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Os medicamentos genéricos, que têm o mesmo princípio ativo dos remédios de 
marca, geraram economia de R$ 8,8 bilhões aos consumidores entre junho de 2001 
e junho de 2008. Oficialmente custam no mínimo 35% a menos que os 
medicamentos de referência. No varejo, são 50% mais baratos. 
 
A lei de criação dos genéricos é de 1999, mas os primeiros produtos foram lançados 
no mercado em 2000. Porém, apesar do pouco tempo de vida, a grande demanda 
do segmento já é refletida em números. De acordo com dados do IMS Health, 
instituto que audita o mercado farmacêutico no Brasil e no mundo, o faturamento 
foi de US$ 994,1 milhões no primeiro semestre deste ano, contra US$ 681,4 
milhões entre janeiro e junho do ano passado. Os números representam um salto 
de 45,8%. Em volume, houve crescimento de 15% "em igual período e foram 
comercializadas 128,3 milhões de unidades, contra 111,5 milhões nos seis 
primeiros meses de 2007. 
 
Odnir Finotti, vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos), atribui o crescimento aos preços baixos e 
ao aquecimento da economia do Brasil. 
 
O remédio mais barato naturalmente atrai o consumidor -comentou Finotti. - A 
economia atual também permite maior acesso à população de baixa renda a me-
dicamentos e tratamentos melhores para a saúde. As pessoas podem ser cuidar 
más - afirma. 
 
Segundo ele, outro detalhe que não pode ser esquecido é o fato de que atualmente 
90% das doenças mais comuns podem ser evitadas com o uso desse tipo de 
produto. Tanto que, em 2007, os mais vendidos nas farmácias foram os genéricos 
de uso contínuo. No topo da lista estão os do sistema cardiocirculatório com 21%, 
os anti infecciosos com 18,6% e do aparelho digestivo-metabolismo, 18,5%. Com 
14,6% de participação encontram-se os direcionados ao sistema nervoso central. 
 
Vantagens 
 
Os remédios com o mesmo princípio ativo são mais baratos porque não há registro 
de marca, necessidade de pesquisas e investimentos em publicidade. Até abril, 
foram lançados mais 64 produtos genéricos. Atualmente são 2.300 em circulação 
no mercado. E com 350 substâncias ativas diferentes, sem distinção de classe 
social. 
 
Uma grande qualidade do setor é que não existe remédio de segunda linha. O 
executivo mais importante toma o mesmo comprimido que um servente — pondera 
Finotti. 
 
O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães, 
diz que os genéricos são um sucesso no país, mas ainda podem crescer muito. 
 
Comparado a outros países, a participação no mercado em volume e muito 
pequena ainda - explica Guimarães. - É uma indústria que precisa pouco do 
governo, se auto-sustenta. 
 
Ele acredita que o aumento também é decorrente do maior acesso às farmácias 
populares, onde o governo subsidia 90% dos medicamentos, que comercializam 
genéricos. 
 



O secretário garantiu anda que a meta do governo federal é ampliar a participação 
do segmento a 30%, por meio de campanhas que estimulem o uso desse tipo de 
remédio, já que no mercado europeu a participação atinge 50%. 
 
O mercado farmacêutico total também apresentou crescimento. Foram vendidas 
789,4 milhões de unidades entre janeiro e junho de 2008, contra 741,9 milhões em 
igual período de 2007, com alta de 6,4% no semestre. Também no primeiro 
semestre deste ano, as vendas totais foram de US$ 7,4 bilhões, contra US$ 5,5 
bilhões registrados no mesmo período do ano passado. 
 
Ciro Mortella, presidente-executivo da Federação Brasileira da Indústria 
Farmacêutica (Febrafarma), informa que o setor cresceu 7% em volume de vendas 
diretas ao consumidor, ao comparar julho de 2007 a julho deste ano. 
 
Em compensação, o setor de genéricos está crescendo 17%, com isso eles 
apresentam um avanço maior que o mercado global — explicou Mortella. No ano 
anterior, o crescimento foi de 2,5%. 
 
Leia mais: 
 
Baixa renda desconhece segmento farmacêutico 
 
Para se ter uma idéia do tamanho desse mercado, atualmente existem 
aproximadamente 60 mil farmácias e drogarias espalhadas pelo país. Mas a 
produção é dividida quase meio a meio. São 30 multinacionais estrangeiras 
competindo com 200 companhias de capital nacional. 
 
A farmacêutica Valéria Moreira Kobi diz que muitos clientes não conhecem o 
remédio sem marca. 
 
Quando indico o genérico e falo sobre o princípio ativo as pessoas fazem cara de 
espanto, têm muita dificuldade em entender - conta Valéria, proprietária há 30 
anos da Drogaria Boa Saúde, no Rio Comprido. 
 
O preço varia de acordo com o laboratório. Entre os seis maiores, quatro são 
brasileiros: EMS, Ache, Medley e Eurofarma. 
O clínico geral Silvio Gurfinkel diz que o produto é uma boa idéia, mas ainda resiste 
ao item. 
 
Na verdade, a classe médica tem receio, pois não sabe qual a periodicidade do 
teste de equivalência em relação aos produtos de referência - explica o médico.  
 
Muitas vezes indico, mas depende da disponibilidade financeira do paciente. 
 
O clínico não considera a interferência do governo produtiva, ao alegar que na 
maioria das vezes não dá certo. Porém, faz uma ressalva sobre as farmácias 
populares. 
 
Elas são uma boa idéia do presidente Lula. Há excelentes remédios e o governo 
paga a diferença para o consumidor - elogia Gurfinkel. 
 
A legislação brasileira obriga que as receitas nos postos de saúde pública tenham 
opção de genéricos. A lei também permite que o farmacêutico substitua o 
convencional para um de mesmo princípio ativo. 
 
O mercado ainda não oferece genéricos para tratar asma e rinite alérgica, como 
rinossoro. Mas de acordo com o vice-presidente da Pró Genéricos, há discussões em 



andamento com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
regulamentação dos produtos até o fim do ano. Além da produção de genéricos 
com mais de um princípio ativo, como a Coristina D. 
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