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1. Medicamentos no mundo: dimensão, organização e 

dinâmica tecnológica. Os dilemas da Big Pharma global e 

suas estratégias de superação. 

2. Os impactos da abertura comercial na indústria 

farmacêutica (IF) brasileira. 

3. O mercado brasileiro e a trajetória recente da IF no Brasil . 

4. Os desafios da IF brasileira. 

5. O lugar do SUS no mercado de medicamentos no Brasil. 



https://www.nasdaq.com/article/generic-drugs-revolutionary-change-in-the-global-pharmaceutical-industry-cm576603 





https://www.igeahub.com/2017/12/21/pharma-2017-one-year-in-review/ 



Os desafios da BIG Pharma - 1  



https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf 

Os desafios da BIG Pharma - 2 



(Até 2011) 

https://www.managedcaremag.com/archives/2011/11/patent-cliff-billions-be-saved-starting-now 

Os desafios da BIG Pharma - 3 



https://seekingalpha.com/article/4118103-biotech-forum-m-will-pick-2018 

https://www.stemcelltherapy.me/trends-in-the-life-sciences-and-pharma-research-and-development-
outsourcing-rdo/ 

As Respostas aos desafios - 1 



https://www.slideshare.net/TeemuAlexanderPuutio/iprs-in-free-trade-agreements-index-2016 http://americanfreepress.net/big-pharma-bribery-scandal/ 

https://www.pharmamanufacturing.com/ 

As Respostas aos desafios - 2 



https://slideplayer.com.br/slide/4122810/ 

O Complexo Industrial da Saúde e a 
farmoquímica nacional nesse 
contexto 
 
Jean Daniel Peter 

A abertura comercial dos anos 1990 





http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/south-korea/ 



A indústria farmacêutica brasileira neste 
século -1 

• Em 2017, o mercado nacional de medicamentos foi composto por 241 
laboratórios farmacêuticos. Dos 241 laboratórios, 97 (40%) possuem 
o capital de origem internacional e 144 (60%) possuem o capital de 
origem nacional. 

• O mercado brasileiro de medicamentos movimentou em 2017 R$ 
56,80 bilhões ou US$ 17,79 bilhões (Canal farmácia, valor líquido), ao 
qual devem ser adicionados R$ 23,5 bilhões (Canais púbico e 
hospitalar). 

• Esse mercado representa, aproximadamente, 2% do mercado 
mundial, sendo o país o 8º em faturamento no ranking global. 

 

Fonte: Sindusfarma e Blau, mod. 



A indústria farmacêutica brasileira neste 
século -2 

https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Ind_farmaceutica.pdf/558eb319-c831-4cd1-ab21-9994572f7b85?version=1.3 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2595/1/O%20desafio%20do%20financiamento%20%C3%A0
%20inova%C3%A7%C3%A3o%20farmac%C3%AAutica%20no%20Brasil.pdf 



A indústria farmacêutica brasileira neste 
século - 3 

https://ri.blau.com.br/a-blau-farmaceutica/mercado-de-atuacao 



A indústria farmacêutica brasileira neste 
século - 4 

https://www.interfarma.org.br/ 

Fonte: QuintilesIMS. Mat dezembro 2016 (Preço com desconto). Mercado de varejo (farmácias e drogarias) 



A indústria farmacêutica brasileira neste 
século - 5 

Estímulos pelo lado da oferta. 

• Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 – Lei dos genéricos.  

• Ampliação do crédito para as empresas mediante políticas industriais (BNDES/DEFAR – DECISS) 

• Aumento da capacidade produtiva e da produtividade nas empresas. 

• Política de desenvolvimento produtivo (MS – SCTIE) 

 

Estímulos pelo lado da demanda. 

• Mediante políticas de inclusão social. 
• Aumentos reais do salário mínimo. 
• Políticas de transferência condicional de renda. Bolsa-família, Fome Zero. 
• Expansão do crédito com diminuição do desemprego.  

• Mediante políticas de saúde. 
• Programas “Farmácia Popular do Brasil” e “Aqui tem Farmácia Popular”. 
• Expansão da Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

 

 

  

 





http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=4028818B37A00A200137A4099DA13ADA&contentId=8A7C82C54DB5CA9F014DD53678DB74B0 





https://exame.abril.com.br/carreira/apesar-da-crise-industria-farmaceutica-aumentou-em-20-as-
contratacoes-e-continua-crescendo/ 

http://revistavarejosa.com.br/inova-varejo/imune-a-crise-o-segredo-do-crescimento-do-mercado-farmaceutico-no-brasil/ 



Desafios da indústria farmacêutica no Brasil 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14214/2/PanoramasSetoriais-2030.pdf 



O papel do SUS na política industrial 
de saúde 
• Uso da capacidade de compra para fomentar o desenvolvimento e a 

produção locais. A política de desenvolvimento produtivo. 

 

• A regulação do mercado mediante a ação dos laboratórios oficiais. 

 

• O controle de preços pela CMED. 

 

• A garantia de segurança e qualidade pela ação da ANVISA. 
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