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WHAT ELSE CAN WE DO?
AGENDA

• Complexidade das Supply Chains

• Status Quo Fabricantes Substâncias Ativas

• Status Quo Tecnologias Europa

• Origem falhas abastecimento

• Ações a nível tático/operacional

• Ações a nível estratégico



COMPLEXIDADE DAS SUPPLY CHAINS
FOCO: API

Matérias Primas Intermediários Substância Ativas

- Minerais extraídos
- Materias origem animal, vegetal 
- Derivados do petróleo

- Substância produzida a partir de 
transformação química 

- Ingrediente ativo de um medicamento 
(API)

- API final

- Matéria prima A

- Matéria prima B

- Matéria prima C

- Matéria prima D

- Intermediário A

- Intermediário B

- Intermediário  C

*Supply Chain exemplificativa



• Um número muito siginificativo de APIs, matérias primas e 

intermediários já não são produzidos na Europa!!

• A falta de controlo nestes produtos coloca em risco toda a 

Supply Chain e leva a disrupções na cadeia e a falhas de 

abastecimento do mercado!!

COMPLEXIDADE DAS SUPPLY CHAINS
FOCO: API



- API 1 - API … - Excipiente 1
- Material 

Embalagem 1

- Final Finished Dosage Form

- Excipiente 2 - Excipiente …
- Material 

Embalagem 2

Alumínios 

Cápsulas 
Vials 

Fábricas 
encerradas

Pressão elevada 
excipientes 

Novos lockdowns 
Shanghai

COMPLEXIDADE DAS SUPPLY CHAINS
FOCO : PRODUTO ACABADO

Impacto energia
- Aumento custo (spot contracts..)
- Onda de calor na India (fontes 

insuficientes)

Ex. amido de milho com origem na 
Ucrânia

- As FF injectávies são as mais afetadas de acordo com os 
relatórios de tensões/escassez

- De uma forma geral o mercado tem falta de capacidade 
para estas FF.

*Supply Chain exemplificativa
- Complexidade ainda sem considerar outras variáveis

(ex: logísitca)



Fabricante API

Fabricante 
Excipientes

Fabricante 
Acondicionamento

Fabricantes 
MP

Distribuidores API

Distribuidores 
Excipientes

Distribuidores 
Acondicionamento

Fabrico Medicamentos

Distribuidor 
Medicamentos

Distribuidor 
Medicamentos

Farmácia

Farmácia

Farmácia

Farmácia

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

COMPLEXIDADE DAS SUPPLY CHAINS
FOCO: MAIS ALARGADO À CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO



O QUE É UMA SUPPLY CHAIN?

Informação (Encomenda)

Informação (Status)

Material (Entrega)

Dinheiro (Pagamento)

Duas ou mais partes ligadas por um fluxo de recursos (tipicamente materiais, informação e dinheiro ) de 

forma a cumprir um pedido do Cliente.

HELM Customer Portal



Porque é que nos importamos?

 Supply Chains:

 Atravessam o mundo e não podem ser geridos de forma isolada

 Tornaram-se criticas para as operações de qualquer organização

 Ligam funções, divisões e unidades de negócio dentro de uma empresa assim como entre empresas

Evoluiu de ser uma Ponte para funcionar como um Amortecedor

SUPPLY CHAINS
STATUS QUO



SUPPLY CHAINS
VARIABILIDADE DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL



SUPPLY CHAINS
TENDÊNCIA RECENTE DOS PREÇOS DE TRANSPORTE



Localização geográfica dos fabricantes com CEP

# fabricantes

D 22%
CAGR +3%

x2

D 70 %
CAGR +8%

x5

D 8 %
CAGR +4%

x3

53%

37%

10%

33%

59%

8%

Fabricantes CEP por região

Ano 2020

APIs - baixo volume, margem
alta

APIs - alto volume, margem
limitadas

Geografia

# fabricantes

CEP

# CEPs

Média # CEPs

/fabricante

Mão de obra 
mais barata e 

reg. 
Ambiental 

menor

Especialização 
em APIs e 

intermediários

Especialização 
em FDF com 

volumes 
elevados

FABRICANTES COM CEP
LOCALIZAÇÃO

Source: July 2021 PWC report



MAIOR PLAYER MUNDIAL (EXPORT. APIS)

• Há mais de 4000 fábricas de APIs na China, fornecendo cerca de 1500 APIs 

(globalmente há cerca de 2000 APIs); 

• A China é o maior exportador de APIs,  com um valor de exportações de 29,1 

biliões em 2017, exportando para 195 países;

29.1 
Biliões

exportação

4000+ 
Fábricas

1500+ 
Produtos

195 Países

Source: China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE) for 2017



Falhas de abastecimento em diversos países desde 2017 (maioritariamente epilepsia, cancro, condições respiratórias)

- Alteração da legislação ambiental : Fecho inesperado de diversas fábricas na China;

- Problemas de qualidade em diversos embarques;

- Alteração do foco da produção para precursores e APIs com maior margem;

- Aumento da procura doméstica, levando à redução das exportações;

- Pandemia;

- Guerra na Ucrânia,

FALHAS
ABASTECIMENTO



•Stricter limits of emission in 26+2 cities

•Environmental control re inspection2018

•Comprehensive control of air pollution to 80 cities

•Second round of inspection from central 
government 

2019

•Environment automatic air monitoring

•Environmental protection tax

•Comprehensive control of air pollution

•Environmental control inspection

•New environmental protection law

•Water pollution prevention law
2015

2016

2017

•Dual Control Policy

FALHAS
ABASTECIMENTO: MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO CHINESA

2021



Inventário&capacidade reduzidosInvestimento EHS aumenta Fecho de fábricas Produção parcial

INSPEÇÕES EPA

Durante o período de inspeção (2 semanas) fabricantes

param/limitam a sua produção

API SHORTAGE/ API INCREASE

Closedown of small manufacturers 

and Partial production leads to API 

shortage

INVESTIMENTO

Investimento EHS, Sistema 

de tratamento de resíduos.

Pequenos fabricantes não se 

podem dar ao luxo de aumentat

custos e fecham operações

SHUT DOWN

ESCASSEZ API / AUMENTO PREÇOS

Fecho de pequenos fabricantes e 

produção parcial leva a escassez de 

APIs

Zheijang province - 1800 
fabricantes fecharam operações

FALHAS
ABASTECIMENTO: MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO CHINESA



Drivers:

- Offshoring de tecnologias críticas

- Perda de competitividade dos fabricantes europeus, principalmente para intermediários e 

APIs genéricos;

FALHAS
ABASTECIMENTO: EUROPA

Europa 

 Dependência enorme da Ásia (74% de necessidades de importação de MPs);

 Vulnerabilidade em crescendo da sua Supply Chain;

 Nunca esteve tão dependente para o fabrico de medicamentos;

A soberania europeia em saúde e a resiliência da nossa indústria farmacêutica foi parcialmente perdida

Source: 2021 ECFG report



Drivers:

- Complexidade do processo de fabrico:

- Tecnologias perigosas (explosivas por exemplo);

- Vários passos de fabrico;

- Mão de obra intensiva;

- Oferta limitada de starting materials;

- Margens muito baixas nos APIs:

- Investimentos baixos na manutenção, optimização e inovação:

- Redução na sustentabilidade e confiabilidade da produção

- Procura instável e imprevisivel :

- impacto no planeamento da produção

- Elevado impacto ambiental:

- emissões de poluentes

- custo elevado no tratamento de água

FALHAS
ABASTECIMENTO: EUROPA

 Europa: Vulnerabilidade em crescendo da sua Supply Chain;

Source: July 2021 PWC report



Exemplo da indústria automóvel:

• Mercado de automóveis da UE cai 20% em março;

• Q1/2022: US -16%; Japão -17%, Russia -29%

• O mais baixo nível de registos de carros novos (32 anos atrás).

• A Ucrânia desempenha um papel importante na fornecimento de peças

• Exportações desde o porto de Shanghai aprox. 30% menor do que em 

comparação com outros portos chineses. 

DISRUPÇÕES GLOBAIS NA SUPPLY CHAIN
IMPACTO GUERRA NA UCRÂNIA E LOCKDOWN NA CHINA



EU – TECNOLOGIA

Totalmente perdido na 
Europa

Parcialmente perdido na Europa

Fermentação em fábricas

segregadas (penicilinas)

(evitar contaminação cruzada)

A Indústria Europeia investiu em

sites multipurpose flexíveis para

aumentar a eficiência da produção

Fermentação Fluoração

Desafio encontrar fabricantes com

esta capaciadade GMP

Cloração

Anda presente, mas
crítico

- Preço de materiais chave e 

elevados custos energéticos

- Impacto ambiental – custo

arrefecimento e consumo de 

água durante o processo de 

fermentação

- Segurança

- Custos

- Problemas ambientais

- Resíduos

- Problemas ambientais

Nitração

Quase 65% APIs necessitam pelo

menos de um passo de nitração no seu

processo de fabrico

- Todas as reacções de nitração

são potencialmente perigosas

devido à natureza explosiva dos 

produtos e à forte tendência

oxidante característica do agente

nitrante. 

Source: IQVIA databases



EU – TECNOLOGIA

Source: IQVIA databases



Alterações Climáticas  e Desastres Naturais

Tensões Geopolíticas

Produção API, extratividade, embarques

Sancões, impostos sobre APIs e restrições de importação

FALHAS
ABASTECIMENTO



WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL TÁTICO/OPERACIONAL

MAPEAR O PROCESSO COMPLETO
fornecedor, fornecedor do fornecedor, distribuição e modo de embarque, 
armazenamento, uso final

Qual a severidade, probabilidade e proximidade de cada risco?

IDENTIFICAR O RISCO

AVALIAR O RISCO

RESPONDER AO RISCO

O que pode correr mal?

Que ações podem ser tomadas para mitigat cada risco?

1

2

3

4

IMPLEMENTAR FERRAMENTA DE ANÁLISE DE RISCO



Flexibilidade da supply chain

QUALIFICAR MULTIPLAS FONTES EM LOCALIZAÇÕES DIFERENTES

SAFETY LEAD TIMES

Promover a competição entre fornecedores

Adicionar perído de segurança no lead time do ciclo da supply chain.

Identificar alternativas

ROTAS OU MODOS DE EMBARQUE ALTERNATIVOS

WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL TÁTICO/OPERACIONAL



MANTER STOCK SEGURANÇA

Reduzir a probabilidade de rutura de stock

Optimizar MOQs e garantir compromissos

REDUZIR LEAD TIMES

Redesenhar o processo, mudar critérios de seleção
do fornecedor criteria

NEGOCIAR SUPPLY CONTRACTS

WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL TÁTICO/OPERACIONAL

Optimizar Distribuidor

Flexibilidade da supply chain



WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL ESTRATÉGICO

Covid-19 e a guerra na Ucrânia terão que ser um game changer.

Europa demasiado exposta! 

 Investimento e reforço das infra estruturas existentes;

 Investimento em inovação de processo e em novas moléculas;

 Investimento em tecnologia state of the art sustentável;

 …



WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL ESTRATÉGICO

 Suporte financeiro para investimento em produtos ou tecnologias estratégicas

 Áreas Estratégicas:

Acelerar a investigação, desenvolvimento e industrialização sustentável : Tecnologias Inovadoras

Competitividade, sustentabilidade, qualidade e respeito pelo ambiente;

Facilitar a transição digital e energética – Industria 4.0
Fraca posição da Europa:
Países deselvolvidos (EUA, Japão)
- Investem 3 x mais em I&D (aumentando o GAP)
Países em desenvolvimento (India, China)
- Passo acelerado na inovação (fechando o GAP)



WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL ESTRATÉGICO

Regulamentação Europeia:

- Definição e monitorização de medicamentos essenciais

- Promover quadro económico para que parcialmente a procura seja salvaguardada por fabrico na EU.

- Concursos públicos: 

- critérios de confiabilidade de fornecimento, qualidade, responsabilidade social e ambiental;

- Critérios preferenciais a para FDF e API europeus?

- Atuar a nível regulamentar

- Requisitos equivalentes globalmente

- Flexibilidade e agilidade para alterar Starting Materials e fornecedores;

- Fast track para CEP quando não existe origem europeia

- Prioritizar e agilizar registos de moleculas estratégicas

Single Market?

Exemplo: Limite até 10% das 

importações de codeína. 



Em resumo:

- Manter , reforçar e desenvolver o tecido industrial e a autonomia tecnológia da cadeia de abastecimento;

- Suportar e incentivar a inovação de processos de produtos maduros e inovadores;

- Estimular a procura de produtos fabricados na Europa e assegurar a offerta competivica e viável a longo prazo

- Reforçar a optimização regulamentar ;

- Promover a inovação, re-shoring supply chain críticas e assegurando a viabilidade económica a longo prazo

WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL ESTRATÉGICO

- Fabricantes de APIs e intermediários:

- +/- 600 fábricas na Europa 

• Garantia final da independência Europa na Saúde

• fornecem moléculas críticas ao longo da cadeia de valor dos medicamentos essenciais

• adaptam a sua produção às necessidades da Indústria, especialmente durante crises



- Mitigar risco e alavancar um maior numero de projetos de desenvolvimento

- Aumentar transparência e partilha de resultados

- Desalavancar nossa dependência da Ásia

- Fabrico Europeu

- Alavancar na complementariedade de diferentes empresas

- Comprisso na partilha de riscos

Promover parcerias estratégicas

WHAT ELSE CAN YOU DO?
NÍVEL ESTRATÉGICO

https://helmleaping.com/


WHAT ELSE CAN YOU DO?
CONCLUSÃO

Hope is not a strategy!!!

A soberania da Europa na saúde:
- capacidade de manter e desenvolver a sua base

industrial,
- investir em novas tecnologias

“reshore” seletivo da supply chain de medicamentos essencias.

Bastante espaço para melhorias operacionais e estratégicas
das empresas
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