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Resumo 

O presente trabalho busca entender o desenvolvimento da indústria 

farmacêutica na Índia, um setor de expressiva relevância global. Atualmente, a 

Índia ocupa uma posição relevante na indústria farmacêutica internacional, se 

posicionando como uma grande exportadora de medicamentos genéricos. Ao longo 

dos anos, principalmente a partir da década de 70, o setor farmacêutico indiano se 

fortaleceu, constituindo uma indústria dinâmica e competitiva. 

Para compreender tal evolução, será analisada a sólida estratégia adotada 

pelo governo indiano, que exerceu um importante papel no progresso da 

mencionada indústria. Como será discutido no presente trabalho, a estratégia 

governamental envolvia desde um controle sob o regime de propriedade intelectual, 

até a adoção de medidas mais intervencionistas, como o controle de preços e os 

regimes de licenciamento. Tal estratégia gerou relevantes impactos ao fomento da 

indústria nacional de farmacêuticos, cujo desenvolvimento é marcado pelo 

progresso de um setor intensivo em adaptação, à um setor que investe cada vez mais 

em inovações e pesquisa. 

 
Palavras-chave: Indústria farmacêutica; Índia; propriedade intelectual; regime 
de patentes; medicamentos genéricos 



 

 

5 

Lista de tabelas, gráficos e abreviações 
1. FMI - Fundo Monetário Internacional 

2. GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral de Tarifas 

e Comércio) 

3. HS - Harmonized System (Sistema Harmonizado de nomenclatura tarifária) 

4. MFN - most-favored-nation 

5. OMC - Organização Mundial do Comércio 

6. ONU - Organização das Nações Unidas 

7. OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

8. PIB - Produto Interno Bruto 

9. P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 

10. TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio) 

11. WITS - World Integrated Trade Solution 

 

Gráfico 1: A evolução do PIB indiano 

Gráfico 2: Tarifas MFN da Índia (em %), a partir de 1990 

Gráfico 3: Balança comercial indiana 

Gráfico 4: População indiana em extrema pobreza 

Gráfico 5: Exportações indianas de produtos farmacêuticos (HS 30) 

Gráfico 6: Exportações totais indianas (a 4 dígitos) 

Gráfico 7: Exportações globais de produtos farmacêuticos (HS 30) 

Gráfico 8: Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de empresas 

farmacêuticas indianas 

Gráfico 9: Gasto interno bruto em P&D como porcentagem do PIB 

 

Tabela 1: Taxonomia OCDE de intensidade tecnológica 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Sumário 
I. Introdução 

II. A evolução político-econômica indiana – do contexto pós independência às 

reformas liberalizantes 

2.1: Histórico do desenvolvimento indiano 

2.2: Panorama geral vigente e desafios enfrentados pela Índia 

III. O setor farmacêutico e o regime de propriedade intelectual 

3.1: Contexto geral da indústria farmacêutica indiana 

3.2: A importância do regime de propriedade intelectual 

IV. O desenvolvimento do regime de propriedade intelectual na Índia 

4.1: Período pós independência (1947-70) 

4.2: Período pós Indian Patent Act of 1970 (1970-94) 

4.3: Período pós adequação ao TRIPs (1994-atualidade) 

V. O papel do governo indiano na consolidação da indústria farmacêutica 

VI. Maturidade tecnológica e visão geral da indústria farmacêutica indiana 

VII. Conclusão 

 
  



 

 

7 

 
I. Introdução 

Situada no coração do sul asiático, a Índia é o sétimo maior país do mundo 

em território1 e o segundo maior em população, com mais de 1 bilhão de habitantes2. 

O país constitui um dos maiores polos farmacêuticos do mundo, com uma indústria 

referência no segmento de genéricos. Nos últimos anos, a economia indiana tem 

apresentado números expressivos de crescimento, com altos fluxos de comércio 

exterior e significativos volumes financeiros. A indústria indiana é caracterizada 

por sua alta competitividade e dinamismo, bem como por sua sólida estrutura de 

capacitação tecnológica. 

Como será analisado no presente trabalho, o governo indiano possui um 

papel decisivo no desenvolvimento de sua indústria farmacêutica. Uma importante 

estratégia adotada pelo governo foi direcionamento de seus investimentos na 

capacitação de sua mão de obra. Este posicionamento foi de extrema relevância 

para a consolidação de uma indústria sólida e competitiva, que hoje compete com 

países desenvolvidos em volume de exportações, no segmento de medicamentos 

genéricos. 

Ademais, o papel do governo também se torna evidente em outras medidas, 

com um caráter menos intervencionista, através do regime de propriedade 

intelectual. Ou seja, além do governo ter atuado por meio de planos de 

desenvolvimento e medidas como o controle de preços, um elemento chave neste 

processo foi a evolução do regime de propriedade intelectual. Tal regime envolve a 

concessão de patentes e dos demais direitos acerca das mais diversas criações ou 

processos de produção. Ao longo do texto, será discutida a importância do regime 

de propriedade intelectual para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, de 

modo a fundamentar a análise. 

Deste modo, o presente trabalho busca entender o progresso da indústria 

farmacêutica indiana, que evoluiu de um setor movido pela imitação e engenharia 

reversa, à uma indústria promissora, que investe cada vez mais em inovação. Como 

fora mencionado anteriormente, tal análise passará pelo entendimento da evolução 

 
1 De acordo com a base de dados do Statista, a Índia ocupa a sétima posição do ranking dos países 
com a maior área territorial, liderado pela Rússia (Plecher, 2019). 
2 Segundo dados do Banco Mundial, a população indiana chegou ao número de 1.366.417.75 no ano 
de 2019, ficando atrás apenas da China (Banco Mundial, 2020). 
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paralela do regime de propriedade intelectual no país, que progrediu de uma forte 

proteção e um mercado dependente, à uma fraca proteção e um forte mercado 

nacional, que estimulou o fomento da indústria nacional, por meio de processos de 

engenharia reversa, procedimento que será explicado posteriormente, e de 

adaptação de processos de produção. Porém, essa dinâmica será freada pela 

assinatura do acordo TRIPs, que obrigou os países signatários a se adequarem à sua 

forte proteção sobre a propriedade intelectual. 

Ademais, a presente análise também abarcará outras medidas 

governamentais, que também tiveram importantes implicações para o progresso da 

indústria farmacêutica. O entendimento dos impactos de tais medidas torna-se 

essencial, na medida em que mostra a importância do papel exercido pelo governo 

no desenvolvimento da mencionada indústria. Por fim, o presente trabalho buscará 

entender o patamar atual de maturidade tecnológica da indústria farmacêutica na 

Índia. Nesta seção, serão apontados os principais desafios que o país enfrenta em 

relação às fronteiras globais dos investimentos em P&D, mesmo diante do 

expressivo progresso mostrado anteriormente. 
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II. A evolução político-econômica indiana – do contexto 
pós independência às reformas liberalizantes 

2.1. Histórico do desenvolvimento econômico indiano 
A Índia ocupa a posição de um importante player no sistema internacional 

na atualidade, apresentando também um crescimento expressivo do PIB e do 

volume de movimentos comerciais e financeiros. Nesse sentido, o país se constitui 

hoje como uma das maiores economias mundiais, ainda que se configure como um 

país em desenvolvimento, de acordo com a classificação da ONU3. 

Uma parte essencial da indústria indiana, que representou uma das 

protagonistas nesse processo de desenvolvimento do país, é a indústria 

farmacêutica. Tal setor passou por um notável progresso nos últimos anos, tendo 

sido influenciada por uma série de fatores, envolvendo medidas de cunho 

econômico, político e até mesmo jurídico. O presente trabalho visa entender a 

evolução de tal setor, em paralelo à evolução do regime de propriedade intelectual 

do país, principalmente a partir do Indian Patent Act of 1970. Ademais, para 

fundamentar a análise, também será abordado, na presente seção, o 

desenvolvimento econômico, de modo geral, obtido pela Índia após a década de 90. 

Durante o período mencionado, o governo indiano adotou diversas medidas 

liberalizantes, em termos econômicos, que foram essenciais para incrementar o 

desempenho da economia nacional e posicionar estrategicamente o país no cenário 

internacional. 

De acordo com dados extraídos do site do Banco Mundial, o PIB indiano 

tem apresentado números cada vez mais elevados nos últimos anos. O gráfico 

abaixo, elaborado com os dados extraídos desse mesmo site, evidencia tal evolução. 

Vale ressaltar que a síntese extraída do site mencionado foi elaborada com base nos 

dados das contas nacionais do Banco Mundial e nos arquivos de dados das Contas 

Nacionais da OCDE. Neste sentido, ao examinar o gráfico 1, nota-se a crescente 

evolução do PIB indiano, avaliada em trilhões de dólares, a partir da década de 70. 

Desde então, como é ilustrado no gráfico, o PIB tem apresentado valores cada vez 

maiores, principalmente a partir do início dos anos 2000, quando esses valores 

aumentaram significativamente. Cumpre observar, ao analisar os números 

 
3 Classificação retirada do relatório World Economic Situation and Prospects, de 2016 (United 
Nations, 2016) 
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apresentados abaixo, que, em 1970, o PIB indiano era avaliado em 

aproximadamente US$ 62 bilhões e, em 2019, alcançou US$ 2.875 trilhões, o que 

representa um aumento significativo, reflexo de um notável desempenho 

econômico (Banco Mundial, 2019). 
Gráfico 1: A evolução do PIB indiano 

 
Elaboração própria - dados extraídos do Banco Mundial 

Nota-se, portanto, uma constante evolução do PIB indiano, cuja taxa de 

crescimento também se encontra em uma expressiva evolução. Ou seja, não apenas 

o volume do PIB possui números robustos, como também sua taxa de crescimento, 

indicador comparativo, o que reflete seu expressivo desempenho econômico. De 

acordo com o Trade Policy Review mais recente, do ano de 2015, a taxa real de 

crescimento do PIB indiano foi maior do que 10% no ano fiscal de 2010-11. Os 

dados divulgados em janeiro de 2015, revelaram que o crescimento do PIB no ano 

fiscal de 2013-14 alcançou a taxa de 6.9% (World Trade Organization, 2015, p. 12). 

Desde sua independência dos britânicos, em 1947, a Índia adotou uma 

política comercial e econômica de cunho mais protecionista. Com um rigoroso 

controle estatal, havia uma série de barreiras às importações, como restrições 

quantitativas e licenças de importação. Nesse contexto, o setor público tinha um 

expressivo peso na economia indiana, diante da adoção de diversos instrumentos, 

como o licenciamento e demais controles regulatórios. Como forma de proteger o 

fomento da indústria local da concorrência internacional, foram aplicadas também 

uma série de tarifas aduaneiras, barreiras comerciais que funcionam como um 
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mecanismo de proteção ao mercado interno, na medida em que dificultam o acesso 

a mercadorias importadas, tornando-as mais caras (Virmani, 2001, p. 32). 

Este plano de desenvolvimento por meio do modelo de industrialização por 

substituição de importações, cujo objetivo primordial era a proteção da indústria 

nascente, vai perdendo cada vez mais força ao longo dos anos. As importações 

indianas cresciam sempre a taxas mais elevadas que as exportações, resultando em 

um constante déficit comercial. Além disso, o país também sofria com um grave 

déficit fiscal, diante de uma série de problemas nos cofres públicos, uma vez que 

os gastos eram mais elevados que as arrecadações. Dessa forma, a Índia se 

encontrava cada vez mais pressionada a mudar o rumo de suas políticas econômicas 

(Virmani, 2001, p.6). 

 No fim dos anos 80 e início da década de 90, o cenário internacional acelera 

ainda mais esta necessidade de mudança. A União Soviética, então uma das maiores 

parceiras comerciais da Índia, entra em colapso em 91. A tendência liberalizante, 

liderada pelo Consenso de Washington e seus princípios neoliberais, ganhava um 

protagonismo cada vez maior no contexto internacional. Esses choques externos 

acabam prejudicando o fluxo de capital indiano, deteriorando a balança de 

pagamentos do país. Diante da gravidade de sua situação deficitária e, para 

conseguir a ajuda do FMI, o país se vê obrigado a alterar significativamente sua 

política comercial, promovendo reformas liberalizantes com potencial de inserir sua 

economia no sistema internacional (Virmani, 2001, p.4). 

Ao longo da década de 90, a Índia adotou uma série de medidas de modo a 

reduzir as restrições ao comércio exterior, flexibilizando as transações comerciais. 

A liberalização econômica tornou-se guia para as modificações realizadas nesta 

década, por meio de medidas como a redução da carga tributária e o incentivo às 

privatizações. Tal liberalização foi acompanhada de um estímulo à abertura 

comercial, através de uma desvalorização cambial, redução da estrutura tarifária e 

das restrições aos investimentos estrangeiros – medidas essenciais para estimular 

as práticas de comércio internacional (Oliveira et al., 2011, p. 119). 

Um dos grandes impulsos da política comercial indiana, nessa época, estava 

nas medidas de promoção das exportações. Essas medidas envolvem, dentre alguns 

de seus principais fatores, a promoção da transparência e a simplificação dos 

procedimentos relacionados à exportação. Durante seu processo de liberalização 

comercial, essas medidas foram essenciais para aumentar a importâncias das 
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exportações no país, melhorando também a competitividade de sua indústria (World 

Trade Organization, 2002). 

A análise da estrutura tarifária indiana, especificamente acerca das tarifas 

MFN, mostram a expressiva redução a partir da década de 90, mencionada 

anteriormente. Cumpre observar que a tarifa MFN é aquela que o país efetivamente 

cobra dos demais, seguindo o princípio da nação mais favorecida da OMC, o qual 

indica que todos os países devem ser cobrados igualmente. Ou seja, caso algum país 

conceda a outro determinado benefício, como uma menor taxa alfandegária para 

algum produto, ele terá que concedê-lo também para os demais membros da 

organização. 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, a Índia promoveu uma 

significativa redução nas taxas de seu regime tarifário, uma medida essencial para 

a abertura de um país ao comércio internacional. Em 1990, as tarifas indianas – com 

exceção do setor petrolífero – ultrapassavam o índice de 80%. Diante da 

mencionada redução, hoje essas tarifas já se encontram menores do que 40%. Essa 

redução significou um importante passo para o caminho de abertura comercial da 

Índia, que se torna mais atrativo para os demais países, na medida em que há uma 

simplificação da estrutura tarifária. 
Gráfico 2: Tarifas MFN da Índia (em %), a partir de 1990 

Elaboração própria - dados extraídos do WITS 

Além da racionalização tarifária, uma das medidas mais importantes que 

foram adotadas na época se refere à criação das Zonas Especiais de Exportação. 

Essas zonas possuem como objetivo primordial o estímulo à atração de capital 
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estrangeiro, a partir da isenção de regulamentação para importações e exportações. 

Dessa forma, nota-se que o cenário de liberalização econômica da Índia incluiu 

importantes medidas que visavam, de modo geral, inserir a economia indiana 

estrategicamente no cenário internacional e diminuir o déficit fiscal do país (Shah, 

2009, p. 432). 

Esta inserção estratégica também pode ser observada a partir da análise da 

balança comercial indiana, expressa no gráfico abaixo. Ao analisar os números do 

mencionado gráfico, nota-se uma crescente evolução dos fluxos de comércio 

exterior no país a partir de meados da década de 90. Em 96, o volume de 

exportações e o de importações era inferior ao valor de US$ 100 milhões. Já em 

2018, ambos os fluxos passaram do valor de US$ 300 milhões.  
Gráfico 3: Balança comercial indiana (em US$) 

 
Elaboração própria - dados extraídos WITS 

Cumpre observar uma tendência que se manteve desde então, como pode 

ser observado no gráfico, do déficit na balança comercial. No geral, a balança 

comercial indiana apresenta um déficit, uma vez que o valor das importações supera 

o das exportações. Esta análise mostra, portanto, uma certa dependência do país em 

relação às suas importações, mesmo com todos os incentivos às exportações 

adotados, o país ainda tem um longo caminho a percorrer para reduzir este déficit. 

O gráfico acima mostra a comparação entre o valor total das exportações e 

importações, cuja diferença resulta no índice de balança comercial, um importante 

componente do saldo de pagamentos de um país. 
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Mesmo assim, a adoção das medidas liberalizantes, no início da década de 

90, foi um elemento chave para que o país alcançasse a posição que ocupa 

atualmente. Como fora afirmado anteriormente, seu PIB, com um volume cada vez 

mais expressivo, cresce em taxas elevadas desde então. Este crescimento, que pode 

ser observado no gráfico 1, se torna evidente principalmente a partir do início dos 

anos 2000, quando o país começou a colher os resultados das reformas da década 

anterior. 

2.2. Panorama geral e desafios enfrentados pela Índia 

Diante do expressivo crescimento econômico apresentado acima, cumpre 

observar que a Índia se configura hoje como uma das maiores economias mundiais. 

Ainda assim, o país enfrenta uma série de desafios relacionados à infraestrutura, 

além de apresentar elevados índices de desigualdade social. Como é descrito no 

Trade Policy Review (documento elaborado pela OMC) do ano de 2002, para que a 

Índia, de fato, alcance efetivos resultados em relação ao seu PIB e suas exportações, 

o país deve enfrentar esses problemas: 
“(...) especialmente no que diz respeito a energia, comunicações e 
transporte, bem como gargalos regulatórios, que continuam a 
prejudicar o comércio e impedir o investimento” (WORLD TRADE 
ORGANIZATION, 2002, p. 3) 

Mesmo com os significativos avanços em relação ao crescimento 

econômico, tratados anteriormente, grande parte da população indiana ainda vive 

em situações de extrema pobreza. O governo indiano tem tomado algumas 

iniciativas frente à tal grave problema, como, por exemplo, por meio da elaboração 

do “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”, de 2005. Esta 

lei buscava garantir os meios de subsistência das famílias nas áreas rurais do país, 

assegurando 100 dias de emprego assalariado para tais famílias, se configurando 

assim como um exemplo de uma iniciativa governamental no combate à pobreza. 

Os programas de desenvolvimento elaborados pelo governo, como o exemplo 

anterior, ainda enfrentam uma série de problemas de monitoramento e 

implementação. Ainda que iniciativas como esta tenham tido êxito em diminuir, em 

certo grau, a pobreza no país, esses números ainda estão abaixo das expectativas, 

levando em consideração o significativo percentual da população indiana que 

continua a viver em condições de pobreza (Mehta et al., 2018). 

Ao mesmo tempo em que o crescimento econômico da Índia foi essencial 

para alavancar o país e torná-lo um importante player global, esse crescimento 
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também acabou aumento as disparidades sociais no país. Segundo análise do BBC, 

a investida indiana nos setores industriais, principalmente de tecnologia e serviços, 

aumentou a prosperidade da área urbana, mas não da área rural, na qual mais da 

metade da população indiana vive (Gallas, 2009). 

Até 2018, a Índia liderava o ranking mundial de extrema pobreza, tendo sida 

ultrapassada pela Nigéria neste mesmo ano. Como pode ser observado no gráfico 

abaixo, extraído do Washington Post, mais de 120 milhões de indianos viviam em 

situações de extrema pobreza, segundo dados de 2016. A previsão do jornal norte-

americano é de que, até 2022, a Índia também seja ultrapassada pelo Congo. Mesmo 

que, de fato, este número tenha se reduzido desde então, os números ainda são 

alarmantes, principalmente levando em consideração o expressivo desempenho 

econômico, tratado anteriormente (Slater, 2018). 
Gráfico 4: População indiana em extrema pobreza 

 
Fonte: THE WASHINGTON POST, 2018 

Também vale ressaltar que o número da linha de pobreza usado como 

referência, no World Poverty Clock, foi elaborado para comparação internacional, 

e que a definição de pobreza, em si, envolve uma série de aspectos. Dessa forma, 

uma discussão mais aprofundada sobre esta temática precisaria envolver algumas 

necessidades urgentes como a geração de emprego, o enfrentamento da subnutrição, 

entre muitos outros.  

Todavia, para o presente trabalho, o objetivo da discussão desta temática é 

destacar a dicotomia entre um acelerado crescimento econômico e um expressivo 

número de cidadãos vivendo em extrema pobreza. Assim como a Índia tem 
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apresentado números cada vez mais expressivos em termos econômicos, o país 

também tem tido uma evidente dificuldade em lidar com a questão da pobreza e da 

desigualdade social. 

Portanto, torna-se essencial analisar essa outra perspectiva do mesmo país 

que cresce, em termos econômicos, a taxas elevadas. Como fora mencionado 

anteriormente, as medidas adotadas na década de 90 foram essenciais para 

alavancar esse crescimento, inserindo a Índia no comércio internacional e 

incrementando expressivamente seu desempenho econômico. Porém, a perspectiva 

apresentada na presente seção mostra que o país ainda enfrenta desafios muito 

importantes e essenciais para a promoção de um desenvolvimento próspero, na 

medida em que seu desenvolvimento foi marcado também por um aumento na 

desigualdade social, e que muitos indianos ainda vivem em situações de extrema 

pobreza, em um país cujo PIB cresce a números elevados. 
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III. O setor farmacêutico e o regime de propriedade 
intelectual 

3.1: Contexto geral da indústria farmacêutica indiana 

Como afirmado anteriormente, uma indústria cuja competitividade fora 

fomentada significativamente com a liberalização econômica da década de 90 foi a 

farmacêutica. Hoje, tal setor se configura como um dos principais motores do 

crescimento econômico do país. Os produtos farmacêuticos constituem uma parte 

essencial da indústria de transformação nacional, tendo um potencial significativo 

de crescimento. Além disso, tais produtos são de extrema relevância para a 

população, pois constituem bens necessários e diretamente ligados com a saúde, por 

serem usados para a prevenção e tratamento de doenças, além do controle de 

sintomas, entre outras funções. Deste modo, incidem diretamente na qualidade de 

vida da população, o que torna a importância de tal indústria ainda maior. 

A Índia se posiciona, hoje, como um dos mais importantes polos 

farmacêuticos do mundo, sendo líder na produção global de medicamentos 

genéricos e um importante player no comércio internacional de tais produtos. 

Segundo a Agência Nacional de Promoção e Facilitação de Investimentos da Índia, 

o país representa cerca de 20% das exportações de medicamentos genéricos em todo 

o mundo (Invest India, 2020). Esse número é um reflexo da consolidação da 

indústria farmacêutica indiana, processo que será analisado posteriormente, 

levando em consideração as estratégias adotadas pelo governo e suas implicações 

para o setor. 

A indústria de produtos farmacêuticos tem um peso significativo em termos 

de volume para as exportações indianas, como pode ser observado no gráfico 

abaixo. Desde meados da década de 90, as exportações de tais produtos apresentam 

um volume cada vez mais expressivo. Com as medidas liberalizantes, explicadas 

anteriormente, que foram adotadas no período mencionado, o volume do comércio 

exterior indiano, tanto de exportações, quanto das importações, cresceu 

significativamente.  

Esse crescimento expressivo é um reflexo de toda a estratégia de abertura e 

flexibilização comercial, adotada pela Índia ao longo da década de 90, de modo a 

inserir a economia do país internacionalmente, alavancando sua competitividade 

perante a concorrência global. E, como pode ser observado no gráfico abaixo, essa 
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tendência de crescimento expressivo também está evidente no volume das 

exportações indianas de produtos farmacêuticos. 
Gráfico 5: Exportações indianas de produtos farmacêuticos (HS 30) 

 
Elaboração própria - dados extraídos do WITS 

A relevância da indústria farmacêutica indiana também está expressa nas 

exportações totais do país, como pode ser observado no gráfico abaixo. Os 

medicamentos estão entre os cinco produtos mais exportados pelo país, ao lado dos 

derivados de petróleo, das pedras preciosas e dos automóveis, outras grandes 

indústrias na Índia. Dessa forma, torna-se evidente a importância da indústria 

farmacêutica, cuja participação nos fluxos de comércio exterior do país é 

expressiva. 
Gráfico 6: Exportações totais indianas (a 4 dígitos4) 

 

 
4 Produtos expressos de acordo com a nomenclatura HS, a 4 dígitos. 
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Elaboração própria - dados extraídos do WITS 

Além do volume expressivo em relação à sua própria economia, as 

exportações indianas de produtos farmacêuticos também estão presentes na lista dos 

maiores exportadores dessa indústria, no mundo todo. A Índia, um país em 

desenvolvimento que até 1947 ainda era uma colônia britânica, hoje compete com 

países desenvolvidos em volume de exportações, na exportação de produtos 

farmacêuticos. Ao analisar o gráfico abaixo, pode-se observar o importante papel 

exercido pela Índia no setor farmacêutico mundial, que, nesse último ano, foi 

liderado (em volume de exportações), em grande parte, por países europeus, como 

a Alemanha e a Suíça, e por outras grandes potências desenvolvidas, como os 

Estados Unidos. No continente asiático, os países que mais se destacaram em 2018 

foram a Índia, junto à China e à Cingapura. 
Gráfico 7: Exportações globais de produtos farmacêuticos (HS30) 

 

 
Fonte: THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2019 

As atividades da indústria farmacêutica englobam desde a fase de pesquisa 

e desenvolvimento de medicamentos ou vacinas – ou quaisquer outros itens 

relacionados ao tratamento de doenças e à saúde – até à fabricação e a distribuição 

dos mesmos. Relacionados à tal indústria encontram-se diversos órgãos 

reguladores, cujas funções envolvem a garantia da segurança, qualidade e 

acessibilidade dos medicamentos e dos demais itens. Desse modo, a indústria 

farmacêutica é impactada por uma série de fatores não só econômicos, mas também 

legislativos, regulatórios e científicos (James Lind Institute, 2019). 
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3.2: A importância do regime de propriedade intelectual 

Diante do importante papel exercido pela indústria farmacêutica no país, é 

preciso analisar os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da mesma. 

Como fora afirmado anteriormente, o setor farmacêutico é influenciado por fatores 

das mais diversas naturezas, como econômicos, regulatórios e científicos. Na Índia, 

a evolução da indústria farmacêutica foi marcada, em grande parte, por iniciativas 

governamentais que envolviam desde o regime de propriedade intelectual, até a 

elaboração de programas e políticas de incentivo. Nessa seção será analisada a 

evolução paralela do regime de propriedade intelectual, que exerceu um papel de 

extrema relevância para a estruturação da indústria farmacêutica indiana. 

Cumpre observar que um regime de propriedade intelectual é aquele que 

trata dos direitos acerca dos mais diversos produtos ou processos do conhecimento 

– desde obras literárias, músicas, ou, como é o caso do presente trabalho, de 

produtos farmacêuticos. Por exemplo, quando uma nova tecnologia é criada, seu 

inventor pode exercer seu direito e solicitar a concessão de uma patente, que 

protegerá sua invenção por um tempo determinado. O grande objetivo do regime 

de propriedade intelectual é estimular a inovação e a criatividade, garantindo 

proteção jurídica, por um determinado tempo, às mais diversas produções 

científicas, literárias, entre outras (World Intellectual Property Organization, 2004). 

Para o setor farmacêutico, a evolução do regime de propriedade intelectual 

tem uma significativa relevância. Por ser uma indústria movida pela inovação e alta 

tecnologia, a concessão de patentes é essencial para a mesma. Como é afirmado 

pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, órgão técnico vinculado à Câmara 

dos Deputados, muitos acreditam que a concessão de patentes estimula o 

investimento em inovação, algo essencial para fomentar a competitividade de tais 

empresas. Essa relação seria explicada pela teoria do estímulo ao investimento, 

segundo a qual a concessão dessa exclusividade funciona como um estímulo à 

recuperação de todo o investimento que foi feito para a criação de tal produto. Nesse 

sentido, a patente atua como um estímulo direto às inovações (Câmara dos 

Deputados, 2013, p. 27). 

Portanto, nota-se a relevância do regime de propriedade intelectual para a 

dinâmica da indústria farmacêutica. Há uma correlação entre a concessão de 

patentes e a inovação, levando em consideração que ambos se estimulam. Ou seja, 
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assim como as patentes incentivam as inovações, elas também dependem dos 

investimentos em P&D, sem os quais não se produz inovação. No texto do próprio 

TRIPS, no artigo 7º, essa relação torna-se explícita: 

“A proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual 
devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para 
a transferência e disseminação de tecnologia, em benefício mútuo 
dos produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma 
forma que conduza ao bem-estar social e econômico, e a um 
equilíbrio de direitos e obrigações” (WORLD TRADE 
ORGANIZATION, 1994). 

Essa relação de benefício mútuo é essencial para manter o dinamismo do 

setor farmacêutico e alavancar a competitividade das empresas de tal indústria. Na 

medida em que a mesma é movida pela busca constante por inovação e por uma 

alta intensidade de tecnologia, torna-se essencial, do ponto de vista dos produtores, 

ter seu conhecimento reconhecido e seus direitos de propriedade intelectual 

garantidos. Caso contrário, eles não se sentiriam estimulados a investir na produção 

e no desenvolvimento de novas tecnologias, uma vez que tais criações seriam 

facilmente copiadas, em um cenário de fraca proteção intelectual. 
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IV. O desenvolvimento do regime de propriedade 
intelectual na Índia 

Diante da notória importância do regime de propriedade intelectual para a 

indústria farmacêutica, torna-se essencial avaliar o histórico de desenvolvimento do 

mesmo. Nesta seção, será analisada a evolução deste regime, desde o período pós 

independência, passando por sua transição na década de 70, até sua adequação ao 

modelo internacional, na década de 90. A partir desta análise, serão observados 

também os reflexos deste regime nas práticas e na dinâmica da indústria 

farmacêutica indiana. 

4.1: Período pós independência (1947-70) 

No contexto indiano pós independência, em 47, o regime de patentes do país 

era relativamente forte, uma vez que o mesmo era norteado pelo Indian Patent and 

Design Act of 1911. Mesmo com as revisões adotadas após a independência, de 

modo a priorizar os interesses nacionais, tal legislação ainda era inspirada no 

modelo britânico, antigo colonizador indiano. Sob tal regime, as patentes 

concedidas poderiam durar até 14 anos. Deste modo, o contexto indiano pós 

independência é caraterizado por fortes direitos de propriedade intelectual. 

Seguindo as diretrizes estabelecidas por tal regime, empresas podiam 

patentear todos os processos de produção de seus medicamentos, bem como podiam 

obter patentes de produtos, que duravam por mais de 10 anos. Neste sentido, as 

empresas estrangeiras conseguiam se aproveitar de sua expertise em pesquisa, 

materializando-a em um maior market share, isto é, uma alta participação no 

mercado. Assim, para as multinacionais, que já possuíam fortes estruturas de P&D, 

tendo os instrumentos e investimentos necessários para proteger seus produtos, esse 

cenário era favorável. Portanto, nesse período, as empresas estrangeiras e suas 

filiais dominavam o setor farmacêutico indiano, com um market share de 68% em 

1970 (Arora et al., 2008, p.5). 

De modo geral, esse regime acabava prejudicando a acessibilidade da 

população indiana aos medicamentos. Com o mercado farmacêutico 

expressivamente dominado por firmas estrangeiras, os preços dos produtos eram, 

em sua maioria, inacessíveis para uma grande parte da população indiana. Além 
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disso, a população indiana chegava a enfrentar, em alguns casos, a indisponibilidade 

de alguns medicamentos (Nair, 2008, p. 432). 

4.2: Período pós Indian Patent Act of 1970 (1970-94) 

Diante de preocupações por parte da indústria local e do próprio governo, 

depois de quase três décadas de dependência estrangeira, o regime de propriedade 

intelectual indiano passa por uma importante transformação, com o Indian Patent 

Act of 1970. Implementada dois anos depois, o objetivo principal dessa lei era 

aumentar a produção e acessibilidade nacional, gerando capacitação interna e 

investindo na indústria local. Sob esse novo regime, a duração das patentes é de 5 

a 7 anos, tendo sido reduzida pela metade em comparação ao regime anterior. Além 

disso, essa nova legislação não permitia a concessão de patente de produtos, 

permitindo aos players do mercado a prática de desenvolver um processo 

alternativo de produção para medicamentos já existentes, uma vez que estes não 

eram protegidos por patentes (Pradhan, 2006, p.4). 

Assim, os farmacêuticos indianos passam a se especializar na prática da 

engenharia reversa. No caso do setor farmacêutico, esta prática consiste no estudo 

de um determinado medicamento, que pode ou não estar patenteado, e, a partir de 

sua composição (química e molecular) é fabricado um novo produto, semelhante ao 

existente, mas com outro processo de produção. Com essas novas diretrizes acerca 

do regime de propriedade intelectual, a participação das multinacionais 

farmacêuticas na Índia se reduz drasticamente. Tal redução se deve ao fato de que 

tais empresas não viam mais vantagens em permanecer em um país com uma fraca 

proteção patentária aos seus produtos que, nesse cenário, eram rapidamente 

adaptados e copiados (Pradhan, 2006, p.4). 

Dessa forma, o contexto econômico e o panorama legal interno foram 

essenciais para estimular a tecnologia local via adaptação e engenharia reversa. As  

empresas indianas passam a se capacitar na produção de medicamentos genéricos 

de boa qualidade e com um bom custo benefício. Cumpre observar que os 

medicamentos genéricos são aqueles que possuem o mesmo princípio ativo de um 

determinado medicamento comercial, contendo a mesma fórmula e provocando a 

mesma ação no organismo - tendo, assim, a bioequivalência em relação ao 

medicamento original (U.S Food and Drug Administration, 2018). 
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A prática comum da indústria farmacêutica é a produção deste tipo de 

medicamento após a expiração do período de proteção patentária do original. Na 

Índia, essa prática era ainda mais rápida diante da inexistência da concessão de 

patentes aos produtos. Portanto, tais medicamentos, que possuíam a mesma 

qualidade, eram vendidos a preços menores, tornando mais amplo o acesso da 

população. A adoção das medidas descritas anteriormente, por parte do governo 

indiano, visava justamente tornar autossuficiente a produção nacional desse setor, 

ao mesmo tempo em que tais produtos se tornassem acessíveis e disponíveis, por 

um bom preço, à população local (Arora et al., 2008). 

 O novo regime de patentes também criou um ambiente favorável à criação 

de pequenas empresas nacionais. Como fora afirmado anteriormente, no contexto 

prévio ao Indian Patent Act of 1970 as multinacionais possuíam uma expressiva 

participação no mercado farmacêutico indiano, com um market share de quase 

70%.  Porém, com a criação de um cenário com baixa proteção patentária, além de 

baixas barreiras de entrada, houve um incentivo ao desenvolvimento das empresas 

locais. Aquelas que já atuavam no mercado conseguiram fortalecer sua 

participação, assim como um expressivo número de novas empresas ingressou 

nesse promissor mercado. Assim, a participação das multinacionais nesse setor é 

reduzida, dando lugar à atuação de empresas nacionais, desde grandes corporações 

até produtores locais (Arora et al., 2008). 

Desta forma, nota-se que o setor farmacêutico indiano passa a ser 

caracterizado pela sua fragmentação, na medida em que é composto por um grande 

número de empresas, sem que nenhuma destas possuam mais do que 7% de market 

share. Enquanto há um elevado número de empresas, as cinco maiores representam 

apenas ⅕ do mercado. Esta expressiva fragmentação, presente até a atualidade, da 

indústria farmacêutica indiana, revela que tal mercado constitui um cenário 

favorável tanto para grandes empresas, quanto para pequenos produtores locais. 

Estas empresas locais se caracterizam por possuir uma significativa competência na 

produção de medicamentos de qualidade e a preços baixos (Grace, 2004, p.17). 

 Portanto, durante esse processo de consolidação da indústria farmacêutica 

na Índia, as empresas nacionais se fortaleceram cada vez mais, dominando o 

mercado doméstico ao oferecerem medicamentos a preços acessíveis. Com o 

período de liberalização comercial, na década de 90, essas empresas são 

incentivadas a ingressar no mercado internacional, passando a direcionar sua 
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produção também para as exportações, para além do abastecimento interno. Assim, 

o setor farmacêutico indiano passa a atuar também no mercado internacional 

(Grace, 2004, p.20). 

4.3: Período pós adequação ao TRIPs (1994-atualidade) 

O Indian Patent Act of 1970, que estimulou, junto às demais iniciativas 

governamentais citadas, a consolidação do setor farmacêutico nacional, é revogado 

com a assinatura do Acordo TRIPs, em 94. O acordo foi negociado no final da 

Rodada Uruguai, do GATT, que embasa o arranjo para a criação da OMC. Com 

esse acordo, os países signatários que desejassem ingressar na Organização foram 

obrigados a assinar o documento, que torna ilegal todo o processo de engenharia 

reversa, no qual as empresas indianas haviam se especializado durante todos esses 

anos (Chaturvedi & Chataway, 2006, p.34).  

Visando harmonizar o entendimento acerca da propriedade intelectual 

dentre os países signatários, o acordo TRIPs traz, além da mencionada 

anteriormente, uma série de mudanças significativas ao regime de patentes, 

reforçando sua proteção. Como membros da OMC, os países devem harmonizar as 

diretrizes relativas ao regime de propriedade intelectual. Neste sentido, torna-se 

necessária uma transição no mencionado regime, que, como no caso indiano, era 

marcado por uma fraca proteção. De modo a efetivar a transição, o governo indiano 

utiliza todo o período de adequação ao acordo oferecido pela organização, 

implementando tais mudanças somente em 2005, com a Emenda nº15 à Lei de 

Patentes (Arora et al., 2008, p.9). 

Cumpre observar que esse período de adequação foi concedido aos países 

em desenvolvimento, como no caso da Índia, para que eles pudessem realizar, no 

tempo adequado, a transição em seu regime de propriedade intelectual. Estes países 

teriam o período de 10 anos para incorporar em suas legislações todas as diretrizes 

estabelecidas pelo acordo TRIPS. Como mencionado anteriormente, o governo da 

Índia optou por utilizar todo esse período, finalizando a transição em 2005. Com a 

adoção dessa estratégia, o país conseguiu assegurar a efetiva consolidação das 

empresas nacionais diante desse novo regime, para que elas não fossem 

inteiramente prejudicadas pela concorrência internacional, sem tempo hábil para se 

adequarem aos padrões da OMC (Câmara dos Deputados, 2013, p.31). 
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Ainda assim, tiveram países em desenvolvimento que não utilizaram o 

período de transição, como o Brasil. O governo brasileiro acabou antecipando a 

implementação interna, adotando as novas diretrizes já em 1996, um pouco mais de 

um ano após a assinatura do acordo. Inclusive, o país ultrapassou o nível mínimo 

imposto pela OMC, adotando dispositivos que não estava obrigado a aplicar. Como 

é afirmado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, essa estratégia de uma 

rápida implementação acabou sendo prejudicial ao Brasil, uma vez que não permitiu 

tempo hábil para a capacitação das empresas locais, prejudicando o fortalecimento 

da indústria nacional perante a concorrência internacional (Câmara dos Deputados, 

2013, p.31). 

Diante desse novo regime, o setor farmacêutico indiano é obrigado a 

redirecionar sua estrutura de investimento e pesquisa. Como fora afirmado 

anteriormente, as empresas indianas eram especializadas na fabricação de genéricos 

de produtos, cujas patentes não eram concedidas no país, naquela época. Agora, 

com essa proteção, essas empresas passam a investir na fabricação de novos 

medicamentos, e outras atividades do setor farmacêutico que não a adaptação e 

engenharia reversa.  

Levando em consideração os significativos ganhos de competitividade 

desenvolvidos após décadas de incentivo à produção e capacitação nacional, esse 

novo regime não teve efeitos tão negativos quanto o esperado, estimulando, mesmo 

que indiretamente, as empresas locais a realocarem seus investimentos em 

inovações de produto. Durante todos os anos marcados por uma fraca proteção à 

propriedade intelectual, somada à um pesado investimento por parte do governo, a 

indústria farmacêutica indiana foi capaz de desenvolver uma base sólida de 

capacitação e aprendizado. 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, cujos dados foram retirados da 

tabela elaborada por Chaturvedi e Chataway (2006), as empresas indianas foram 

estimuladas a investirem cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. No gráfico 

8, nota-se o crescente volume desses investimentos, desde o início do novo século, 

de algumas empresas nacionais selecionadas - como a Ranbaxy, a Dr. Reddy's e a 

Cipla. Algumas dessas empresas estão investindo no desenvolvimento de novos 

medicamentos, enquanto outras têm fortalecido seus processos de produção e 

desenvolvimento (Chaturvedi & Chataway, 2006, p.42). 
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Gráfico 8: Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de empresas farmacêuticas 
indianas 

 
* Projeção 

Elaboração própria - dados extraídos de: (Chaturvedi & Chataway, 2006, p. 42) 

 Deste modo, percebe-se a importante virada realizada pelas empresas 

indianas, antes especializadas somente na lógica da engenharia reversa. De um lado, 

as reformas liberalizantes da década de 90, que abriram o mercado indiano, 

exerciam uma pressão indireta, diante da competitividade no cenário internacional, 

sob as práticas de imitação. Do outro, com um novo regime de propriedade 

intelectual regido pelas diretrizes internacionalmente harmonizadas pela OMC, o 

setor farmacêutico indiano se viu obrigado a incrementar seus investimentos em 

P&D, procurando se capacitar em outras práticas, como a formulação de novos 

produtos. 
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V. O papel do governo indiano na consolidação da 
indústria farmacêutica 

 Diante do histórico apresentado anteriormente, torna-se evidente a 

importância das medidas governamentais adotadas ao longo dessas décadas para a 

consolidação da indústria farmacêutica. A estratégia de atuação do governo para o 

desenvolvimento dessa indústria envolveu desde medidas relativas ao regime de 

propriedade intelectual, como fora explicitado na seção anterior, até intervenções 

mais explícitas como o controle de preços e os licenciamentos. 

No período após a adoção do Indian Patent Act of 1970, sabe-se que a 

participação das multinacionais, que antes possuíam um expressivo market share 

na indústria, foi significativamente reduzida. A falta de estímulo à participação das 

firmas estrangeiras estava relacionada, como fora afirmado anteriormente, à falta 

de proteção patentária aos seus produtos, que acabava desestimulando a presença 

dessas empresas no país.  

Além disso, sua participação também não era estimulada na medida em que 

havia uma série de ações intervencionistas do governo indiano, como, por exemplo, 

o controle de preços exercido pelo “Drug Price Control Order”. A partir do mesmo, 

o governo indiano estipulava um teto no setor farmacêutico indiano, ou seja, 

determinava um preço limite para os produtos comercializados pelas empresas. 

Portanto, percebe-se que, além do incentivo governamental ter sido expresso por 

meio do regime de propriedade intelectual, também foi adotada uma série de 

medidas, na época, que foram responsáveis pelo estímulo à produção e capacitação 

nacional. A criação de empresas estatais e o investimento no acesso da população 

indiana à medicamentos com baixos custos são alguns exemplos de como o governo 

indiano exerceu um papel primordial no desenvolvimento da indústria farmacêutica 

(Pradhan, 2006). 

Nota-se, portanto, que com baixas barreiras de entrada e um baixo custo de 

produção e mão de obra, a competitividade das empresas indianas é fortemente 

estimulada. Nesse período, após a década de 70, também foram adotadas diversas 

políticas direcionadas ao setor da tecnologia e inovação, como, por exemplo, por 

meio da consolidação do Sistema Nacional de Inovação, com a criação da National 

Commission of Science, em 1972. A partir do incremento desta organização, o 

governo indiano estimulava o conhecimento e o processo de aprendizagem, 
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desenvolvendo a capacitação nacional, criando diversas universidades e 

estimulando também o desenvolvimento do sistema educacional do país (Françoso 

& Strachman, 2013, p. 101). 

Além das medidas mencionadas anteriormente, vale ressaltar uma 

importante estratégia do governo indiano, adotada antes mesmo do período 

mencionado anteriormente. Desde o contexto posterior à independência em 47, o 

governo indiano passou a elaborar os planos quinquenais. Nos primeiros anos, esses 

planos se assemelhavam com a política da União Soviética. A Comissão de 

Planejamento era a responsável pela elaboração, execução e monitoramento de tais 

planos, sendo o primeiro deles lançados em 51. A principal estratégia por trás dessa 

política era desenvolver as indústrias locais, tanto no setor público, quanto no setor 

privado, de modo a fomentar a produção em toda a indústria nacional. Nestes 

planos, eram previstas uma série de medidas, como a criação de institutos de 

pesquisa, parcerias público-privadas entre estes institutos e empresas estatais, e até 

mesmo subsídios para empresas de pequeno porte. Tais medidas visavam, de modo 

geral, estruturar um setor nacional autossuficiente, por meio de um planejamento 

centralizado (De Campos, 2016, p. 477). 

As diretrizes estabelecidas pelos planos quinquenais também contavam com 

regimes de licenciamento, a partir dos quais o governo exercia um rigoroso controle 

sobre os investimentos do setor em expansões, sejam elas da capacidade produtiva, 

ou até mesmo a construção de novas plantas para produção. Vale ressaltar que as 

pequenas e médias empresas não eram obrigadas a atender à tal regime de 

licenciamento, uma exceção que torna explícito o incentivo do governo ao 

desenvolvimento das pequenas e médias empresas (De Campos, 2016, p. 478). 

 Ao longo do período analisado, a forma de intervenção do governo foi se 

alterando, principalmente a partir da década de 90, quando o panorama econômico 

do país passou por uma expressiva liberalização. Assim, a natureza das medidas 

adotadas pelo governo mudou de caráter, ainda que estejam presentes até a 

atualidade. Com a liberalização comercial e econômica, o governo foi 

gradativamente reduzindo sua intervenção direta, passando a atuar de forma mais 

branda. O último plano quinquenal, de número décimo segundo, foi concluído no 

ano de 2017 (The Economic Times, 2017). 

Cumpre observar que, desde 2014, a Comissão de Planejamento, instituição 

responsável pelos planos quinquenais, fora dissolvida e substituída pelo National 
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Institution for Transforming India (NITI Aayong), um órgão técnico, com função 

consultiva ao governo, não mais com um caráter impositivo. Por meio dos estudos 

desenvolvidos neste instituto, são lançados planos de ação de três anos, que não 

indicam alocações de investimento ou outros esquemas específicos, mas trazem 

panoramas gerais e sugestões, funcionando apenas como um guia consultivo para o 

governo (The Economic Times, 2017). 

 Ademais, em relação ao setor farmacêutico em específico, o governo 

indiano, ciente da realidade global, montou um programa de desenvolvimento de 

medicamentos. Levando em consideração a expressiva influência da P&D na 

capacidade inovadora desta indústria, essa iniciativa do Departamento de Ciência e 

Tecnologia indiano visa estimular a colaboração entre os institutos de pesquisa e as 

empresas locais. O Programa de Pesquisa de Drogas e Fármacos, em vigor desde 

1994, cria a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de novos 

medicamentos (Government of India, 1994). 

Assim, tal programa visa estimular uma área crítica do setor farmacêutico 

que, até então, não era dominada pela indústria indiana, cuja capacitação fora 

baseada na engenharia reversa e todo o processo descrito anteriormente. Além 

disso, o programa também promove facilidades de crédito e subsídios para as 

empresas indianas, de qualquer porte, que estejam desenvolvendo projetos de P&D 

envolvendo o desenvolvimento de novos medicamentos para doenças 

negligenciadas, de acordo com o próprio governo, como a tuberculose, a malária, 

entre outras (Government of India, 1994). 

Diante das medidas expostas acima, nota-se a significativa relevância das 

estratégias governamentais para a consolidação do setor farmacêutico. As políticas 

implementadas pelo governo indiano, ao longo de todo o período analisado, foram 

mais direcionadas para o incremento da capacitação nacional, o que favoreceu o 

desenvolvimento de uma indústria forte e tecnologicamente capacitada. Políticas 

como a criação de institutos de pesquisa, ou o subsídio para empresas locais e os 

incentivos às parcerias destas empresas com os institutos, são exemplos de 

investimentos, por parte do governo, em um setor nacional voltado ao 

desenvolvimento de pesquisas e à capacitação. Ou seja, além das políticas de 

incentivos tradicionais, o governo indiano teve um papel importante no incremento 

da capacidade tecnológica de sua indústria (Françoso & Strachman, 2013, p. 100). 
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VI. Maturidade tecnológica e visão geral da indústria 
farmacêutica indiana 
Diante do panorama apresentado anteriormente, torna-se evidente a 

expressiva evolução da indústria farmacêutica indiana. Hoje, o país ocupa a posição 

de líder global no fornecimento de medicamentos genéricos, um segmento que 

possui uma alta competitividade, levando em consideração os menores custos de 

produção, que refletem em menores preços para o consumidor. Na Índia, esse 

dinamismo é ainda mais evidente, uma vez que o país possui uma mão de obra mais 

barata e altamente qualificada, levando em consideração os expressivos incentivos 

realizados na capacitação e na aprendizagem da mesma. Estudos relatam que o 

custo de produção da Índia é aproximadamente 60% menor do que o custo norte-

americano, e por volta de metade do europeu. O mesmo relatório, Inside India 

Trade, afirma que o custo da mão de obra na Índia é por volta de 50% mais barato 

do que em países ocidentais (T&A Consulting, 2017, p.29). 

 Além de ser referência na produção de genéricos, a indústria farmacêutica 

indiana também se destaca na Formulação Farmacêutica e nos Serviços de Pesquisa 

e Produção por Contrato. O primeiro, representa um subsegmento no qual há um 

complexo estudo químico e biológico acerca dos componentes e substâncias que 

virão a formular um medicamento. Já o segundo, é um subsegmento, conhecido 

como “CRAMS” (sigla em inglês), onde há uma terceirização da etapa de pesquisa 

e fabricação, normalmente para países onde o custo de produção é menor. Neste 

caso, a Índia se tornou um dos melhores destinos das multinacionais para esse tipo 

de serviço, na medida em que o país possui uma alta oferta de mão de obra, além 

de uma alta oferta de participantes para os ensaios clínicos, levando em 

consideração sua elevada densidade demográfica (Grace, 2004, p. 24). 

 De modo geral, o setor farmacêutico é caracterizado por ser “tecnologia-

intensivo”. Ou seja, dentre os fatores utilizados na produção, a tecnologia é aquele 

com a maior intensidade e proporção, em relação aos demais fatores como, por 

exemplo, mão de obra. A OCDE classifica os setores produtivos em categorias de 

intensidade em P&D, sendo esta calculada através da razão entre os investimentos 

no mesmo e o PIB. Uma parte da classificação, mostrada na tabela abaixo, referente 

aos setores manufatureiros com alta intensidade, mostra a indústria farmacêutica 

como uma das mais intensivas em tecnologia. 
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 Tabela 1: Taxonomia OCDE de intensidade tecnológica 

 
Fonte: (Morceiro, 2019, p.9) 

 Dessa forma, percebe-se que a competitividade na indústria farmacêutica 

requer um expressivo investimento em inovação e capacitação. Setores das cadeias 

globais de valor, como a P&D, tornam-se muito relevantes, devendo receber uma 

boa parte dos investimentos das empresas farmacêuticas que queiram fomentar sua 

competitividade. Como foi explicitado no gráfico 8, apresentado previamente, essa 

parece ser uma tendência valorizada pelo setor farmacêutico indiano, uma vez que 

os investimentos em P&D das empresas farmacêuticas indianas se intensificou a 

partir do início dos anos 2000. 

Todavia, as empresas privadas indianas, não só do setor farmacêutico, mas 

da indústria de modo geral, ainda têm um longo percurso a ser feito no caminho da 

inovação. Como pode ser observado no gráfico abaixo, extraído do relatório de 

inovação produzido pelo próprio governo indiano, o setor privado indiano ainda 

apresenta números tímidos, quando comparado aos demais países, em relação aos 

seus gastos de P&D. Enquanto isso, os gastos do governo com tais investimentos 

são relativamente altos, principalmente em comparação a outros países. 
Gráfico 9: Gasto interno bruto em P&D como porcentagem do PIB

 
Fonte: (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA; 

INSTITUTE FOR COMPETITIVENESS, 2019). 
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Ainda segundo o mesmo relatório, essa é uma tendência que deve ser 

revertida, principalmente quando comparada ao resto do mundo. Países como Israel 

e Japão possuem um forte investimento em P&D por parte de sua iniciativa privada. 

Enquanto isso, quase metade dos gastos em P&D na Índia vem dos cofres públicos: 
“Os gastos do governo deveriam ser desviados para a criação de fatores que 
possibilitem a inovação, como a criação de um pool maior de capital humano, a 
facilidade de fazer negócios - procedimento simples para fechamento de 
startup/indústrias - e melhorar as relações entre indústria e academia” (National 
Institution For Transforming India; Institute For Competitiveness, 2019, p.24) 

 Portanto, percebe-se que a indústria farmacêutica indiana ainda enfrenta 

alguns desafios em relação às fronteiras globais dos investimentos e gastos em 

P&D. Com o momento de transição, estimulado pela adequação ao Acordo TRIPS, 

essa defasagem tornou-se evidente para a indústria e o próprio governo. Assim, 

como também fora mencionado anteriormente, as empresas líderes do setor estão 

passando a investir cada vez mais nessa etapa de P&D, mostrando-se dispostas a 

mudar o cenário atual, para se tornarem players estratégicas no contexto 

internacional. Esta virada é de extrema importância para tais empresas, uma vez 

que a intensidade de P&D afeta diretamente sua produtividade e relevância no 

mercado (Sharma, 2012, p. 333). 
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VII. Conclusão 
 Diante da análise exposta no presente trabalho, torna-se evidente a 

relevância do setor farmacêutico na Índia. Os números apresentados ao longo da 

análise mostram que o país se configura como um dos mais importantes polos 

farmacêuticos do mundo, possuindo uma indústria dinâmica e competitiva. Ao 

longo do período analisado no presente trabalho, foram adotadas uma série de 

medidas essenciais para que o país desenvolvesse uma sólida estrutura tecnológica, 

bem como uma mão de obra altamente capacitada. 

 Visando a efetiva consolidação do setor nacional, o governo indiano 

elaborou diversas estratégias que visavam, de modo geral, tornar sua indústria 

produtiva e independente. Como fora analisado, diversas medidas essenciais foram 

tomadas pelo governo indiano, sejam intervenções mais diretas ou facilitações 

econômicas. Para além desse fomento do setor produtivo local, um importante 

investimento do governo foi no incremento da capacitação de sua mão de obra, 

como fora analisado anteriormente. Por meio de medidas como a criação de 

institutos de pesquisa, incentivo às parcerias com os mesmos, bem como o estímulo 

ao conhecimento e o processo de aprendizagem, o país conseguiu desenvolver uma 

indústria sólida e, principalmente, com uma mão de obra qualificada. Ambos os 

fatores são essenciais para a manutenção da competitividade da indústria indiana. 

 Além das medidas governamentais descritas, que tiveram extrema 

relevância para a consolidação do setor farmacêutico indiano, o presente trabalho 

também analisou a evolução do regime de propriedade intelectual. Ao longo do 

período analisado, tal regime progrediu de uma forte proteção à propriedade 

intelectual, em um regime que concedia patentes aos produtos por mais de 10 anos, 

à uma fraca proteção, a partir da década de 70, guiada pelo Indian Patent Act of 

1970. Com esse progresso, a participação das multinacionais se reduziu, dando 

espaço à consolidação de uma forte indústria nacional. Tal indústria, diante dos 

estímulos gerados pelo regime de propriedade intelectual, torna-se altamente 

capacitada na adaptação e engenharia reversa, recebendo estímulos ao aprendizado 

e capacitação no que diz respeito aos mais diversos medicamentos e processos de 

produção. Nesse contexto, as empresas indianas se especializam na produção de 

medicamentos genéricos de qualidade e com preços acessíveis. Como observado a 

partir da análise dos números apresentados no presente trabalho, hoje a Índia 
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consegue competir com países desenvolvidos em volume de exportações nesse 

setor. 

 Porém, como fora explicado anteriormente, em meados da década de 90, 

esse cenário marcado por uma fraca proteção à propriedade intelectual, no qual as 

tendências mencionadas acima foram fortalecidas, é alterado devido ao acordo 

TRIPs. Nessa nova conjunta, os países signatários devem adequar suas legislações 

internas ao novo regime de propriedade intelectual defendido pela OMC. Assim, as 

empresas farmacêuticas indianas passam a reestruturar seus investimentos, de modo 

gradual, uma vez que o país utilizou o período de transição concedido pela OMC. 

Como fora analisado ao longo do presente trabalho, as farmacêuticas indianas, antes 

especializadas somente na fabricação de genéricos, redirecionam seus 

investimentos e passam a atuar também na produção e no desenvolvimento de 

novos medicamentos, estimulando outras práticas do setor farmacêutico para além 

da adaptação e engenharia reversa. A partir desta transição, nota-se um crescente 

volume dos investimentos das empresas farmacêuticas indianas em P&D. 

 Portanto, torna-se evidente a relevante influência do regime de propriedade 

intelectual no progresso do setor farmacêutico na Índia. O grau de proteção aos 

produtos e processos de produção, conferido pelo governo por meio da concessão 

de patentes, se apresenta como uma ferramenta decisiva para as práticas das 

empresas farmacêuticas e para a dinâmica de sua indústria, de modo geral. A partir 

do momento que é conferida tal proteção, levando em consideração a acessibilidade 

dos produtos, os players do mercado se sentem estimulados para criar cada vez 

mais. Como no caso da indústria farmacêutica, eles são estimulados a desenvolver 

novos medicamentos, novas formulações, investindo cada vez mais em processos e 

produtos inovadores, uma vez que lhes é assegurada uma proteção à sua criação 

que, por sua vez, requer investimentos em P&D. 

Deste modo, essa relação direta entre a inovação e os direitos de propriedade 

intelectual torna-se um elemento chave para o dinamismo do setor farmacêutico. A 

harmonia entre ambos os fatores revela que, ao mesmo tempo em que a concessão 

de patentes incentiva os players a adotarem práticas cada vez mais inovadoras, ela 

está mutuamente vinculada com o próprio investimento em P&D, necessário para 

se produzir tal inovação. 

Ainda que tenha havido um expressivo aumento nos investimentos em P&D 

nos últimos anos, a indústria farmacêutica indiana ainda enfrenta alguns desafios. 
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Como fora afirmado anteriormente, a Índia, quando comparada aos demais países, 

ainda possui altos gastos governamentais em P&D, enquanto os números do setor 

privados configuram-se como tímidos. Porém, empresas líderes, como a Ranbaxy, 

a Dr. Reddy's e a Cipla, já estão investindo cada vez mais em P&D, de modo a 

reduzir essa defasagem. Assim, elas buscam diferentes oportunidades para 

alavancar sua competitividade e incrementar seu posicionamento perante a indústria 

global. 

 Deste modo, mesmo com tais desafios, a Índia se configura como um dos 

mais importantes polos farmacêuticos no mundo. O volume de suas exportações de 

medicamentos genéricos reflete a importância de tal indústria no contexto mundial. 

Por meio de todos os fatores analisados ao longo do presente trabalho, torna-se clara 

a efetiva consolidação do setor farmacêutico indiano, antes especializado na 

adaptação e imitação, em uma referência global, sendo um setor altamente 

capacitado e com uma sólida estrutura tecnológica, investindo cada vez mais em 

inovação. 
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