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Resumo 
O setor saúde destaca-se no âmbito do sistema nacional de inovação e a indústria 
farmacêutica é economicamente seu principal segmento. No Brasil, há um sistema público 
de produção de medicamentos. Sua importância adquiriu visibilidade pela necessidade de 
incorporação tecnológica para produção de medicamentos antirretrovirais, necessários à 
viabilização da política de acesso universal e gratuito do programa de AIDS. Neste 
contexto está a Fundação para o Remédio Popular de São Paulo (FURP). Este trabalho 
objetivou identificar o processo de incorporação da pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico na produção de medicamentos da FURP. 
 
Resumen 
El sector de la salud se destaca en el marco del sistema nacional de innovación y la 
industria farmacéutica es económicamente su segmento principal. En Brasil, existe un 
sistema público para la producción de medicamentos. Su importancia ha obtenido 
notoriedad por la necesidad de incorporar la tecnología para la producción de 
medicamentos antirretrovirales, los medicamentos necesarios para facilitar la política de 
acceso universal y gratuito del programa SIDA. En este contexto es la Fundación de ló 
remedio popular de São Paulo (FURP). Este trabajo pretende identificar el proceso de 
incorporación de la investigación y desarrollo tecnológico en la producción de 
medicamentos de la FURP. 
 
Texto da comunicação 

O tema da inovação tecnológica em geral e particularmente na saúde vem sendo 
objeto de diversos estudos tanto de pesquisadores quanto de organismos multilaterais 
nas últimas décadas1,2,3. Destaca-se a importância social, econômica e a centralidade do 
tema para o desenvolvimento dos países em um mundo cada vez mais marcado pela 
tecnociência e pela informação4,5. As práticas inovadoras se tornaram, a partir do final do 
século XX, essenciais para a competitividade externa dos países.  

Segundo Freeman6 o termo inovação possui diferentes entendimentos e este 
muitas vezes é confundido com “invenção”. Porém a “invenção” é a produção de novas 
idéias e a inovação está ligada a transformação de novas idéias em produtos e processos 
comerciais. 

Essas diferentes interpretações do conceito de inovação tecnológica conduzem a 
três equívocos conceituais destacados por Plonski7 o “reducionismo” que considera como 
inovação apenas aquela de base tecnológica; o “encantamento” cujo entendimento da 
inovação tecnológica está ligado a algo extraordinário e a “descaracterização” que relaxa 
o requisito de mudança tecnológica da invenção. 

Pequenas melhorias realizadas nos produtos ou processos produtivos são 
denominadas inovações incrementais ou marginais diferente das inovações radicais. O 
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impacto de inovações incrementais que conduzem, por exemplo, ao aumento de 
produtividade é de grande relevância8. Dessa forma, uma inovação é a conjugação de 
uma idéia inovadora e um mercado potencial9. 

No campo da inovação/incorporação tecnológica, destaca-se a área da saúde, uma 
vez que a assistência à saúde vem incorporando continuadamente tecnologias 
desenvolvidas predominantemente por empresas transnacionais. Além disso, é uma das 
áreas que concentram os maiores investimentos e possibilidades de incremento inovativo, 
constituindo um setor de grande importância econômica mundial e uma importante 
dimensão do bem-estar social10. O setor saúde apresenta especificidades importantes 
com elevado dinamismo em termos de taxa de crescimento e de competitividade e é 
constituído por setores econômicos. A indústria farmacêutica destaca-se como líder nesse 
conjunto de setores em termos de produção em saúde11. 

 
Indústria farmacêutica no cenário da inovação tecnológica  

  No setor saúde, a indústria farmacêutica é economicamente a principal indústria12. 
Bicudo Júnior13 afirma que no cenário mundial é notável uma hegemonia dos laboratórios 
multinacionais, enquanto os pequenos laboratórios dedicam-se a produções menos 
complexas e empregam técnicas e informações menos sofisticadas. Afirma ainda que o 
poderio das empresas estrangeiras na produção de medicamentos se deve a apropriação 
precoce dos conhecimentos científicos em desenvolvimento. A inovação farmacêutica se 
produz, em grande maioria, nos laboratórios privados, em detrimento do papel inovativo 
dos laboratórios estatais. A competição entre as indústrias do setor é alicerçada por 
investimentos em atividades de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e de marketing14.  

No Brasil, a semelhança da situação internacional, a produção de medicamentos 
apresenta um cenário de extrema concentração e a parte mais substancial e modernizada 
da produção se concentra, sobretudo, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro13. 
Numa visão geral, o panorama da produção de medicamentos é dominado pela indústria 
transnacional, que mesmo com uma alta margem de lucro, praticamente não investe em 
P&D no Brasil15. 

O parque industrial brasileiro de medicamentos é bastante desenvolvido no que diz 
respeito ao produto acabado apresentando uma capacidade produtiva elevada. Por outro 
lado, há uma capacidade bastante restrita na produção dos insumos farmacêuticos da 
química fina. A parte majoritária da produção nacional é direcionada para o mercado 
interno, sendo uma pequena parcela exportada14.  

Uma das peculiaridades da indústria farmacêutica brasileira é a existência de um 
sistema público de produção de medicamentos, de abrangência nacional, que 
desempenha um importante papel na assistência farmacêutica do país16.  
 A indústria farmacêutica em geral e particularmente os laboratórios públicos 
ganham relevância, pois são centrais para a compreensão dos trajetos das políticas de 
ciência, tecnologia e inovação em saúde no país. Este trabalho se volta, mais 
especificamente, ao estudo da produção pública de medicamentos no Brasil e em São 
Paulo tendo como foco a Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” 
(FURP). O estudo das mudanças institucionais da FURP, especialmente no processo de 
produção e investimento em pesquisa & desenvolvimento (P&D) é extremamente 
relevante. 
 
Objetivo 

Identificar o processo de incorporação da pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
na produção de medicamentos da FURP. 
 



Métodos utilizados 

 Foi realizado um estudo de caso. A pesquisa de estudo de caso não é 
categoricamente um tipo de pesquisa qualitativa, pois utiliza evidências qualitativas e 
quantitativas (YIN, 2010). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com atores 
chave, coleta de dados primários, análise documental, recuperação histórica e visita 
monitorada ao setor de desenvolvimento farmacotécnico da unidade da FURP em 
Guarulhos. Ao todo foram realizadas, nove entrevistas envolvendo onze entrevistados e 
com duração média de 60 minutos. 

 
Constituição e desenvolvimento da FURP 
Inserida na rede de laboratórios oficiais responsável por parte da produção 

nacional de medicamentos está a Fundação para o Remédio Popular de São Paulo 
Chopim Tavares de Lima (FURP). Esta é juridicamente uma fundação pública de direito 
público vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Através da Lei n° 
10.071 de 10/04/68, publicada no Diário Oficial do Estado em 11/04/68, o Poder Executivo 
autorizou a instituição da FURP16.  

Ao longo dos anos, a Fundação apresentou elevação do faturamento, da produção, 
do número de funcionários ligados à produção, da produtividade e do número de clientes 
atendidos16. Atualmente, a FURP possui 68 mil metros quadrados de área construída, um 
quadro funcional composto de 1132 funcionários e produz 52 medicamentos em 76 
apresentações.  

Desde a sua fundação a FURP vem se destacando dentre os laboratórios 
farmacêuticos oficiais pelo volume de produção de medicamentos. Segundo dados 
extraídos dos relatórios anuais da FURP, entre os anos 2006 e 2010 a FURP atingiu uma 
média de 1,7 bilhões de unidades farmacêuticas produzidas.  

A Fundação ocupa posição estratégica nas políticas públicas de saúde 
destacando-se, principalmente, por sua participação no Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvido pela Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo. Denominado Dose Certa, o programa que iniciou suas 
atividades no ano de 1995, consiste no fornecimento de medicamentos para os 
municípios do estado. Os produtos são em sua maioria fabricados pela FURP e entregues 
para os municípios, sem intermediários17,18. Dos 67 medicamentos que compunham o 
elenco do programa Dose Certa em 2010, 36 itens eram produzidos pela FURP19. Desde 
o início do programa até 2010, já foram distribuídas mais de 17 bilhões de unidades 
farmacêuticas, como analgésicos, antitérmicos, antibióticos, antiinflamatórios, vitaminas, 
pomadas e medicamentos para tratamento da hipertensão17.  

 
 Caracterização da atividade produtiva 
A produção de medicamentos na FURP é historicamente voltada aos programas de 

assistência farmacêutica básica, atendendo a exigências da Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo, órgão ao qual a FURP é subordinada. A Assistência farmacêutica 
básica compreende um “conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional 
de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à 
saúde.”20.  
 Recentemente, iniciativas têm sido tomadas no sentido de pautar a escolha dos 
medicamentos integrantes do elenco de produção da FURP com base na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). A Rename é um instrumento básico, 
adotado em nível nacional, para a elaboração de listas que orientem a produção 
farmacêutica e o desenvolvimento cientifico e tecnológico. Trata-se de uma lista de 
medicamentos selecionados com base nas prioridades nacionais de saúde21. 



 Dentro do modelo adotado para seleção dos medicamentos que farão parte do 
portfólio da Fundação, além da busca de produtos voltados para a atenção básica que 
são produtos de baixo valor agregado, mas alta demanda, existe uma visão voltada para 
medicamentos do componente especializado. Esses produtos são de alto valor agregado, 
mas baixa demanda.A produção destes medicamentos se deve a demanda por parte do 
Ministério da Saúde para a garantia do direito à saúde por meio do fornecimento gratuito 
de medicamentos, que tem gerado crescentes demandas judiciais para o provimento 
dessa assistência.  
 A fala abaixo de um dos entrevistados é bastante ilustrativa com relação aos 
clientes atendidos pela produção de medicamentos FURP: 
 
“o maior comprador nosso é a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, depois vem 
o Ministério da Saúde e nós também vendemos para as demais secretarias municipais e 
secretarias de estado. Principalmente secretarias municipais que não dependem de 
licitação (...). E hospitais, hospitais filantrópicos (...)” (entrevistado a). 
 
 O gráfico abaixo demonstra o peso de cada cliente dentro das receitas realizadas 
pela Fundação: 
 

     Gráfico 01 – Percentual de participação dos clientes FURP nas receitas realizadas: 

 
                 Fonte: Elaborado através dos Balanços Patrimoniais de 2008, 2009 e 2010. 
 
 No gráfico 01 foi observado no ano de 2010 um aumento da participação do 
Ministério da Saúde devido a falhas técnicas no laboratório oficial Farmanguinhos na 
produção do medicamento combinado lamivudina+zidovudina que acabou contratando a 
FURP para suprir as suas demandas, o que produziu um impacto positivo no orçamento 
da FURP.  
 Uma vez que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES/SP) é quem 
define as políticas públicas a nível estadual e sendo um dos maiores compradores dos 
medicamentos FURP, esta deveria buscar definir junto a Fundação o seu portfólio 
mantendo uma relação estreita com a mesma. No entanto, através do depoimento dos 
entrevistados pode-se perceber uma relação extremamente superficial entre estas que se 
volta para aspectos relacionados a financiamento e logística de distribuição de 
medicamentos, uma vez que a FURP é também responsável pela distribuição de 
medicamentos adquiridos pela SES/SP.  
 Diante da demanda de produção de um novo medicamento, a FURP realiza uma 
análise de viabilidade, tendo em vista sua necessidade de autossuficiência financeira. 
Porém esta análise considera também o papel desempenhado no suprimento da 
assistência farmacêutica. É seu papel produzir medicamentos para doenças 



negligenciadas que são aquelas doenças que afetam primordialmente populações de 
países em desenvolvimento, freqüentemente atreladas às condições de pobreza12. 
     

O processo de inovação/incorporação tecnológica na FURP  
A FURP, assim como a indústria farmacêutica nacional, enfrenta dificuldades no 

âmbito da inovação/incorporação de tecnologias. Atualmente, a Fundação trabalha na 
produção de medicamentos como produtos acabados.  
 Nesse setor os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), 
em sua maioria, são realizados nos países de origem das empresas multinacionais, 
ficando o país a cargo de processos simples como a produção do medicamento na forma 
acabada.  

O modelo institucional da FURP, fez com que esta se voltasse para o 
aprimoramento da capacidade produtiva, se constituindo num importante laboratório 
público em termos de volume de produção de medicamentos. Apesar da FURP não 
realizar pesquisa de novos fármacos existe uma pesquisa no campo da biofarmacotécnica 
com um foco em aumento de produtividade, além de segurança e eficácia dos 
medicamentos.   

A existência de tecnologia de produção acaba sendo inviabilizada quando não há 
garantia de aquisição dos medicamentos. Nesse sentido, no âmbito do Governo Federal, 
o Ministério da Saúde é considerado um grande investidor e impulsionador dos 
laboratórios oficiais.  
 A maior ligação entre os laboratórios oficiais e o Ministério da Saúde traz a 
vantagem de que a produção dos medicamentos estará resguardada pela existência de 
um comprador certo.  

Dentre os principais problemas enfrentados pela FURP no que diz respeito à 
gestão de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação destaca-se a composição 
do seu quadro de recursos humanos.  Até julho de 2011, a FURP empregava 1132 
funcionários de diferentes níveis de qualificação. A formação do quadro funcional envolve 
pessoal que possui 1º e 2º graus e nível superior. Destes profissionais, cerca de 75% do 
pessoal envolvido com a produção têm até o nível médio, 20% com nível superior e 
apenas 5% tem uma pós-graduação, sendo que destes apenas seis mestres e dois 
doutores.                         

Essa composição de pessoal da FURP é semelhante a situação da maioria dos 
laboratórios oficiais22. No entanto, para que ocorra um avanço em termos de inovação 
tecnológica há a necessidade de incremento em pessoal qualificado a uma produção 
farmacêutica voltada para a incorporação tecnológica.  

A FURP não possui uma equipe voltada exclusivamente para a realização de 
atividades voltadas à incorporação da pesquisa e desenvolvimento tecnológico na 
produção farmacêutica. Existe um pequeno grupo, composto de vinte profissionais ligados 
à área de desenvolvimento. Estes profissionais se atem a atividades relacionadas à 
farmacotécnica dos produtos já registrados, à documentação e ao desenvolvimento de 
embalagens e métodos analíticos. Estas atividades são essenciais para a garantia de 
produtos de acordo com os parâmetros adequados, garantindo a sua qualidade, porém 
demandam a dedicação integral desses profissionais. Destes vinte profissionais apenas 
seis são responsáveis pelo trabalho específico de desenvolvimento dos produtos.  

O número de profissionais que fazem parte da equipe de P&D da FURP contrasta 
com o número de profissionais da equipe de Farmanguinhos, laboratório oficial da 
FIOCRUZ vinculado ao Ministério da Saúde. Farmanguinhos, segundo estudo, possuía 
em sua equipe de P&D, até então, 169 profissionais de um total de 503 profissionais da 
unidade14. Esse número é mais contrastante ainda se comparado ao número de 



pesquisadores da equipe de pesquisa & desenvolvimento da indústria farmacêutica 
indiana Rambaxy, formada por 1100 pesquisadores23.  

Além do fato da equipe de pesquisa & desenvolvimento da FURP possuir um 
número reduzido de profissionais, estes profissionais estão envolvidos em projetos que 
exigem sua dedicação integral como a edição da RDC 134/2003 que determinou que os 
medicamentos similares sejam submetidos aos testes de bioequivalência farmacêutica e 
biodisponibilidade relativa para comprovação científica de que produzem o mesmo efeito, 
na mesma dosagem e no mesmo tempo gasto pelo medicamento referência. Por esta 
resolução da ANVISA todos os similares deverão apresentar até 2014 os referidos 
testes24. O cumprimento dessa legislação é vital para a sobrevivência da FURP e, 
portanto os profissionais se voltaram para as atividades relacionadas.  

Apesar da importância dessa regulamentação para a garantia da qualidade dos 
produtos as entrevistas mostraram que muitos laboratórios oficiais não estão conseguindo 
acompanhar a legislação e perderam o registro de muitos medicamentos o que tem 
conduzido a uma dificuldade de manutenção dos mesmos.  

Apesar das dificuldades relatadas no processo de inovação/incorporação 
tecnológica na FURP, destacam-se as parcerias realizadas com as universidades como 
um dos principais recursos utilizados para o desenvolvimento de pesquisas. Essas 
parcerias são vistas como benéficas tanto para as universidades, como para a FURP 
porque geram um volume maior de estudos voltados para o interesse da Fundação além 
de permitirem uma capacitação dos técnicos a cada nova parceria. 

Destaca-se também, a participação da FURP no Programa de parceria público-
privada do Ministério da Saúde. As parcerias formais entre os laboratórios públicos e os 
laboratórios privados tem sido uma estratégia utilizada para a transferência de tecnologia 
de novos medicamentos. A FURP entrou tardiamente nesse programa de parcerias 
público privadas, por isso está trabalhando apenas em duas parcerias, uma delas com a 
empresa Cristália para a produção do medicamento Donepezila e a outra com a empresa 
Beringher para a produção do medicamento Pramipexol.  
 Muitos dos medicamentos envolvidos nesse processo ainda estão dentro do direito 
patentário das empresas inovadoras. Dessa forma, a parceria constituída pode permitir 
que o parceiro público acumule o conhecimento das novas tecnologias e possa produzir 
os produtos. 
 Apesar da relevância das parcerias para o incremento do conhecimento produtivo, 
a análise das entrevistas mostrou que a transferência da tecnologia realizada diz respeito 
ao processo produtivo dos medicamentos, persistindo uma lacuna na produção dos 
insumos farmacêuticos ativos (IFA). 

A princípio, de acordo com as entrevistas, o foco do programa de parcerias público-
privadas era estimular a produção nacional de farmoquímicos, mas as parcerias 
realizadas não contemplaram os objetivos propostos pelo Ministério da Saúde.  

O modelo institucional da FURP, bem como a dependência inerente à sua 
subordinação como órgão público a restrições administrativas e orçamentárias 
decorrentes desta subordinação são fatores limitantes para um maior dinamismo no 
processo de compra e para a contratação e manutenção de mão-de-obra qualificada. 
Todos esses fatores influem de forma relevante no processo de incorporação tecnológica 
da Fundação. 

Um dos aspectos mais destacados pelos entrevistados do modelo institucional 
FURP foi relativo à subordinação a que esta está sujeita aos processos licitatórios. Sendo 
uma fundação pública, segundo o artigo segundo da lei n° 8.666 de 21/06/1993 “as obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 



necessariamente precedidas de licitação (...)”25. Essa restrição, por um lado mantém a 
ética e a moralidade nos processos administrativos.  
 O processo de compra dos insumos farmacêuticos utilizados na produção dos 
medicamentos ocorre por meio do processo licitatório. Porém a cada novo processo pode 
acontecer de diferentes empresas ganharem a licitação. Como pela legislação brasileira é 
a empresa compradora do insumo que se responsabiliza pela qualidade do mesmo, a 
cada novo processo, a FURP deve realizar as análises que garantam a qualidade do 
insumo. Isso se torna prejudicial no sentido de que ocorrem muitas variações até mesmo 
dentro do mesmo fabricante.  

Nesse processo de compra e ajuste do insumo farmacêutico o contato com a 
empresa produtora é muito importante. Nesse sentido as entrevistas mostraram que 
quando se trata de uma empresa nacional o processo é facilitado. Porém torna-se 
dificultoso o trabalho quando o insumo é importado da Índia e da China, o que acontece 
com a maioria dos insumos farmacêuticos. A situação da FURP é agravada pela 
necessidade de cumprir o seu papel social e não desabastecer o mercado. Dessa forma, 
na visão de alguns entrevistados um processo ideal seria aquele no qual os fabricantes 
dos insumos farmacêuticos são previamente definidos.  
 Os entrevistados destacaram a importância dos laboratórios oficiais como 
instrumentos de regulação de mercado, agindo como balizadores de preços porque em 
seus produtos finais não estão embutidos alguns custos como os de marketing dos 
produtos. No então, foi colocado que os medicamentos para a atenção básica produzidos 
pela FURP não são em sua maioria competitivos em relação ao mercado privado. O que 
pode estar relacionado a baixa qualidade de alguns insumos adquiridos em virtude do 
processo licitatório. Segundo um dos entrevistados, cerca de 20% dos insumos adquiridos 
são rejeitados. As reprovações conduzem a atrasos nas programações de produção. 
Além disso, há um custo envolvido com a realização dos testes para o controle de 
qualidade dos insumos. Esses fatores conduzem ao aumento dos preços dos 
medicamentos.  

Tendo a FURP um importante papel na saúde pública como produtor de 
medicamentos para doenças negligenciadas, se constituindo muitas vezes no único 
produtor para determinados produtos e articulado aos investimentos necessários para a 
manutenção dos produtos em linha, cabe uma reflexão a respeito da possibilidade de um 
laboratório de extrema importância se autofinanciar e ao mesmo tempo se dedicar à 
pesquisa e ao cumprimento da sua missão com a saúde pública. 
 Como exemplo de inovação/incorporação tecnológica na FURP está a produção 
dos medicamentos antirretrovirais. O governo federal desempenha um papel 
preponderante na área da saúde estabelecendo estratégias de desenvolvimento 
industrial. Essa posição estratégica do Estado no setor farmacêutico permitiu-lhe, com o 
objetivo de reduzir os custos do Programa DST/AIDS, inserir a produção de 
medicamentos antirretrovirais na rede pública de laboratórios. Inserida nesse cenário 
aparece a FURP, que produz os seguintes antirretrovirais: comprimido de Lamivudina 150 
mg e comprimido de Lamivudina 150 mg em combinação com zidovudina 300 mg. 
Estudos estão sendo realizados para a introdução de novos medicamentos 
antirretrovirais.  

A tecnologia de produção destes medicamentos foi repassada por Farmanguinhos, 
o laboratório farmacêutico oficial ligado a Fiocruz. Após esse repasse de tecnologia foram 
detectados alguns problemas pela FURP e à partir de então os funcionários da área de 
desenvolvimento desenvolveram pesquisas para introduzir o know-how da FURP nas 
formulações conduzindo a formulações totalmente diferentes das produzidas por 
Farmanguinhos.  



Nesse sentido pode-se refletir que as alterações efetuadas nas formulações se 
constituem em “inovações incrementais ou marginais”, pois foram melhorias realizadas 
nos produtos e processos produtivos que conduziram ao aumento de produtividade8. 
Portanto, apesar de todos os entraves impostos ao desenvolvimento tecnológico da FURP 
esta tem avançado, mesmo que não produzindo inovações radicais. Cabe destacar que o 
impacto de inovações incrementais em empresas privadas é muito maior uma vez que 
estas fazem grandes investimentos em marketing. As inovações incrementais conduzem 
a uma maior produtividade, desta forma, os investimentos em marketing permitirão que 
novos clientes adquiram esses produtos. A FURP, entretanto, pelo seu modelo 
institucional e missão não realiza tais investimentos. O trabalho realizado pela FURP no 
setor de desenvolvimento torna-se útil na medida em que ela disponibiliza o conhecimento 
adquirido, diferentemente de um laboratório privado que por uma lógica de mercado 
mantém as informações em sigilo.  

O Brasil possui um parque industrial de medicamentos bastante desenvolvido com 
relação à capacidade de fabricação de produtos acabados, porém apresenta uma enorme 
deficiência na produção de farmoquímicos de uma forma geral.  
 Vários entrevistados colocaram a questão da existência de farmoquímicas 
nacionais que importam os insumos farmacêuticos ativos, realizam alguma etapa final do 
processo de produção e declaram estar produzindo o referido insumo. Esse quadro é 
acentuado em virtude da alteração na lei de licitações 8.666/93 em que o poder público 
pode pagar até 25% a mais no preço de produtos nacionais, se comparado com produtos 
estrangeiros.  
 Essa carência da indústria farmoquímica nacional com relação à produção de 
insumos farmacêuticos ativos (IFA) foi apontada nas entrevistas como uma situação que 
traduz o atraso nacional em inovação tecnológica, uma vez que o cerne do 
desenvolvimento tecnológico está na produção do insumo.  
 A indústria farmacêutica nacional se desenvolveu através da produção de 
medicamentos similares e de forma semelhante os laboratórios farmacêuticos oficiais. 
Conseqüentemente a pesquisa e o desenvolvimento realizados eram mais voltados para 
a área farmacotécnica deixando uma lacuna na produção de insumos farmacêuticos. 
 Além da inexistência de cooperação nacional/internacional a FURP não é 
exportadora de medicamentos. Esta situação é encarada como um desafio para a FURP. 
 
Considerações finais  

 
O desenvolvimento da pesquisa revelou uma dificuldade da capacidade de 

inovação deste setor. Apesar, por exemplo, da incorporação da tecnologia dos 
medicamentos antirretrovirais por meio do poder de compra do Estado ter produzido 
impactos positivos na Fundação, esta não conduziu a uma estratégia de inovação 
tecnológica absoluta. 

Uma reestruturação da FURP é necessária no que diz respeito ao seu modelo 
institucional abrangendo uma política flexível de compras e administração, de contratação 
de profissionais inseridos no conhecimento científico e tecnológico e há a necessidade de 
uma maior articulação da FURP com a comunidade científica, com as instituições de 
ensino superior, com as agências de fomento, com o setor produtivo e até mesmo com o 
Ministério da Saúde levando em consideração o grande peso do estado de São Paulo no 
âmbito do Sistema Nacional de Inovação, estado onde está inserida a FURP. Há a 
necessidade de uma maior coordenação no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do 
Estado de São Paulo, tendo em vista a vinculação e subordinação da FURP a esta 
secretaria. 



A necessidade de autossuficiência financeira da instituição é cada vez mais 
incompatível com a produção de um rol de medicamentos voltados a atenção primária de 
saúde, muitos dos quais com baixo valor agregado. Isto deixa claro que o valor 
estratégico deste laboratório, bem como dos demais laboratórios oficiais, precisa ser 
considerado quando da definição de sua estrutura de financiamento.  
 Em um contexto mais amplo aponta-se a necessidade de um diálogo mais próximo 
entre os níveis federal e estadual de governo e destes com a FURP inserindo-a na política 
de assistência farmacêutica da SES do estado, uma vez que esta vem perdendo seu 
papel nesta política. 
 Apesar de todas as dificuldades identificadas, a FURP, como órgão público 
desempenha um papel importante na produção de medicamentos para o SUS e pode vir a 
desempenhar uma posição estratégica na política de saúde nacional e ser referência 
nacional. Para que isto aconteça a Fundação deve enfrentar os desafios que estão 
impostos por meio de uma renovação do seu elenco de produção frente às novas 
necessidades e demandas de medicamentos, busque uma maior articulação com as 
esferas municipal, estadual e federal e institua de forma efetiva o componente pesquisa & 
desenvolvimento.  
 Este estudo não esgota o assunto posto que outros aspectos ainda podem e 
devem vir a ser explorados. Porém, foi possível, através de um recorte desta realidade, 
através da Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima (FURP), 
compreender porque apesar dos esforços governamentais de incremento em inovação 
tecnológica nos laboratórios farmacêuticos oficiais este tema continua a ser um problema 
que deve ser politicamente enfrentado.  

Em suma é possível concluir que há a necessidade da proposição de uma 
estratégia ativa e imediata de desenvolvimento e produção de insumos farmacêuticos 
ativos e medicamentos, a qual poderá estruturar um Complexo Industrial da Saúde no 
Brasil com alto potencial de competitividade, capaz de responder às demandas sociais e 
contribuir para um desenvolvimento que articule o social e o econômico. O 
estabelecimento de políticas nacionais no setor poderá reduzir a dependência externa e 
promover o reforço do sistema de inovação em saúde.  
 
Bibliografia 

 
1. OECD. Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre 

inovação. 3ª edição. FINEP, 2005. 

2. VIANA, A. L. d’Á.; NUNES, A. A.; SILVA, H. P. Complexo produtivo da saúde, 
desenvolvimento e incorporação de tecnologias. In: IBAÑEZ, N.; ELIAS, P. E. M.; 
SEIXAS, P. H. D’Â. (Org.) Política e gestão pública em saúde. São Paulo: 
Hucitec Editora: Cealag, 2011. P. 75-101 

3. CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Inovação e sistemas de inovação: 
relevância para a saúde. RECIIS – R. Eletr. De Com. Inf. Inov. Saúde, v. 1, n. 1, 

p. 152-162, 2007. 
4. SANTOS, M. A aceleração contemporânea: tempo, mundo e espaço mundo. In: SANTOS, 

Milton et al. (Orgs.). O novo mapa do mundo. São Paulo : Hucitec, 1993. 
5. SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico 

internacional. São Paulo : Hucitec, 1994. 
6. FREEMAN, C. The economics of industrial innovations. London: Frances Pinter, 

1982. 
7. PLONSKI, G. A. Bases para um movimento pela inovação tecnológica no Brasil. São 

Paulo em perspectiva, v. 19, n.1, p. 25-33, jan./mar. 2005. 



8. LUNDVALL, B. A. National system of innovation: towards a theory of 
innovation and interactive learning. Londres: Printer, 1992. 

9. FREEMAN, C.; SOETE, L. The Economics of industrial innovation. 3ª ed. 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997. 
10. VIANA, A. L. d’Á. et al. Saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica: nova 

perspectiva de abordagem e de investigação. Lua nova, n. 83, p. 41-77, 2011. 
11. GADELHA, C. A. G.; MALDONADO, J. M. D. V. O papel da inovação na indústria 

farmacêutica: uma janela de oportunidade no âmbito do complexo industrial da 
saúde. In: BUSS, P. M; CARVALHEIRO, J. R.; CASAS, C. P. R (Org.). 
Medicamentos no Brasil: inovação e acesso. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 
2008. p. 41-60 

12. BASTOS, V. D. Laboratórios farmacêuticos oficiais e doenças negligenciadas: 
perspectivas de política pública. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, 

p. 269-298, jun. 2006 
13. BICUDO JUNIOR, E. C. O circuito superior marginal: produção de 

medicamentos e o território brasileiro. 2006. 305 f. Dissertação (Mestrado em 
geografia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

14. GADELHA, C. A. G.; QUENTAL, C.; FIALHO, B. C. Saúde e inovação: uma abordagem 
sistêmica das indústrias da saúde. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 1, 2003.  

15. OLIVEIRA, E. A.; LABRA, M. E.; BERMUDEZ, J. A produção pública de 
medicamentos no Brasil: uma visão geral. Cad. Saúde Pública, v. 22, n.11, p. 
2379-2389, 2006. 

16. SANTOS, G. F. Política de assistência farmacêutica e o setor produtivo estatal 
farmacêutico: o caso da Fundação para o Remédio Popular de São Paulo – FURP. 

1996. 189 f. Tese (Doutorado) – Instituto de economia, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 1996. 

17. FURP. Balanço Patrimonial, Relatório e contas 2008. Guarulhos, 2008. 
18. FURP. Balanço Patrimonial, Relatório e contas 2009. Guarulhos, 2009a. 
19. FURP. Balanço Patrimonial, Relatório e contas 2010. Guarulhos, 2010. 

20. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica: o que é e como 
funciona. Brasília, 2001a. 

21. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. 7ª edição. Brasília, 

2010. 
22. HASENCLEVER, L. et al. Diagnóstico e papel dos laboratórios públicos na 

capacitação tecnológica e atividades de P&D da indústria farmacêutica brasileira. 
In: BUSS, P. M; CARVALHEIRO, J. R.; CASAS, C. P. R (Org.). Medicamentos no 
Brasil: inovação e acesso. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. p. 199-234 

23. MALHOTRA, P. The impact of TRIPS on innovation and exports: a case study of 
the pharmaceutical industry in India. Indian Journal of Medical Ethics, v. 5, n.2, p. 
61-65, april-june 2008. 

24. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 134, de 29 de maio de 
2003. 

25. BRASIL. Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993. Diário oficial da união, Brasília, 
DF, 21 de jun. 1993. 

 
 
 

 


