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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa trata a respeito do crescimento e desenvolvimento de empresas chinesas do ramo 

farmacêutico e biotecnológico, ao mapear e identificar os caminhos traçados pelo governo chinês, tais 

como incentivos fiscais, leis de patentes, investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), dentre 

outros.  

A China, ao longo das últimas décadas, teve um crescimento vertiginoso nas áreas de indústria 

biofarmacêutica e de biotecnologia. Tal crescimento possui como uma de suas causas principais o apoio 

que o Estado chinês deu em áreas estratégicas para o desenvolvimento de tal indústria. Apesar de 

expressivos desenvolvimentos e avanços, a China ainda não possui um papel de liderança neste setor. 

Os EUA lideram em investimentos, em P&D (Pesquisa & Desenvolvimento), em número de novos 

produtos aprovados e lançados, e em tantos outros indicadores da indústria biofarmacêutica, revelando, 

no momento atual, uma liderança estadunidense. Porém a China possui indicadores fortes e promissores 

para os próximos anos, que podem colocá-la no topo da lista em questão de P&D, empresas do setor e 

até de liderança inovativa (ATKINSON, 2020, p. 21). 

Para alcançar as posições de liderança, a China vem estruturando planos e estratégias focados 

em vários setores da economia do país, olhando para os setores industriais e de inovação dos setores 

biotecnológicos e farmacêuticos como cruciais para este desenvolvimento. Planos nacionais com prazos 

de cinco anos, assim como o “Made in China 2025” são exemplos do compromisso chinês de investir no 

crescimento destes setores mencionados. E estes planos já estão em execução (Diegues e Roselino, 

2021). O intento chinês em buscar hegemonia e liderança internacional, através destas indústrias, passa 

por medidas rígidas do governo em relação a empresas estrangeiras, por exemplo, ao dificultar 

aprovação e lançamento de novos produtos deste setor, no mercado chinês. O governo da China 

também promove um forte apoio a empresas nacionais, como incentivos fiscais, a fim de alavancar suas 

despesas em P&D em relação ao PIB, como menciona Brady Huggett (2019, p. 1265), pois é algo de 
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extrema relevância para empresas do setor biotecnológico e farmacêutico em busca de inovações e 

crescimento para posições de liderança neste ramo. 

Estas atitudes por parte do governo chinês, com regulações duras do Estado, buscam criar na 

China um modelo forte de indústria biotecnológica e farmacêutica. Ou seja, a China tem uma clara 

intenção de passar de uma 

economia focada em copiar os 

produtos dos EUA e de outras 

nações avançadas nesta 

indústria, com produção de 

fármacos genéricos, e de fato 

se tornar uma economia 

produtora e inovadora neste 

setor, tendo tecnologias 

chinesas capazes de competir 

globalmente com as já 

estabelecidas dos países concorrentes.  

E em meio a todo este cenário de mudanças nas posições de lideranças globais de comércio de 

fármacos e biotecnologias, o mundo também enfrenta uma pandemia jamais vista, a do coronavírus 

(Covid-19). Neste contexto, as indústrias deste setor de fato tornaram-se ainda mais importantes e 

relevantes para o desenvolvimento de um país e principalmente para se pensar o bem-estar da 

população, ao ter que garantir 

produtos (por exemplo, 

vacinas) e também um 

Complexo Econômico-

Industrial da Saúde (CEIS), 

que atenda a todos os 

cidadãos com eficiência, 

qualidade e segurança. No 

caso do Brasil, pode-se 

perceber uma fragilidade 

preocupante no CEIS, que já 

havia sido apresentada por 

anos, porém agora foi exacerbadamente testemunhada por aqueles que mais precisam recorrer a 

hospitais e a rede de saúde pública (SUS). Assim como toda a rede econômica da área de saúde (suas 

vulnerabilidades, precariedades, dificuldade para atualização de equipamentos utilizados nos hospitais 

e a difícil produção deles, assim como nas cadeias de fármacos e medicamentos) também foi exposta 

pela pandemia. A falta que o Brasil possui em articular e capacitar os diferentes segmentos do CEIS, a 

falta de equipamentos de ponta, ou seja, o seu atraso em relação à implantação da revolução industrial 

 

 

Figura 1 – Participação global de valor adicionado da Indústria Farmacêutica – fonte: 
ATKINSON, R. D., “The Impact of China’s Policies on Global Biopharmaceutical Industry Innovation”, 

INFORMATION TECHNOLOGY & INNOVATION FOUNDATION (setembro 2020). 

 

 

Figura 2 – Brasil: comércio exterior de medicamentos e antibióticos, 1997-2019 (em US$ 
milhões) – fonte: SARTI, F; HIRATUKA, C; FONSECA, C. et al, “Cadernos do 

desenvolvimento: Desenvolvimento, saúde e mudança estrutural: O Complexo 
Econômico-Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19”, v. 16, n. 28, p. 122, 2021. 
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4.0 na área da saúde, gerando a necessidade de importar de países desenvolvidos e nem sempre obter 

os melhores e mais avançados instrumentos hospitalares, revelam uma grande distância a ser percorrida 

pelo país para solucionar estas fragilidades do CEIS, em vista das consequências que a pandemia trouxe 

ao país (SARTI; HIRATUKA; FONSECA, 2021, p. 20). 

METODOLOGIA: 

A pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos sobre o tema do 

desenvolvimento da indústria farmacêutica e biotecnológica na China, para posterior sistematização e 

análise. A revisão bibliográfica foi complementada com análise de diferentes fontes de informações que 

permitiram quantificar tanto o desenvolvimento desse setor industrial Chinês, como os esforços 

tecnológicos do setor empresarial. O Recorte temporal privilegiou o período a partir dos anos 2000, com 

foco no período posterior à 2010, quando o setor Farmacêutico Chinês passa a ganhar maior importância 

em nível global. 

Foram consultadas as informações do National Bureau of Statistcs of China para analisar as 

informações sobre a evolução do setor, e o The EU Industrial R&D Investment Scoreboard, para mapear 

as principais empresas e seus investimentos em P&D. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES:  
É possível visualizar os 

resultados das políticas indústrias 

chinesas nos setores de fármacos e 

biotecnologia ao analisar o artigo de 

CANCHERINI L., LYDON J., DA 

SILVA J. S., ZEMP A., 2021, 

publicado pela McKinsey & 

Company. Neste texto, é explorado 

de modo mais generalista, os 

movimentos da indústria de 

biotecnologia em todo o planeta, 

refletido no preço médio das ações 

das empresas de biotecnologia. Os 

resultados são que, apesar da 

pandemia da covid-19, este setor industrial continua forte e é uma demonstração de um bom 

investimento, pois é um setor altamente ligado a investimentos estatais, bem enxergado pela mídia e o 

público geral – pelo fato de hoje serem o principal meio de combate à pandemia do coronavírus. Esta 

indústria tem demonstrado um grande poder de reação à pandemia, mesmo que em um momento inicial, 

durante os primeiros meses de 2020 o setor estava em queda, é possível verificar um grande e forte 

crescimento dos preços das ações das empresas de biotecnologia. As empresas europeias e 

 

 

Figura 3 – Preço médio das ações de 970 ‘biotechs’ listadas na China, Europa e 
EUA (crescimento entre 01/01/2020 e 19/01/2021) – fonte: “What’s ahead for biotech: 

Another wave or low tide?”, Pharmaceuticals & Medical Products Practice (abril 2021). 
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estadunidenses cresceram mais que o dobro do que as empresas do S&P 500. E o caso chinês é ainda 

mais proeminente: os valores em relação às S&P 500 foram seis vezes melhores e o preço médio das 

ações dobraram em um ano. Este é apenas um ponto que ressalta a importância e vitalidade das 

empresas de biotecnologia durante a pandemia, que performaram ainda melhor do que as empresas de 

produtos farmacêuticos – especialmente na China. 

A hegemonia e liderança chinesa não se restringem aos setores farmacêuticos e biotecnológicos 

como ferramenta para este objetivo, mas num conjunto de poderes e influências que se articulam 

mutuamente. Através das indústrias farmacêuticas e biotecnológicas, a China encontrou um meio de 

apoiar fortemente empresas nacionais em detrimento de empresas estrangeiras que atuam em solo 

chinês. Como mencionado por Brady Huggett (2019), o apoio para essas empresas alavancarem suas 

despesas em P&D têm sido uma ferramenta que elucida o caminho chinês para a liderança através da 

inovação tecnológica nesses setores. Porém, tais medidas são vistas por muitos como desiguais e 

injustas. 

Esta visão, argumentada 

por ATKINSON, 2019, é 

sustentada por entender tais 

práticas como mercantilistas, 

fazendo com que a China esteja 

“jogando contra as regras do 

mercado” ao desvalorizar seu 

câmbio de modo abrupto, adotar 

uma fraca política de proteção à 

propriedade intelectual (o que 

resulta em um número alto de 

novas patentes), assim como 

praticar políticas de controles de 

preços severas e diminuir custos 

gerais de exportação exclusivamente da indústria nacional chinesa.  

Tais avanços fortes e rápidos, como regulações duras e contundentes do Estado chinês são 

propositais. Como explica Zhou e Liu (2016), os avanços nesses setores, assim como as políticas 

industriais sustentadas por um Estado presente, impulsionam a China em direção a um papel de 

inovador e pioneiro, e não apenas de copiador dos produtos já utilizados no mercado global. Ao buscar 

passar de “copiar e reproduzir” tecnologias atuais para “inovar” as tecnologias existentes, a China 

passará para uma posição de condutora da locomotiva farmacêutica e biotecnológica do mundo. O papel 

da inovação, portanto, é o principal aspecto e característica a ser buscada para tornar a China a principal 

potência industrial (não apenas nos setores estudados nesta pesquisa mas em todos os aspectos 

internacionais). 

 

 

 

Figura 4 – Patentes de Ciências da Vida concedidas a inventores chineses como 
porcentagem de todas as patentes de Ciências da Vida concedidas nos Estados 

Unidos, 2006-2016 – fonte: ATKINSON, R. D., “China’s Biopharmaceutical Strategy: Challenge or 
Complement to U.S. Industry Competitiveness?”, (agosto 2019). 
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