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Resumo 

A crise económica e financeira que atingiu a economia mundial causou um forte 

impacto nas economias soberanas. Apesar da sua pequena dimensão, Portugal tem uma 

forte ligação com a economia internacional, o que não o tornou imune aos efeitos da 

crise atual. O setor farmacêutico português foi um dos que sentiu o impacto da crise 

financeira sobre a economia portuguesa. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise 

económica e empresarial das empresas do setor farmacêutico, nomeadamente o impacto 

da crise económica e financeira no setor em causa.  

Com este objetivo, procedeu-se à análise de um conjunto de variáveis e indicadores 

macroeconómicos e microeconómicos do setor farmacêutico, a sua evolução perante o 

impacto da crise financeira e à comparação com os dados relativos ao total das empresas 

da economia portuguesa. Com este procedimento pretendeu-se aferir o modo como a 

crise afetou o setor e se este impacto foi diferente do sentido pelo total da economia 

portuguesa. Analisa-se ainda os resultados obtidos com o teste estatístico efetuado bem 

como com o modelo econométrico desenvolvido, nomeadamente o impacto de diversas 

variáveis explicativas na rentabilidade do ativo, na rendibilidade do capital próprio e na 

produtividade das empresas do setor em causa.  

Conclui-se que as empresas do setor farmacêutico sofreram uma redução nos seus 

indicadores económicos, contudo, e devido à especificidade deste setor, bem como à 

contínua necessidade de cuidados de saúde por parte da população, esta redução não foi 

tão abrupta como o verificado no total da economia portuguesa.  

 

Palavras-chave: Setor farmacêutico português, Crise económica e financeira, 

Indicadores Económicos, Rácios financeiros, Análise Econométrica do Setor  
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Abstract 

The economic and financial crisis that hit the world economy had a strong impact on 

sovereign economies. Despite its small size, Portugal has a strong link with the 

international economy which did not make him immune to the effects of the current 

crisis. The Portuguese pharmaceutical industry was one who felt the impact of the 

financial crisis on the Portuguese economy. The purpose of this work is to analyze 

economic and business enterprises in the pharmaceutical industry, including the impact 

of economic and financial crisis in the sector concerned. 

To this end, we proceeded to the analysis of a set macroeconomic and microeconomic 

variables and indicators of the pharmaceutical industry, its evolution caused by the 

impact of the financial crisis and its comparison with data on the total number of 

companies in the Portuguese economy. With this procedure it was intended to 

understand how the crisis affected the sector and if this impact was different from one 

felt by the Portuguese economy. We also analyze the results of the statistical test and 

the econometric model developed, particularly the impact of various explanatory 

variables on the return on asset, the return on equity and productivity of the 

pharmaceutical companies. 

We conclude that the pharmaceutical companies have declined in their economic 

indicators, however, due to the specificity of this sector and the continuous need for 

health care among the population, this reduction was not higher as that found in the total 

Portuguese economy.  

Keywords: Portuguese pharmaceutical industry, Economic and financial crisis, 

Economic Indicators, Financial ratios, Econometric Analysis of the Sector  
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1.Introdução 

A crise financeira de 2007-2008 começou com o resultado do colapso imobiliário dos 

Estados Unidos da América (EUA) mas rapidamente evoluiu para o sistema bancário e 

de crédito norte-americano e para o resto do mundo, estando na origem da atual crise 

financeira global. A falência do Lehman Brothers marcou a entrada da crise numa fase 

de falências de bancos americanos e europeus causando um forte impacto nas 

economias soberanas. O seu efeito foi ainda mais acentuado nas economias mais 

pequenas, como é o caso de Portugal, por se encontrarem fortemente integradas na 

economia mundial. Recessões económicas passadas mostram que o impacto nos vários 

setores económicos, farmacêutico ou outros, pode ser severo, embora dependendo das 

especificidades de cada setor.  

A missão da Indústria Farmacêutica consiste em fomentar a inovação e o 

desenvolvimento de terapêuticas que respondam às necessidades de tratamento e 

prevenção de novas patologias, bem como disponibilizar medicamentos que constituam 

uma melhoria para a saúde e qualidade de vida das populações. (APIFARMA, 2010). O 

aumento da esperança e da qualidade de vida da população, aliado à crescente 

resistência das infeções aos medicamentos e ao aumento da despesa pública em 

medicamentos, constituem fatores relevantes para o aumento da importância da 

indústria farmacêutica e o seu crescente papel na economia mundial.  

Marcada pelo elevado nível de investimento em Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), a indústria farmacêutica tem sabido prestar o seu contributo para a sociedade 

através da criação de novos medicamentos que afetam o quotidiano e a saúde da 

população em geral.  
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A atividade farmacêutica junta diversas áreas de atuação profissional. No núcleo dessas 

atividades estão as farmácias comunitárias, hospitalares e industriais e também a 

distribuição grossista. A cada uma destas atividades correspondem diferentes áreas de 

exercício profissional, por sua vez com as suas especificidades técnicas e científicas. 

O setor da indústria farmacêutica, pelos elevados custos de inovação que comporta, bem 

como pelo lugar que ocupa no mercado internacional, e tendo as exportações como fator 

de crescimento, foi um dos setores que sentiu o impacto da crise atual. 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise económica e empresarial das 

empresas do setor farmacêutico em Portugal, nomeadamente o impacto da crise 

económica e financeira, através da maior compreensão das suas consequências nos 

indicadores económicos e financeiros do setor em causa entre os anos de 2000 a 2010.  

Este trabalho final de mestrado encontra-se organizado em sete partes. Segue-se ao 

capítulo de introdução o capítulo 2 onde se procede à análise das causas da crise 

económica e financeira internacional bem como uma caracterização da indústria 

farmacêutica mundial.  

No capítulo 3 elabora-se uma análise económica do setor em Portugal, onde se coloca 

em evidência as principais características do setor bem como o seu estado atual. Para 

além desta primeira abordagem, aprofunda-se igualmente a crise económica em 

Portugal, bem como o seu efeito no setor em estudo.  

O capítulo 4 debruça-se sobre os principais indicadores macroeconómicos e a sua 

evolução temporal perante o impacto da crise. O horizonte temporal desta análise 

corresponde aos anos de 2000 a 2010, conferindo especial atenção aos anos de 2008 e 

2009 por serem considerados os anos onde as consequências da crise financeira mais se 

fizeram sentir. 
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Seguidamente, no capítulo 5, efetua-se uma abordagem empresarial, na qual são 

avaliados os efeitos da crise financeira com base em vários indicadores financeiros, 

onde se destacam os rácios de rendibilidade e liquidez, os rácios de alavancagem e risco 

e o prazo médio de recebimentos e de pagamentos. A última parte deste capítulo 

debruça-se sobre os testes estatísticos de médias efetuados sobre indicadores do balanço 

e da demonstração de resultados das empresas do setor em estudo.   

No capítulo 6 elabora-se uma análise econométrica através de um modelo de regressão 

linear simples desenvolvido por forma a analisar o impacto de diversas variáveis 

explicativas na rentabilidade do ativo, na rendibilidade do capital próprio e na 

produtividade das empresas do setor. 

Por fim, no capítulo 7 serão apresentadas as principais conclusões deste trabalho, bem 

como as limitações encontradas e as possíveis perspetivas de investigação futuras. 
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2. Enquadramento Macroeconómico do Setor Farmacêutico: A Crise Económica e 

Financeira Atual 

2.1 Causas da Crise e suas Consequências 

A crise económica atual é considerada um desdobramento da crise financeira 

internacional precipitada pela insolvência de um banco de investimentos nos Estados 

Unidos. Esta última teve origem no rebentar de uma bolha do mercado imobiliário após 

um período de grande financiamento de compra de habitações que, por sua vez, gerou 

um aumento contínuo da procura dos imóveis cujo preço subiu sem interrupção durante 

cerca de cinco anos, atingindo o seu pico em 2005. Este aumento contínuo dos preços 

era o que alimentava a bolha cujo efeito se fazia sentir em toda a economia. Como 

desde a Grande Depressão a população americana nunca tinha assistido a uma queda no 

mercado imobiliário acreditava que o investimento em imóveis era mais seguro e 

valorizava-o mais do que o investimento em ações pois, este último é considerado mais 

arriscado pelo facto de um crash na bolsa ser ainda um acontecimento de memória 

muito marcado (Ferguson,2008). Este sentimento promovia a vontade de aquisição de 

habitação própria. O aumento contínuo do preço dos imóveis levou a um boom na 

construção razoavelmente superior ao aumento da população, resultando deste facto o 

excesso de oferta. Assim, entre 2004 e 2006, houve uma alavancagem excessiva por 

parte dos bancos nos EUA, ao possibilitarem empréstimos a pessoas cujos rendimentos 

seriam, em circunstâncias normais, não considerados estáveis ou suficientemente altos 

para a obtenção de um empréstimo. Segundo Aiginger (2009), esta situação é reveladora 

da inexistência de regulação no mercado do crédito da habitação. Reinhart e Rogoff 

(2008) salientam a deterioração do mercado de crédito, o aumento dos spreads de risco 

e o aumento da taxa de juro e suas consequências ao nível da queda dos preços das 
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casas em 2007,estabilizando apenas em 2010. Esta situação causou a diminuição na 

procura e a desaceleração do mercado imobiliário o que, conjuntamente com o aumento 

do pagamento das prestações e dos juros (como resultado da inflação), provocou o 

incumprimento do pagamento dos empréstimos e um consequente aumento das 

execuções hipotecárias. Assim, várias habitações foram abandonadas e muitas não 

chegaram mesmo a ser construídas. Este incumprimento provocou perdas nos bancos e 

investidores pois, como Krugman (2009) refere, a execução hipotecária acaba por não ser 

só uma tragédia para os proprietários, como também um mau negócio para o emprestador, 

levando ao já referido rebentar da bolha imobiliária, o gatilho da crise económica e 

financeira. Muito embora a referência a esta bolha já se observasse há pelo menos três 

anos, Alan Greenspan (2009), um dos mais proeminentes economistas americanos, 

acreditava num esvaziamento suave da bolha e não um crash total.  

A crise alastrou-se para a Europa, levando o Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva 

Federal a disponibilizarem fundos aos bancos e a cortarem as taxas de juro para tentar 

restabelecer o mecanismo de empréstimos. Contudo, com a perda de confiança no 

mercado financeiro, o crédito não fluiu e a crise, no início de 2008, avançou de forma 

inevitável. Perante este avanço, os governos nacionais tentaram emprestar dinheiro aos 

bancos em troca de ações mas não conseguiram evitar o resgate, em Março de 2008, do 

Banco de Investimento Bear Stearns. Em Julho, o colapso total do mercado foi evitado 

pela nacionalização parcial das empresas Fannie Mae and Freddie Mac, fundamentais 

para o funcionamento do mercado hipotecário, ao possuírem aproximadamente metade 

do mercado de hipotecas dos EUA. Em Setembro do mesmo ano houve um novo 

agravamento da crise resultado da volatilidade das bolsas mundiais, do aumento das 

empresas com hipoteca bancária, da queda dos mercados financeiros, assim como da 

diminuição do valor de carteira das coberturas de seguros e fundos de pensão. A 15 de 
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Setembro faliu o maior banco de investimento dos EUA, a Lehman Brothers, cujo 

resgate não se efetuou por estar menos exposta ao risco do que a Bear Streams. No dia 

seguinte e por se temer consequências sistémicas, nacionalizou-se a maior empresa 

seguradora dos EUA, a American Internacional Group (AIG). Em poucas semanas, a 

crise atravessou o Atlântico e chegou à Islândia que teve mesmo que declarar falência 

como consequência do colapso dos seus três maiores bancos, da desvalorização da sua 

moeda e de uma forte crise bolsista. A falência da Lehman Brothers fez com que a crise 

de liquidez passasse a crise de crédito com um consequente crash de bolsa, na medida 

em que nenhum banco se encontrava então seguro. Assim, a falta de confiança no 

mercado do crédito levou a um declínio do crescimento e muitas economias entraram 

em recessão, aumentando drasticamente o número de falências. No início de Outubro a 

crise contagia a Europa e os Países Emergentes. O mercado mundial interbancário deixa 

de funcionar e os governos tentam o resgate financeiro das instituições. Na Europa as 

medidas tomadas foram semelhantes às dos EUA, ao se injetar liquidez nos bancos e 

nos mercados financeiros. Para além da crise financeira, os países conheceram também 

uma crise económica, com o severo aumento da taxa de desemprego da maioria dos 

países europeus e um abrandamento na evolução do produto nacional bruto, chegando 

mesmo a ser negativa a sua taxa de crescimento, em alguns casos.   

Crises financeiras como esta têm sempre uma dimensão internacional como demonstra 

Morgenstern (1959) pois há um rápido contágio através dos bancos internacionais e do 

padrão monetário. 

No entanto, embora exista um paralelismo histórico entre a crise atual e a Grande 

Depressão, a crise atual evidenciou um alastramento superior, atingindo tanto países 

desenvolvidos como em vias de desenvolvimento, um superior nível de empréstimos e 

um elevado crescimento do sector não bancário financeiro. Segundo Eichengreen 
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(2008) este crescimento foi causado pela revogação, em 1999, da lei Glass-Steagall. 

Esta desencadeou-se após dois anos de alterações políticas, mudanças na 

regulamentação dos mercados, baixas taxas de juro e supervisões regulamentares 

negligentes. Todos estes fatores levaram à incerteza sobre os títulos hipotecados.  

Apesar das consequências profundas e graves da crise económica e financeira atual, 

algumas reformas foram alcançadas. A primeira e mais importante foi a consolidação do 

sistema bancário nos EUA, à semelhança do que tinha sucedido no Canadá e na maioria 

dos países europeus no final do século XX, através de fusões e aquisições. Em segundo 

lugar levou à resolução de questões levantadas pela lei Glass-Steagall. Em 1993 esta lei 

separou os bancos comerciais dos bancos de investimento mas a sua revogação em 

1999, contribuiu para um aumento do risco e, consequentemente, da crise. Bordo (2008) 

explica este aumento do risco no caso dos bancos comerciais, em resultado do aumento 

da competitividade nos mercados financeiros que obrigou à crescente alavancagem 

destes, levando então ao aumento da sua exposição ao risco. Por último, observou-se 

uma melhoria na velocidade de resposta das autoridades monetárias, tanto dos EUA 

como europeias, na resposta aos problemas de liquidez e insolvência. 

2.2. A Crise em Portugal  

O ano de 2008 foi marcado pela crise nos mercados financeiros internacionais e pelo 

abrandamento da economia global. O impacto das perturbações financeiras sobre a 

economia mundial começou a agravar-se desde meados de 2007 e à semelhança do que 

se passou no resto no Mundo teve um enorme impacto em Portugal. A economia 

portuguesa já se encontrava em estagnação desde 2002. Assim, 2008 foi mais um ano 

complicado para a economia portuguesa o que acabou por levar à primeira 

nacionalização portuguesa desde 1975: em 11 de Novembro de 2008, o Presidente da 
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República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o diploma que nacionalizava o Banco 

Português de Negócios. Este banco estava envolvido em crimes de fraude fiscal e 

branqueamento de capitais, levando à perda de liquidez com a consequente 

nacionalização e posterior gestão entregue à Caixa Geral de Depósitos.  

Assim, Portugal enfrenta uma crise económica com duas componentes: estrutural 

(relacionada com a década perdida em termos do crescimento económico) e conjuntural 

(relacionada com a crise atual). Quanto à crise conjuntural é de prever que só será 

ultrapassada quando as economias americana e europeia recuperarem, o que dependerá 

também do sucesso das políticas implementadas pelos EUA, Europa e China. 

Relativamente à crise estrutural, a economia portuguesa de há 10 anos para cá, enfrenta 

fracos níveis de crescimento económico e elevado endividamento público e externo, 

bem como baixos níveis de produtividade (Amaral, 2009). Estes fatores aumentam as 

dificuldades financeiras e económicas do país que ainda se agravaram mais com o 

comportamento de alguns indicadores macroeconómicos em 2009, nomeadamente a 

diminuição em 11.6% das exportações assim como em 10.6% das importações. De 

referir ainda a diminuição do produto interno bruto (PIB) em 2.5%, o aumento da dívida 

pública para 83% do PIB nacional e um aumento do défice orçamental de 6.6%. 
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3. O Setor Farmacêutico em Portugal 

3.1. Caracterização Indústria Farmacêutica Mundial 

A indústria farmacêutica é responsável pela produção de medicamentos, tratando-se de 

uma atividade preparada para pesquisar, desenvolver, produzir, comercializar e 

distribuir produtos farmacêuticos. A maioria das empresas farmacêuticas surgiu entre o 

final do século XIX e início do século XX, sendo que as principais descobertas 

aconteceram em torno das décadas de 1920 e 1930. A nível internacional, a indústria 

farmacêutica caracteriza-se como um oligopólio diferenciado, baseado em I&D, 

constituindo a criação de novos produtos uma prioridade comparativamente às 

economias de escala e aos custos de produção. Na liderança estão várias multinacionais 

que atuam de uma forma global no mercado e detêm quase metade do valor de mercado 

da indústria farmacêutica. Nesta indústria existem empresas que inovam trazendo novos 

medicamentos para o mercado e outras, mais pequenas e mais dispersas, que fabricam 

produtos sem patente e sem marca, ou seja, os genéricos (Busfield, 2003). A 

competição, nomeadamente entre as grandes multinacionais, não é baseada no preço dos 

produtos, como normalmente acontece, mas sim na sua diferenciação, suportada com 

grandes investimentos em I&D e marketing, por forma a gerar um maior volume de 

vendas. Assim, os grandes obstáculos à entrada neste mercado estão nas economias de 

escala bem como na necessidade de elevados investimentos iniciais, nomeadamente 

para a descoberta de novos fármacos.  

A indústria farmacêutica tem que respeitar regulamentos e normas estabelecidos, tanto a 

nível governamental como internacional e, consequentemente, o processo de criação de 

um novo medicamento é longo e complexo. Este inclui o registo da patente da nova 

substância que confere proteção da propriedade intelectual. Sem ela não seria viável a 
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produção de novos medicamentos nem a investigação sobre a eficácia e qualidade do 

medicamento. Sempre que expira uma patente é necessário produzir novos 

medicamentos pois na falta desta proteção os produtos farmacêuticos ficam expostos à 

concorrência, nomeadamente dos genéricos e similares. O mercado farmacêutico 

apresentou um elevado crescimento nas últimas duas décadas marcado pela 

concentração industrial e pelos lucros extraordinários, resultantes da combinação do 

aumento do consumo com o aumento do preço dos medicamentos.  

As empresas que lideram este mercado são das maiores a nível mundial e estão sediadas 

em países ocidentais nomeadamente nos EUA, Reino Unido, França e Suíça. No seu 

conjunto estas representam, segundo dados de 2009, mais de 430 mil milhões de dólares 

em termos de volume de negócio e empregam quase 900 mil pessoas (Tabela 1). 

 

Tabela I 

 As maiores empresas da indústria farmacêutica mundial 

Ranking Empresas País Volume Negócios (1) Trabalhadores (2) 

1 Johnson & Johnson EUA 63747,0 118,7 

2 Pfizer EUA 48296,0 81,8 

3 GlaxoSmithKline Reino Unido 44654,0 99,0 

4 Hoffmann–La Roche Suíça 44267,5 80,1 

5 Sanofi-Aventis França 42179,0 98,2 

6 Novartis Suíça 41459,0 96,7 

7 AstraZeneca Reino Unido 31601,0 65,0 

8 Abbott Laboratories EUA 29527,6 68,8 

9 Merck & Co. EUA 23850,3 55,2 
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10 Wyeth EUA 22833,9 47,4 

11 Bristol-Myers Squibb EUA 21366,0 35,0 

12 Eli Lilly EUA 20378,0 40,5 

Nota: (1) Volume de negócios em milhares de dólares. (2) Número de trabalhadores em 

milhares. 

Fonte: Dados da Fortune (2009) - Fortune Global 500 

O setor tem sofrido algumas mudanças estruturais, assistindo-se ao aumento 

considerável das alianças estratégicas. Estas últimas surgem como resposta à 

morosidade do processo de I&D, bem como dos investimentos muito elevados, a que 

acresce o facto dos resultados destes só se observarem aquando da aprovação do 

produto em si. Através das alianças as empresas procuram obter sinergias, 

nomeadamente a partir da cooperação com os seus concorrentes.  

De acordo com o Intercontinental Marketing Services – Health (IMS Health), o 

mercado farmacêutico concentra-se nos países desenvolvidos: a Europa, em conjunto 

com o Canadá, EUA e Japão, representam cerca de 83% das vendas mundiais da 

indústria farmacêutica. O mercado farmacêutico cresceu entre 2004 e 2009 a uma taxa 

média anual de 6.7% sendo que em 2009 este mercado foi estimado em 808 mil milhões 

de dólares. Este crescimento surge como consequência do crescimento de mercados 

emergentes como a China, Índia e Brasil. No período de 2009 a 2014 o IMS Health 

prevê um crescimento anual de 5% a 8% para o mercado farmacêutico.  

3.2. Caracterização da Indústria Farmacêutica em Portugal 

Em Portugal, a indústria farmacêutica começou a desenvolver-se no final do século 

XIX, através da criação da Companhia Portuguesa de Higiene, em 1891, que começou 

por fabricar grânulos dosimétricos. Por volta de 1893, esta empresa iniciou o fabrico de 

comprimidos baseando-se apenas no desenvolvimento de similares da indústria 
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estrangeira, na medida em que a indústria portuguesa manifestava ainda um grande 

alheamento em relação às aplicações farmacêuticas da Biologia.  

A primeira empresa farmacêutica a surgir foi então a Farmácia Freire de Andrade, em 

1894, que iniciou a preparação de injetáveis em ampolas de vidro. O período da 

Primeira Guerra Mundial e o do pós-guerra foram os mais propícios ao 

desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Entre os laboratórios fundados 

neste período encontram-se a Sociedade Industrial Farmacêutica, em 1923, e o 

Laboratório Bial, fundado em 1924 na cidade do Porto (Dias, 2010). Em 1960 a 

introdução da comparticipação de medicamentos pelo sector público estimulou a 

indústria farmacêutica nacional. Mas o seu maior desenvolvimento deu-se no final da 

década de 70 com a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), captando Portugal o 

interesse das multinacionais a instalarem unidades de produção e comercialização de 

medicamentos neste território. Mais tarde e no sentido oposto, a adesão de Portugal à 

União Europeia (UE) levou à saída das multinacionais do país. Contudo, esta saída não 

correspondeu ao abandono da produção nem ao fecho de fábricas, mas sim à sua venda 

a grupos económicos portugueses, como Iberfar e Grupo Azevedos, entre outros.  

De acordo com o relatório anual da APIFARMA, em 2008 existiam em Portugal 137 

empresas farmacêuticas (importadoras e/ou produtoras de medicamentos), 345 

armazéns de medicamentos, 2664 farmácias, 241 postos de medicamentos e 745 locais 

de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Também segundo 

dados de 2008 sabe-se que Portugal emprega mais de 10 mil pessoas na indústria 
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farmacêutica sendo que nas empresas de produção de preparações farmacêuticas, a sua 

maioria é em pequenas e médias empresas (PMEs)
1
 (Figura 1). 

 

 

 

 

Fonte: Base de dados Amadeus e cálculos próprios 

Figura 1- Dimensão das empresas de produção de preparações farmacêuticas por 

número de empregados 

À semelhança do que acontece a nível mundial, em Portugal as 20 maiores empresas 

detém cerca de 60% da quota de mercado. As principais empresas líderes de mercado 

em Portugal coincidem praticamente com as do mercado farmacêutico mundial 

destacando-se as grandes multinacionais (Merck, Pfizer, Sanofi, Bayer). As empresas 

portuguesas apresentam uma quota de mercado muito baixa, com a exceção da Bial que 

está entre as 10 maiores da indústria.  

                                                 

 

 

1  Segundo o Critério Europeu de definição de PMEs classificam-se como 

microempresas as que contêm entre 1 e 9 trabalhadores, pequenas empresas entre 10 e 

49, médias empresas entre 50 e 249 e por fim grandes empresas as que apresentam um 

número de trabalhadores superior a 250.  
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Tabela II 

As Dez Maiores Empresas do Mercado Farmacêutico Português 

Ranking Empresas Valor de Mercado Quota de Mercado 

1 Merck 154.756 6,41% 

2 Pfizer  148.872 6,16% 

3 Sanofi-Aventis   107.153 4,44% 

4 Servier  94.957 3,93% 

5 Novartis Farma  92.248 3,82% 

6 Bayer Portugal  85.335 3,53% 

7 Sanofi-Bms  80005 3,31% 

8 Astrazeneca   77.970 3,23% 

9 Glaxosmithkline  74.427 3,08% 

10 Bial  72.131 2,99% 

Fonte: IMS, 2007 

 

3.3. O Setor Farmacêutico e a Crise 

Em comparação com as outras indústrias, a farmacêutica é considerada das menos 

afetadas pela crise mas não imune a esta. A sólida procura de medicamentos, bem como 

o envelhecimento da população, são fatores independentes do estado da economia geral 

pois as pessoas precisam sempre de cuidados de saúde. No entanto, num período de 

contenção orçamental, doentes economicamente mais débeis sofrem com a redução das 

comparticipações, colocando em perigo muitas pessoas devido ao previsto abandono da 

medicação, com consequências para a saúde pública. Finalmente, e segundo Santiago 

(2008), um aumento das dificuldades de financiamento de investigação de novos 

fármacos, e do tratamento de determinadas doenças, colocam em causa laboratórios e o 

emprego de muitos investigadores. 

Durante a crise económica, as empresas farmacêuticas têm enfrentado inúmeros 

desafios, entre eles, o problema dos genéricos e o aumento da pressão regulatória por 

parte dos governos. Para superar o impacto negativo da crise, as empresas têm adotado 
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diversas medidas como a diminuição da força de trabalho, o cancelamento da produção 

dos medicamentos mais dispendiosos, ou ainda as fusões e aquisições com empresas 

farmacêuticas de maiores dimensões, assim como a expansão para países emergentes. 

Tudo isto assenta numa estratégia de gestão de redução de custos.  

Por último, mas não menos importante, referir que tal como João Almeida Lopes 

(Presidente da APIFARMA, 2009) descreve, muitos Governos têm vindo a centrar a sua 

atenção no investimento farmacêutico como forma de acelerar a saída da crise através 

de parcerias com a indústria farmacêutica. 

3.4. Indústria Farmacêutica Portuguesa Atual 

O valor do mercado farmacêutico português em 2011 é aproximadamente 2 900 milhões 

de euros. Este registou uma diminuição de 9.1% em relação ao ano de 2010, segundo o 

Observatório do Medicamento e Produtos de Saúde. Em termos de segmentação de 

mercado, o mercado farmacêutico português divide-se em mercado ambulatório e 

mercado hospitalar. O ambulatório faz-se representar pelas vendas nas farmácias, que se 

podem dividir segundo a existência ou não de receita médica. O mercado hospitalar 

insere-se no SNS (INFARMED, 2009).  

A indústria farmacêutica é um dos sectores que mais investe na inovação e nos últimos 

anos a sua importância na economia portuguesa tem sido crescente. As exportações de 

medicamentos em 2011 renderam ao país mais de 550 milhões de euros e cresceram a 

uma taxa anual de 11% entre 2006 e 2011. Atualmente os mercados de Angola, 

Alemanha e Reino Unido são os que mais têm recebido os medicamentos portugueses. 

Deste valor exportado, os genéricos já absorvem cerca de 20% a 30%.  
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A Bial, a Bluepharma, a Medinfar, a Tecnimede constituem algumas das farmacêuticas 

que mais apostam em I&D em Portugal, estando a indústria farmacêutica portuguesa 

concentrada em Lisboa e dedicada à produção de especialidades farmacêuticas (Figura 

2). 

 

Fonte: Base de dados Amadeus e cálculos próprios 

 

Figura 2 - Localização da indústria farmacêutica portuguesa 

Quanto à investigação, já foram atribuídas várias bolsas de investigação científica por 

organizações de renome internacional a investigadores portugueses. No âmbito do 

ensino, o Instituto Gulbenkian da Ciência foi classificado pela revista Scientist como a 

oitava melhor instituição para pós-doutorados trabalharem (AICEP, 2012).    
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4. Análise Económica 

4.1. Evolução dos Principais Indicadores 

O ponto de vista macroeconómico ajuda a explicar o que se passa na totalidade da 

produção de bens e serviços de um país ou de uma região. Assim, e com o intuito de 

perceber qual o impacto da crise financeira no setor farmacêutico (CAE do INE: 

fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas) serão 

analisados indicadores macroeconómicos do setor bem como a sua comparação com o 

total das empresas da economia portuguesa e respetivo comportamento evolutivo. Os 

indicadores em análise são o valor acrescentado bruto (VAB), o valor bruto de produção 

(VBP) e a produtividade do trabalho (VAB por trabalhador) durante os anos de 2000 a 

2009, dando especial atenção aos anos de 2008 e 2009 por serem considerados os anos 

de maior impacto da crise económica e financeira em Portugal.   

VAB: 

No que diz respeito ao VAB do setor farmacêutico tem-se verificado uma constante 

oscilação da sua taxa de crescimento anual observando-se uma drástica redução nos 

anos de 2003 e 2006 sendo estas depois sempre acompanhadas por anos de crescimento. 

Esta última redução pode ter sido causada pela desregulamentação do mercado 

farmacêutico, mais propriamente a posterior redução do preço dos medicamentos. Nos 

últimos três anos o VAB apresentou taxas de crescimento bastante elevadas sendo que 

em 2007 verifica-se um crescimento anual de 5,43%, em 2008 de 10.77% e em 2009 de 

8.82%. Estes números relevam um comportamento bastante positivo, pois apesar da 

crise financeira verifica-se que o sector farmacêutico conseguiu acrescentar valor aos 

seus produtos. Comparando o crescimento do sector com o da economia portuguesa, 

constata-se que o do setor farmacêutico é sempre superior, com a exceção dos anos de 
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2001, 2003 e 2006 em que, sobretudo no último ano referido, teve lugar uma drástica 

diminuição do VAB do sector farmacêutico apesar de, na economia, a taxa de 

crescimento anual também ter diminuído. Nos anos de 2008 e 2009 mais propriamente 

da crise financeira, o sector apresenta uma taxa de crescimento anual francamente 

superior à economia (Figura 3). 

 

Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 3 - Evolução do valor acrescentado bruto do setor farmacêutico e da economia  

VBP: 

No que diz respeito à produção no sector farmacêutico, este apresentou uma taxa de 

crescimento anual bastante negativa no decorrer do ano de 2003. Nos anos da crise 

financeira o crescimento do VBP abrandou, tendo diminuído 1,75% de 2007 para 2008. 

A recuperação ocorreu em 2009, onde se observou uma taxa de crescimento do VBP de 

7.09%. Desta forma verifica-se mais uma vez que a crise financeira não afetou de forma 

tão abrupta o setor farmacêutico como a economia no geral, que nos três últimos anos 

conheceu uma franca diminuição do seu crescimento alcançando mesmo um valor 

negativo de -3,9% em 2009 (Figura 4). 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VAB do Sector 0,45% 4,01% -5,70% 8,88% 2,76% -3,37% 5,43% 10,77% 8,82%

VAB da Economia 2,36% 0,86% -0,62% 1,74% 0,66% 1,72% 2,72% 0,422%-2,241%

-7,00%
-4,00%
-1,00%
2,00%
5,00%
8,00%

11,00%
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Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 4 - Evolução do valor bruto de produção do setor farmacêutico e da economia  

Produtividade do trabalho: 

No setor farmacêutico verifica-se um declínio na taxa de crescimento anual da 

produtividade do trabalho nos anos 2005 e 2006, após três anos de constante de 

crescimento. Em 2007 e apesar da crise anunciada volta a observar-se um novo 

aumento, apenas contrariado por uma pequena diminuição de crescimento em 2009. 

Nos anos em que o setor apresenta taxas de crescimento negativas observou-se que o 

mesmo não sucedeu ao nível da economia portuguesa, notando-se nos anos 2002, 2005 

e 2006 aqueles que evidenciam níveis de produtividade superiores ao setor farmacêutico 

(Figura 5). 

 

Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 5 - Evolução da produtividade do setor farmacêutico e da economia  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VBP do Sector 3,27% 3,45% -6,42% 8,30% 6,01% 4,75% 7,91% 1,75% 7,09%

VBP da Economia 3,00% 0,59% -0,56% 2,07% 1,06% 1,00% 3,66% 0,36% -3,90%
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4.2. Estrutura dos Principais Indicadores 

VAB: 

Ao longo dos anos não se verificou nenhuma oscilação notável do peso do VAB do 

setor na economia (cerca de 0,3%) ocorrendo apenas uma ligeira diminuição do mesmo 

no ano de 2006 logo recuperada no ano seguinte. Nos anos associados à crise financeira, 

verificou-se uma estabilidade do peso do VAB do setor em relação ao total da economia 

até 2008 e um pequeno aumento em 2009 (Figura 6). 

 

Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 6 - Evolução da estrutura do valor acrescentado bruto do setor farmacêutico em 

relação ao total das empresas da economia em percentagem  

VBP: 

Relativamente ao VBP notou-se o decréscimo contínuo do seu peso na economia entre 

os anos de 2002 e 2006. Em 2007 voltou a registar valores perto dos de 2000 sofrendo 

novamente uma queda em 2008 que é rapidamente recuperada no ano seguinte. Assim, 

no ano de 2009 o peso do setor farmacêutico em relação ao global da economia era de 

0.37% (Figura 7).  
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Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 7 - Evolução da estrutura do valor bruto de produção do setor farmacêutico em 

relação ao total das empresas da economia em percentagem 

Produtividade: 

Quanto à evolução da produtividade, o setor situou-se a níveis muito superiores aos da 

economia portuguesa (cerca do dobro), apesar da diminuição observada no ano de 2006. 

Entre os anos de 2008 e 2009, como se pode verificar pela figura há um aumento de 

9.15% no peso da produtividade do setor, de 218,7 para 227,9%. (Figura 8). 

 

Fonte: INE e cálculos próprios 

Figura 8 - Evolução da estrutura da produtividade do setor farmacêutico em relação ao 

total das empresas da economia em percentagem 
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5. Análise Empresarial 

5.1. Evolução dos Principais Rácios Financeiros 

Com o objetivo de estudar o impacto da crise nos resultados económicos e financeiros 

do setor farmacêutico analisam-se as evoluções dos principais rácios financeiros bem 

como a sua comparação com o total da economia. Desta forma, será dada especial 

atenção à rentabilidade do ativo (ROA), à rendibilidade do capital próprio (ROE), ao 

grau de endividamento e solvabilidade, à liquidez geral, à autonomia financeira, ao 

prazo médio de recebimentos (PMR) e por último ao prazo médio de pagamentos 

(PMP). 

Começando a análise pelos rácios ROA e ROE, estes são normalmente utilizados para 

medir a capacidade de gerar lucro que é o principal objetivo de qualquer organização. 

De destacar que ambos atingiram o seu mínimo em 2009 mas recuperaram rapidamente 

em 2010 para valores semelhantes aos dos anos anteriores. Sendo 2009 o ano da crise 

financeira associa-se este declínio como consequência do ambiente económico e 

financeiro vivido durante este ano. Comparando o setor com o total da economia 

verifica-se que o setor apresenta valores sempre superiores o que revela um nível de 

eficiência e de retorno do capital investido superior. Passando ao rácio de liquidez geral 

verifica-se que este diminui em 2009, embora de forma não muito significativa, 

entrando logo em recuperação em 2010. Sendo que a liquidez geral mostra a capacidade 

de cumprir as obrigações de curto prazo, verifica-se que o setor o faz de modo mais 

eficiente ao apresentar valores sempre superiores ao total da economia (Tabela III).  
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Tabela III 

 Rácios de rendibilidade e liquidez do setor farmacêutico e da economia 

  Sector Economia Sector Economia Sector Economia Sector Economia 

ANOS 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

ROA 9,51% 2,48% 7,34% 2,00% 6,86% 1,68% 9,44% 7,46% 

ROE 10,57% 5,24% 7,15% 1,79% 5,50% 2,02% 11,05% 9,60% 

Liquidez 

Geral 
1,412 1,231 1,527 1,199 1,343 1,207 1,347 1,1889 

Fonte: Banco de Portugal – Central de Balanços e cálculos próprios 

Considerando agora a análise dos rácios de alavancagem e risco e começando pelo grau 

de endividamento, verifica-se que no setor farmacêutico este aumentou de forma 

significativa do ano de 2009 para 2010 ou seja, houve um aumento no uso de capital 

alheio para financiamento de atividades. Comparativamente com a economia, esta 

apresenta graus de endividamento sempre superiores contudo o seu aumento no último 

ano é proporcional ao aumento no setor. Em termos de autonomia financeira, no setor 

verifica-se um decréscimo significativo durante o ano de 2010. Este decréscimo não é 

um bom indicador de saúde financeira pois sendo a autonomia financeira um indicador 

que nos mostra a percentagem de ativo que é financiada por capitais próprios este 

deveria crescer e não diminuir. No caso do rácio de solvabilidade do setor farmacêutico 

este tem vindo a diminuir desde 2008 sendo o maior decréscimo em 2010. 

Relativamente à economia, o setor apresenta um valor sempre superior pois esta 

também apresentou uma diminuição ao longo dos últimos anos (Tabela IV). 
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Tabela IV 

Rácios de alavancagem e risco do setor farmacêutico e da economia 

 Sector Economia Sector Economia Sector Economia Sector Economia 

ANOS 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

Endividamento 39,5% 50,9% 37,92% 51,9% 42,5% 50,5% 62,5% 65,8% 

Autonomia  

Financeira 
60,5% 49,1% 62,1% 48,1% 57,5% 49,5% 37,5% 34,2% 

Solvabilidade 1,534 0,963 1,637 0,925 1,353 0,980 0,600 0,520 

Fonte: Banco de Portugal e cálculos próprios 

Estando em causa as consequências da crise económica e financeira no setor 

farmacêutico e tendo em conta toda a envolvente em torno do problema dos atrasos do 

pagamento ao setor em causa, tem relativa importância a análise da evolução do prazo 

médio de recebimentos pois este rácio mede a celeridade com que as dívidas ao setor 

são pagas. Assim, verifica-se que o PMR diminui em 2008 para cerca de 56 dias, 

contudo este valor aumentou significativamente em 2010 ao atingir aproximadamente 

72 dias. Relativamente à economia, esta apresenta sempre valores superiores ao setor 

com a exceção do ano de 2010. Quanto ao prazo médio de pagamentos observou-se que 

no setor farmacêutico este diminui francamente entre os anos de 2009 e 2010 atingindo 

aproximadamente os 67 dias. Verifica-se que este indicador setorial se encontra sempre 

acima do total da economia com a exceção do ano de 2010 (Tabela V) 

Tabela V 

Rácios de funcionamento do setor farmacêutico e da economia 

 Sector Economia Sector Economia Sector Economia Sector Economia 

ANOS 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

PMR 60,331 70,178 60,942 65,871 56,982 72,140 72,366 62,861 

PMP 71,990 71,287 70,375 64,925 76,976 72,047 66,908 69,092 

Fonte: Banco de Portugal e cálculos próprios 
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5.2. Testes de Médias 

Com o objetivo de comparar estatisticamente as alterações no balanço e na 

demonstração de resultados das empresas selecionadas e testar as hipóteses formuladas, 

foi realizado o teste estatístico t para a comparação de médias de duas amostras com 

variâncias desiguais. O horizonte temporal utilizado são os anos 2007, 2008 e 2009 e o 

nível de significância adotado é de 5%.  

Em primeiro lugar analisou-se em cada ano o comportamento das rubricas do balanço 

por forma a analisar uma possível alteração ao longo destes anos.  

Hipótese A: O peso do ativo corrente no ativo total varia significativamente ao longo 

do tempo 

Tabela VI 

Comparação estatística de médias do ativo corrente: 2007/ 2008 e 2008/2009 

  2007 2008   2008 2009 

Média 0,6670908 0,6579001 Média 0,6579001 0,6763926 

Variância 0,0416589 0,0492607 Variância 0,0492607 0,0521423 

Observações 33 33 Observações 33 29 

Hipótese de diferença de 

média 0   
Hipótese de diferença 

de média 0   

gl 64   Gl 59   

Stat t 0,1750969   Stat t -0,32236468   

P(T<=t) uni-caudal 0,43077813   P(T<=t) uni-caudal 0,37415798   

t crítico uni-caudal 1,66901302   t crítico uni-caudal 1,67109303   

P(T<=t) bi-caudal 0,86155627   P(T<=t) bi-caudal 0,74831597   

t crítico bi-caudal 1,99772965   t crítico bi-caudal 2,00099537   

Fonte: Cálculos baseados na base de dados Amadeus 

 

Em ambas as situações e para o nível de significância escolhido a hipótese A é rejeitada 

(valor p> 0.05). Assim, concluímos, com base nos resultados obtidos nos dois testes, 

que o peso do ativo corrente no ativo total não varia significativamente ao longo dos 

três anos associados à crise económica (Tabela VI). 
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Hipótese B: O peso do passivo corrente no passivo total varia significativamente ao 

longo do tempo 

Tabela VII 

Comparação estatística de médias do passivo corrente: 2007/2008 e 2008/2009 

  2007 2008   2008 2009 

Média 0,4029708 0,40321 Média 0,403217 0,3915441 

Variância 0,0400266 0,0373 Variância 0,037316 0,0354741 

Observações 33 33 Observações 33 29 

Hipótese de diferença 

de média 0   
Hipótese de diferença 

de média 0 

 gl 64   Gl 59 

 Stat t -0,0050930   Stat t 0,240594 

 P(T<=t) uni-caudal 0,4979760   P(T<=t) uni-caudal 0,405351 

 t crítico uni-caudal 1,6690130   t crítico uni-caudal 1,671093 

 P(T<=t) bi-caudal 0,9959521   P(T<=t) bi-caudal 0,810703 

 t crítico bi-caudal 1,9977296   t crítico bi-caudal 2,000995   

Fonte: Cálculos baseados na base de dados Amadeus 

 

A hipótese B é rejeitada em ambas as situações. Em ambos os casos para um nível de 

significância de 5% a hipótese é rejeitada visto que, o valor p obtido em ambos os anos 

é superior a 0.05. Assim, a rubrica de passivo corrente do balanço das empresas não 

varia de forma significativa durante estes três anos (Tabela VII). 

De acordo com os resultados obtidos nas hipóteses A e B pode concluir-se que a crise 

económica não afetou de forma significativa a estrutura financeira das empresas do 

sector farmacêutico, quer ao nível dos ativos como dos passivos correntes. 

Em segundo lugar vai ser analisada uma possível alteração das rubricas da 

demonstração de resultados das empresas em cada ano para ver até que ponto foram 

afetadas pela crise económica. 

Hipótese C: Os custos com pessoal em função das vendas são estáveis ao longo do 

tempo 



As empresas do setor farmacêutico: uma análise económica e empresarial Rita Mangas Pereira 
 

27 

 

Tabela VIII 

Comparação estatística de médias dos custos com pessoal: 2007/2008 e 2008/2009  

  2007 2008   2008 2009 

Média 7899070,364 8086969,364 Média 8086969,364 7509499,31 

Variância 1,06817E+12 8,42187E+13 Variância 8,42187E+13 5,82747E+13 

Observações 33 33 Observações 33 29 

Hipótese de 

diferença de média 0 

 

Hipótese de diferença de 

média 0   

gl 63 

 
Gl 60   

Stat t -0,078095101 

 
Stat t 0,270378985   

P(T<=t) uni-caudal 0,468999958 

 
P(T<=t) uni-caudal 0,393898296   

t crítico uni-caudal 1,669402222 

 
t crítico uni-caudal 1,670648865   

P(T<=t) bi-caudal 0,937999916 

 

P(T<=t) bi-caudal 0,787796591   

t crítico bi-caudal 1,998340543   t crítico bi-caudal 2,000297822   

Fonte: Cálculos baseados na base de dados Amadeus 

 

Na primeira situação, entre 2007 e 2008 obteve-se um valor p igual a 0.93 e entre 2008 

e 2009 igual a 0.78. Ambos os valores são superiores ao nível significância escolhido o 

que faz com que a hipótese seja rejeitada ou seja, as variações dos custos com pessoal 

em função das vendas não são estatisticamente significativas durante os anos da crise 

financeira (Tabela VIII).  

Hipótese D: Os custos com materiais em função das vendas são estáveis ao longo do 

tempo  

Tabela IX 

 Comparação estatística de médias dos custos com materiais: 2007/2008 e 2008/2009  

  2007 2008   2008 2009 

Média 18226794,76 19166910,06 Média 19166910,06 19110985,6 

Variância 7,16806E+11 7,79201E+11 Variância 7,79201E+11 6,4142E+11 

Observações 33 33 Observações 33 28 

Hipótese de diferença 

de média 0 

 

Hipótese de diferença 

de média 0 

 gl 64 

 
Gl 59 

 

Stat t 

-

0,139627638 

 
Stat t 0,008199394 

 P(T<=t) uni-caudal 0,44469634 

 
P(T<=t) uni-caudal 0,496742783 

 t crítico uni-caudal 1,669013025 

 
t crítico uni-caudal 1,671093032 

 P(T<=t) bi-caudal 0,88939268 

 
P(T<=t) bi-caudal 0,993485566 

 t crítico bi-caudal 1,997729654   t crítico bi-caudal 2,000995378   

Fonte: Cálculos baseados na base de dados Amadeus 
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Os custos com os materiais em função das vendas permanecem estáveis ao longo dos 

anos da crise financeira. Os valores p obtidos pelo teste estatístico t são ambos 

superiores a 0.05 o que permite, com a rejeição da hipótese D, suportar a conclusão 

anterior (Tabela IX).  

Assim, e de acordo com os resultados obtidos com as hipótese C e D concluímos que tal 

como acontece com as rubricas de balanço das empresas, as demonstrações de 

resultados também não variam de forma significativa ao longo destes três anos. Ou seja, 

estatisticamente não há diferenças entre as médias.  

Com a realização destes testes estatísticos, as conclusões obtidas coincidem com os 

resultados das análises económica e empresarial ou seja, o sector farmacêutico apesar de 

não imune à crise económica vivida também não é dos sectores mais afetados pois, 

como podemos ver pelos resultados obtidos as variações tanto ao nível da estrutura 

financeira como do desempenho financeiro são pequenas, não chegando mesmo a serem 

estatisticamente significativas. 
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6. Análise Econométrica 

Esta secção apresenta um estudo sobre o comportamento da rentabilidade do ativo, da 

rendibilidade do capital próprio e da produtividade de empresas do setor farmacêutico 

entre os anos de 2000 e 2010. Para a realização deste estudo foi utilizado como amostra 

um conjunto de dados de empresas do setor em causa disponíveis na base de dados 

Amadeus. As empresas selecionadas integram um conjunto de 33, mais propriamente as 

de produção de preparações farmacêuticas. 

Definida a amostra, o horizonte temporal e a fonte de informação, importa agora 

identificar as variáveis explicada e explicativas utilizadas na estimação do modelo de 

regressão linear. A variável dependente escolhida está relacionada com a crise 

económica, mais propriamente com o seu efeito nas organizações. Assim, vão ser 

utilizadas como variáveis explicadas (endógenas) a rentabilidade do ativo, a 

rendibilidade do capital próprio e a produtividade nos vários modelos efetuados. A 

escolha das variáveis explicativas assenta numa base teórica e variam de acordo com o 

modelo realizado, ou seja, com a variável dependente utilizada. Assim, entre as 

variáveis selecionadas estão as vendas (turnover), o número de empregados 

(nºempregados), o ativo por empregado (ativoporempregado), os custos, o fundo de 

maneio, o endividamento de curto prazo (endCP), o endividamento de longo prazo 

(endLP), o custo médio por empregado e o capital por empregado sendo que estas duas 

últimas apenas dizem respeito à regressão em que a variável dependente é a 

produtividade. 

De forma a estudar se pertencer ao cluster da saúde influencia ou não as empresas e em 

caso positivo como é que este efeito se pronuncia foi acrescentado ao modelo uma 
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variável binária denominada cluster. Assim, a variável cluster tem valor igual a um nos 

casos em que a empresa integra o cluster e igual a zero em caso contrário. 

Por forma a verificar o impacto das variáveis explicativas expostas em cima sobre as 

variáveis dependentes ROA e ROE, estimaram-se as seguintes regressões e obtiveram-

se os diversos resultados em anexo (Tabela AI e AII, respetivamente): 

1) ROA= β0 + β1 logturnover + β2 logativoporempregado + β3 lognºempregados + 

β4 logcustos + β5 fundodemaneio + β6 endCP + β7 endLP + γ1 cluster + u 

 

2) ROE= β0 + β1 logturnover + β2 logativoporempregado + β3 lognºempregados + 

β4 logcustos + β5 fundodemaneio + β6 endCP + β7 endLP + γ1 cluster + u 

 

Para medir o crescimento de uma empresa podem ser utilizados diversos indicadores. 

Contudo, os mais comuns são o emprego e o total das vendas (Delmar, 1997). As 

desvantagens associadas ao uso do ativo total como indicador de crescimento prendem-

se com a dimensão dos ativos intangíveis em relação ao tamanho das empresas em si. 

Segundo Coad e Holzl (2010), as vendas apesar de espelharem melhor as alterações a 

curto e longo prazo e serem o indicador mais utilizado, apresentam algumas 

desvantagens, nomeadamente no que toca a aumentar o valor real pois estas incluem 

entre outros fatores, os preços dos inputs. Sendo assim, o indicador que merece mais 

atenção é o que corresponde à dimensão empregadora que, entre outras vantagens, reduz 

problemas de medição na comparação de medidas financeiras. Como se pode verificar 

pelos resultados dos modelos 1 e 2, as vendas são estatisticamente significativas quer 

para o ROA como para o ROE mas, no caso deste último, o valor negativo obtido diz-

nos que quanto maior as vendas menos rentável é o capital próprio o que se torna um 
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resultado difícil de explicar e que merece uma análise mais aprofundada em trabalhos 

futuros. Com um valor p inferior a 0.05 e próximo de zero em ambos os modelos, o 

número de empregados é significativo mas no sentido inverso tanto para o ROA como 

para o ROE nas empresas do setor farmacêutico o que, mais uma vez, dificulta a sua 

interpretação pois obriga a que empresas maiores sejam menos rentáveis. Uma possível 

justificação para este resultado poderá prender-se com desperdícios ao nível da 

utilização dos recursos humanos. No modelo 1, e com um valor p igual a zero, os custos 

são significativos para explicar a rentabilidade do ativo, contudo e como seria de 

esperar, o seu sinal negativo indica-nos que as variáveis ROA e custos variam em 

sentido oposto, se os custos aumentam a rentabilidade diminui. Debruçando-se a análise 

sobre o resultado obtido no modelo 2 para o fundo de maneio facilmente se conclui que 

este com um valor p de 0.006 tem um elevado nível de significância o que se torna 

bastante positivo para o ROE pois pode ser um indicador de segurança financeira das 

empresas. Analisando em particular a variável cluster verifica-se que a influência da 

pertença ao cluster é ambígua na rentabilidade das empresas, embora estatisticamente 

não significativa, o que não permite uma conclusão com um mínimo de segurança. 

Quanto aos valores do R
2
 ajustado destes modelos, 0,3718 e 0,3183 respetivamente, são 

razoavelmente satisfatórios para este tipo de regressões. 

Na regressão seguinte, é analisado o efeito de diversas variáveis explicativas sobre a 

produtividade destas empresas e obtiveram-se os diversos resultados em anexo (Tabela 

AIII): 

3) Produtividade = β0 + β1 logativoporempregado + β2 

logcustomédioporempregado + β3 capitalporempregado + β4 logcustos + β5 

fundodemaneio + β6 endCP + β7 endLP + γ1 cluster + u 
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A produtividade é dada pelo quociente entre o valor acrescentado e o emprego. 

Começando a análise das variáveis estatisticamente significativas pelo capital por 

empregado facilmente se vê pelo valor p obtido que esta é uma variável significativa 

para explicar a produtividade do trabalho destas empresas. A sua relação positiva diz-

nos que um aumento no capital por trabalhador faz aumentar a produtividade do 

trabalho, como se pode constatar pela teoria do crescimento económico, quer exógeno 

(Solow, 1956) quer endógeno (Romer, 1986). Quanto à variável custos, a sua 

interpretação é mais uma vez complicada de se fazer pois ao contrário do esperado, um 

aumento nos custos aumenta a produtividade pois estes são significativos e têm uma 

relação positiva. A última variável estatisticamente significa que falta analisar neste 

último modelo é o fundo de maneio que se apresenta, neste caso, negativamente 

significativo. Uma justificação que pode ser dada neste caso poderá estar relacionada 

com o facto de estes meios financeiros estarem mais estáveis sendo este mais um ponto 

que merece um maior aprofundamento num trabalho futuro.  

O valor do coeficiente R
2
 ajustado neste modelo 3), 0,6438 é também muito satisfatório.  

No entanto, a análise econométrica do sector pode ser melhorada em investigação 

futura, designadamente através do alargamento da base de dados e da consideração de 

efeitos fixos, bem como com regressões mais sofisticadas (exemplo: GMM).  
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7. Conclusões 

O presente trabalho definiu como principal objetivo uma análise económica e 

empresarial das empresas do setor farmacêutico, dando relevo ao impacto no setor da 

crise económica e financeira que assombrou a economia internacional. A atual crise 

financeira internacional com a consequente retração da economia portuguesa produziu 

um efeito combinado sobre o setor farmacêutico que se expressou tanto ao nível 

macroeconómico como microeconómico. Apesar de não ser dos setores mais afetados e 

apresentar um desempenho económico sempre superior à economia portuguesa, o setor 

farmacêutico viu o valor da sua produção a diminuir durante o ano de 2008 e a sua 

produtividade retrair-se em 2009, sendo o primeiro logo recuperado no ano seguinte. 

Em termos microeconómicos o ano de 2009 foi o que sofreu uma maior recessão tanto 

ao nível de rendibilidade, como de liquidez. Contudo, em 2010 ambos os valores foram 

novamente recuperados. Como era de prever dada a situação económica global, o ano 

de 2008 fica marcado para o setor pelo contínuo aumento do endividamento e com a 

consequente diminuição da autonomia financeira. Também durante os anos de maior 

impacto da crise financeira o PMR aumentou de cerca de 57 dias para 72 dias e, por sua 

vez, o PMP diminui em cerca de 10 dias. Assim, e confirmado pelos testes estatísticos 

efetuados, conclui-se que apesar de não imune à crise financeira, as empresas do setor 

farmacêutico não foram afetadas de forma muito profunda, pois os resultados obtidos 

mostram variações relativamente pequenas tanto ao nível da estrutura como do 

desempenho financeiro. Este resultado pode ser justificado com a componente 

exportação do setor, pois permitiu-lhe superar melhor a crise financeira. Com a análise 

econométrica desenvolvida conclui-se que as vendas são uma componente importante 

para a rentabilidade do ativo dada a relação positiva entre estas variáveis, já o mesmo 

não se pode dizer dos custos, pois concluímos que o seu aumento diminui o ROA, como 
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era de esperar. O fundo maneio, por sua vez, é estatisticamente significativo para o ROE 

o que é um bom indicador. Com a regressão efetuada para a produtividade concluímos 

que quanto maior o capital por empregado maior a produtividade do trabalho. 

As principais limitações encontradas prenderam-se com a falta de dados que 

influenciaram o menor grau de desenvolvimento dos modelos e o limite do intervalo 

temporal utilizado na análise macroeconómica que, ao não abranger o ano de 2010 

impede uma melhor visualização da tendência do setor após os anos de grande impacto 

da crise financeira.   

Para realizar em trabalho futuro, além do já referido anteriormente, fica um 

aprofundamento em torno do cluster da saúde em Portugal e a sua importância para o 

setor farmacêutico, articulação que não foi efetuada neste trabalho. Deverá ainda ser 

aprofundado estudo do impacto das medidas governamentais, nomeadamente ao nível 

da política de redução do preço dos medicamentos, no setor em causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



As empresas do setor farmacêutico: uma análise económica e empresarial Rita Mangas Pereira 
 

35 

 

Referências Bibliográficas 

AICEP - Agência para o Investimento e Comercio Externo de Portugal (2012). Portugal 

– Perfil País. 

Aiginger, K. (2009) .The Current Economic Crisis: Causes, Cures and Consequences. 

WIFO Working Papers 

Amaral, L. (2009). A Crise Financeira e a Economia Portuguesa - Perspetiva Dos 

Engenheiros  

APIFARMA- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (2004), “A Indústria 

Farmacêutica em Números”, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Lisboa. 

APIFARMA-Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. (2010). Notícias 

APIFARMA  

APIFARMA-Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. (2010). APIFARMA 

NA44 - Newsletter Novembro/2010 22-11-2010 

Banco de Portugal. (2009). Relatório Anual do Banco de Portugal 2008. Lisboa 

Bordo, M. (2008). An Historical Perspective on the Crisis of 2007-2008. Working Paper 

No. 14569  

Busfield, J. (2003), “Globalization and the Pharmaceutical Industry Revisited”, 

International Journal of Health Services, Vol. 33 Nº 3, pp. 581-605 

Coad, A. e Holzl, W. (2010). Firm growth: empirical analysis. Working Paper on 

Economics & Evolution 

http://www.apifarma.pt/publicacoes/NA/Paginas/NA44.aspx


As empresas do setor farmacêutico: uma análise económica e empresarial Rita Mangas Pereira 
 

36 

 

Delmar, F. (1997): Measuring growth: Methodological considerations and empirical 

results, in Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millennium, 

pp. 190-216. 

Dias, J.P. Sousa (2010). http://www.ff.ul.pt/paginas/jpsdias/ (Setembro, 2010) 

Eichengreen, B. ( 2008).  Origins and Responses to the Crisis- University of California, 

Berkeley 

Ferreira, Santos, N. e Carvalho, J. (2011). A Indústria Farmacêutica e a Bial. Caso de 

estudo nº10, globadvantage – Center of Research in International Business & Strategy, 

2011  

Ferguson, N. (2008). The Ascent of Money. A Financial History of the World. Allen 

Lane, London. 

Greenspan, A. (2009). The Fed Didn’t Cause the Housing Bubble. Wall Street 

Journal.11 de Março de 2009. 

IMS Health. (2009). Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market By 

Region. Disponível em: http://www.imshealth.com 

INDRA – Disponível em Www.indracompany.com 

INE – Instituto Nacional de Estatística. http://www.ine.pt (Base de dados online)  

INFARMED. (2012). Análise do Mercado de Medicamentos, em Ambulatório 

INFARMED. (2009). Análise do Mercado de Medicamentos no Âmbito do SNS em 

Ambulatório 

Krugman, P. (2009). The Sum of All Fears. New York Times 

http://www.indracompany.com/


As empresas do setor farmacêutico: uma análise económica e empresarial Rita Mangas Pereira 
 

37 

 

Oskar, M. (1959). International Financial Transactions and the Business Cycle.New 

York, NBER 

Reinhart, C. e Rogoff, K. (2008b). Is the 2008 U.S. Sub-Prime Financial Crisis so 

Different? An International Historical Comparison. National Bureau of Economic 

Research 

Romer, P. (1986). Incresasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political 

Economy, Vol. 94, No. 5, pp. 1002-1037 

Santiago, Andrea. (2008)  How Will the Financial Crisis in the US Affect the   

Healthcare Industry. Disponível em: 

http://healthcareers.about.com/od/healthcareerissues/f/economy2008.htm 

Solow, R. (1956). A Contribuition to the Theory of Economic Growth. Quaterly 

Journal of Economics, Vol 70, No.1. pp. 65-94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://healthcareers.about.com/od/healthcareerissues/f/economy2008.htm


As empresas do setor farmacêutico: uma análise económica e empresarial Rita Mangas Pereira 
 

38 

 

Anexos 

Tabela AI 

Regressão OLS do ROA 

 

Fonte: Programa Stata e cálculos próprios 

 

 

Tabela AII 

Regressão OLS do ROE 

 

Fonte: Programa Stata e cálculos próprios 

 

 

                                                                                       

                _cons    -55.99347   30.76262    -1.82   0.071    -116.8581     4.87113

              cluster    -.6353868   2.132518    -0.30   0.766    -4.854626    3.583852

         endividam_lp     3.53e-08   1.12e-07     0.32   0.753    -1.86e-07    2.57e-07

         endividam_cp    -1.93e-07   1.36e-07    -1.42   0.159    -4.63e-07    7.67e-08

        fundodemaneio     1.10e-07   1.06e-07     1.03   0.303    -1.00e-07    3.20e-07

            logcustos     -51.9097   10.19131    -5.09   0.000    -72.07346   -31.74594

       lognempregados    -13.21028   5.666178    -2.33   0.021    -24.42095   -1.999604

logactivoporempregado    -8.687269    6.89182    -1.26   0.210     -22.3229    4.948365

          logturnover     65.67633   9.118234     7.20   0.000     47.63568    83.71697

                                                                                       

                  roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                       

       Total    24865.7901   137  181.502118           Root MSE      =  10.678

                                                       Adj R-squared =  0.3718

    Residual    14708.1886   129  114.016966           R-squared     =  0.4085

       Model    10157.6016     8   1269.7002           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   129) =   11.14

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     138

                                                                                       

                _cons     535.7068   133.9626     4.00   0.000      270.619    800.7946

              cluster      2.59556   9.102445     0.29   0.776    -15.41654    20.60766

         endividam_lp     5.69e-08   4.79e-07     0.12   0.906    -8.91e-07    1.00e-06

         endividam_cp     4.64e-07   5.90e-07     0.79   0.433    -7.03e-07    1.63e-06

        fundodemaneio     1.27e-06   4.57e-07     2.79   0.006     3.70e-07    2.18e-06

            logcustos     92.38258   44.40199     2.08   0.039     4.519067    180.2461

       lognempregados    -80.16328   24.22967    -3.31   0.001    -128.1094   -32.21713

logactivoporempregado     39.04868   30.59801     1.28   0.204    -21.49926    99.59661

          logturnover    -151.5564   41.31907    -3.67   0.000    -233.3194   -69.79343

                                                                                       

                  roe        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                       

       Total     411059.08   135  3044.88207           Root MSE      =  45.561

                                                       Adj R-squared =  0.3183

    Residual    263621.999   127  2075.76377           R-squared     =  0.3587

       Model    147437.081     8  18429.6351           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   127) =    8.88

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     136
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                    _cons    -489246.9   168556.7    -2.90   0.004    -822692.3   -155801.6

                  cluster    -6822.593   11313.96    -0.60   0.548    -29204.31    15559.12

             endividam_lp    -.0001651   .0005868    -0.28   0.779    -.0013259    .0009958

             endividam_cp     .0007318   .0007888     0.93   0.355    -.0008287    .0022923

            fundodemaneio    -.0025736    .000671    -3.84   0.000     -.003901   -.0012461

                logcustos     64900.15   23457.01     2.77   0.006     18496.59    111303.7

      capitalporempregado     746.7513   81.66827     9.14   0.000      585.192    908.3106

logcustomedioporempregado     5403.456   27966.17     0.19   0.847     -49920.3    60727.21

    logactivoporempregado      24022.5   36729.88     0.65   0.514    -48637.96    96682.96

                                                                                           

            Produtividade        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                           

       Total    1.3116e+12   139  9.4363e+09           Root MSE      =   57972

                                                       Adj R-squared =  0.6438

    Residual    4.4026e+11   131  3.3608e+09           R-squared     =  0.6643

       Model    8.7138e+11     8  1.0892e+11           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   131) =   32.41

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     140

Tabela AIII 

Regressão OLS da produtividade 

 

 

 

 

 

Fonte: Programa Stata e cálculos próprios 

 


