) As empresas nacionais de médio porte continuarão sem r~
cursos financeiros suficientes para enfrentarem os ris-
cos da incursão no ramo farmoquímico, principalmente se
nao houver algum tipo de reserva de mercado para os fár
macos que vierem a produzir.

99) Sempre que lhes convier, as empresas multinacionais podem
subfaturar insumos, de forma a reduzir os preços de impor-
tação utilizados pela CACEX para seu controle; desta forma,
o acesso das empresas nacionais a outros fornecedores es-
trangeiros de matérias-primas fica dificultado, com sérias
repercussões sobre o seu desempenho, por não poderem aten-
der rapidamente aos pedidos de intermediários e varejistas;
quando a empresa nacional tenta, então, obter o mesmo insu
mo da empresa estrangeira que a subfatura, encontra todo
tipo de desculpas para o nãO-fornecimento; uma simples ale
gação de que o material está contaminado, o que pode ser
simulado através de uma amostra preparada para tal, já e
suficiente para que o fornecimento se atrase por até dive~
sos meses; para a empresa nacional, cujo reduzido capital
de giro impossibilita a formação de elevados estoques, es-
sa falta de fornecimento é dramática e compromete decisiva
mente seu desempenho .

. As empresas multinacionais têm, é claro, muito mais re-
cursos para se desenvolverem técnica e administrativamen
te; em decorrência, sua eficiência operacional é
maior.

muito

Em muitos casos, grande parte dos gastos com testes clí-
nicos de novidades terapêuticas são aqui efetuados, redu
zindo-se o lucro da subsidiária, mas os resultados de
tais testes são utilizados na matriz, sem que a tecnolo-
gia nacional se beneficie com isto.
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. Outras vantagens das multinacionais já foram bastante ex
pIoradas neste trabalho.

Todas essas vantagens tornam a livre concorr~ncia do setor
utópica e inexistente, a nao ser entre os próprios grupos
multinacionais.

109) O reconhecimento de pa.tentes de medicamentos e seus proce~
sos de produção somente tenderia a agravar ainda mais a s!
tuação de dependência existente no setor, e as empresas mu!
tinacionais continuarão a produzir na matriz ou subsidiá -
rias no exterior os insumos que necessitam, deixando para
a industrialização local somente as últimas fases do pro-
cesso de produção de f à rmaco s ; isto certa.mente ocorrerá po!.
que a importação de matérias-primas tem sido a mais eficaz
forma de envio de divisas para o exterior.

.'

Poderá interessar ao Brasil o reconhecimento de patentes de
medicamentos e processos quando dispusermos de uma indús-
tria nacional forte e equipada em termos de pesquisa, de
tal forma que os eventuais benefícios desse reconhecimento
possam existir para a indústria local e para o país, e não
só para os interesses estrangeiros.

O Brasil poderia se tornar um possível fornecedor interna
cional de matérias-primas para a produção de fármacos, de-
vido is suas imensas reservas de recursos naturais. No en-
tanto, constata-se exatamente o contrário. A revogação qa
atual legislação de patentes no setor tornaria ainda mais
difícil alcançarmos esse objetivo. Provavelmente as empre-
sas multinacionais intensificariam a extração desses recu!.
sos, mas continuariam com a parte nobre do processo de pr~
dução de substincias farmoquímicas no exterior, para de-
pois serem importadas pelas suas subsidiárias locais.

119) Face ao exposto em todo o trabalho, estou convicto de
somente o apoio governamental discriminado e favorável

que

iniciativa privada nacional bem intencionada, de forma ela
ra e decidida, poderá inverter o processo de dependência
tecnológica e econômica em que nos encontramos no setor far
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moqufmico (~, conseqUentemente, no setor farmac~utico).

Esse apoio já existe em outros setores, e o melhor exemplo
do que se pode obter com uma política discriminatória do
Governo em favor dos interesses nacionais é a indústria da
informática.

Há seis ou sete anos atrás importávamos praticamente todo
tipo de equipamento de processamento de dados; a produção
local era insignificante e limitava-se a alguns componen-
tes de tecnologia simples. Com a definição de uma política
de apoio e reserva de mercado para empresas de capital na-
cional, absorvemos, rapidamente,' grande parte da tecnolo -
gia do setor, e espera-se que, a curto prazo, a í.ndús t ria na-
cional responda pela venda de quase 30t dos computadores 00
pequeno e médio porte no País. Muitas são as críticas que
se ouvem a tal política discriminatória, principalmente no
sentido de que as empresas nacionais estariam se aproveitando
apenas comercialmente dess~ política; no entanto, sempre
existem os empresários bem intencionados e com visão sufi-
ciente para compreenderem que somente o desenvolvimento tec
nológico próprio poderá lhes garantir a segurança de cres-
cimento e sua perman~ncia no mercado; a política estabele-
cida pela Secretaria Especial de Informática prev~ a nece~
sidade de desenvolvimento tecnológico próprio das empresas
nacionais favorecidas. Os resultados alcançados, mesmo
que muito aquem dos que seriam desej áveis, j á são bastante
satisfatórios.

~ importante notar que esses resultados foram alcançados em
um setor de elevada tecnologia. muito mais sofisticada que
a tecnologia envolvida no setor farmoquímico.

Por que nao adotarmos uma política semelhante para o setor
farmoquÍmico?

o apoio governamental discriminado para a iniciativa priv~
da nacional poderia se' constituir, por exemplo, de:
. financiamentos altamente subsidiados para a instalação ou

ampliação de plantas industriais para produção de maté-
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~ias-p~imas de medicamentos, por capitais nacionais.
· f í.n an ci amen t os , a tí.tulo de fundo perdido, para a insta-

lação e operação de laboratórios de pesquisa integrados
entre universidades e empresas nacionais; os usos: desses
recursos seriam devidamente fiscalizados pelo Governo,
visando a alcançar os objetivos propostos.

· reserva de mercado para as matérias-primas produzidas por
esses laboratórios.

_ diferenciação significativa de.preços dos produtos para
as empresas' nacionais que operem dentro de critérios de
comercialização legais, além de desenvolverem, comprova-
damente, trabalhos de pesquisa científica, visando ã ge-
ração de excedentes que permitissem a capitalização des-
sas empresas, que atualmente se encontram em situação e!
tremamente delicada; essas vantagens deveriam ser retri-
buídas pelas empresas com programas de desenvolvimento e
pesquisa sujeitos ã fiscalização do Governo.
estímulo do Governo para a organização e união de esfor-
ços das empresas nacionais, no sentido de serem divulga-
dos os resultados das pesquisas realizadas e de estas
fossem significativamente intensificadas.

· maior apoio ã formação de técnicos especializados; pro-
gramas bem determinados de trabalho de pesquisa, com per~
pectivasdo desenvolvimento das empresas nacionais, pode
riam manter esses técnicos fixadas em nosso país.

· preferência efetiva, por parte da CEME - Central de Medi
camentos, pelos produtos das empresas nacionais.

· maior fiscalização, pelo Governo, sobre as compras supe!.
faturadas de matérias-primas, por parte das empresas muI
tinacionais.

· manter a atual legislação que nao reconhece patentes
medicamentos e seus respectivos processos de produção.

de

Ao mesmo tempo em que ta í s v ant ag ens fossem concedidas -as
empresas nacionais bem intencionadas do setor, todo esfor-
ço deveria ser empenhado no sentido de serem reduzidas ao
miximo as priticas desonestas de comercializáção de produ-
tos, das quais se utilizam muitas empresas nacionais pequ~
nas.
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Paralelamente, poderia se~ exigida das empresas multinaci~
nais a aplicação de um determinado 'percentual mínimo sobre
o faturamento das mesmas em atividades de pesquisa e desen
volvimento no país.

Al~m disso, deveria ser exercido rigOroso controle governa
mental dos investimentos estrangeiros no setor farmoquími-
co que fossem substitutivos do capital nacional.

Diversas diretrizes foram estabelecidas no Plano-Diretorde
Medicamentos· - la. fase: 1973/1978, concluído em julho/
1973, e que iríam ao encontro de muitas das propostas aqui
apresentadas e do anseio dos empresirios nacionais do ;se-
tot; no entanto, muito pouco do que se planejou foi efeti-
vamente implementado.

Estou certo de que a preocupaçao do Governo com o assunto
deve ser aumentada, atrav~s da atitudes decididas e efica-
zes, e esse ~ o único caminho para a emancipação do país
num setor tão relevante que ~ o da saúde, apoiado, em gran-
de parte, nas indústrias farmacêutica e farmoquímica.

6.6. LIMITAÇOES DO ESTUDO

Acredito serem as seguintes as principais limitações deste tra-
balho, que, no entanto, não prejudicam ou alteram as concl~ões
alcançadas:
· Amostra muito pequena de empresas multinacionais nos levanta

mentos diretos.
· Dificuldade de obtenção de informações junto às empresas de

pequeno porte, que representam, em número, a maioria das em-
presas do setor.

· As respostas dadas pelas empresas multinacionais foram forne
cidas por elementos de m~dio escalão, limitando-se, a meu ver,
a abrangência de visão dos problemas considerados.
Alguns dados, tais como o volume atual e evolução de partici-
pação no mercado internacional, principalmente nos países em
desenvolvimento, por parte dos grandes grupos multinacionais,
não foram conseguidos.

· Apesar de ter sido abordado o problema do "superfaturamento"
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e do "subfaturamento" por parte das empresas multinacionais,
baseamoe nos mais em alguns- estudos anteriores e no noticiário
geral sobre o set~r, do que num levantamento detalhado, que
envolveria um grande trabalho de levantamento de preços inteE
nacionais de matérias-primas e, principalmente, de seus cus-
tos de produção no exteri6r, o que me pareceu impraticável p~
las limitações de recursos de que o projeto dispunha.

6.7. SUGESTOES PARA OUTROS ESTUDOS

Todo trabalho tem uma série de limitações cirscuntanciais e tem
porais, das quais este rião escapou; desta forma, ficam abertos
muitos assuntos relacionados que merecem maior aprofundamento.
Ficam aqui algumas sugestões minhas para trabalhos derivados:

· Administração do processo de pesquisa de novas substâncias faE
macêuticas e sua incorporação pelas empresas nacionais.

· Alternativas para o desenvolvimento e crescimento das peque-
nas empresas do setor.

· Análise do desenvolvimento da indústria farmacêutica/farmoqui
mica na Argentina e identificação das estratégias que pod~iam
ser adotadas no Brasil.

· Análise comparativa da eficiência comercial e industrial en-
tre as empresas multinacionais e nacionais.

· Alternativas para a propaganda de medicamentos; propaganda e
distribuição de medicamentos e a situação no Brasil, compara-
das às de outros países.

· Análise da rotatividade e vida de produtos, obsoletismos for-
çados por restrições de preço e políticas de produtos.

· Análise econômica da introdução de novas drogas e substâncias
farmacêuticas (análise hist6rica e projetiva).

· Atuação do Conselho Interministerial de Preços - CIP e os efei
tos sobre o setor farmacêutico no Brasil.



Escola de Administração de Empresas de são Paulo
da Fundação Getúlio Vargas

APENDICE:
MODELO DE QUESTIONARia UTILIZADO NOS

LEVANTAMENTOS DIRETOS

1. INFORMAÇOES GERAIS DA EMPRESA
1.1, Razão Social: ---------------------------------------------

1.2. Endereço da Matriz: ----------------------~----------------
1.3. Capital Atual: ------------------------------~------------
1.4. O Controle do capital ~: o

O
nacional

estrangei ro

1.5. Faturamento da empresa no setor Farmacêuti co

1973 --------.,.....
1974 ....;......__

1975 ------------

1976 ----

1977 ----------
1978 --------------

1.6. Colocação aproximada da empresa no mercado farmacêutico

Total

E:tico ----------------~
Popul ar ~

1. 7. NQ de funci onãr'i os empregados no setor fannacêuti co

NQ propagandistas _--'
N.Q vendedores

Ãrea Administrativo/Financeira
Ãrea Industrial
Ãrea de Marketing e Vendas

(Total)

Ãrea Cientifica e de Pesquisa

T O T A L

1.8. Ano da Fundação: __ ----------------
1.9. Para empresas cujo controle do capí tal e estrangeiro:

1.9il. Grupo a qu~ pertehce:

___ --------- Origem: _--------

Este ~aterial e de uso exclustvo e interno da Escola.
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1.9.2. Participa em outras empresas do setor no Brasil? Quais?

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - Divisão Farmacêutica
2.1. Pedimos anexar 'o organograma atual da empresa, ate o nivel de se -

ção ou equivalente, indicando-se o n9 de funcionârios em cada uni-
dade organolõgica. (Não são necessários nomes dos funcionários).

2.2. Qual a ârea responsâvel pelo Planejamento Estrategico na empresa?

3. ESTRUTURA DE DECISOES
A seguir estão apresentados alguns aspectos da tomada de decisões
classificados por ãreas.Pedimos a V.Sas. que ,indiquem a opçao que me
lhor represente 'aestrutura de decisões na empresa.



----_. --QUE UIIIDADE DE C IDE? (f.lARQUECOM X ~
El-1PRES/\!3Rf,SILEIRA OU SUllSIDIA- MATRIZ DE HlPRESARIA BRASILEIRA OE MULTINACION/\L MUL TI tl/\CIOfjAL

R __ ._ ••

CONSELHO PRESIDtN DIREÇM DIVISA0
MEA: GERAL. DIRETOR CIA OU- DIRETORIA .N1VEIS REGIONAL INTERNA OUTROS:

OU DIRETORIA DE GERENCIAS }IAIS NA CIONAf ESPECI-EQUIVALENTE GERAL AREA MEDIAS BAIXOS MATRIZ (MATRIZ) FIUR

Ol. Decisões sobre participação no capital
da empresa(subscrição de ações, etc ... )

02. Decisões sobre aumentos de capital
03. Decisões sobre participação da empr~sa .

em outras sociedades
04. Aprovação de informações a serem envia-

das a ~rgãos'governarnen~ais
05. Decis~ei sobre alterações nos estatutos

0>\1.1 Contratos soc+ats

06. Dectsêes sobre aproveitamento de opor-tu ~ .'

nidades eventuais, fora dos objetivos - ,
bãsicos da empresa

07. Decisões sobre enventuais aquisições de
outras empresas.

L -- _.
.'



t-- ...!-QUEUNIDADE DECIDE? (~1!\RQUE e01,1 X)

EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDIA-
RIA BRASILEIRA DE MULTINACIONAL

MATRIZ DE H1PRESA
MUL TI N/\C I OtlAL

RECURSOS HUMANOSÃREA:

01. Escolha do Diretor Geral ou equivalente
02. Definição da alta direção da empresa
03. Planejamento de carreiras da gerência

média ate a alta direção
04. Decisões de promoções na alta gerência

e di reção
05. Decisões quanto ã estrutura organolõgi

ca da empresa(cargos e numero de funcTo
nários, por ãrea/departamento) -

06. Decisões a respeito do envio de e1emen
tos da subsidiãria para treinamento na

'matriz(sõ para empresas internacionais
ou multinaçion~is)

07. Decisões referentes a planos e progra-
mas de trei nemento de gerentes/di reto-
res e pessoal tecnico

08. Delegação de poderes e autor-idades às
diversas ãreas da empresa(nível geren-
cial ou alta direção)

09. Aprovação da criação de novos departa-
mentos

1'0. 'Deci sões referentes a aumentos sal ari a;c
gerais, alem do dissídio coletivo

CONSELHO PRESIDtN OIREÇAOI DIVISA0
DIRETOR CIA OU- DIRETORIA r-nVEIS REGIONAL INTERNA OUTROS:

OU DIRETORIA DE GERENCIAS 101/'.15 NA CIONAI ESPECI-
EQ U!Vf~~_E~r~..:...:TE==-+----=G;.=.E:.;:.RI.;.::IL_+-_-=.J\..::P. c>~,__ _ _1:..:.:,~r:.;:D.;I..: A...:.:;S:-_+-=-BA:..:.:I:_:X~;.=.OS=-+---.:.MA.:...:..:..:TR:.:..:I:.;:Z-+-_.l...:(~.:...1A:..:..T:..:..R I~Z):L.I--.-:.-.F ~IC:.:..:f:.,~r.---l

L-------------------L------'- ...L.-__ --'- a:--_---'- l- __ -'- __ -J
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EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDIA-
R I A BRAS I LEI RA DE t·iULTI NAe I ONf\L

CONSELHO PRESIOtN DIREÇAO DIVISÃO
DIRETOR CIA OU- DIRETORIA NTvEIS REGIOi'll\l IfnEp.~i.t\ OUTROS:

OU DIRETORIA DE GERENCIf\S tlit,IS NA CJOfI/I" ESPECI-
l- ...:..(_Co_n_t_i_n_u_aç::-.ã_o...:..)_·_-t~E...l..QU:...;;I..:..V;....;AL;....;E-NT;...:.Ef---=G:.=.:ERA~L_4_~:n._~Rt:::.:.A~-+-..:..I,.:.::.\t::..;Dl:.:..AS;:-_~B::-.A...:..I:X.:.:O:..:S~~Iv'.A..::..T~;.:R:.:..1Z~~@\ :(:l~L_~IÇAR

çao, tais como descontos sobre a nota e
financei ros, prazos de pagamento ,etc....

14. Planos de vendas
15. Orçamentos de vendas
16. Decisões referentes ao dimensionamento

do corpo de propaganda' e vendedores
17. Planos 'de treinamento em propaganda e

vendas
18. Planos de visitação medica
19. Decisões envolvendo marcas e nomes de

produtos
20. Politica salarial do pessoal de propa ...

ganda e vendas
21. Aprovação de materiais promocionais e

de propaganda(lit~raturas, encartes,etc
22. Aprovação da relação de médicos .a serem

visitados
23. Aprovação de planos de distribuição de

amostras
24. Defi nição de preços de produtos em con-

.corrénct as
25. Aprovação de embalagens de produtos

MARKETING

Hf\TRIl DE H:PRESA
HUl TI ru·, c I üt;AL

L.. --'----:....-----'------'--- .....--L--~_...l-_---I---.L----.iL---. -.



QUE UNIDADE DECIDE? (HI\RQUE COM X}
HIPRESl\ BRI\SILEIRA OU SUBSIOI-J\- MATRiZ DE H1PRESA
RIA BRASILEIRA DE MULTINACIONAL MUl TItll\CIOtiAL

CONSELHO PRESIOtN DIREÇAQ DIVISA0
1\REA: HARKETING DIRETOR CIA OÜ OIRnORIA NTVEI5 REGIONAL INTERNA OUTROS:

OU DIRETORIA DE GERENCIAS K~,IS NA CIONAr ESPECI-
EQUIVALENTE GERAL iíRd\ MEDIAS BAIX9~ f- ~1ATRIZ (MATRIZ) FlCA;{_ .._ ......-

Dl. Decisões referentes ã aprovação da li-
nha de produtos

02. Decisões referentes ao lançamento de no
vos produtos

03. Deci sões referentes a exc 1usão de pro-
dutos da linha

04. Decisões referentes a aumento ou redu-
ção de apresrr:-t:açõesde produtos

05. Decisões refe:~ntes a preços dos produ-
tos

06. Decisões referentes ãabsorção de novos
mercados

07. Decí sões referentes a ,.divers ifi cação da ~
linha de produtos/mercados

08. Decí sões referentes ã exportação de p~
dutos

09. Deci sões referentes aos planos de prop~
ganda e promoção

10. Aprovação de pedi dos de c1ientes
1l. Determinação da estrutura de distribui-

ção de produtos
12. Escolha_ de distribuidores/representan-

tes/atacadistas
13. Definição das pollticas de comerei ali za- --.-



QUE UMIDADE DECIDE? (t·IJ\RQUECO!·,X)
E~WRE~A BRASILEIR~ OU SUUSIDI~- ~\ATRIZ DE HlPRESA
RIA BRi,SILEIRA DE ~'lULTIN/\CICflI\L MUL TIrII\CIor'lAL

CONSELHO PRt:SIDtN OIREÇM I DIVISA0
~R::A: PESQU.ISA E .DESENVOLVIMENTO DIRETOR elA OU- DIRETORIA NTVEIS REGIONAL INTERNA OUTROS:

OU DIRETORIA DE GERtNCIAS MAIS NA CIOt;A[ ESPECI-FARMACOTECNIA EQUIVALENTE GERAl Jl.REA MEDIAS BAIXOS MATRIZ (MATRIZ) FICAR~-

01. Planos da ãrea de Pesqui sa e Desenvol-
vimento

02. Planos de pesquisa medica e testes cli I. -n1COS
03. ·Aquisição de.equipamentos ou recursos

:para pesquisa
04. Aprovação de estudos fannacotecnicos

de produtos .

05..Decisões sobre nécessidade de estudos
farmacotecnicos sobre produtos .

06. Alterações de processos de fabri cação
07. Alterações na formulação de produtos
08. Aprovação de novos produtos(formulação,

caracterist;cas de apresentação,etc ...)

I

I _ .. --o. •__ -___ '- . i- -- ._.-.---.



.-- ._QUE UII I DADE DE C I DE? (f-IARQUF.CO_II~'---'X)<-- ---1

H1N{ESI\[JIU\SILElRA OU SUGSIDIl\-
R1A CiU\Sl LfIRA DE Nl1L TINACIONAL,..- -t ~:..:'----'

CONSELHO PRESIDtN DIREÇ~O DIVIS~O
DIRETOR elA OU- DIRETORIA rHVEIS REGImlAL INTERNA OUTROS:

OU IHRETORIA DE GERtNCIAS MAIS NA CIONA[ ESPECI-
~-- --~--~~-------------+~EQ~'U~IV~A~LE~N~TE~~~GE~AA~L~4-~~~R=EA~-r~M~ED~I~AS~~B~AI~X~OS~--·~~~T~R~lZ~-~{MTRIZ)FICAR

•
01. Aprovação de planos e programas de pro

dução . ~
02. Determinação da necessidade de estudos

de racionalização do trabalho e preces
sos '

03. Aprovação da estrutura admíni s tratt va
da produção ,'. ".,

04. Aprovação de planos de expansão da :ca-
pacidade de produção .

05. Aprovação de subs tí tui.ção de equi pame,!l
tos 'o

06. Estabelecimento dos niveisaceitãveis
de qual idade de insumos, semi -e 1abora-
dos, produtos em pr~dução e acabados

07. Definição de planos 'de controle de qu~
1idade

08. Aprovação de contratos de serviços de
tercei ros '

. 09. Aprovação de programas de' manutenção
preventiva

ÃREA: PRODUÇ~O/CONTROLE DE QUALIDADE

MATRIZDE El-iPRESA
MULTI IIJ\CI OI~AL



QU.E urH DADE DECI DE 7 (I-IARQUECON X)~--------------EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDIA-
RIA BRASILEIRA OE MULTINACIONAL f1ATRIZ DE H1PRESA

MUL TItl/\CJ orlAL

01. Aprovação de planos e programas de com
pras

02. Aprovação de políticas de estoques
03. Aprovação de fornecedores
04. Esco~ha de fornecedores de materias-pr~

mas lmportadas. -
05. Substituição de fornecedores
06. Aprovação de programas de importação dé

materiais/suprimentos

PRESIDtN
elA OU-

DIRETORIA
GERAL

CONSELHO
DIRETOR

OUEQUIVALENTE·

OIREÇAO DIVISA0
DIRETORIA NTvEIS REGIONAL lNTER~A OUTROS:

DE GERENCIAS ~lAIS NA eIONA[ ESPECI-
ARt:A NEOIAS BAIXOS MATRIZ (MATRIZ) FICAR--~~~~~~~~~~~~~~4-~~~

MEA: MATERIAIS/SUPRIMENTOS



-
FIW\NÇAS7íREA:

01. Decisões sobre investimentos em insta-
lações e fábricas

02. Decisões sobre investimentos em equip2,.
mentos de produção

03. Decisões sobre investimentos em equip2,.
mentos de escritório

04. Aprovação de contratos de financiamen-
tos de valores elevados

05. Determinação dos 'volumes de descontos
de duplicatas

06. Definição de política de credito a
clientes

07. Aprovação final de balanços e balance-
tes de verificação

08. Definição e aprovação do plano de con-
tas da empresa

09. Definição dos sistemas de custeio uti-
lizados

10. Aprovação de orçamentos da empresa
11. Aprovação de .limites de endividamento
12. 'Aprovação de limites de imobili~ação
13. Definição da política de distribuição

de 1ucros ou divi dendos
~4. Determinação dos níveis de remessas pl

f-- ---:Q~U.=_E.....::u.....::r~..:..;ID~A~DE DE C J DE? (I-1ARQUE CC!~ X)

__-L ~__~ ~ ~ ~. ~ ~. _

EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDIA- MATRIZ DE EMPRESA
,-- -+ ---:R~I,A~~B:..:..R.....::f\.::..:SI:..::L~E:..:.IR.:.:rA:.....:D:.:E.....::,~'I,U:..::L~T:..:.INTI\.::..CI~-=O.....::N.....::Al=--__r.--_l_---r~ULTlr:r\cIONAL

DIftEÇM l-~-;VIS7(Q
NTvEIS REGIO~AL I INTERNA OUTROS:

I·Y\IS 1UI CIONl\r ESPEC!-
B_A ...•.!X ..••.O-"-S-+-....:.f!.J~\.:.;..T:~!.~.. _. _0'Y'TRIZj Fl_Cii.:.._

CONSELHO PR~SIDtN
DIRETOR elA OU- DIRETORIA

OU DIRETORIA DE GER[NCIAS
1-- -+_E->-Q1U!~~_L;..E.....N.....::T_E-I-_G_E_RA...::L .~:I~. }IEDIAS

N
o
o



QUE UIH DADE DEC I DE? (!·\ARQU!;: COf4 X)

Ei-IPRES/\ BR/\SILEIRA OU SUI3SIDIA- ~'ATRI Z DE HiPRESA
RIA BHASILElR/\ DE ~lULTINACIONAL ~lUL TI t·lfle I ONAl

CONSELHO PRESIDtN DIREÇM OIVISAO
AREA: FINANÇAS DIRETOR elA OU- DIRETORIA NlvEIS REGIOr-;I\L INTERNA OUTROS:

(Continuação) OU DI RETORIA DE GERtNCIAS ~IAIS NA CIONAr ESPECI-
EQUIVALENTE GErJ\,L f-~~J\ MEDIAS BAIXOS MATRIl {MI\TRlZ} FICAR

o exterior
15. Decisões sobre fontes de recursos finan

ceiros, nacibnais ou estrangeiras -

16. Aprovação de pol[t'icasde saldos medios
em bancos

17. Aprovação de despesas extra-orçamentã-
ria~ significativas

18. Aprovação de seguros (seguradoras e pl!
nos)

N
o



~QUE VIU OADE DE C IDE? (I~ARQUE C0I1 X)
EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDIA- MATRIZ DE EMPRESARIA BRASILEIRA DE MULTINAClONAL MUL TI IIAeIonAL

CONSELHO PRESIDtN DIREÇAO DIVISM
MEA: ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E SISTEf'1.AS DIRETOR elA OU DIRETORIA NTvEIS REGIONAL INTERNA OUTROS:

DE GESTAO E CONTROLE OU DIRETORIA· DE GERtNCIJ\S NAIS NA CIONAf Esn-u -EQUIVALENTE GERAL AREA ~:~DlAS BAIXOS MATRIZ (}'.;\TRIZ) (: r •. ;(, ---.0__ '
Ol. Aprovação de estudos de racionalização

e melhoria de organização
02. Aprovação de sistemas de planejamento e

controle de gestão . -

03. Aprovação de plànos de automatização de
sistemas, por processamento eletronico
de dados

04. Escolha de equipamentos de computação
eletrêní ca

05. Escolha de audi tores externos

1..-.-___ '--..:,

N
o
N



-EMPRESA BRASILEIRA OU SUBSIDI~RIA MATRIZ DEBRASILEIRA DE EMPRESA MULTINACIONAL 11ULTINAC IONA J S
CONSE- DIRETO- ARE AATI VI DADES DE PLANEJAt-IENTO NM SE LHO DI DIRETO- RIA RE- DE(Indicar sonente as atividades desenvolvidas FAZ NA RETOR- RIAS DE ÁREA GIONAL PLANEJ.'fonmal e sistematicamente pela empresa) EMPRE- OU E- PRESI - ALTO GEREN- DE NA NA OUTROSA J{UIVAL. DENCIA NIVEL elAS PLAflEJ. MATRIZ ~1ATRIZ ORGAo

Dl. Anãlise de fortes e fracos da empresa

02. Anãlise de ameaças e opor-tunf dades e!
ternas

03. Revisão e definição de objetivos bã -
sicos da empresa

04. Revisão e defi nição de obj'etivos es -
têgicos da empresa

05. Éscolha de estrategias

06. Determinação de diretrizes da empresa

07. Determinação de pOlíticas da empresa

08. Aprovação de orçamentos de longo pr! .
.zo (.3 anos ou mais) --

09. Aprova~ão de orçamentos de curto pra
lO (ate 1 ano) . -

10. Aprovação de estratêgias de diversi-
ficação da empresa (atuação em novos
ramos ou linhas

._.

11. Aprovação de estrategias de expansão
da empresa

12. Aprovação de planos operacionais

13. Determinação de metas a n;v~l de ã -
rea, divisões, deptQs e seçoes ... J

"f'"
'"O c» ou
rt> c: r....• OI :x.-
I» ..•, ;z

VI <TIro ~.f3 Q..

~!li

~ VI <TI;z
111 DI -i

'" -e-e- o. ..•.
< <TID.. ..•. VI

I!> c.. -i
OI :::o.o o.. :x.-c: . I!> -i

I!> li> I"'l

3 C)o... •...
/DI /1) noOI '"O....•
~ OI~
111 /1) N

'"O ~.
Oo '"~ ~ W

li'
OI ::I
O'" ..•.

o
...•• /1)o, li>

'" .,...o.. '"1ro OI..•.
/1),

XI \O

nro o
.o 111

c: ""/1) o
3

O-
'"O /1)

'" '"""t /1)..•. ::I..•. <
~. ~

'"O <
'" -'o- e,
"U OI

li>

....•

•



. 20 •••

5. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
5.1. Indique quais das atividades de pesquisa e desenvolvimento a empresa
desenvolve no Brasil ena Matriz (no caso de multinacional).

EMPRESA
NAClONA.L MULTI NACIONAL

NA.SUBSI- NA MATRIZ
DI~RIA BRA OU OUTRAS

SILEIRA - SUBSIDI~-
ATIVIDADES DE PESQUISA DESENVOL. RIAS

a) Pesquisa bãsica

b) Formulação de novos produtos

c) Pesquisa de novas substâncias
.(fãrmacos)

d) Testes tox;colõgicos e farmaco !lógicos -
e) Testes clínicos para uso local

f) Testes clÍni cos para a divisão
internaci ona 1

g) Outras (especificar):

h)

i)
j)

k)
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5.2. Qual a % w~dia do faturamento total da divisão farmaceutica da empresa
que se destina para peiquisa (bisica ou aplicada)?
-----_%.

Qual a projeção dessa % média para os próximos 5 anos?
-----_%

5.3. A empresa conta com apcí o de algum órgão governamental para pesquisa?

o Não
O Sim Quais? Tipo de Apoio

5.4. Quais foram os principais resultados, nos ultimos 5 anos, das ativida-
des de pesquisa da empresa no 8rasil?

6. INTEGRAÇAO VERTICAL
6.1. Em quais dos estãgios da produção e comercialização a empresa opera no

Bras i1?

Sómente acondi cionamento de produtos importado~
Fabricação de drogas com matérias-primas importadas!
Fabricação de drogas com materias-primas nacionaiS
Fabricação de matérias-primas (Ind. farmoqui mtca)
Distribuição 'própriá
Varejo próprio (rede de farmãcias ou drogarias)

7. COMtRCIO INTERNACIONAL
7.1. Indique, no quadro a seguir" o volume de importações de insumos bãsi -

cos (materias-primas) e exportações de produtos ou materias-primas da
empresa, para os per;odos especificados.
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I de dôlares(US$ 1000Em milhares
ITEM 1 974 1 975 1 9 7 6 1 977 1 978

Importações de materias- i

primas
Outras importações
Total das importações
Exportações de materias-
primas
Exportações de produtos

i

Total das exportações i ...-, '

8. REMESSA DE DIVISAS PARA O EXTERIOR
8.1. Indique no quadro abat xo , o montante de remessas, de, divisas da-empres e

para o exterior
"

Em US$ 1000
FORMA (ROSRICA) 1 9 7 4 1 975 1 9 7 6

'"
1 9 7 7 1 9 7 8

Lucros e dividendos
Royalties
Assistência, tecnica
Outras:

Total
9. SIMILARIDADE E PATENTES
9.1. A seu ver, quais os pri.ncipais beneficios que o não reconhecimento de

patentes, de medi camentos traz para o pais1
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9.2. Por outro lado, quais os principais aspectos negativos dessa medida?

9.3. Comparando berieficios e aspectos negativos,qual sua'opinião sobre o as
sunto:

D O não reconheci mento de patentes de medi camentos deve p.ermanercer

O Deve ser revista a legislação a respeito, de modo a que as patentes
de medicamentos voltem a ser reconhecidas.

o
10. CONTROLEGOVERNAMENTALDE PREÇOS

10.1. A seu ver, quais os principais problemas que o cont ro le governamental
de preços traz J especi fi camente para o setor farmacêuti co?

--------------------,---------
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10~2•. Quais os beneficios desse controle?

10.3. Que recomendações V.'Sa. sugeriria com rela-ção ao assunto, visando o
maior benefício para soc iedade t

O O controle de preços deverf a ser extingui~o

O O controle de ereços deveria ser menos rigoroso, permitindo maior
flexibilidade as empresas

O O controle de preços deveria permanecer rigido, porem consideran-
do as variações reais dos custos do setor

O O controle de preços deve permanecer como estã

O

11. INOOSTRIA FARMOQUrMICA NOBRASIL
11.1. Na sua opi nião, que fatores. estariam retardando o mafor 'desenval vi -

mento da f ndíis tr-t a farmoqulmica n.o Brasil?
O Falta de apoi o financei ro de órgãos governamentai.s

O Falta de incentivos fiscais p.ara instalação de novas empresas

O Falta de i nteresse de i nvesti dores nesse se·tor

O Falta de interesse de empresãrios do setor farma.cêutico em rela -
ção ã industria farmoquimica

O Interesses internacionais

[] Não hã mercado suficiente, ainda, para que um investimento nesse
setor seja' adequadamente remunerado

[] O setor farmoquimico envolve riscos elevados e grandes investimen
tos

[] Preços não competitivos. em relação às matêr-í es-pr-tmas importadas
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o
O
O
O

11.2. Sua empresa atua, também, na indústria fannoQulmica?

O Não

O Sim. Principais produtos : -----------------

12. DEPENDtNCIA DO BRASIL E~ RELAÇAO AOS SETORES FARMACtUTICO E FARMOQU!MICO
12.1. Na sua opinião, quais dos fatores abaixo detenninam maior dependência

do Bras;l, em relação às empresas multinac;onais ou em relação a mer-
cados fornecedores, DOS setores farmacêutico e farmoqu;mico?

Setor Farmacêutico:O Dependência em, relação a fontes de materias-primas monopolizadas
no exteri arO Dependência em relação ã tecnologia de fabricação

O Dependência emre 1ação a mão-de-obra especializada

c=J Dependência em relação a equipamentos importados

c=J
O
O
O
[] Não hã dependência significativa
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Setor Farmoqu;mico:
[J Dependência em relação a fontes de insumos bãsicos:

O importados
O nacionais

[] Dependência em relação ã tecnologia de fabricação
O Dependênci a em relação a mão-de-obra especi alizada
[J Dependência em relação a equipamentos importados
[J Dependência em relação ao mercado consumidor

[]

[]

[]
[] Não hã dependência significativa

12.2. Na sua opinião, que providências estratigicas deveriam ser tomadas
para reduzir a dependência do pais. nesses setores?
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