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LEIA MAIS Investidores estão
preocupados com o

potencial de crescimento
futuro das indústrias
farmacêuticas. Por isso,
migram para outros papéis.

Grandes farmacêuticas
globais ampliam

estratégias de atuação no
Brasil interessadas no mercado
consumidor e em novas
possibilidades de pesquisa.

MSD lança nova droga que
acelera recuperação no

pós-anestésico e estima faturar
US$ 25,5 milhões com ela em cinco
anos. Medicamento é o primeiro
após fusão de Merck e Schering.

Sexta-feira e fim de semana, 1º, 2 e 3 de abril, 2011

1 Fábrica da Pfizer na China. Empresa vai investir US$ 7 bilhões em pesquisa este ano;
2 Antonio Britto, presidente da Interfarma, diz que Brasil precisa centralizar decisões sobre
inovação para ser mais competitivo
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Brasil desponta
como novo polo
de inovação
Mas falta de agilidade do
sistema regulatório pode
comprometer a atratividade
do país perante outros
países emergentes

A mudança em curso na indús-
tria farmacêutica global faz com
que as grandes empresas olhem
para os países emergentes com
mais atenção e o Brasil começa a
se destacar nesse cenário. Com
isso, aumentam as chances de
uma reversão do quadro de bai-
xa produção de pesquisas que o
país apresenta.

“A oportunidade que o Brasil
tem agora de investir em inova-
ção em ciências da vida é imper-
dível”, afirma Antonio Britto,
presidente da Associação da In-
dústria Farmacêutica de Pesqui-
sa (Interfarma). Segundo ele, o
país dispõe de ilhas de excelência
na produção de ciência em quase
todas as áreas da Medicina, além
de contar com regras bem defi-
nidas constitucionalmente.

“O problema é que o Brasil
não assume a inovação como um
esporte nacional”, diz. Neste
sentido, Britto destaca a neces-
sidade de o país criar mecanis-
mos que centralizem as ações de
diversas instituições voltadas ao
incentivo à inovação, hoje dis-
persas em vários ministérios.
Outro ponto central giraria em
torno do fortalecimento de ór-
gãos como o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (Inpi),
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e o Conselho
Nacional de Saúde (Conep). “Se
nós conseguirmos esses avan-
ços, o Brasil vai de fato conse-
guir disputar a corrida da inova-
ção com o mundo”, afirma.

Um ponto favorável em prol
do desenvolvimento de conheci-
mento no país, segundo o execu-
tivo, tem sido a aproximação en-
tre indústrias e instituições aca-
dêmicas, ainda pouco usual na
cultura brasileira. Neste contex-
to, as pesquisas em doenças tro-
picais também devem crescer no
país, visto que o Brasil apresenta
demanda por medicamentos em
várias delas, como malária, febre
amarela, dengue, entre outros.

O aumento da troca de co-
nhecimento com instituições
acadêmicas no exterior também
tem contribuído para que o país
se exponha positivamente em
âmbito internacional. “O Brasil
busca posicionamento de maior
destaque em várias áreas do sa-
ber e os pesquisadores brasilei-
ros têm mostrado grande capa-
cidade de colaborar internacio-

nalmente”, afirma Fábio Thiers,
otorrinolaringologista formado
pela Universidade Federal de
Pernambuco, que há mais de
uma década participa do desen-
volvimento de pesquisas médi-
cas na Universidade de Harvard
e no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT). O número
de doutores diplomados no Bra-
sil cresceu de 554, em 1981, para
cerca de 12 mil, no ano passado.

Na avaliação de Thiers, o go-
verno tem cumprido seu papel e
os centros de pesquisa come-
çam a se mover para geração de
inovação. “Isso gera potencial
para que empresas estrangeiras
invistam mais, para que haja
mais parcerias, mas ainda falta
fortalecimento e agilização do
sistema regulatório”, diz. Neste
aspecto, a sugestão do especia-
lista toma como base o desen-
volvimento de um plano pluria-
nual ambicioso para a saúde,
baseado em estudo de viabilida-
de econômica. ■ C.B.

Pontos favoráveis
ao desenvolvimento
de conhecimento
no país são a
aproximação
entre indústrias
e instituições
acadêmicas e
a maior troca de
informações com
centros de pesquisa
estrangeiros
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