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1 INTRODUÇÃO

A mudança no paradigma de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a reestruturação 
produtiva da indústria farmacêutica verificadas pelo menos a partir da década de 
1980 modificaram a relação de interdependência científica e tecnológica entre as 
distintas fontes de conhecimento do setor. 

O advento da revolução biotecnológica aumentou a necessidade do estabe-
lecimento de relacionamentos interativos, pois a especialização adquirida pelos 
distintos agentes e a necessidade de conhecimentos multidisciplinares impôs às 
empresas dessa indústria específica a necessidade de recorrer a distintas fontes para 
a manutenção do seu posicionamento em P&D e, consequentemente, nas suas 
perspectivas de posicionamento competitivo no longo prazo (Mckelvey, Orsenigo 
e Pammolli, 2004; Paranhos, 2012). 

Ademais, a concentração industrial ocasionada pela necessidade de criação 
de economias de escala e escopo frente ao novo ambiente competitivo (novas 
exigências regulatórias sobre certificação e preços e o término da validade de uma 
série de patentes de medicamentos blockbuster) intensifica o estabelecimento das 
interações através de relacionamentos outsorcing e com uma profunda desintegração 
vertical nos setores de P&D das grandes empresas farmacêuticas (Radaelli, 2006; 
Kalorama, 2008).

Dentro dessa constatação, os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e 
as universidades intensificaram o seu papel de comprovada importância no de-
senvolvimento científico e tecnológico. Essa constatação é verdadeira no âmbito 
geral dos ambientes de pesquisa, mas é ainda mais notória no desenvolvimento 
científico e tecnológico do Sistema Setorial de Inovação da Saúde (SSI Saúde).  
A própria evolução do SSI Saúde apresenta especial destaque a esses atores do 
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sistema de inovação, como poderá ser visto nas comparações internacionais e na 
evolução histórica do SSI Saúde brasileiro no decorrer deste capítulo.

A busca de parcerias com universidades e institutos de pesquisa por parte das 
empresas farmacêuticas é motivada por diferentes objetivos, podendo-se destacar 
a ampliação das fontes de conhecimento e das oportunidades de inovação, busca 
de capacidades, compartilhamento dos riscos inerentes ao processo de inovação, 
acesso à infraestrutura das universidades e ICTs (reduzir os custos), bem como o 
alcance de financiamento para as atividades de pesquisa. 

O objetivo deste capítulo é avaliar a infraestrutura científica em saúde no Brasil 
e para isto ele foi organizado em cinco partes. A próxima seção apresenta o sistema 
de inovação em saúde do Reino Unido e da Índia, a fim de fornecer comparabilidade 
internacional. Na terceira seção, é apresentado o Sistema Setorial de Inovação de 
Saúde no Brasil através de uma breve caracterização de sua evolução histórica e de 
seus principais agentes: empresas farmacêuticas, institutos de pesquisa e governo 
(destacando nesse último as políticas industriais e de inovação). A quarta seção 
caracteriza a infraestrutura de ciência e tecnologia (C&T) voltada à saúde em termos 
de suas características físicas, localização, recursos humanos, equipamentos, ativida-
des desenvolvidas e situação atual. Ademais, é proposto um modelo econométrico 
para inferir os determinantes da capacitação técnica relativa das infraestruturas.  
A quinta seção conclui o trabalho, destacando os principais resultados encontrados. 

2  SISTEMA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE: DUAS COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS – 
REINO UNIDO E ÍNDIA

Nesta seção, são apresentadas duas diferentes experiências de construção do Sistema 
de Inovação em Saúde: a do Reino Unido e da Índia. O objetivo é apresentar o 
SSI de um país desenvolvido, pautado primordialmente pela evolução via inicia-
tiva privada, e um SSI que possui nuances mais próximas ao caso brasileiro, com 
políticas públicas e industriais congruentes às realizadas no Brasil, basicamente 
promulgadas em períodos históricos próximos, mas que diferentemente do caso 
brasileiro obtiveram sucesso já a partir da década de 1970. 

2.1 O caso do Reino Unido

O Sistema de Inovação em Saúde no Reino Unido conta com as seguintes forças: 
uma base de ciências da saúde de classe mundial, um unificado sistema de saúde,  
o National Health System (NHS), uma indústria farmacêutica e um setor financeiro 
que estão bem colocados para explorar o aumento na tradução de ciência básica 
em produtos comercializáveis   (Cooksey, 2006). 

A pesquisa em ciências da saúde no Reino Unido tem longa tradição de 
excelência em ciência básica. Uma evidência disto é que o Conselho Médico  
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de Pesquisa financiou 27 prêmios Nobel desde o seu estabelecimento em 1913. 
Paraje et al. (2005), analisando as publicações científicas relacionadas à àrea de 
saúde no período de 1992 a 2001, identificaram o Reino Unido em segundo lugar 
no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Inclusive a qualidade da 
pesquisa na área de saúde vem atraindo empresas farmacêuticas e biotecnológicas 
a instalarem seus centros de pesquisa no Reino Unido (Von Dedtwitz et al., 2005).

De acordo com Albuquerque e Cassiolato (2002), o NHS, criado em 1911 
e universalizado em 1948, foi fundamental para a criação de um forte sistema 
de inovação no setor saúde. A administração do NHS criou um triângulo de 
interações tecnológicas entre pesquisa acadêmica, desenvolvimento empresarial e 
prática médica. Estas interações foram importantes para criar uma cultura médica 
“científica” que gerou demanda por estudos e pesquisas clínicas e biomédicas no 
país. Por sua vez, a indústria britânica se beneficiou muito deste sistema para con-
tratar especialistas, direcionar seus esforços de pesquisa e para uma rápida difusão 
de novas drogas. 

A indústria farmacêutica no Reino Unido é uma das mais importantes no 
país tendo duas empresas entre as maiores do mundo (Paranhos, 2012). Ainda 
que presente desde o século XIX, a maioria das empresas só foram desenvolver 
capacidades próprias e estabelecer laboratórios de P&D no período entre guer-
ras (Corley, 1999). Durante a Segunda Guerra, os governos britânico e norte-
-americano3 organizaram esforço em massa de pesquisa e produção com foco em 
técnicas comerciais de produção e em análises de estruturas químicas. No Reino 
Unido, participaram deste esforço mais de vinte empresas, várias universidades e 
o departamento de agricultura.4 

A comercialização da penicilina foi um divisor de águas no desenvolvimento 
da indústria, por duas razões. A primeira pela acumulação de capacidades organi-
zacionais e experiência técnica necessárias para o desenvolvimento desse medica-
mento, e a segunda pelo reconhecimento que o desenvolvimento de medicamentos 
poderia ser muito lucrativo. Como consequência, as empresas farmacêuticas ini-
ciaram investimentos expressivos em P&D na construção de capacidades internas 
(McKelvey e Orsenigo, 2001). A pesquisa deixou de ser algo oportunista, para ser 
uma função necessária (Liebenau, 1990). A Segunda Guerra criara demanda até 
estão sem precedentes para penicilina e antibióticos, possibilitando que empresas 
britânicas fossem as first movers5 na nova tecnologia (Chandler, 2005). 

3. O know how para a produção em massa era norte-americano. Durante vários anos, as empresas britânicas pagaram 
royalties às empresas americanas.
4. Até então estratégias de colaboração em pesquisa não haviam sido possíveis, pois as empresas relutavam em 
compartilhar seus segredos (Corley,1999).
5. Glaxo, ICI (Imperial Chemical Industries) e SmithKline Beecham. 
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Cabe mencionar que a criação de empresas britânicas de medicamentos pres-
critos teve início e foi financiada por empresas privadas e não pelo governo, ainda 
que as políticas públicas de saúde fossem importantes para o mercado doméstico de 
medicamentos. Isto se mantém até o presente. De acordo com dados do ONS,6 em 
2012, a indústria farmacêutica britânica investiu cerca de £4,20 bilhões em P&D, 
representando 33,8% da receita de vendas. Deste montante, 66% são recursos das 
próprias empresas, 26% de outras empresas (britânicas e estrangeiras) e apenas 8% 
é financiado pelo governo.   

Entre as décadas de 1950 e 1970, a indústria farmacêutica britânica acelerou 
seu processo de mudança estrutural em decorrência da estratégia do governo de 
preço e da segurança dos medicamentos. A Voluntary Price Regulation Scheme de 
1957 fixava o preço dos medicamentos em nível que permitia aos produtores um 
nível razoável de retorno sobre os investimentos, estimulando os gastos em P&D. 
O governo também fortaleceu os procedimentos de teste dos medicamentos, de 
forma a beneficiar as empresas mais progressivas e eliminar empresas menores. 
Como consequência, o número de novos medicamentos lançados no Reino Unido 
caiu acentuadamente, mas a proporção de medicamentos inovadores cresceu.  
A inovação farmacêutica no Reino Unido tinha mais qualidade refletindo em 
aumento da sua participação no comércio internacional. 

A partir de 1970, as empresas farmacêuticas britânicas passaram por um 
processo de internacionalização, estabelecendo bases competitivas com seus rivais 
globais. Contudo, tais empresas ainda estavam longe do ranking mundial: em 
1982, a Glaxo, a mais bem posicionada, ocupava a 18a posição.7 Para aumentar 
suas capacitações competitivas, as empresas iniciaram processos de reestruturação, 
com venda de seus ativos não relacionados às suas capacidades essenciais, passando 
algumas por processos de fusão e aquisição.

Em 2003, o governo britânico lançou um documento priorizando o setor 
saúde chamado Bioscience 2015 – improving national health, increasing national 
wealth. Neste documento, eram definidas diretrizes em diversas áreas para o desen-
volvimento da biociência até 2015, para garantir que o Reino Unido permaneça na 
fronteira da pesquisa em saúde. Entre as várias ações realizadas se inclui a criação do 
UK Clinical Research Collaboration (UKCRC) para melhorar a infraestrutura de 
pesquisa clínica e médica; a criação da joint-venture MRC/NHS Health Research 
Delivery Group, em 2004, buscando aproximar os financiadores do governo da 
pesquisa médica e clínica; a criação de uma nova estratégia de pesquisa para o NHS 
denominada Best Research for Best Health, em 2006, e o estabelecimento do MRC 

6. Fonte: Business Research & Development in the UK.
7. As demais empresas britânicas mais bem posicionadas eram a ICI (23a posição), a Wellcome (25a posição) e a Boots 
(42a posição). 



A Infraestrutura Científica em Saúde  | 119

Technology para gerenciar e comercializar direitos de propriedade decorrente da 
pesquisa básica realizada por pesquisadores diretamente financiados pelo Medical 
Research Council (MRC).

Atualmente, a pesquisa básica no setor biofarmacêutico é financiada pelo 
Conselho de Pesquisa Médica (Medical Research Council) e pelo Conselho de 
Pesquisas em Biotecnologia e Ciências Biológicas (Biotechnoloy and Biological 
Sciences Research Council – BBSRC) por meio de bolsas de estudo e pesquisa, 
subvenção para pesquisa e incentivo a atividades cooperativas para pesquisas 
interdisciplinares. Ademais há programas como o LINK e o Faraday Partnership 
que estimulam a colaboração entre os setores industrial e acadêmico, bem como 
programas que estimulam o P&D e a inovação como o Smart (Small Firms Merit 
Award for Science and Technology) e KTP (Knowlege Transfer Partnership) prin-
cipalmente para as PMEs (Paranhos, 2012). 

O resultado desse arcabouço institucional é um sistema de inovação em saúde 
que “conta com uma base científica extremamente complexa, capaz e eficiente” 
(Albuquerque e Cassiolato, 2003, p. 48), que permitiu a criação de um ambiente 
propício para a colaboração entre empresas e universidades e institutos de pesquisa. 

2.2 O caso da Índia

Assim como no Brasil, a história da evolução do sistema de inovação indiano aponta 
o surgimento da base industrial produtiva nacional a partir do início do século XX. 
Tal base, porém, mostrava a desconexão da capacitação inovativa indiana, visto que 
existia um viés de oferta de produtos de empresas multinacionais já a partir da década 
de 1910, facilitado pela instituição da Lei de Patentes de 1911 e pelas políticas de 
acesso a medicamentos garantidas pelo governo federal (Radaelli e Paranhos, 2013). 

Essa conformação sistêmica pouco muda até meados do século passado, 
denotando baixa conexão setorial dos agentes do SSI indiano. Após isso, no en-
tanto, políticas ativas de fomento ao setor ligadas à estratégia desenvolvimentista 
de substituição de importações adotadas pelo governo promoveram modificações 
importantes nas capacitações inovativas e produtivas do SSI indiano (Kiran e 
Mishra, 2011; Françoso e Strachman, 2013). Podem-se destacar:

• criação de institutos públicos e privados de P&D antes mesmo da in-
dependência nacional, em 1947, e políticas de apoio governamental 
para que esses laboratórios adquirissem capacitação de aprendizado 
dos processos de fabricação dos medicamentos patenteados importados 
(Radaelli e Paranhos, 2013);
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• a universidade criada a partir do Instituto Indiano de Ciências de  
Bangalore em 1956, que se tornou ativa nos processos de P&D imitativo 
(Mytelka, 2006 apud Radaelli e Paranhos, 2013);

• diversas diretivas governamentais na década de 1970, sendo as principais 
a Lei de Patentes de 1970, as Ordens de Controle de Preços de Medica-
mentos (DPCO), a Lei da Regulação do Câmbio Estrangeiro (Fera) e a 
Nova Política de Medicamentos (Ray, 2008).

Tais medidas, que denotam uma ativa política industrial e inovativa setorial, 
conformam a mudança no ambiente do SSI indiano verificado até os dias atuais. 
A flexibilização da Lei de Patentes de 19708 aliada a políticas de regulação de pre-
ços (DPCO) e a regulação da participação estrangeira na oferta industrial (Fera) 
potencializaram e permitiram que a capacitação pré-estabelecida na criação dos 
institutos de pesquisa e da universidade de Bangalore fossem os promulgadores 
de um novo ambiente de aprendizado, inovação e oferta de produtos pautado em 
uma nova trajetória de aprendizagem tecnológica baseada na engenharia reversa 
por meio de processos não violadores9 (Fink, 2000; Kremer, 2002; Grace, 2004; 
Ray, 2008).

Radaelli e Paranhos (2013) destacam a importância dessa associação entre 
novas capacitações e mudanças no ambiente estrutural pela criação de novas empresas 
privadas nacionais a partir de funcionários do setor público e cientistas acadêmicos 
ligados aos centros de P&D estabelecidos anteriormente. Como resultado dessa 
conjunção, a indústria farmacêutica indiana cresceu 21% e 11% na década de 1970 
e 1980, respectivamente; ainda, em 1986, a porcentagem de investimentos em 
P&D em relação às vendas estava em 2%, em comparação a menos de 1% antes 
de 1970 (Ray, 2008). Esse crescimento da oferta setorial é voltado ao aumento da 
participação das empresas nacionais; em 1993, as multinacionais detinham apenas 
39% do mercado indiano, mas em 1970 essa participação era de 90% (Radaelli 
e Paranhos, 2013).

Segundo Athreye, Kale e Ramani (2009), já na década de 1980 a capacitação 
alcançada dentro do sistema de inovação da saúde indiano permitiu que as empresas 
nacionais pudessem começar a explorar mercados transnacionais na Ásia e África, 
através da oferta de produtos de menor intensidade tecnológica e medicamentos 
genéricos. Em 1984, com a instituição do Waxman-Hatch Act nos Estados Unidos, 
um novo mercado consumidor de medicamentos genéricos se apresentou para as 

8. Mais branda, a legislação flexibilizou o ambiente de proteção, conferindo patente apenas para o processo de subs-
tâncias químicas, com prazo de duração máximo de sete anos – ou cinco anos a partir da data de selagem – e apenas 
para novas substâncias fabricadas na Índia.
9. O processo de engenharia reversa não violador define-se pela produção de um mesmo medicamento por meio de 
processo de produção distinto. Esse processo não violador é mais complexo que o processo violador, pois este não 
infringe os direitos de propriedade intelectual do processo de fabricação original (Ray, 2008). 
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empresas indianas,10 de forma que em 1990 algumas empresas – notadamente 
Ranbaxy e Dr Reddy’s em maior extensão, e Orchid, Divi’s e Shasun, em menor 
expressão – direcionam estratégias de crescimento para a exportação de produtos, 
até mesmo com a compra de empresas no exterior e contratos de produção conjunta 
(Chaudhuri, 2007).  

Contudo, o início da década de 1990 e as novas regras de livre comércio e 
redução das distorções regulatórias nacionais impostas pela Organização Mundial 
do Comércio (OMC) estabeleceram novos desafios para as empresas indianas.  
No ambiente interno, a pressão da organização induz o governo a estabelecer refor-
mas que envolvem a eliminação de barreiras comerciais, de subsídios à produção, 
de redução do controle de câmbio estrangeiro (modificação da Fera para a Fema 
em 1999) e, mais importante, a instituição de uma legislação de patentes única em 
nível mundial, o acordo TRIPS (em inglês, Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights) de 1995 (Ray, 2008).

A nova conformação estabelece uma fase de ajustes no SSI Saúde indiano, 
com especial reposicionamento das empresas da indústria farmacêutica nacional. 
A capacitação competitiva estabelecida pelas empresas nacionais nos últimos anos, 
fomentada com o estabelecimento de um sistema setorial mais forte, agora se 
mostrava de especial relevância para enfrentar o novo ambiente.11

O governo indiano optou por utilizar de uma possibilidade aberta quando 
da assinatura do TRIPS, a postergação do início de validade da legislação em dez 
anos (começando então a vigorar a proteção patentária a partir de 2005). Esse 
delay entre assinatura e validade propiciou um período de tempo maior para a 
capacitação do SSI indiano, com a modificação de estratégias tecnológicas: se antes 
houve uma capacitação no sentido de alcançar fatias maiores de mercado através 
de engenharia reversa não violadora, agora a mudança do padrão regulamentar que 
se apresentava para um horizonte próximo exigia um novo paradigma na busca de 
uma maior qualidade na oferta de medicamentos e de capacitações no desenvolvi-
mento de produtos inovadores. Ray (2008) destaca que mesmo no final da década 
de 1980, as empresas nacionais já tinham atingido novos patamares na tecnologia 
de processo, mas na década de 1990 uma parte considerável de grandes firmas 
estava procurando se estabelecer em mercados mais rentáveis, no desenvolvimento 
de produtos inovadores.

10. O Waxman-Hatch Act aboliu os requerimentos para testes clínicos de medicamentos genéricos, substituindo-os por 
testes de bioequivalência e biodisponibilidade, usuais hoje em dia.
11. Radaelli e Paranhos (2013) apontam que algumas empresas, notadamente as exportadoras, já possuíam um padrão 
competitivo elevado, principalmente por exportarem para mercados regulados (como Europa, Estados Unidos e Japão). 
Essa capacitação competitiva, porém, se apresenta principalmente no mercado de ingredientes ativos e medicamentos 
genéricos, produtos com menor intensidade tecnológica, e que tendem a ter maior concorrência potencial e menores 
barreiras à entrada.
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Estudos apontam que tal mudança de estratégia tem sido perseguida pelas 
empresas indianas, com um aumento consistente no investimento em P&D como 
percentual de vendas, no portfólio de produtos ofertados e nas estratégias conjuntas 
com a associação de demais agentes do SSI indiano (Chaudhuri, 2007; Kale, 2010; 
Kiran e Mishra, 2011; Radaelli e Paranhos, 2013; Françoso e Strachman, 2013). 
Essa modificação estratégica de atuação implica, no entanto, mudança de uma 
base de pesquisa baseada em P&D imitativo para P&D inovativo, o que requer 
além da capacitação prévia adquirida, esforços consistentes na integração de novas 
competências e descarte de competências irrelevantes (Radaelli e Paranhos, 2013).

De qualquer forma, a situação atual do padrão concorrencial das empresas 
farmacêuticas indianas é uma boa forma de mensurar a diferenciação do SSI da 
saúde indiano em relação ao SSI da saúde brasileiro. Ambos exibem uma evolução 
pautada por mudanças estruturais e de políticas públicas estabelecidas no começo 
do século passado e repaginadas para ênfase da indústria nacional na década de 
1970. Ambos sofreram reformulações regulatórias com a liberalização econômica 
da década de 1990. Mas, apesar dessa conformação estrutural próxima, as capaci-
tações alcançadas pelas principais empresas dos dois países atualmente apresentam 
resultados ainda bastante distintos.12

A distinção entre esses resultados perpassa sobre as capacitações históricas adqui-
ridas desde a década de 1950 e confirmado na década de 1970 na Índia. A associação 
de uma estratégia bem-sucedida de criação de institutos de pesquisa e universidades, 
que puderam fornecer bases sólidas de formação de recursos humanos e P&D, aliada 
às políticas protecionistas permitiu às empresas indianas adquirirem conhecimentos e 
potencialidades que não puderam ser alcançados nas empresas brasileiras, pela falha 
existente no viés da promoção de políticas científicas e tecnológicas (apesar de certo 
sucesso de políticas protecionistas em território brasileiro, como poderá ser apresentado 
mais à frente). A articulação exitosa entre P&D, C&T e proteção de mercado verifi-
cada dentro do SSI da saúde indiano se apresenta como importante delimitador do 
sucesso e da capacitação que as empresas do país vêm demonstrando nos dias atuais.

3 CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE

3.1  Histórico do desenvolvimento do Sistema Setorial de Inovação da Saúde 
do Brasil: atores, estrutura setorial e resultados

Ribeiro (2001) destaca que o processo histórico do surgimento da indústria farma-
cêutica nacional tem estreita relação com a instituição de garantias sociais de saúde 
pública, das práticas sanitárias de prevenção e de combate às doenças infecciosas e 

12. Françoso e Strachman (2013) apresentam um quadro comparativo entre algumas das principais empresas brasileiras e 
indianas da indústria farmacêutica, identificando as distinções entre a porcentagem de P&D em relação a vendas, número 
de patentes e publicações das empresas. Os resultados apresentados apontam vantagem para as empresas indianas.
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com o surgimento de instituições de pesquisa básica e aplicada criadas com a orga-
nização do serviço sanitário de São Paulo, em particular o Instituto Adolfo Lutz, o 
Instituto Butantã e o Instituto Biológico. Por se posicionar na vanguarda econômica 
nacional, as necessidades de saúde pública se mostraram mais prementes justamente 
no estado paulista e, com vistas a oferecer políticas sociais que fossem consonantes 
com a nova ordem urbana que se apresentava, a promoção da articulação de uma 
rede de instituições de pesquisa científica em apoio às práticas sanitárias definiu 
uma política de saúde pública de longo prazo, não mais de soluções pontuais e 
paliativas. Aqui se evidencia o primeiro link entre ciência, tecnologia e produção 
nos primórdios do SSI da saúde brasileiro.13

Benchimol e Teixeira (1990 apud Ribeiro, 2001) ressaltam as ligações entre 
essas instituições de pesquisa (com a inclusão do Instituto Manguinhos, estabe-
lecido no Rio de Janeiro em fins do século XIX) e a indústria farmacêutica, no 
âmbito da iniciativa privada. O aumento de demanda dos produtos elaborados nos 
estabelecimentos públicos trouxe viabilidade produtiva para obtenção de lucros; 
consequentemente, os cientistas aumentaram seu interesse no estabelecimento de 
empresas ou no trabalho realizado na iniciativa privada. Exemplos dessa transfe-
rência são Vital Brazil (Instituto Vital Brazil em 1919) e Mário Augusto Pereira e 
Eduardo Vaz (Instituto Pinheiros em 1928).

Tais informações denotam que, já no início do século passado, alguma associa-
ção entre agentes do SSI Saúde nacional se mostrava importante para a capacitação 
produtiva das empresas nacionais. Essa associação, contudo, se mostrava incipiente, 
apenas na forma de estabelecimento de capacitação produtiva via conhecimentos 
adquiridos na promoção da ciência e pouca interação entre os agentes. O desen-
volvimento das empresas criadas a partir dessa migração de pessoal capacitado foi 
facilitado pela restrição de oferta externa provocada pela Primeira Guerra Mundial, 
visto que a inviabilidade das importações durante o período bélico proporcionou 
uma garantia de demanda (Lemos, 2008; CRFSP, 2014).

Esse ambiente perdura até o fim da Segunda Guerra Mundial, com produção 
nacional de larga escala destacada a partir da década de 1930 e desconexão entre 
agentes do SSI (Bermudez, 1995; Palmeira Filho e Pan, 2003; Paranhos, 2012). 
Contudo, após o fim da Segunda Guerra Mundial, duas conformações estruturais 
distintas modificaram os resultados do parque industrial brasileiro. São eles:

13. Suzigan e Albuquerque (2008) destacam a criação dos cursos de graduação de anatomia e cirurgia no estado do 
Rio de Janeiro em meados do século XIX como importantes resultados do início do estabelecimento de capacitação de 
recursos humanos em saúde no Brasil. A iniciativa privada ainda destaca a importância de estabelecimentos produtores 
de medicamentos artesanais no século XIX, derivados das boticas farmacêuticas, produtoras de medicamentos artesanais 
em um processo de pequena escala com produção basicamente realizada sob encomenda (Sindusfarma, 2014; CRFSP, 
2014). Com o passar do tempo, esse cenário evoluiu para o surgimento de novos tipos de estabelecimentos, justamente 
as farmácias e os laboratórios industriais farmacêuticos.
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• a consolidação das empresas multinacionais, provocada pela massificação 
das estratégias de P&D realizadas nos países bélicos durante a Segunda 
Guerra Mundial e pela metodologia da síntese química, principalmente 
a partir da década de 1930 (Palmeira Filho e Pan, 2003); e

• a política industrial levada a cabo pelo governo Juscelino Kubistchek, 
de facilitação de inserção do capital internacional nas atividades 
produtivas nacionais.

A conjunção desses fatores permitiu a consolidação do parque industrial 
brasileiro com forte participação de empresas multinacionais, pautadas princi-
palmente pela produção em larga escala de produtos finais e baixa verticalização 
produtiva e científica, ou seja, realimentação da desconexão do sistema setorial 
de inovação (Gadelha e Maldonado, 2008). Seguindo uma estratégia de diversi-
ficação produtiva regional e especialização científica locacional (P&D in house), 
as empresas transnacionais não estabeleceram laboratórios de P&D com alta 
integração e transferência de conhecimento em território nacional, estratégia essa 
que estava linkada à insegurança do ambiente institucional brasileiro do período. 
Em 1971, é promulgado o Código de Propriedade Industrial pela Lei no 5.772, e 
este não reconhecia patentes de produtos químicos e de processos de obtenção.14 
Dessa política surge a oferta nacional de medicamentos similares (Françoso e 
Strachman, 2013).

Políticas de apoio ao desenvolvimento do SSI Saúde nacional são implemen-
tadas na mesma década, com vistas a fornecer capacitação competitiva econômica 
e tecnológica. Bermudez (1994) cita, já a partir da década de 1960, a criação do 
Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), a Comissão Parlamentar de  
Inquérito (CPI) da indústria farmacêutica iniciada em 1961, a nomeação de 
grupo de trabalho em 1963 e a constituição do Grupo Executivo da Indústria 
Farmacêutica (Geifar). Em nível horizontal, destacam-se já a partir da década 
de 1950 a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  
Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e, no período do regime militar, a institucionalização de uma 
agência financiadora específica para projetos de cunho científico e tecnológico, a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

Em 1971, A Central de Medicamentos (Ceme) é estabelecida com funções 
de regulação e distribuição dos medicamentos produzidos nos laboratórios públi-
cos. A Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (Codetec), criada em 1976 

14. A partir daí, as empresas nacionais puderam realizar investimentos em P&D por meio da decodificação dos produtos 
originais via engenharia reversa, lançando-os no mercado com preços mais competitivos. Ao mesmo tempo, contudo, a 
estratégia das empresas transnacionais se modificou, intensificando a compra de empresas nacionais a fim de diminuir 
a concorrência potencial (Lemos, 2008).
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como empresa privada de P&D mas inserida em prioridades estabelecidas pelo 
governo, tinha o intuito de promover o desenvolvimento de produtos e processos 
de produção por meio de engenharia reversa (Paranhos, 2012). Essas iniciativas, 
porém, padeceram de má administração e indícios de corrupção, e tiveram suas 
atividades encerradas na década de 1990.

Nos anos 1980, uma série de medidas com fins ao favorecimento do SSI da 
saúde foram estabelecidas pelo governo federal, com ênfase no uso do poder de 
compra do Estado (Portaria Interministerial no 4, dos ministérios da Saúde e da 
Indústria e Comércio, que estabeleceu medidas de incentivo e proteção à produção 
interna de fármacos) (Palmeira Filho e Pan, 2003) e por financiamentos a projetos 
industriais (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) 
e de P&D (Finep e CNPq) (Oliveira, 2005; Paranhos, 2012). Todavia, o ambiente 
macroeconômico da década trouxe à tona restrições externas e internas, princi-
palmente com as políticas de contenção de preços que erodiam, principalmente, 
as receitas de empresas com escala menor, notadamente as nacionais. O resultado 
final foi o aumento da participação das empresas multinacionais para 85% do 
mercado no fim da década e a continuação da desconexão dos agentes do sistema 
de inovação (Paranhos, 2012).

A chegada dos anos 1990 provocou modificações produtivas e tecnológicas 
importantes ligadas às políticas industriais horizontais implementadas no início 
da década. Entre estas políticas, as de maior impacto para o setor foram: i) a re-
dução das tarifas aduaneiras, em particular a partir de 1994; ii) as flutuações na 
taxa de câmbio; iii) a liberalização dos preços a partir de 1992; iv) a implantação 
da nova legislação patentária em 1996 pela assinatura do TRIPS em 1995; e v) a 
redução significativa dos instrumentos financeiros de suporte ao investimento em 
produção e P&D setorial (por exemplo, recursos do BNDES e da Finep) (Queiroz 
e Gonzáles, 2001; Romano, 2005).

Tais modificações foram evidenciadas no contexto produtivo setorial, e 
alguns resultados conhecidos são: i) aumento das importações com modesto cres-
cimento das exportações; ii) aquisições de empresas nacionais por estrangeiras; iii) 
aumento significativo dos preços; iv) desverticalização e especialização produtiva; 
v) estagnação da produção nacional e mesmo contração da produção em alguns 
segmentos (Frenkel, 2002), mas com poucos impactos no contexto científico e 
tecnológico. O próprio TRIPS teve o efeito principal de induzir um aumento da 
proteção patentária de não residentes (Caliari, Mazolleni e Póvoa, 2013), resultado 
já esperado visto a pressão internacional dos países desenvolvidos para a assinatura 
do acordo, mas sem modificação na capacitação científica e tecnológica dentro de 
território nacional.
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Em suma, no fim da década de 1990, o SSI Saúde no Brasil apresentava 
problemas estruturais importantes, com dependência tecnológica externa e baixa 
capacitação científica, além de deficit comerciais, baixo consumo per capita e aumento 
de preços dos produtos.15 Todo esse ambiente levou a modificações institucionais 
regulatórias e de cunho político no setor de saúde. Em 1998, a Agência Nacional 
de Saúde (ANS) foi criada, e, em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) foi estabelecida. Essas duas autarquias federais estabeleceram regras para 
o funcionamento do mercado de saúde privada e para a indústria farmacêutica 
sendo que, até então, o governo brasileiro não tinha ferramentas específicas para 
regular essas duas indústrias.

No Poder Legislativo, foi criada uma CPI no setor de saúde (Brasil, 2000). 
No Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a agência antitruste 
brasileira, várias empresas foram acusadas de formação de cartel (Caliari e Ruiz, 
2013). Todas essas políticas, apesar do cunho social e industrial, tinham o intuito 
de balizar as ações necessárias dentro de uma estratégia de desenvolvimento de 
longo prazo do setor saúde.

 Concomitante a essas movimentações, as demais políticas se mostraram 
importantes no balizamento e no entendimento do SSI Saúde. No nível industrial, 
a Lei dos Medicamentos Genéricos (Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999) 
foi criada com o objetivo de minimização de gastos privados e públicos, em um 
contexto de elevado incremento do nível de preços. Apesar da intenção planejada 
de redução de preços, efeitos não intencionais da política foram fortes o bastante 
para mudar a estrutura produtiva da indústria brasileira. Pode-se dizer que as em-
presas domésticas somente estiveram aptas a apresentar escala competitiva após a 
política ser implementada. 

No nível tecnológico, a partir de 2003, novas políticas industriais setoriais, 
fortemente balizadas pela estratégia competitiva inovativa, têm privilegiado a 
orientação de políticas para o SSI Saúde. No nível científico, pode ser observada 
a mesma movimentação, com incremento da formação de recursos humanos es-
pecializados e novas capacitações de infraestrutura já a partir da década de 1990.

Essas observações pontuadas nos dois últimos parágrafos serão mais bem dis-
cutidas nos próximos subtópicos que analisam o posicionamento atual de agentes 
e políticas públicas inseridas dentro do SSI Saúde do Brasil. 

15. Segundo Caliari e Ruiz (2013), de 1995 a 1999, há uma inflação setorial explicada parcialmente pela liberalização 
de preços, pelos limites impostos à imitação de produtos, pela assinatura do acordo TRIPS e pelo fim das restrições de 
importação. A combinação desses efeitos permitiu o aumento de preços de medicamentos juntamente à dependência 
externa em termos de comércio e tecnologia.
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3.2 O Sistema Nacional de Inovação em Saúde

O sistema nacional de inovação em saúde brasileiro é complexo em sua estrutura, 
pois apresenta uma série de distintos atores e duas dinâmicas inerentes e mu-
tuamente dependentes: a lógica das políticas públicas e a lógica de acumulação 
privada. É impossível imaginar que políticas industriais e/ou de cunho inovativo 
não tenham efeitos sobre políticas sociais, sendo o contrário também verdadeiro.  
A existência dessas duas lógicas de produção gera, muitas vezes, interesses conflitantes 
na ação pública e pressão no sistema como um todo. Clamores sociais frequen-
temente transpassam e direcionam o financiamento da indústria e da inovação, 
algumas vezes suprimindo-os e, outras vezes, majorando-os.

Para uma melhor explicitação da complexidade das relações entre o SSI e a 
saúde, a figura 1 apresenta de forma sumária os principais agentes e as principais 
interações dentro do SSI Saúde. A definição de agentes já foi bem tratada em tra-
balhos da área (ver, por exemplo, Gelijns e Rosemberg, 1995; Hicks e Katz, 1996; 
Albuquerque e Cassiolato, 2002; Chaves e Albuquerque, 2006 e Consoli e Mina, 
2009), mas o esquema apresentado na figura 1 segue exatamente as especificidades 
dos agentes e das interações do SSI na Saúde do Brasil.

FIGURA 1 
Agentes e interações no SSI Saúde – Brasil

Demandantes privados 

Indústria

Multinacionais

Financiamento público

BNDES CNPqFinep

Regulação
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Universidades e 

institutos de pesquisa

Hosp./clínicas privados

Demanda

SUS

Fluxo Tecnológico/InovativoFluxo de demanda Fluxo de financiamento

Elaboração dos autores.

As relações produtivas, tecnológicas e de financiamento podem ser conside-
radas as mais importantes para o sistema de inovação, mas os fluxos regulatórios 
e de demanda devem ser lembrados. Isso porque i) a definição regulatória define 
o padrão concorrencial e de inovação; e ii) a demanda pode definir trajetórias, 
principalmente a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do poder 
de compra do Estado. Dessa forma, os agentes e/ou as entidades apresentados na 
figura 1 exercem influência no SSI Saúde. Nos próximos tópicos, são discutidas 
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essas influências com foco na ação das empresas da indústria farmacêutica,16 na 
atuação pública via políticas industriais e de inovação e no papel das instituições 
de ciência, tecnologia e inovação (CT&I)

3.2.1 Empresas da indústria farmacêutica

As empresas constituem, em qualquer sistema setorial estudado, o lócus das ati-
vidades inovativas, e por isso podem ser consideradas o principal agente de um 
sistema de inovação. Segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA) (IBGE, 2010), 
em 2010, haviam 537 empresas da Indústria de Fabricação de Produtos Farmoquí-
micos e Farmacêuticos com mais de cinco pessoas ocupadas (CNAE 2.0 capítulo 
21), em um total de 93.866 empregos diretos gerados. Desse total, apenas 4,45% 
(24 empresas) produziam insumos (produtos farmoquímicos), o que corrobora a 
deficiência setorial e a necessidade de importação.17 As empresas ainda possuem alto 
índice de concentração espacial, com 60% das unidades fabris e 75% do emprego 
localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (IBGE, 2007 
apud Paranhos, 2012).

A evolução histórica setorial aponta a massiva participação na oferta de em-
presas multinacionais especializadas na fabricação de produtos inovadores, mas 
a legislação dos genéricos de 1999 provocou mudanças estruturais na indústria, 
com aumento da participação das empresas nacionais na indústria farmacêutica 
nacional. A tabela 1 aponta essa modificação.

TABELA 1
Participação de mercado (em valor) das firmas da indústria farmacêutica no mercado 
brasileiro (1998, 2007 e 2012)
(Em %)

1998 2007 2012

Firmas
País de 
origem

Participação 
de mercado

(1998)
Firmas

País de 
origem

Participação 
de mercado

 (2007)
Firmas

País de 
origem

Participação 
de mercado

 (2012)

Novartis Suiça 6,3
EMS Sigma 
Pharma

Brasil 7,1
Grupo 
Sanofi

França 11,0

Roche Suíça 5,5
Sanofi-
-Aventis

França 6,4 EMS Corp Brasil 10,8

Bristol-Meyers 
Squibb

Estados 
Unidos

5,4 Aché Brasil 5,6 Hypermarcas Brasil 8,3

16. O SSI Saúde engloba a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos médico-hospitalar. Porém, é usual 
que o foco da análise industrial dentro desse sistema de inovação seja sobre a indústria farmacêutica, justamente 
pela dinâmica inovativa inerente a esse setor industrial e pela relevância econômica do mesmo (no ano de 2006, o 
valor bruto da produção da indústria farmacêutica era 8,37 vezes mais que o da indústria de equipamentos médico/
hospitalar no Brasil (Ruiz et al, 2011).
17. De acordo com Caliari e Ruiz (2013), o Brasil tinha um deficit comercial de produtos farmacêuticos de US$ 5,35 
bilhões em 2012. Grande parte desse deficit é pela necessidade de importação de insumos farmoquímicos.

(Continua)
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1998 2007 2012

Firmas
País de 
origem

Participação 
de mercado

(1998)
Firmas

País de 
origem

Participação 
de mercado

 (2007)
Firmas

País de 
origem

Participação 
de mercado

 (2012)

Hoechst  
Marion Roussel

Alemanha 5,2 Medley Brasil 5,5 Novartis Suiça 6,0

Aché/ 
Prodome

Brasil 4,7 Novartis Suiça 4,4 Aché Brasil 5,1

Janssen Cilag Bélgica 3,7 Eurofarma Brasil 3,5 Eurofarma Brasil 4,1

Boehringer 
Ing.

Alemanha 3,7 Pfizer
Estados 
Unidos

3,4
Takeda 
Pharma

Japão 3,2

Glaxo  
Wellcome

Reino 
Unido

3,5
Bayer 
Schering 
Plough

Alemanha 3,2 Pfizer
Estados     
Unidos

2,8

Schering 
Plough

Alemanha 3,2
Boehringer 
Ing.

Alemanha 2,6
Bayer 
Schering 
Plough

Alemanha 2,7

Eli Lilly
Estados 
Unidos

3,0 Nycomed Dinamarca 2,4
Glaxo 
SmithKline

Reino 
Unido

2,5

Outras  – 55,8 Outras  – 55,9 Outras  – 42,4

Fonte: Callegari (2000) para 1998, IMS Health para 2007 e 2012.
Obs.:  Hoechst Marion Roussel foi comprada pela Sanofi-Aventis em 1999; Schering Plough fundiu-se com a Merck 

(Estados Unidos) em 2009; Janssen Cilag é parte do grupo Johnson & Johnson desde 1961; Medley foi comprada 
pela Sanofi-Aventis em 2009.

O incremento de relevância das empresas brasileiras na oferta total de medi-
camentos no Brasil é estritamente correlacionado com o aumento da participação 
de mercado dos medicamentos genéricos. De acordo com o site Pró-Genéricos  
(Pró-Genéricos, 2013), 88% da oferta de genéricos no Brasil em 2012 era realizada 
por empresas domésticas. O rápido crescimento das empresas brasileiras na fabricação 
de genéricos pode ser em parte explicado pelo conhecimento técnico e operacional 
prévio. A despeito de serem empresas menores antes da legislação, as firmas domésticas 
possuíam uma estrutura de negócios e produção bem estabelecida, com canais de 
distribuição que facilitaram o aumento da sua participação de mercado a expensas 
de empresas estrangeiras. Em suma, pequenas empresas domésticas ampliaram sua 
participação no mercado, seu portfólio de produtos e seu tamanho.

Alguns resultados obtidos pela exploração de dados inéditos das bases de 
dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(Pintec), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e apresentados em Caliari e Ruiz (2013) revelam informações interessantes sobre 
o crescimento das empresas brasileiras na oferta nacional de medicamentos após 
a Lei dos Genéricos. Em suma, os resultados apontam crescimento do número de 
empresas inovadoras nacionais, em consonância com o aumento da participação 
destas no market share da indústria, um reposicionamento estratégico das empresas 
inovadoras nacionais em prol de maiores investimentos em P&D interno e no total 

(Continuação)
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de inovação em detrimento de estratégias de marketing e um posicionamento estra-
tégico contrário realizado pelas firmas inovadoras estrangeiras; estas intensificaram 
os dispêndios em marketing vis à vis uma redução nos investimentos em inovação.

Paranhos (2012) analisa a evolução desses resultados à luz das Pintecs de 
2000, 2003 e 2005, e discorre que apesar do aumento do conteúdo inovativo, as 
empresas têm internalizado inovações no âmbito da própria empresa, não para 
o mercado. Conclui-se, assim, que as inovações são, na verdade, a utilização de 
técnicas e insumos novos para a fabricação dos produtos genéricos. Além disso, a 
autora destaca a redução do número de empresas que realizam atividades de P&D, 
a despeito do aumento do percentual gasto.

A tabela 2 apresenta a intensidade do esforço inovativo das empresas far-
macêuticas nas cinco edições da Pintec. As constatações de Paranhos (2012) em 
relação ao número de empresas inovativas se mantêm nas duas últimas pesquisas 
(em relação ao ano (a.a.) de 2000), ainda que o número de empresas que fazem ati-
vidades internas de P&D tenha crescido desde 2005. As empresas vêm despendendo 
mais nas atividades internas de P&D, como pode ser evidenciado no aumento dos 
gastos em P&D/receita líquida, que em 2011 chega a 2,4%. Como consequência, 
as atividades internas de P&D vêm aumentando sua participação entre as demais 
atividades empreendidas para inovar, chegando a cerca de 50% em 2011. 

As empresas farmacêuticas também vêm contratando mais pessoal para as 
atividades de P&D tendo apresentado crescimento de 145% entre 2000 e 2011 
(de 1.264 para 3.099), inclusive bastante superior à média brasileira no período 
(72,1%). O pessoal alocado em P&D na indústria farmacêutica representava 3,1% 
da indústria de transformação em 2000, passando para 4,4% em 2011.

TABELA 2
Intensidade do esforço inovativo no setor farmacêutico e farmoquímico18 – Brasil

Variáveis 2000 2003 2005 2008 2011

Número de empresas que realizaram atividades de P&D 176 131 117 144 138

Dispêndio em P&D interno/receita líquida 0,8 0,5 0,7 1,4 2,4

Dispêndio P&D interno/total dispêndios 14,6 15,3 17,4 29,4 49,8

Dispêndios em P&D/total dispêndios P&D na indústria 3,0% 2,0% 2,6% 4,1% 6,2%

Pessoal alocado em P&D interno  1 264   913  1 210  1 761 3 099

Pessoal alocado em P&D/ total da indústria 3,1% 2,4% 2,6% 3,7% 4,4%

Fonte: Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011).
Elaboração dos autores.

18. Para as Pintecs 2000, 2003 e 2005, foi utilizada a CNAE 1.0 grupo 245: fabricação de produtos farmacêuticos (que 
inclui a fabricação de produtos farmoquímicos). Para as Pintecs 2008 e 2011, foram analisadas as CNAE 2.0 grupo 211 
(fabricação de produtos farmoquímicos) e grupo 212 (fabricação de produtos farmacêuticos). 
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Significativo ainda é o reposicionamento das empresas inovadoras estrangei-
ras na inversão monetária para as estratégias de marketing. Caliari e Ruiz (2013) 
puderam inferir a intensificação desse tipo de estratégia para esse grupo de firmas, 
possivelmente com vistas à tentativa de diferenciação de seus produtos de marca; 
o fim das patentes permitiu a produção dos genéricos, e as empresas reagiram a 
esse movimento com o referido aumento em marketing. Esse resultado é bastante 
conectado com a estratégia de diferenciação de preço dos produtos de marca após 
a entrada dos genéricos no mercado, como sugerido em Grabowski e Vernon 
(1992), Franck e Salkever (1997), Fiúza e Lisboa (2001) e Vieira e Zucchi (2006). 

Nos últimos anos, a indústria farmacêutica brasileira tem se estabelecido de 
forma a consolidar os resultados apresentados, com estratégias concorrenciais que 
visam ao aumento de escala, em determinados casos com viés inovativo para as 
empresas nacionais, e a tentativa de inserção das firmas estrangeiras na capacitação 
e produção dos medicamentos genéricos. 

As firmas multinacionais não estavam preparadas para a oferta de genéricos, 
visto que a maioria delas estava focada em mercados mais rentáveis (medicamen-
tos de referência) e no desenvolvimento de novas drogas, não possuindo, assim, 
controle sobre o sistema de distribuição e sobre os canais de venda dessa linha de 
medicamentos. Dessa forma, a estratégia inicial dessas empresas foi a propaganda 
dos medicamentos de referência para diferenciação em relação aos genéricos.  
Porém, a modificação das preferências da população, que aumentou sua tolerância 
em relação à diferenciação via marca e intensificou seu balizamento via preços, 
corroboraram o sucesso da estratégia dos genéricos para geração de receita. 

Assim, já no fim dos anos 2000 as empresas transnacionais realizam os primei-
ros processos de fusão e aquisição de empresas brasileiras: em 2009, a Sanofi-Aventis 
adquiriu a Medley, e em 2010, a Pfizer comprou 40% de outra empresa doméstica, 
Teuto Farmacêutica (Cade, 2009a; 2010a). Outras firmas multinacionais, como a 
Teva e a Ranbaxy, começaram a fazer prospecções para compras futuras nessa época. 
Ainda em 2010, a Pfizer e a empresa brasileira Eurofarma lançaram uma versão 
genérica do Lipitor (atorvastatina, um redutor de colesterol). O acordo permitiu 
à Eurofarma a distribuição do novo produto, enquanto a Pfizer era a responsável 
pela fabricação. No momento, a Pfizer argumentou que a parceria poderia ajudá-la 
a manter sua participação no mercado brasileiro, e que muitas drogas genéricas já 
estavam preparadas esperando a expiração da patente do Lipitor, o que realmente 
aconteceu: algumas horas após a expiração, a empresa EMS anunciou a produção 
de seu genérico com distribuição para todo o território nacional (Cade, 2010b).

Além do reposicionamento das empresas estrangeiras, as estratégias para au-
mento de escala das empresas brasileiras são notórias. Por exemplo, a Hypermarcas, 
um grande e diversificado grupo nacional, realizou várias aquisições e fusões com 
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diversas empresas farmacêuticas, como a Sulquímica, DM Indústria, Farmasa, 
Neoquímica e Mantecorp. Essa estratégia posicionou o grupo Hypermarcas no top 
10 de mercado da indústria farmacêutica no fim de 2012; contudo, o grupo ainda 
realiza poucos investimentos em P&D (Cade, 2007a; 2007b; 2008; 2009b; 2011).

De forma a se posicionar perante as empresas multinacionais, as empresas 
domésticas têm diversificado seus investimentos. A EMS inseriu-se no mercado 
americano, com uma estratégia de aposta em empresas que desenvolvem medica-
mentos inovadores ainda nas fases iniciais (EMS investe..., 2013). A companhia 
já conseguiu colocar no mercado o medicamento Patz, indutor de sono, fruto de 
uma inovação incremental (Estratégia de negócios..., 2013). Recentemente, demais 
grandes firmas domésticas criaram duas joint ventures: a Orygen Biotecnologia 
S.A. e a Bionovis S.A. 

A joint venture Orygen é controlada por três proprietários (Biolab Sanus, 
Cristália e Eurofarma) e tem o intuito de produzir produtos biotecnológicos, desde 
que nenhuma das empresas sozinha tenha capacidades financeiras e tecnológicas 
para essa empreitada. O investimento de longo prazo, a escala de capital e a falta de 
sinergias internas com a produção de produtos biotecnológicos foram vistos como 
os principais determinantes para a instauração da joint venture. A segunda joint 
venture tem quatro proprietários (Aché, EMS, Hypermarcas e União Química) e 
também tem a pretensão de desenvolver produtos biotecnológicos (Cade, 2012; 
2013). Essas iniciativas ainda são apenas projetos e possuem fortes incertezas quanto 
à capacidade de atingir suas metas; contudo, elas demonstram que a capacitação 
inovativa já faz parte da estratégia de algumas das grandes empresas domésticas.

Ainda, uma parte da produção de medicamentos nacionais é feita por labo-
ratórios públicos. Segundo a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais 
do Brasil (Alfob), existem dezoito laboratórios públicos no Brasil, com certa 
distribuição regional: seis na região Nordeste, sete na Sudeste, quatro na Sul e um 
na Centro-Oeste. A função desses laboratórios é a produção de medicamentos 
essenciais para o SUS (Paranhos, 2012), mas atualmente o governo federal tem 
utilizado sua capacidade física para o estabelecimento de políticas públicas de 
fomento à inovação pelas parcerias público-privadas (PPP). Uma discussão mais 
aprofundada sobre essas políticas é feita no próximo tópico.

3.2.2 Políticas industriais e de inovação

Desde a década de 2000, uma série de políticas do governo federal tem sinalizado 
sobre a relevância do setor saúde no foco das diretrizes do desenvolvimento industrial 
e inovativo nacional. Foi assim com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior (Pitce), em 2003, com a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 
em 2008 e, mais recente, com o Plano Brasil Maior (PBM) de 2012. 
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Resguardadas as nuances específicas a cada uma dessas políticas, todas possu-
íam diretrizes e instrumentos de ação que destacavam a relevância do Complexo 
Industrial da Saúde (CIS) para o desenvolvimento nacional, tanto com um viés 
inovativo quanto da política pública e social. Nesta subseção, são elencadas algumas 
ações englobadas nessas políticas, que de maneira vertical ou horizontal causam 
impactos no SSI Saúde.

Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis) 

O Gecis foi criado por decreto presidencial em 2008 e tem o objetivo de pro-
mover medidas e ações para implementação do marco regulatório no complexo 
da Saúde. É composto por representantes de várias entidades do governo e da 
sociedade civil, notadamente empresários do setor, e tem seus trabalhos focados 
no estabelecimento de grupos de trabalho, direcionados ao estudo de demandas 
específicas, industriais e sociais.

Grande parte das medidas apontadas no decorrer desse subtópico foram dis-
cutidas, delineadas ou modificadas a partir dos trabalhos do Gecis, de forma que 
o grupo se evidencia como o lócus da tomada de decisões e de discussões sobre os 
rumos das políticas industriais e de inovação para o SSI Saúde.

Profarma

O Profarma é um programa do BNDES de apoio a atividades produtivas e de C&T 
no setor saúde, estabelecido em 2004. Ao longo dos anos de atuação, o Profarma 
tem passado por reformulações orçamentárias e de escopo de políticas, mas tem se 
perpetuado como um programa de apoio importante à estruturação de empresas 
pertencentes ao setor saúde.

Entre 2004 e 2007, Capanema et al. (2008) apontam a existência de 49 pro-
jetos financiados pelo programa, em um total de R$ 2 bilhões investidos (R$ 1,02 
bilhão de aporte do BNDES e R$ 998 milhões de contrapartida das empresas). 
Desse montante, 49% foram utilizados para aumento da capacidade produtiva 
das empresas (por meio do subprograma Profarma-Produção), 12% para projetos 
de P&D (Profarma-P,D&I) e 39% para reestruturação financeira de empresas 
nacionais (Profarma-Reestruturação). 

Em 2007, novo aporte de recursos é disponibilizado pelo BNDES ao progra-
ma, e os resultados apontam que até agosto de 2012 esse banco havia financiado 
projetos da ordem de R$ 912 milhões. Nesse período, o foco de financiamento 
disponibilizado foi diferenciado em relação ao período anterior; agora, 49% dos 
projetos apoiaram atividades de P&D, ante 40% de projetos para estrutura industrial 
e 11% para projetos de exportação (Pieroni, 2012). A modificação da demanda 
para financiamentos parece apontar a movimentação apresentada na descrição das 
empresas nacionais do SSI Saúde: o crescimento em escala e escopo permitiu a 
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essas adentrar em novas estratégias de pesquisa científica e tecnológica. Além disso, 
o estabelecimento das duas joint ventures brasileiras (Orygen e Bionovis) contou 
com o apoio do financiamento do BNDES via Profarma.

Atualmente, na terceira fase, o Profarma consiste de três subprogramas, o 
Profarma-Produção, Profarma-Inovação e Profarma-Biotecnologia, com orçamento 
total de R$ 5 bilhões.  

Lei da Inovação e Lei do Bem

A Lei da Inovação (Lei no 10.973) e a Lei do Bem (Lei no 10.973) têm o intuito 
de oferecer subsídios para empresas que se engajam em atividades de P&D pelo 
abatimento dessas despesas no imposto de renda (IR), por subvenção econômica a 
projetos de P&D, por redução de impostos na compra de material e equipamento 
para P&D e pela facilitação às parcerias entre universidades, institutos tecnológicos 
e empresas.

Apesar de figurar como um importante direcionador para o fomento de ativi-
dades inovativas, tais leis têm sua atuação limitada no setor produtivo em vista da 
forma de se declarar o IR. Como destacam Ruiz et al. (2011), visto que a dedução 
do imposto de renda sobre atividades inovativas é feita sobre o lucro real, uma gama 
considerável de pequenas e médias empresas que optam pela dedução do IR pelo 
Sistema Simples não são favorecidas, necessitando de incentivos de outra natureza.

O uso do poder de compra do Estado

A utilização do poder de oligopsônio do ente público para busca de resultados 
de política industrial e inovativa é uma estratégia efetiva de governos nacionais.19

Esse expediente toma formato no Brasil a partir de 2010, com a Lei no 12.349. 
De cunho horizontal, a legislação previa a existência de margens de preferência 
por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços que sejam de desen-
volvimento e inovação tecnológica realizados no país, em um valor total de 25% 
sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. 

Em 2012, as especificações para a indústria farmoquímica e farmacêutica 
são definidas no Decreto no 7.713. Tal legislação estabelece a aplicação de mar-
gem de preferência nas licitações realizadas no âmbito da administração pública 
federal para aquisição de fármacos e medicamentos, com valores diferenciados: 
produtos que utilizam insumos produzidos no território nacional e são resul-
tados de inovações tecnológicas dentro do país têm margem de preferência de 

19. O objetivo é a garantia de demanda, permitindo que um produto subsidiado conte com demanda mesmo com 
um diferencial de preço positivo no curto prazo, com vistas a auxiliar o desenvolvimento de novos processos e 
melhorias de produto da empresa. A ideia é que, em um prazo mais longo, a empresa possa se tornar competitiva 
no mercado internacional.
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20%; produtos nacionais que utilizam insumos estrangeiros possuem margem 
de preferência de 8%. Além disso, a Lei no 12.715, no seu Artigo 73, define que 
os processos de compra do governo federal passam a desobrigar a licitação nos 
contratos em que existir transferência de tecnologia de produtos estratégicos para 
o SUS, até mesmo na aquisição destes produtos durante as etapas de assimilação 
tecnológica.

Parceria Público-Privada (PPP) e Parceria do Desenvolvimento Produtivo (PDP)

A formação de parcerias entre empresas produtivas privadas e laboratórios públicos 
é institucionalizada dentro do SSI Saúde a partir de 2008, com a Portaria no 978. 
Tal portaria definiu o estabelecimento de PPPs e apresentou uma primeira lista 
de produtos estratégicos para o Ministério da Saúde (MS) no desenvolvimento 
do SSI, com estratégia de acrescer novos produtos a cada dois anos. O formato 
das PPPs é baseado na transmissão de suporte produtivo das empresas privadas 
a laboratórios públicos estatais, com contrapartida para as empresas privadas na 
realização dos lucros da venda garantida ao setor público.

Em 2012, a Portaria no 837 estabelece as bases para as PDPs. Apesar de 
possuir o mesmo arcabouço institucional de permitir o relacionamento entre 
entes produtivos privados e laboratórios estatais para a fabricação nacional de 
medicamentos essenciais para as políticas públicas e industriais do MS, as nuances 
definidas na PDP estabelecem a obrigação da transferência de tecnologia do setor 
privado para os laboratórios públicos.

Essa nova formatação abarca de forma mais clara as lógicas econômica e sa-
nitária que coevoluem no SSI Saúde. Nesse tipo de parceria, além da diminuição 
dos custos originada pelo licenciamento do produto, há a criação de capacitação 
tecnológica pelo aprendizado garantido pela transferência tecnológica. Além de 
garantir um ambiente sustentável de recursos no curto prazo, garante melhores 
condições para o desenvolvimento setorial no longo prazo.

Segundo informações do MS, no fim de 2013, foram contabilizados 104 acor-
dos para a produção de 97 produtos em saúde em território brasileiro, envolvendo 
dezenove laboratórios públicos e sessenta privados – trinta de capital nacional e 
trinta estrangeiros, com geração de economia de R$ 4,1 bilhões a.a. para o governo 
federal (Brasil vai..., 2013).

Financiamentos para inovação e P&D

O problema do financiamento inovativo está na incerteza inerente ao processo 
de P&D. Esse elevado risco tende a reduzir o volume privado de recursos e ele-
var os critérios para a qualificação dos pedidos de empréstimos. Nesse sentido, 
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frequentemente as fontes de investimentos das empresas ficam dependentes de 
recursos próprios ou de financiamentos públicos.20 

No caso do financiamento público para a inovação, a disponibilidade de recursos 
advém majoritariamente da Finep, do CNPq, do BNDES – como já apresentado 
na linha de financiamento Profarma –, e das Fundações de Assistência à Pesquisa 
Estaduais (FAPs). Mesmo sendo o BNDES o garantidor de investimentos em outras 
áreas que não são foco tecnológico, a criação de infraestrutura para as empresas 
atinge de alguma forma seu fluxo de caixa e permite um maior autofinanciamento 
nas inovações. Quanto à Finep, o financiamento é realizado via fundos setoriais, 
com o intuito de promover capacitação em ciência e tecnologia para indústrias, 
universidades e IPs. Considerando as universidades e os ICTs, a situação é ainda 
de maior dependência: por não ter recursos próprios, o financiamento por meio do 
CNPq, da Finep e das FAPs é a principal fonte de geração de capacitação tecnológica. 

Demais ações para promoção do SSI Saúde

Entre as demais políticas que têm efeito sobre o SSI Saúde, podem ser destacadas 
as seguintes.

1) Ciência sem Fronteiras: constitui-se em um programa de promoção 
da ciência, tecnologia e inovação criado em 2011 pelo governo federal 
brasileiro. O incentivo dessas três áreas se dá através do intercâmbio e da 
mobilidade internacional de alunos e pesquisadores disponíveis a estabe-
lecer uma relação de conhecimento que possibilitem a competitividade 
do país e a capacitação tecnológica.

2) Revisão da Resolução no 2 da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos  (CMED): essa alteração trata do Coeficiente de Adequação 
de Preços (CAP), um desconto mínimo que passa a ser obrigatório nas 
vendas de algumas categorias de medicamentos ao setor público, por 
parte de todos os ofertantes dos produtos, sejam empresas distribuidoras, 
produtoras, representantes e farmácias. O CAP, que ficou definido em 
24,69% é aplicado sobre o preço de fábrica que resulta no preço máximo 
a ser cobrado do governo. A política tem efeito sobre as possibilidades de 
uso do poder de compra do estado para promoção de políticas industriais.

3) Revisão do Marco de Acesso à Biodiversidade: discussão para revisão da 
Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, que desde sua origem tem sido 
bastante criticada pela comunidade científica nacional.

20. De acordo com a pesquisa realizada por Paranhos (2012), o financiamento não é suficiente para promover a inovação 
e o desenvolvimento nas empresas farmacêuticas. As empresas que conseguem financiamento do governo são aquelas 
que já possuem um projeto de inovação, de forma que os instrumentos parecem não ser eficazes no fomento para que 
novas empresas comecem a inovar. De acordo com uma empresa, “todos os editais que ganhamos são produtos que 
a gente já vinha trabalhando, já tem todas as informações” (Paranhos, 2012, p. 189). 
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3.2.3 Instituições de pesquisa

Os institutos de pesquisa no Brasil foram criados pelo governo na promoção 
da saúde pública, em particular o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Butantã e 
o Instituto Biológico (Ribeiro, 2001). Junta-se a esses o Instituto Manguinhos, 
no Rio de Janeiro, no final do século XIX, por uma iniciativa do governo federal 
(Camargo e Sant’anna, 2004).

Desde a última década, políticas de fomento à capacitação científica têm sido 
objeto de investimentos no Brasil, com ênfase na capacitação e formação de recursos 
humanos, no estabelecimento de redes de instituições de excelência científica e no 
aumento e na modernização dos institutos.

Em relação ao primeiro aspecto destacado, entre 1996 e 2008, o país vislum-
brou um crescimento de 278% no número de doutores titulados em território 
nacional, em uma média de 11,9% a.a. (só em 2008, foram titulados 10.705 
doutores). Na grande área de ciências da saúde, esse crescimento foi congruente à 
média, no valor de 11,8% a.a, com uma participação no total de doutores titulados 
em 2008 de 18,9% (Brasil, 2010). A maior parte desses profissionais é formada21 e 
empregada em instituições públicas, dado o próprio processo de desenvolvimento 
do sistema de inovação brasileiro (Paranhos, 2012; Brasil, 2010).

A evolução na formação de recursos humanos reflete diretamente no estoque 
de capacitação científica nacional.22 Segundo dados da base do Diretório dos Grupos 
de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq), a base de dados nacional que melhor retrata 
a estrutura científica brasileira,23 houve no período 2002/2010 um aumento de 
81% no número de grupos de pesquisa cadastrados na base; na grande área de 
ciências da saúde, esse aumento foi similar, de 82%. 

Tais resultados têm elevado o potencial científico brasileiro, estabelecendo 
assim o país entre os países com alta produtividade científica. Segundo Nicolsky 
(2014), o Brasil ocupava, em 2007, a 15o posição mundial na publicação de artigos 
científicos, com mais de 16 mil artigos publicados e 2% da participação mundial. 

Ainda, segundo Chaves e Póvoa (2010), essa produtividade científica se 
apresenta de maneira mais latente em determinadas áreas científicas, com ênfase 
nas grandes áreas de ciências biológicas e da saúde. Em estudo comparativo das 

21. Aproximadamente 90% dos títulos de doutor concedidos no ano de 2008 são de instituições públicas federais e 
estaduais (Brasil, 2010).
22. Segundo Brasil (2010), 77% dos titulados atuam nas áreas de educação e pesquisa.
23. A base do DGP/CNPq constitui o inventário dos grupos de pesquisa em atividade no país, abrangendo informações 
sobre recursos humanos, linhas de pesquisa, área do conhecimento, setores de atividade, produção científica e tecnológica 
dos pesquisadores, além dos padrões de interação com o setor produtivo. Esses grupos estão localizados em universi-
dades, instituições isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa científica, institutos tecnológicos, laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais, e algumas organizações não governamentais (ONGs) 
com atuação em pesquisa. 
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vantagens comparativas reveladas das nações, os autores encontraram que o Brasil 
possuía melhores resultados nessas áreas (além da grande área de agronomia) em 
comparação com o resto do mundo, ainda com um aumento dessa vantagem no 
período 2000-2008.

Essa relevância pode ser evidenciada também na análise da evolução das 
interações realizadas entre empresas e grupos de pesquisa da base DGP/CNPQ. 
Entre 2002 e 2010, o número de interações aumentou 174%; na grande área ci-
ências de saúde, esse aumento foi de 270%. Ou seja, se compararmos o aumento 
do número de grupos de pesquisa e de interações entre a média geral e a grande 
área de ciências da saúde, pode-se inferir que as instituições de pesquisa nas quais 
esses grupos estão filiados têm estabelecido maiores interações em busca de ciência 
e tecnologia, comparativamente às demais grandes áreas.24

Ainda, é relevante considerar a instituição da rede de Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia (INCT) em 2008. Foram criados 101 centros de pesquisa 
multicêntricos brasileiros com o objetivo de desenvolver pesquisa e tecnologia 
no âmbito da promoção de um catching-up científico e tecnológico brasileiro.  
Essa estratégia é estabelecida com a mobilização e agregação dos melhores grupos 
de pesquisa nas suas áreas específicas.

O programa é conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), por meio do CNPq, em parceria com a Capes, BNDES e diversas fun-
dações de amparo à pesquisa estaduais.25 

Os 101 INCTs foram selecionados a partir de edital específico, e a dis-
tribuição regional após essa seleção mostra que a região Norte sedia oito 
institutos, o Nordeste quatorze, o Centro-Oeste três, a região Sul treze e o 
Sudeste 63. Os projetos estão distribuídos em dezenove áreas consideradas 
estratégicas, entre essas áreas tradicionais de inovação em saúde (biotecnologia, 
fármacos, biomedicina, atenção à saúde etc.) e outras áreas correlatas, como as 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). Em uma análise preliminar 
do escopo de trabalho de todos os INCTs, pode-se verificar que do total de 
101 institutos, 38 podem ser classificados como institutos ligados à ciência e 
inovação em saúde (37,6% do total). Desse total, 25 institutos (65,8%) estão 
localizados na região Sudeste.

24. Trabalhos já identificaram que para a área de saúde há problema de grande subestimação das interações existentes, 
tendo em vista que parte delas acontece com hospitais (Rapini et al., 2006; Hicks e Katz, 1996). Neste caso, o cresci-
mento identificado é ainda mais expressivo. 
25. Fundação de Assistência à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); do Amazonas (Fapeam); de Minas Gerais 
(Fapemig); de Santa Catarina (Fapesc); do Rio de Janeiro (Faperj); e do Pará (Fapespa).
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Apesar dessa reflexão apontar a relevância científica das instituições de pes-
quisa brasileira nas ciências da saúde, essa posição singular não retrata a realidade 
nacional no que tange à competitividade mundial. Em nível geral (ou seja, o total 
de patentes), em 2006, o Brasil ocupava a 29o posição no ranking de patentes 
depositadas no USPTO (órgão americano de propriedade intelectual), com 341 
patentes. Se for considerado o ranking mundial de patentes triádicas,26 o posicio-
namento nacional não é muito diferente: 26o posição, com 0,11% do total de 
patentes (Albuquerque et al., 2010).

É certo que o patenteamento é uma estratégia utilizada de maneira diferenciada 
entre os setores, mas se mostra ainda mais importante no SSI Saúde, pois é um 
dos instrumentos mais utilizados para garantir lucros monopolísticos na indústria 
farmacêutica.27 Chaves e Póvoa (2010) analisam informações do Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual (Inpi) e verificam que foram depositadas, no período 
entre 2000 e 2005, 107 patentes relacionadas à fabricação de medicamentos para 
uso humano, e 105 patentes relacionadas à fabricação de aparelhos e instrumentos 
para usos médico-hospitalares; tais classes de atividade econômica ocupam a 19a 

e 20a posição no ranking por Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE), no período supracitado. Albuquerque et al. (2010) apontam que o setor 
de farmacêuticos e cosméticos tem o estoque de 1.404 patentes no Inpi no período 
1980-2005, ou 1,3% do total depositado.

E, apesar de se tratar de uma estratégia realizada pelo agente inovador, as ca-
racterísticas inerentes ao SSI Saúde garantem que a participação das instituições que 
realizam ciência também seja crucial no processo de patenteamento da tecnologia, 
de forma que mesmo incipiente, o resultado para o SSI da Saúde seja dependente 
da base científica estabelecida e dos institutos de pesquisa e universidades que neles 
atuam. Segundo Chaves e Póvoa (2010), as universidades e instituições de ciência 
e tecnologia são responsáveis por 14,5% das patentes do subdomínio tecnológico 
farmacêutico-cosméticos, 7,1% do subdomínio biotecnologia e 6,7% do subdo-
mínio engenharia médica. Ainda segundo os autores, a participação da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesse estoque é emblemática.

26. Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), patentes triádicas são aquelas 
submetidas simultaneamente aos três mais importantes escritórios de patentes atualmente: European Patent Office 
– EPO (Europa), U.S. Patents and Trademark Office – USPTO (Estados Unidos) e Japan Patent Office – JPO (Japão).  
O objetivo dessa estratégia metodológica é eliminar a superestimação que os residentes dos Estados Unidos podem 
apresentar na análise das patentes concedidas pelo USPTO.
27. Os altos custos de P&D e baixos custos de imitação garantem que agentes que realizam inovação recorram ao 
sistema de propriedade intelectual sempre que realizam uma nova descoberta. Tal barreira institucional-legal à imitação 
permite às empresas detentoras de patente o poder de mercado de determinado produto durante certo período de 
tempo, possuindo o monopólio da oferta. Assim, é usual imaginar que a descoberta científica passível de se tornar um 
produto ou processo novo para o mercado farmacêutico seja patenteado.
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4  CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DE CT&I NACIONAL VOLTADA 
PARA SAÚDE

A discussão anterior realizada com a apresentação dos SSI Saúde do Reino  
Unido, da Índia e do Brasil demonstra que, em comum, a estrutura de seus sistemas 
setoriais de inovação é conformada com a participação ativa de institutos e labora-
tórios de pesquisa. O surgimento das primeiras indústrias, o crescimento histórico 
e a capacitação inovativa e competitiva empreendida nesses sistemas apontam que 
a existência de sólidas instituições de pesquisa foi crucial para essa capacitação.

De posse dessa afirmação, este capítulo apresenta as informações sobre o 
levantamento empreendido pela pesquisa definida no âmbito deste livro, consi-
derando especificamente a infraestrutura científica entendida como relevante na 
definição de um Sistema Setorial de Inovação da Saúde no Brasil. A metodologia 
de classificação da infraestrutura voltada ao SSI Saúde foi feita por meio de uma 
análise minuciosa de todas as infraestruturas científicas da base de dados, com 
realização de análises particulares e consultas a especialistas. Após essa primeira 
etapa, ainda foi considerada a análise detalhada de laboratórios autodenominados 
da grande área de ciências biológicas com o intuito de verificar se a atuação em 
pesquisa básica dessas infraestruturas também é direcionada à saúde. Esse processo 
também foi acompanhado por especialistas da área.

O resultado desse processo de classificação é a definição de um total de 412 
infraestruturas científicas de pesquisa voltadas à saúde, o que corresponde a 23,35% 
do total das infraestruturas analisadas na totalidade da pesquisa apresentada neste 
livro. Essas infraestruturas estão localizadas em 63 instituições no território na-
cional, em um total de 58.579,84 m2 de área física. São infraestruturas recentes, 
com 83% dos laboratórios apresentando início da operação a partir da década de 
1990, e 58% a partir dos anos 2000.

Os subtópicos a seguir irão elencar características importantes dessas infraes-
truturas, com especial interesse sobre a regionalidade, tipo de serviços realizados, 
área de atuação, capacitação científica e de recursos humanos, adequação da in-
fraestrutura e a percepção dos usuários desses laboratórios.

4.1 Características gerais da infraestrutura de pesquisa 

4.1.1  Distribuição regional da infraestrutura científica: quantitativo, área física e 
recursos humanos

A tabela 3 apresenta as primeiras informações sobre características gerais 
da infraestrutura científica em saúde da base de dados com um recorte de 
viés regional.
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TABELA 3
Informações por distribuição regional (regiões federativas)

Região
Infraestrutura 
(quantidade)

(%)
Área física 

(m²)
(%)

Número médio 
da área física

Número de 
pesquisadores

(%)
Número 
médio de 

pesquisadores

Centro-Oeste 29 7,1 2.753,16 4,7 94,94 102 5,3 3,52

Nordeste 21 5,1 2.752,03 4,7 131,05 86 4,5 4,10

Norte 12 2,9 2.484,62 4,2 207,05 28 1,5 2,33

Sudeste 255 62,0 40.033,38 68,3 156,99 1.231 63,7 4,83

Sul 94 22,9 10.566,55 18,0 112,41 487 25,2 5,18

Total 412 100,0 58.589,74 100,0 142,55 1.934 100,0 4,71

Elaboração dos autores.

As informações apresentadas na tabela 3 apontam a relevância da região 
Sudeste no número de infraestrutura científica e no quantitativo de pesquisadores 
usuários dessas infraestruturas. A soma das infraestruturas locadas nas Unidades 
Federativas (UFs) pertencentes a essa região respondem por 62% e 63,7% do total 
de infraestrutura e de pesquisadores usuários, respectivamente.

No extremo oposto, há clara disparidade das infraestruturas localizadas nas 
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Nessas regiões, o número total somado de 
infraestruturas é de 15,1%, com área física média e número médio de pesquisadores 
por infraestrutura menores que a média nacional (com exceção para a área física média 
da região Norte). Aliás, o resultado para a região Norte é emblemático, pelo pequeno 
número total de infraestrutura científica (doze unidades), mas que possuem a maior 
média de área física nacional com a menor média de pesquisadores por infraestrutura.

Essas constatações regionais são corroboradas pelo recorte no nível das UFs, 
apresentado na tabela 4. 

TABELA 4
Informações por distribuição regional – Unidades Federativas

Estados
Número de 
instituições

Número de 
infraestruturas

Área física (m²) Área física média (m²)

Centro-Oeste        

Distrito Federal 3 13 1.837,2 141,3

Goiás 2 2 80,0 40,0

Mato Grosso do Sul 1 14 836,0 59,7

Nordeste        

Alagoas 1 2 85,0 42,5

Bahia 7 11 1.877,8 170,7

Paraíba 1 2 – –

Pernambuco 1 5 789,0 157,8

Sergipe 1 1 – –

(Continua)



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil142 | 

Estados
Número de 
instituições

Número de 
infraestruturas

Área física (m²) Área física média (m²)

Norte        

Amazonas 2 11 2.413,0 219,4

Pará 1 1 72,0 72,0

Sudeste        

Minas Gerais 7 60 7.509,9 125,2

Rio de Janeiro 6 110 12.085,5 109,9

São Paulo 14 85 20.437,7 240,4

Sul        

Paraná 2 31 3.411,1 110,0

Rio Grande do Sul 10 39 4.160,0 106,7

Santa Catarina 4 25 2.995,5 119,8

Total 63 412 58.589,7 142,6

Elaboração dos autores.

Tais observações indicam elevada concentração também em nível estadual, 
com importância quantitativa principalmente para as infraestruturas localizadas 
nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa concentração deve ser entendida 
pela própria evolução da dinâmica econômica e do estabelecimento dos pilares do 
sistema de inovação da saúde brasileiro. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 
são historicamente os dois principais centros dinâmicos nacionais; o primeiro pela 
relevância econômica, e o segundo pela relevância política até a mudança da capital 
para Brasília. Assim, conforme descrito na apresentação da evolução histórica do 
SSI Saúde nacional, o estabelecimento dos primeiros centros de pesquisa em saúde, 
datados do início do século passado, foram estabelecidos nesses estados da Federação.

Essa capacitação prévia aliada ao dinamismo do mercado consumidor esta-
beleceu pilares sólidos para que o crescimento da indústria farmacêutica nacional 
fosse concentrado locacionalmente sobretudo nesses estados.28 Nessa mesma via 
pode ser entendida a concentração das infraestruturas científicas. 

Entre os demais estados, destacam-se Minas Gerais e os outros estados 
da região Sul, corroborando a conformação geográfica apresentada na tabela 3.  
É interessante ainda verificar as infraestruturas estabelecidas no estado do Amazonas, 
pois tal capacitação científica parece ser a única que não está ligada às capacitações 
econômicas e à relevância regional. Esta deve ser explicada pela potencialidade 
natural da região por meio da atuação do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), estabelecido na década de 1950 e que é referência mundial em 
biologia tropical (nove infraestruturas do estado são de responsabilidade do Inpa).

28. Segundo informações da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE), 
São Paulo e Rio de Janeiro possuem a maior quantidade de estabelecimentos e emprego das empresas pertencentes 
à indústria farmacêutica nacional.

(Continuação)



A Infraestrutura Científica em Saúde  | 143

4.1.2 Campo científico dos laboratórios que atuam na área

A tabela 5 apresenta informações sobre a atuação da infraestrutura científica em 
saúde nas distintas grandes áreas do conhecimento.

TABELA 5
Informações por grande área do conhecimento

Grande área do 
conhecimento

Infraestrutura 
(quantidade)

(%)
Área física 

(m²)
(%)

Número 
médio da 
área física 

(m²)

Número de  
pesquisadores

(%)
Número 
médio de 

pesquisadores

Ciências agrárias 25 4,7 6.868 3,2 274,73 141 5,4 5,6

Ciências biológicas 309 57,4 118.806 55,2 384,49 1377 52,4 4,5

Ciências exatas e 
da terra

39 7,3 24.343 11,3 624,18 188 7,2 4,8

Ciências da saúde 134 24,9 34.332 16,0 256,21 700 26,6 5,2

Engenharias 31 5,8 30.830 14,3 994,51 224 8,5 7,2

Total 538 100 215.179 100 399,96 2630 100 4,9

Elaboração dos autores.

Cabe destacar que a contagem do número de infraestrutura, da área física 
e do número de pesquisadores (e também dos seus respectivos valores médios) é 
diferente do quantitativo das tabelas citadas anteriormente pela questão da dupla 
contagem de infraestruturas, visto que alguns laboratórios de pesquisa declaram 
atuar em mais de uma área do conhecimento.

Como esperado, as principais áreas científicas declaradas pelos respondentes 
responsáveis pela infraestrutura são as grandes áreas de ciências biológicas e de ci-
ências da saúde, tanto na quantidade de infraestrutura científica quanto no número 
total de pesquisadores. Esses laboratórios informaram realizar pesquisas em 188 
áreas científicas distintas da saúde, com grande variedade nos tipos de pesquisa 
desenvolvidos. A ênfase, porém, pode ser dada às áreas de microbiologia aplicada 
(representando 5,46% da infraestrutura da área de saúde), fisiologia de órgãos e 
sistemas (3,68%), biologia e fisiologia dos micro-organismos (3,08%), imunologia 
celular (2,97%); clínica médica (2,85%) e química de macromoléculas (2,58%).

4.1.3  Número de laboratórios multiusuários (número de infraestruturas abertas ou não 
a usuários externos) e multidisciplinares 

O recorte por grande área do conhecimento ainda pode ser útil para analisar as 
especificidades das infraestruturas científicas quanto à sua disponibilidade ao uso 
de usuários externos (laboratório multiusuário) ou ainda quanto à sua multidisci-
plinaridade. Essas informações são disponibilizadas na tabela 6. Cabe relembrar a 
dupla contagem nas informações sobre as infraestruturas. 
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TABELA 6 
Informações infraestrutura multiusuário e multidisciplinar por grande área do 
conhecimento

Grande área do 
conhecimento 

Infraestrutura 
(Quantidade)

Multiusuários
Multiusuário

(%) 
Multidisciplinares

Multidisciplinar
(%) 

Ciências exatas e 
da terra

39 29 74,36 30 76,92

Ciências biológicas 309 255 82,52 85 27,51

Engenharias 31 23 74,19 28 90,32

Ciências da saúde 134 100 74,63 66 49,25

Ciências agrárias 25 19 76,00 21 84,00

Total 538 426 79,18 230 42,75

Elaboração dos autores.

Quanto à existência de infraestruturas multiusuárias, pode-se inferir que em 
todas as grandes áreas do conhecimento a permissão de acesso de pesquisadores 
externos ao uso do laboratório incide sobre a maioria das observações, em uma 
média geral de 79,18% de infraestruturas abertas à utilização externa. Apesar dessa 
porcentagem ser maior para laboratórios da grande área de ciências biológicas, o 
valor percentual de laboratórios abertos para todas as grandes áreas foi expressivo.

A proximidade no tipo de acesso dá lugar a uma clara diferenciação na multi-
disciplinaridade da pesquisa científica nas distintas grandes áreas do conhecimento. 
Infraestruturas das áreas de ciências biológicas e ciências da saúde, justamente as 
áreas científicas que possuem a maior quantidade de infraestrutura científica voltada 
à saúde, possuem uma menor quantidade de infraestruturas multidisciplinares vis 
à vis às demais áreas. Apenas 42,75% das infraestruturas científicas da saúde são 
apontadas como infraestruturas multidisciplinares, com uma porcentagem ainda 
menor para a grande área de ciências biológicas (27,51%).

Ou seja, apesar de ser identificada uma grande gama de áreas de pesquisa da 
saúde realizadas nesses laboratórios (188 áreas de pesquisa conforme discutido no 
tópico 4.1.2), os laboratórios das principais grandes áreas do SSI Saúde brasileiro 
possuem maior grau de especialização científica, se comparado a laboratórios de 
demais grandes áreas. Esse resultado é até uma indicação do motivo da presença de 
alguns laboratórios das demais grandes áreas (ciências exatas e da terra, engenharias e 
ciências agrárias) na infraestrutura da saúde: são laboratórios que realizam pesquisas 
em distintas áreas do conhecimento, entre elas a saúde, sendo bem provável que 
essa área não seja o principal objetivo de existência do laboratório (ao contrário do 
que se espera que aconteça em ciências biológicas e ciências da saúde).
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4.2 Recursos humanos

4.2.1  Equipe técnica: número de pesquisadores, estudantes e técnicos por nível de formação

A tabela 7 apresenta informações sobre os recursos humanos que utilizam as infra-
estruturas científicas voltadas à saúde. As informações são concernentes à titulação 
máxima, ao tipo de vínculo estabelecido e ao tempo de dedicação disponível para o 
trabalho nas pesquisas realizadas nessas infraestruturas. Os dados apontam padrões 
bastante específicos dos recursos humanos envolvidos nas atividades de pesquisa: 
titulação máxima majoritária de doutores (80,4%), em sua maioria são servidores 
públicos (58,3%) que despendem mais de trinta horas semanais nas atividades 
de pesquisa realizadas nos laboratórios (61,6%). Do lado oposto, verifica-se a 
existência de uma quantidade considerável de recursos humanos com vinculação 
remuneratória estabelecida por bolsa (20,5%) e tempo de atividade de menos de 
dez horas semanais (24,4%).

TABELA 7 
Recursos humanos: titulação máxima, tipo de vínculo e tempo de dedicação

Variáveis selecionadas Total
Total 
(%)

Titulação    

Doutorado 1.436 80,6

Mestrado 197 11,1

Graduação 76 4,3

Outros 73 4,1

Total 1.782 100,0

Tipo de vínculo Total Total (%)

Bolsista 396 20,5

Celetista 217 11,2

Outro 142 7,3

Pesquisador visitante 51 2,6

Servidor público 1.128 58,3

Total 1.934 100,0

Tempo de dedicação Total Total (%)

Até 10h semanais 471 24,4

Mais de 20h a 30h semanais 84 4,3

Mais de 10h a 20h semanais 188 9,7

Mais de 30h semanais 1.191 61,6

Total 1.934 100,0

Elaboração dos autores.
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Esse padrão é bastante condizente com a dinâmica da P&D em saúde do 
Brasil, majoritariamente ligada à atuação pública. Os laboratórios apontam tal 
condição com a atuação de pesquisadores do serviço público – na sua maioria 
professores federais – e bolsistas de pós-graduação (principalmente mestrado) na 
pesquisa de seus trabalhos científicos.

Os responsáveis pelas infraestruturas ainda foram indagados a responder 
informações sobre as suas percepções em relação à adequação da qualidade e 
quantidade de recursos humanos empregados nas infraestruturas. A resposta a tal 
pergunta é apresentada na tabela 8.

TABELA 8 
Percepção de adequação às necessidades de pesquisa – variáveis selecionadas
(Em %)

Variáveis selecionadas Adequado Pouco adequado Inadequado Não se aplica

Formação dos pesquisadores 44,94 33,63 18,75 2,68

Número de profissionais – apoio 
técnico

69,35 18,15 4,17 8,33

Qualificação dos profissionais 73,81 5,06 0,89 20,24

Número de pesquisadores 23,21 30,65 44,05 2,08

Elaboração dos autores.

A análise da tabela 8, feita em conjunção com sua predecessora, revela uma 
informação importante sobre os recursos humanos usuários da infraestrutura nacio-
nal em saúde: a adequação na quantidade de pesquisadores tem se mostrado uma 
necessidade mais premente aos responsáveis pela infraestrutura que a qualidade da 
formação e até mesmo o número de profissionais de apoio técnico.

A tabela 7 dá suporte a essa constatação ao apontar que a maioria dos pesqui-
sadores possui titulação de doutor. A comprovação da percepção dos responsáveis 
demonstra que apesar das políticas de aumento da formação de pessoal científico 
ter se consolidado nos últimos anos (como evidenciado no tópico 2 deste capítulo), 
ainda há a necessidade de incremento no número de pesquisadores. Isto evidencia 
também a provável dificuldade de contratação de novos pesquisadores por parte 
dos institutos de pesquisa.

4.2.2 Produção científica e tecnológica dos pesquisadores dos laboratórios

Os dados sobre a produção científica e tecnológica dos pesquisadores vinculados às 
infraestruturas foram tabulados a partir do link entre os pesquisadores declarados 
atuantes e seus respectivos currículos lattes. Foram consideradas publicações e pa-
tentes cadastradas na base do currículo no CNPq até 2012. Como cada pesquisador 
pode ser atuante em mais de uma infraestrutura, a soma realizada na análise aqui 
apresentada pode sofrer de dupla contagem.
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Para os gráficos 1 e 2, foram classificadas a evolução do número de publicações 
em artigos (em periódicos nacionais e internacionais) e capítulos de livros (gráfico 1) 
e livros e patentes (gráfico 2) entre 2001 e 2012. O objetivo do desmembramento 
da análise dessas variáveis é somente a variação escalar entre elas; permitir todas em 
uma mesma figura poderia dificultar a leitura visual das informações.

GRÁFICO 1
Evolução do número de artigos e capítulos de livros (2001-2012)
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Elaboração dos autores.

GRÁFICO 2
Evolução do número de livros e patentes (2001-2012)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Livros Patentes

75

353

138

266

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elaboração dos autores.
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Um aspecto comum entre as bases é a verificação de um considerável aumen-
to no número de publicações e no número de patenteamento dos pesquisadores.  
A tabela 9 aponta o crescimento total e o crescimento médio anual para as séries 
temporais das variáveis. Na tabela 9, também foi incluída a informação sobre o 
crescimento médio entre 1991 e 2000.29

TABELA 9
Crescimento total e médio anual (1991-2000 e 2001-2012)

Variáveis
Total 1991-2000  

(%)
Média anual 1991-2000 

 (%)
Total 2001-2012  

(%)
Média anual 2001-2012 

 (%)

Artigos 128,90 8,63 143,92 8,44

Capítulos de livros 170,05 10,44 111,89 7,06

Livros 49,46 4,10 92,75 6,14

Patentes 673,52 22,70 370,67 15,12

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados extraídos apontam que a evolução nas variáveis pode ser vista 
já desde a década de 1990, resultado este do aumento das políticas de fomento 
à formação de recursos humanos científicos (Brasil, 2010; Paranhos, 2012).  
No caso das publicações, esse aumento se intensificou no período 2001-2012 
para os artigos e livros, e apresentou ligeira queda para os capítulos de livros.  
Esse aumento quantitativo, contudo, deve ser avaliado com base nas áreas de espe-
cialização da comunidade científica nacional. Segundo Chaves e Póvoa (2010), em 
2008, a especialização científica brasileira apresentava relevância em nível mundial 
principalmente nas áreas de pesquisa em doenças tropicais, não necessariamente 
as pesquisas com maior conteúdo tecnológico em saúde.

No caso do patenteamento, os resultados apontam uma evolução considerável 
nos dois períodos, mas com maior relevância para a década de 1990. Conclusões 
sobre esse aumento devem levar em consideração a modificação da legislação 
patentária derivada do acordo Trips, em 1996; a nova política de proteção inte-
lectual provocou um aumento no número de patenteamento com vistas à garantia 
de propriedade, como também verificado em Caliari, Mazzoleni e Póvoa (2013).

Isso significa que o aumento do patenteamento deve ser visto sobre duas 
óticas: primeiro, sobre o incremento tecnológico derivado das maiores capaci-
tações científicas dos pesquisadores e, segundo, pelas mudanças legislativas que 
fizeram com que se aumentasse o ímpeto de patenteamento com vistas à proteção 
de novos compostos químicos. Infelizmente, não há a possibilidade de separar 
esses dois efeitos pelas informações disponíveis. De qualquer forma, o aumento 

29. Esse período não foi incluído nos gráficos, pois não há informações para os anos, apenas a soma geral para a 
década de 1990.
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da capacitação científica parece ter um efeito positivo sobre a capacitação tecno-
lógica, principalmente por se estar tratando de um setor com forte dependência 
entre ciência e tecnologia. 

4.3 Equipamentos disponíveis

4.3.1  Valor médio estimado dos laboratórios analisados e valor dos equipamentos  
de pesquisa

A tabela 10 aponta os intervalos de valores das estruturas científicas em saúde, bem 
como o valor médio dos equipamentos em cada faixa de valor.

TABELA 10
Valor da infraestrutura e dos equipamentos de pesquisa

Valor estimado 
(Em R$)1

Infraestrutura 
(Quantidade)

(%)
Valor médio dos equipamentos 

(Em R$)1

Até R$ 500 mil 240 58,3 497.633,00

De R$ 500 mil a R$ 1 milhão 81 19,7 1.299.422,68

De R$ 1 milhão a R$ 3 milhões 52 12,6 1.332.264,75

De R$ 3 milhões a R$ 5 milhões 15 3,6 2.784.113,69

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões 12 2,9 4.629.001,22

De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões 7 1,7 3.951.098,32

De R$ 20 milhões a R$ 30 milhões 3 0,7 6.777.458,24

De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 2 0,5 21.579.532,99

Total 412 100 482.421.773,01

Elaboração dos autores.
Nota: 1 Referente ao ano de 2013.

Se no tópico anterior uma das constatações observadas nos dados foi a neces-
sidade de investimentos na contratação de novos recursos humanos, as informações 
apresentadas na tabela 10 evidenciam estruturas de pesquisa científica pequenas na 
sua maioria; 58,3% das estruturas tem valor médio dos equipamentos de pesquisa 
utilizados de até R$ 500 mil, e se forem considerados os valores até R$ 1 milhão, 
englobam-se 77,9% de todas as infraestruturas. Ainda, a soma dos valores médios 
dos equipamentos não ultrapassa R$ 500 milhões. 

A tabela 10 também evidencia a presença de dois institutos grandes, com 
infraestrutura de pesquisa considerável. O modelo econométrico proposto no final 
deste trabalho verifica a relação entre o valor das infraestruturas e a capacitação 
relativa avaliada pelos responsáveis da base (apresentada na análise da tabela 16), 
visto que a escala é uma variável considerada relevante em grande parte da litera-
tura da área.
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4.3.2 Principais fontes de financiamento dos equipamentos disponíveis

Essas infraestruturas têm como fonte de financiamento majoritário a própria ins-
tituição onde estão locadas; 40,4% da renda anual desses laboratórios são disponi-
bilizadas pelas instituições. A discussão sobre o tipo de vínculo dos pesquisadores 
usuários desses laboratórios evidenciou que a infraestrutura científica da saúde 
brasileira é majoritariamente formada por instituições públicas (visto que 58% dos 
pesquisadores são servidores públicos). Isso aponta que o financiamento para esses 
laboratórios, por dependerem em grande parte da instituição à qual pertencem, 
apresentam grande participação da esfera pública.

TABELA 11
Valor de financiamento da infraestrutura por entidade financiadora

Entidade financiadora
Infraestrutura 
(Quantidade)

Renda 
(Em R$)1

Contribuição 
(%)

Própria instituição 147 142.112.653,00 40,4

Fundo Estadual de Amparo 251 66.700.537,00 19,0

CNPq 243 41.251.837,00 11,7

Finep 46 26.775.746,00 7,6

Outra 30 16.732.217,00 4,8

Petrobrás 18 14.410.063,00 4,1

Outra instituição pública 22 13.513.343,00 3,8

Capes 138 12.302.758,00 3,5

Prestação de serviços 35 11.102.646,00 3,2

Empresa privada 33 6.467.197,00 1,8

Outra empresa pública 4 352.000,00 0,1

Total 351.720.997,00 100

Elaboração dos autores.
Nota: 1 Referente ao ano de 2013.

Tal constatação é ainda justificada pelas demais fontes de financiamento. 
Em ordem decrescente de importância, pode-se verificar que fontes privadas de 
renda (evidenciadas na tabela 11 apenas pelas rubricas prestação de serviços30 e em-
presa privada) respondem por somente 5% dos financiamentos às infraestruturas 
científicas. Órgãos federais e estaduais de fomento às atividades científicas e tec-
nológicas (fundos de amparo estaduais, o CNPq e a Finep) são, após as próprias 
instituições, os principais financiadores dessa infraestrutura. Juntos, esses órgãos 
mais o financiamento interno correspondem a R$ 276,84 milhões financiados 

30. Considere que essa rubrica ainda nem representa necessariamente a prestação de serviços apenas para 
empresas privadas.
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(correspondendo a 78,7% do total). Se consideradas as outras instituições públicas 
não diretamente vinculadas ao fomento da pesquisa (Petrobrás, outra instituição 
pública, Capes, outra empresa pública) este montante chega a R$ 317,42 milhões 
(90,2% do total). 

4.4 Atividades desenvolvidas

4.4.1 Principais atividades desenvolvidas pela infraestrutura 

As principais atividades desenvolvidas nesses laboratórios são elencadas na tabela 12. 
Foram listadas e apresentadas aos respondentes as possibilidades de responderem 
sobre distintas intensidades de realização de atividades de pesquisa, de ensino, de 
desenvolvimento de tecnologias para o setor produtivo, de prestação de serviços e 
de atividades de extensão. Cabe lembrar que as respostas somadas em cada linha 
não correspondem à soma do número de infraestruturas da base de dados.31

TABELA 12
Intensidade de uso da infraestrutura por tipo de atividade

Intensidade de uso Contínuo Alguns dias da semana Alguns dias do mês Esporádico Total

Atividade de pesquisa 368 22 8 2 400

Atividades de ensino 200 81 42 54 377

Desenvolvimento de tecnologia 112 27 31 81 251

Prestação de serviço 74 21 16 104 215

Atividade de extensão 24 13 14 118 169

Outra 18 5 4 3 30

Elaboração dos autores.

As respostas apontam que as infraestruturas apresentam a tendência de serem 
mais especializadas em atividades de pesquisa, com relevância de uso para ativida-
des de ensino e, em menor monta, para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Deve-se verificar nessa ordem hierárquica que as atividades de pesquisa, além 
de serem as que apresentaram maior intensidade de uso, possuem o menor número 
de respostas em intensidades menos contínuas (apenas 8% das respostas não foram 
sobre a rubrica contínua), e também o maior número de laboratórios respondentes 
(quatrocentas observações, ou seja, 97,08% do total de 412 laboratórios).

Atividades de ensino também obtiveram alta taxa de resposta, mas tal uso se 
apresenta com maior frequência como atividade secundária dos laboratórios, com 

31. Isso pode acontecer porque alguns laboratórios não realizam a atividade perguntada, ou porque não foi respondido 
sobre aquele assunto (variável missing).
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uso menos contínuo das instalações; 47% dos respondentes consideram utilizar 
as instalações para esse fim de maneira intermitente. A observação do uso para o 
desenvolvimento de novas tecnologias também apresenta menor intensidade de 
uso. Além de apenas 60,9% dos respondentes afirmarem utilizar as instalações 
dos laboratórios para esse fim, seu uso é, na maioria do tempo, também eventual: 
55,3% dos respondentes admitem utilizar o laboratório para esse fim no máximo 
alguns dias da semana, com viés para a resposta esporádico (32,3%). 

A prestação de serviços, que representa atividades pontuais menos complexas 
e com limitado fluxo de conhecimento entre as partes, é menos relevante na in-
fraestrutura de saúde. Somente 34,4% da prestação de serviços acontece de forma 
contínua e quase metade acontece de forma esporádica (48,4%).

4.4.2  Prestação de serviços e número de infraestruturas acreditadas versus modalidade 
de acreditação

De acordo com a tabela 12, 52,2% das infraestruturas científicas da saúde 
(215 laboratórios) declararam prestar serviço a alguma instituição ou agente 
externo. Esse número já demonstra a baixa relevância da utilização dos labo-
ratórios para essa atividade fim. Mas, ainda para corroborar esse resultado, 
pode-se verificar que 65,6% das infraestruturas realizam a prestação de serviços 
de maneira descontínua. 

A observação dos clientes desses laboratórios apresenta certa diversidade de 
instituições e agentes que utilizaram os serviços. Das 412 infraestruturas, 25,2% 
declararam prestar serviços a empresas, 18,2% ao governo e 48,3% a demais 
pesquisadores.

Esse viés dos clientes, com maior relevância aos pares científicos no uso das 
instalações, associado ao maior uso dos laboratórios para atividades de pesquisa 
evidenciado no subtópico anterior, é corroborado pela análise da quantidade de 
infraestruturas acreditadas para distintos serviços, especificamente serviços de cali-
bração, de ensaio e demais modalidades. Apenas 10% das infraestruturas científicas 
da saúde realizam algum tipo de acreditação para os serviços de ensaio (8%).

TABELA 13
Infraestruturas acreditadas por tipo

Tipo de acreditação Infraestrutura acreditada
Total 
(%)

Calibração 7 1,7

Ensaio 37 9,0

Demais modalidades 23 5,6

Total 41 10,0

Elaboração dos autores.
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Esses resultados somados parecem denotar um direcionamento específico 
do SSI Saúde brasileiro, no qual as infraestruturas se apresentam especificamente 
especializadas nas atividades de pesquisa e, mesmo quando declaram realizar alguma 
prestação de serviços, é feita principalmente para outros pesquisadores. É justamente 
esse viés de serviço que define a baixa relevância da necessidade das infraestruturas 
apresentarem acreditação nos distintos tipos considerados.

4.4.3  Detalhamento do número de infraestruturas que prestam diferentes tipos de 
serviços por público atendido pelo serviço (empresas, universidade, governo, 
outros, total)

O detalhamento dessas constatações pode ser verificado na tabela 14, na qual são 
elencados os diferentes tipos de serviços prestados pelas infraestruturas para os 
distintos usuários apresentados: governo, pesquisadores e empresas.

A tabela 14 é classificada em ordem decrescente do quantitativo de serviços 
prestados por tipo de serviço. No questionário, foi solicitado aos respondentes 
identificarem a presença ou ausência de prestação de serviços em dezoito distintas 
categorias, mas a tabela 14 aponta os serviços que somaram conjuntamente 90% 
dos serviços prestados (dez categorias), apesar da linha total apresentar a totalidade 
de respostas.

TABELA 14 
Tipos de serviço técnico científico e público atendido

Tipo Governo
Governo 

(%)
Pesquisadores

Pesquisadores 
(%)

Empresas
Empresas 

(%)
Total

Total 
(%)

Consultoria e assessoria 
técnico-científicas

49 34,5 90 18,9 51 18,8 190 17,6

Ensaios e testes 24 16,9 95 20,0 52 19,1 171 15,8

Exames laboratoriais 33 23,2 68 14,3 30 11,0 131 12,1

Análise de materiais 16 11,3 73 15,4 36 13,2 125 11,6

Desenvolvimento e aper-
feiçoamento de processos

13 9,2 39 8,2 30 11,0 82 7,6

Desenvolvimento e aper-
feiçoamento de produtos

10 7,0 36 7,6 32 11,8 78 7,2

Acesso a banco de células, 
microrganismos etc.

5 3,5 45 9,5 7 2,6 57 5,3

Informação tecnológica 10 7,0 28 5,9 17 6,3 55 5,1

Análise de propriedades 
físico-químicas

6 4,2 29 6,1 18 6,6 53 4,9

Elaboração e testes de 
protótipos

3 2,1 23 4,8 12 4,4 38 3,5

Total 142 475 272 1079 100,0

Elaboração dos autores.
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Novamente, na verificação do público atendido, pode-se identificar a rele-
vância da prestação de serviços para pares científicos pesquisadores, com 44% dos 
serviços prestados. Em relação aos tipos de serviços prestados, nota-se um viés para 
relacionamentos esporádicos de interação, com a prestação de serviços comerciais 
de consultoria e assessoria técnico científica, de ensaios e testes, exames laboratoriais 
e análises de materiais. Atividades de cunho tecnológico – desenvolvimento de 
tecnologia de produtos e processos – representaram apenas 14,8% das prestações 
de serviços desenvolvidas pelos laboratórios.

4.4.4 Atividades de cooperação desenvolvidas pelos laboratórios

As atividades de cooperação indicadas pelos respondentes ratificam as especificidades 
do SSI Saúde brasileiro, com o viés para atividades de pesquisa e baixa interação com 
o setor produtivo. As atividades de cooperação foram classificadas com relevância 
alta, média e baixa e a última coluna apresenta a porcentagem de laboratórios que 
apresentaram resposta em relação ao total da infraestrutura.

As atividades de cooperação são realizadas em sua maioria com agências 
de fomento à pesquisa nacionais (80,1%), instituições de pesquisa brasileiras 
(89,08%) e estrangeiras (66,99%), com ênfase de valores de relevância alta para 
as duas primeiras entidades. A cooperação com empresas brasileiras e estran-
geiras é realizada por uma parcela pequena dos laboratórios e, mesmo assim, 
a maioria dos laboratórios (nos dois casos) indica a relevância baixa para esse 
tipo de cooperação.

TABELA 15
Atividades de cooperação

Atividade Alto Médio Baixo Total
Total de infraestrutura

(%)

Cooperação com agências de fomento brasileiras 241 76 13 330 80,10

Cooperação com agências de fomento internacionais 44 43 69 156 37,86

Cooperação com empresas brasileiras 41 59 61 161 39,08

Cooperação com empresas estrangeiras 14 13 58 85 20,63

Cooperação com instituições brasileiras 214 133 20 367 89,08

Cooperação com instituições estrangeiras 124 92 60 276 66,99

Elaboração dos autores.

4.5 Situação atual

As tabelas 16, 17 e 18 sumarizam a situação atual dos laboratórios de saúde, em 
termos da capacidade técnica, período de modernização e condições de trabalho. 
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4.5.1 Avaliação dos coordenadores sobre a situação atual dos laboratórios

Na tabela 16, os coordenadores dos institutos de pesquisa avaliaram a capacidade 
técnica de suas infraestruturas em relação às estruturas no exterior e no Brasil. 
Esta avaliação teve como parâmetro o grau de compatibilidade com estruturas do 
gênero dentro e fora do país. 

Apenas 10,9% dos coordenadores avaliaram seus laboratórios como avançados 
e compatíveis com infraestruturas semelhantes no exterior. Por sua vez, 22,3% 
dos coordenadores avaliaram seus laboratórios como avançados em relação aos 
padrões brasileiros, mas distante das melhores infraestruturas do gênero no exterior.  
A maior parte dos coordenadores (41,3%) avaliou a estrutura de seus laboratórios 
adequada e compatível com outras semelhantes no país, e 22,6% a avaliou como 
insuficiente em relação a outras do gênero no Brasil. Estas respostas indicam que 
os laboratórios da área de saúde, na sua maioria, estão capacitados para atender 
às necessidades de pesquisa brasileiras, mas podem estar defasados em relação às 
infraestruturas científicas internacionais.

TABELA 16
Avaliação da capacidade técnica

Avaliação
Infraestrutura 
(Quantidade)

Total 
(%)

Avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas do gênero 
no exterior

45 10,9

Adequada e compatível com a observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 170 41,3

Avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada 
nas melhores infraestruturas do gênero no exterior

92 22,3

Insuficiente em relação à observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 93 22,6

Não sabe 12 2,9

Total 412 100,0

Elaboração dos autores.

4.5.2 Período em que foi feito o último investimento significativo nos laboratórios

A tabela 17 apresenta o período no qual foi feito o último investimento signifi-
cativo nos laboratórios da área de saúde. Observa-se que 60% dos laboratórios 
realizaram investimentos recentes, entre 1 e 5 anos. Relembrando as informações 
apresentadas na tabela 11, foi permitido inferir que a maior parte dos recursos 
para a modernização provém de fontes públicas. Muitos destes recursos são dis-
ponibilizados por meio de editais, algo que certamente explica o elevado número 
de laboratórios com investimentos recentes. Por sua vez, 64 laboratórios (15,5%) 
realizaram investimentos entre 5 e 10 anos, e 44 (10,7%) entre 10 e 15 anos.  
Em 53 laboratórios não houve modernização nos últimos quinze anos, e esses la-
boratórios estão localizados em sua maioria na região Sudeste (36 infraestruturas).
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As informações das tabelas 16 e 17 se complementam na medida em que 
laboratórios modernos dão suporte à capacidade técnica, permitindo realizar 
pesquisas mais próximas da fronteira científica. A relação entre a modernização e 
a capacidade técnica dos laboratórios será evidenciada no modelo econométrico 
proposto na próxima seção. 

TABELA 17
Período de modernização

Período Infraestrutura (quantidade)
Total 
(%)

Até 1 ano 103 25,0

Entre 1 e 5 anos 148 35,9

Entre 5 e 10 anos 64 15,5

Entre 10 e 15 anos 44 10,7

Não houve 53 12,9

Total 412 100,0

Elaboração dos autores.

4.5.3 Avaliação dos coordenadores sobre as condições de trabalho 

Na tabela 18, os coordenadores avaliam as condições de trabalho dos laboratórios 
em relação aos insumos, equipamentos, manutenção e instalações físicas. Entre os 
itens mais bem avaliados pelos coordenadores estão os insumos: 87,2% avaliaram 
como muito bom e bom. Considerando que na categoria insumos são incluídos 
os insumos materiais e os insumos recursos humanos, essa informação é especial-
mente condizente com a resposta dada na tabela 8, sobre a qualidade satisfatória 
da formação dos profissionais atuantes na infraestrutura.

Em segundo lugar, está a manutenção, avaliada como boa e muito boa pelos 
coordenadores em um total de 73,3% das respostas. Mas, diferentemente dos 
insumos que tiveram semelhante avaliação muito boa e boa, a manutenção foi 
considerada muito boa apenas por 23,5%. Somente 10,0% dos coordenadores 
avaliaram os equipamentos como muito bons e 39,3% como bons, indicando que 
o esforço de modernização pode não estar vinculado à aquisição de equipamentos 
adequados às pesquisas. Por fim, as instalações físicas receberam as menores por-
centagens de uma avaliação positiva: 4,6% responderam que elas são muito boas 
e 22,8% avaliaram como boas.
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TABELA 18
Avaliação sobre condições de trabalho

Avaliação Insumos (%) Equipamentos (%) Manutenção (%)
Instalações 

físicas
(%)

Muito bom 182 44,2 41 10,0 97 23,5 19 4,6

Bom 177 43,0 162 39,3 205 49,8 94 22,8

Regular 35 8,5 146 35,4 89 21,6 179 43,4

Ruim 4 1,0 58 14,1 16 3,9 115 27,9

Não se aplica 14 3,4 5 1,2 5 1,2 5 1,2

Total 412 100,0 412 100,0 412 100,0 412 100,0

Elaboração dos autores.

4.5.4 Determinantes da capacitação técnica relativa

Neste tópico, é proposto um exercício econométrico como forma de verificar os 
determinantes da capacitação técnica relativa das infraestruturas científicas em 
saúde. A ideia é verificar se as modernizações implementadas recentemente ex-
plicam a percepção da capacitação das infraestruturas mais que a necessidade da 
escala das infraestruturas e a capacitação dos pesquisadores. A hipótese é de que 
a modernização em período recente tende a aumentar a probabilidade de uma 
infraestrutura ser avaliada como avançada ou suficiente, mas a escala do laboratório 
é o fator preponderante para essa classificação.

Na base de dados, as respostas dadas pelos responsáveis foram classificadas 
segundo a capacitação técnica relativa em cinco categorias distintas, como pôde 
ser verificado na análise da tabela 16. No modelo econométrico, porém, a opção 
adotada para a análise foi por um procedimento mais sintético, com o estabele-
cimento de três distintas categorias e a exclusão das respostas classificadas como 
não sabe, da seguinte forma. 

1) Capacitação técnica avançada: comporta as infraestruturas classificadas 
como avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas do 
gênero no exterior e avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda 
distante da observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior.

2) Capacitação técnica suficiente: infraestruturas classificadas como adequada 
e compatível com a observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil.

3) Capacitação técnica insuficiente: infraestruturas classificadas como insufi-
ciente em relação à observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil.
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As três distintas categorias serão comparadas separadamente, de forma a 
gerarem dois modelos econométricos em que a variável dependente é de resposta 
binária (0 ou 1), da seguinte forma:

Modelo 1

Capacidade técnica insuficiente: resposta 0;

Capacidade técnica avançada: resposta 1.

Modelo 2 

Capacidade técnica insuficiente: resposta 0;

Capacidade técnica suficiente: resposta 1.

Nos dois casos, o grupo de controle (grupo base) é o de capacitação técnica insu-
ficiente (dummy = 0). Os dois modelos propostos serão analisados por meio das 
técnicas econométricas logit e probit. Explica-se o motivo dessa escolha.

Os testes de normalidade Shapiro-Wilk e Shapiro-Francia foram realizados 
na variável dependente dos dois modelos e ambos indicaram que tais variáveis 
seguiam uma distribuição normal, o que justifica proceder com a utilização do 
modelo probit. Apesar disso, muitos pesquisadores optam pela estimação utili-
zando o modelo logit pela facilidade na interpretação dos coeficientes. Ademais, 
justifica-se a possibilidade de se utilizar o logit pelo teorema do limite central, visto 
que em grandes amostras a distribuição logística (do modelo logit) se aproxima 
da distribuição normal. 

Neste trabalho, para evitar quaisquer críticas sobre o método utilizado, optou-
-se pela estimação e apresentação dos resultados por meio das duas metodologias. 
As especificações algébricas das duas técnicas seguem a apresentação de Wooldridge 
(2002). As variáveis explicativas utilizadas nos dois modelos são as seguintes.

1) Valor da infraestrutura: tal variável foi estabelecida de maneira categórica 
no questionário, com infraestruturas presentes em oito classificações. Nesse 
modelo, utiliza-se uma definição mais limitadora, em duas categorias 
de valor: de R$ 0 a R$ 1 milhão (dummy = 0) e acima de R$ 1 milhão 
(dummy = 1). A classificação foi pouco restritiva com o objetivo de, ao 
mesmo tempo, capturar o efeito da escala na capacitação e permitir que 
exista uma quantidade satisfatória de observações para infraestruturas 
de maior escala.32

2) Fator ciência e tecnologia: primeiro fator obtido por meio do método de 
análise fatorial (AF)33 para as variáveis relativas ao número de artigos, 

32. Visto que aproximadamente 78% das infraestruturas têm valor entre R$ 0 e R$1 milhão.
33. Para mais informações sobre o método de análise fatorial, sugere-se a leitura de Mingoti (2005).
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capítulos de livros, livros publicados e patentes depositadas pelos pes-
quisadores que utilizam a infraestrutura científica, segundo declaração 
dos próprios pesquisadores na base Lattes CNPq. O primeiro fator do 
método AF permitiu uma proporção acumulada de explicação de 75,72% 
da variabilidade das variáveis. Esse fator tem o intuito de verificar a im-
portância da capacitação em ciência e tecnologia dos pesquisadores da 
infraestrutura na sua capacitação técnica relativa.

3) Modernização: variável qualitativa que indica por categorias quando foi 
realizada a última modernização na infraestrutura. As categorias são até 
1 ano; entre 1 e 5 anos; entre 5 e 10 anos; entre 10 e 15 anos; e não houve. 
Dummies também foram estabelecidas para cada categoria, sendo a ca-
tegoria até 1 ano a base na comparação.

De posse das informações, são apresentados (tabela 19) os resultados dos dois 
modelos econométricos propostos para as duas técnicas utilizadas. Optou-se aqui 
por apresentar as taxas de probabilidade (odds-ratio) associadas aos coeficientes do 
modelo logit pela praticidade de entendimento na análise da mesma.

TABELA 19
Modelos econométricos

Variável dependente: capacidade técnica autoavaliada. Grupo controle: capacidade técnica insuficiente
interação comparativa (dummies)
Valor infraestrutura: até R$1 milhão; modernização: até 1 ano

 
 

Modelo 1 
(Comparação com a categoria capacidade 

técnica avançada)

Modelo 2 
(Comparação com a categoria capacidade 

técnica suficiente)

Coeficiente 
logit

Odds-ratio 
logit

Coeficiente 
probit

Coeficiente 
logit

Odds-ratio 
logit

Coeficiente 
probit

Valor da infraestrutura 
(Acima de R$1 milhão)

3,9904* 54.078* 2,2208* 2.9084* 18,327* 1.6044*

Fator ciência e tecnologia 0,1203 1.1278 0.0756 0.0282 1.028 0.0211

Modernização

Entre 1 e 5 anos -0,0534 0,994 -0.0321 -0.1349 0.873 -0.0839

Entre 5 e 10 anos -0,4988 0.607 -0.3105 -0.5571 0.572 -0.3407

Entre 10 e 15 anos -0,8078** 0.445** -0.4994** -1.0166** 0.362** -0.6246**

Não houve -2,0199* 0.133* -1.2106* -1.1661* 0.311* -0.7374*

Constante 0.2997 1.350 0.1887 0.8958* 2.449* 0.5566*

Observações 230 263

LR (qui-quadrado) 83,47 84,45 33,75 34,27

Prob > qui-quadrado 0.000 0.000 0.000 0.000

Pseudo-R2 0,2689 0,2721 0.0988 0.1003

Elaboração dos autores.
Notas: * Significante a 1%.

** Significante a 5%.
*** Significante a 10%.
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Todos os modelos se ajustam rapidamente pelo método de verossimilhança 
(oito interações) e o valor qui-quadrado da estatística de verossimilhança mostra 
a significância estatística de todas as regressões. Também em todos os casos os 
resultados alcançados pelos métodos logit e probit foram congruentes, tanto na 
significância quanto no sinal dos coeficientes.

Cabe uma discussão sobre a significância (ou a falta dela) de cada coeficiente 
analisado. A escala da infraestrutura (variável valor da infraestrutura) é tida no mo-
delo como a principal definidora da diferenciação na resposta dos responsáveis das 
infraestruturas na sua capacitação técnica. Segundo o modelo 1, as infraestruturas 
com valor declarado acima de R$ 1 milhão aumentam a probabilidade de resposta 
de uma infraestrutura ter capacitação técnica avançada. Se considerarmos os resul-
tados da taxa de probabilidade do modelo logit (odds-ratio), pode-se verificar que 
essas infraestruturas com escala maior aumentam em 54,07 vezes a possibilidade de 
uma infraestrutura ser avaliada como avançada vis à vis a classificação insuficiente. 

Quando a comparação é feita entre capacitação técnica insuficiente e capa-
citação técnica suficiente – modelo 2 – o resultado é similar: o aumento de escala 
aumenta a probabilidade da infraestrutura ser avaliada como suficiente. Nesse caso, 
novamente analisando a odds-ratio, infraestruturas com escala maior aumentam 
em 18,32 vezes a possibilidade de uma infraestrutura ser avaliada como suficiente 
vis à vis a classificação insuficiente. O valor dos coeficientes do modelo 2 para essa 
variável são menores que os constatados no modelo 1, como já era de se esperar, 
o que ratifica a relevância da escala na melhoria da percepção dos respondentes 
quanto à capacitação das infraestruturas que eles coordenam.

Como a base de dados da pesquisa aponta que a maioria de infraestruturas 
científicas em saúde é de porte pequeno (aproximadamente 78% da base é composta 
de laboratórios com valores médios menores que R$ 1 milhão), o resultado parece 
sinalizar para a necessidade de incremento em escala dos laboratórios para o aumento 
da percepção da relevância de suas capacitações de pesquisa e desenvolvimento.

Destaque ainda deve ser dado à significância estatística das dummies relativas 
ao período de modernização mais antigo – 10 a 15 anos – e à ausência de moder-
nização na infraestrutura. Tal significância indica que infraestruturas classificadas 
nessas duas categorias possuem menor probabilidade de serem classificadas como 
infraestruturas avançadas – modelo 1 – ou infraestruturas suficientes – modelo 
2 – que as infraestruturas com períodos menores de modernização implementada 
(categorias até 1 ano, de 1 a 5 anos e de 5 a 10 anos).

Note-se, porém, que em uma comparação entre a magnitude dos coeficientes 
dessas dummies de modernização e do coeficiente da variável valor da infraestrutu-
ra a relevância da última na percepção da capacitação técnica da infraestrutura é 
maior (isso é claro na análise da odds-ratio do método logit, mas também é válido 
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na comparação dos coeficientes do método probit). Essa constatação não só aponta 
a importância e a necessidade das políticas públicas para o fomento da capacitação 
científica das infraestruturas de saúde por meio de sua modernização, mas mostra 
que, além da melhora na qualidade dos equipamentos e insumos, a modernização 
deve ser seguida de um incremento no tamanho e valor dessas infraestruturas, 
como forma de aumentar a probabilidade delas serem comparadas às melhores 
infraestruturas do gênero existentes no exterior. 

 Ainda não há significância estatística da variável que capta a capacitação 
científica e tecnológica dos pesquisadores que atuam nas infraestruturas. Esse re-
sultado indica que a constatação da capacidade técnica da infraestrutura não está 
ligada aos resultados científicos e tecnológicos dos pesquisadores atuantes. Esse 
resultado já era esperado, pois conforme evidenciado na tabela 8, a formação e a 
qualificação dos profissionais atuantes nas infraestruturas foram majoritariamente 
destacadas como adequadas pelos responsáveis das infraestruturas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As comparações internacionais e a descrição do SSI Saúde brasileiro mostram que 
as universidades e os institutos de pesquisa apresentam papel especial no contexto 
científico e tecnológico. Quer seja no caso do Reino Unido, com uma participação 
especial do setor privado nos pilares da evolução do seu SSI Saúde, quer seja na 
Índia ou no Brasil, onde precisaram capitanear esforços públicos para promover o 
crescimento de seus sistemas de inovação na saúde. Destarte, pode-se depreender 
que a infraestrutura científica presente nas universidades e nos IPs são peças im-
portantes na constituição de uma estratégia competitiva setorial.

Assim, além da comparação internacional e da apresentação do SSI Saúde 
do Brasil, este capítulo teve o intuito de quantificar e qualificar a infraestrutura 
científica em saúde brasileira por meio das informações levantadas na pesquisa de 
campo que permeia os estudos deste livro.

Os resultados apontam que a infraestrutura é muito recente, resultando, em 
grande parte, das políticas estabelecidas no governo Lula. Ou seja, a infraestrutura 
de P&D do SSI Saúde brasileiro tem apresentado um incremento quantitativo e 
qualitativo na década de 2000, além do aumento de capacitação de recursos huma-
nos já a partir dos anos 1990. Como o resultado dessa evolução deve ser visto no 
longo prazo, isso significa que podem estar se estabelecendo novas possibilidades 
de inserção competitiva do SSI nacional.

Em relação ao número de infraestruturas, a maioria está localizada nos estados 
das regiões Sudeste e Sul, sendo liderado por São Paulo e Rio Grande do Sul, res-
pectivamente. A concentração geográfica das infraestruturas de pesquisa em saúde 
decorre do também concentrado processo de industrialização e do dinamismo 
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do mercado consumidor. Conforme previsto, a maioria dos laboratórios atuam 
nas grandes áreas de ciências biológicas e da saúde, e a maioria dos laboratórios é 
multiusuário sendo abertos a pesquisadores externos. Por sua vez, os laboratórios 
das grandes áreas que têm maior participação no SSI Saúde são mais especializa-
dos – ou menos multidisciplinares –, atuando principalmente em suas principais 
áreas de pesquisa.

Os recursos humanos que atuam nos laboratórios do SSI Saúde, na média, 
são altamente qualificados (80% possuem doutorado), fazem parte do corpo 
permanente das instituições (68%) e dedicam mais de trinta horas por semana à 
infraestrutura (61%). A percepção dos responsáveis dos laboratórios é a de que 
a formação dos recursos humanos não é um problema, mas sim a quantidade de 
pesquisadores. Esta qualidade vem se refletindo em expressivo crescimento da 
produção científica e tecnológica (patentes) dos pesquisadores. Deve-se considerar, 
contudo, que a especialização científica nacional é principalmente em doenças 
tropicais (Chaves e Póvoa, 2010). 

As estruturas são em sua grande maioria pequenas, com valor médio dos 
equipamentos inferior a R$ 500 mil. As principais fontes de financiamentos dos 
equipamentos são as próprias infraestruturas e instituições dos governos federal e 
estadual. Estas duas fontes, em conjunto, representam 90% do total dos recursos. 

As principais atividades desenvolvidas pelas infraestruturas do SSI Saúde são 
pesquisa e ensino, tendo esta última menor relevância. O desenvolvimento tecno-
lógico e a prestação de serviços acontecem de forma esporádica em apenas metade 
das infraestruturas. Ademais, cerca de 50% da prestação de serviços é para outros 
pesquisadores e 25% para as empresas. Esse viés de serviço define a baixa relevância 
da necessidade das infraestruturas apresentarem acreditação. Além disso, apesar 
de o aumento das interações universidade-empresa captadas na base de dados do 
CNPq (evidenciado no tópico 3.2.3), as informações desta pesquisa indicam que 
as cooperações estão mais ligadas a instituições de fomento e outras instituições 
de pesquisa que com empresas privadas brasileiras e estrangeiras. 

Em relação à situação atual, as estatísticas descritivas apontam para a relevân-
cia das fontes públicas de financiamento para a pesquisa no SSI Saúde no Brasil. 
Essas instituições tendem a ter a maior parte do financiamento feito por recursos 
próprios (que, de maneira indireta, representam financiamento público) e por 
agências de fomento de pesquisa. 

Por fim, os modelos econométricos apresentados na seção 4.6 apontam a 
importância e a necessidade das políticas públicas para o fomento da capacita-
ção científica das infraestruturas de saúde por meio da modernização destas, o 
que corrobora a forte dependência de políticas públicas ativas para o fomento 
e capacitação do SSI Saúde do Brasil. Apesar disso, os resultados mostram que, 
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além de incrementar qualidade dos equipamentos e insumos, a modernização 
deve ser seguida de um incremento no tamanho e valor dessas infraestruturas, 
como forma de aumentar a probabilidade delas serem comparadas às melhores 
infraestruturas do gênero existentes no exterior. 

Em suma, as conclusões extraídas apontam que a infraestrutura científica 
em saúde no Brasil tem elevado sua capacitação recentemente, mas ainda com 
escala pequena e com pouca conexão entre ciência e tecnologia, sido estabelecida 
predominantemente com o viés dos investimentos públicos. O grande desafio que 
se impõe a essa infraestrutura é a criação de competitividade internacional, algo 
que ainda não parece ser possível na atual conjuntura. 

Pelos resultados apresentados, porém, pode-se depreender que o incremen-
to da competitividade vai passar pelo ainda necessário aumento da formação de 
recursos humanos e da continuação de políticas públicas de fomento a P&D. 
De qualquer forma, os resultados alcançados na pesquisa e uma observação das 
políticas estratégicas do governo federal estabelecidas dentro do contexto do SSI 
Saúde nos últimos anos parecem ser congruentes em seus anseios. Há consonância 
nos instrumentos adotados, pois o governo tem praticado políticas industriais, 
científicas e tecnológicas de maneira conjunta. A esperança é que essa criação de 
capacitação aumente a competitividade nacional nos próximos anos.
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