
macêutica, poucos lança
mentos foram tão aguar
dados quanto o que levou 

às farmácias a versão genérica do Via-
gra. Segundo medicamento para dis
função erétil mais vendido no Brasil, 
com 30% do mercado (o primeiro é o 
Cialis, da E l i Lil ly, com 33%), ele foi 
durante 12 anos o carro-chefe da ame
ricana Pfizer no país, rendendo quase 
2 bilhões de reais aos cofres da empre
sa. Reproduzir uma fórmula complexa 
como a do Viagra seria, por si só, um 
desafio para qualquer laboratório. Co
locar a réplica nas farmácias apenas um 
dia após a expiração da patente da Pfi
zer, uma missão ainda mais difícil. Pois 
foi exatamente o que fez o laboratório 
brasileiro E M S , maior fabricante de 
genéricos do país, com uma receita 
anual de 2,5 bilhões de reais. Na manhã 
do dia 21 de junho deste ano, centenas 
de caminhões deixaram a fábrica da 
E M S em Hortolândia, no interior de 
São Paulo, rumo a 17 capitais brasilei
ras. Só na primeira semana, foram ven
didos 1 milhão de comprimidos — boa 
parte deles despachada de avião para 
cidades das regiões Norte e Nordeste 
do país. O feito foi repetido no dia 16 
de agosto, dez dias depois de a E M S 
conseguir uma liminar na Justiça der-

rubando uma decisão que estendeu a 
patente do Lipitor, medicamento con
tra hipertensão e produto mais vendi
do da Pfizer no Brasil, com uma recei
ta de 180 milhões de reais por ano. 
Desde então, executivos dos maiores 
laboratórios do país passaram a con
sultar avidamente o calendário. Até o 
final do ano que vem, 19 novos medi
camentos devem perder a patente no 
país, abrindo um mercado de 2 bilhões 
de reais. "Criar um genérico para um 
blockbuster como o Viagra foi sem dú
vida uma grande vitória", diz Odnir 
Finotti, presidente da Pró-Genéricos, 
entidade que representa o setor. "Mas 
esse foi apenas o começo." 

O Brasil é hoje um dos maiores mer
cados mundiais para medicamentos 
genéricos. Desde a aprovação da Lei 
nº 9.787, em fevereiro de 1999, mais de 
3 000 cópias chegaram às farmácias, 
criando um mercado de 4,5 bilhões de 
reais por ano — ou 20% das vendas 
totais de remédios no país. O que cha
ma a atenção, agora, é o grau de sofis
ticação atingido por essa indústria, até 
então habituada a reproduzir fórmu
las antigas como a da centenária aspi
rina. A migração para drogas mais 
complexas representa um novo pata
mar de negócios para o setor de gené
ricos. Para desenvolver e lançar o ge
nérico do Viagra, por exemplo, a E M S 

levou mais de três anos e investiu 20 
milhões de reais — mais que o triplo 
do que é geralmente gasto para repro
duzir moléculas de menor complexi
dade. No caso do genérico do Lipitor, 
lançado em agosto, foi necessário criar 
30 modelos diferentes de remédio até 
que se chegasse à composição ideal 
dos comprimidos. "Essas novas drogas 
não se tornaram sucesso de vendas 
por acaso", afirma Finotti. "Trata-se 
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de fórmulas complexas, ainda que es
tejam no mercado há bastante tempo." 
Para surfar a onda dos genéricos "so
fisticados", os oito maiores laborató
rios do país devem investir quase 800 
milhões de reais, a maior parte dedi
cada à pesquisa. É a maior onda de 
inovação da história do setor no país. 

Por t rás desse movimento há uma 
lógica estritamente financeira. E n 
quanto impera sozinho nas prateleiras 
das farmácias, um genér ico recém-

lançado é vendido com uma margem 
de lucro de até 40%. O ganho é modes
to quando comparado a um medica
mento de referência, que costuma ren
der margens superiores a 90%. Mas 
suficiente para assegurar o crescimen
to acelerado desse tipo de indústria. 
Em julho, apenas um mês depois de 
montar sua operação de lançamento 
do genérico do Viagra, as vendas do 
medicamento já representavam 3,7% 
da receita total da E M S , algo em torno 
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de 8 milhões de reais. A nova molécula 
foi responsável, sozinha, por fazer com 
que a empresa crescesse 15% naquele 
mês , ante 10% em junho. "Estamos 
apenas aguardando a aprovação da An-
visa para lançar outros seis genéricos 
'modernos' ", diz Waldir Eschberger 
Júnior, vice-presidente de mercado da 
E M S . "Juntos, eles representam um 
mercado de 1 bilhão de reais." 

INVESTIMENTO 
Colocar no varejo um medicamento 
genérico de úl t ima geração é a parte 
mais visível de um processo de desen
volvimento que consome em média 
três anos, uma eternidade num setor 
em que a velocidade do lançamento 
conta mais que a novidade em si. De 
2005 para cá, a Eurofarma triplicou o 
número de funcionários em sua área 
técnica, de 50 para 148. Paralelamente, 
construiu uma nova fábrica em Itape-
vi , no interior de São Paulo, para pro-

cêutico da consultoria Boston Consul
ting Group. "Até lá, esses medicamen
tos deverão representar 30% do mer
cado. Quem não estiver preparado 
será engolido pelos concorrentes." 

Mais do que tentar trazer um pouco 
de glamour a uma indústria cada vez 
mais "commoditizada", o desenvolvi
mento de genéricos sofisticados tenta 
resolver um nó do setor: a queda na 
rentabilidade dos grandes laboratórios. 
A guerra de preços que se instaurou 
entre os maiores fabricantes de medi
camentos do país nos últimos anos fez 
com que alguns produtos chegassem 
aos consumidores com preços até 70% 
menores do que os dos medicamentos 
de referência — o dobro do estabeleci
do pela lei. Com isso, estima-se que a 
margem de lucro dos cinco maiores la
boratórios de genéricos do país tenha 
se mantido estável entre 2005 e 2009, 
apesar de o número de novas cópias no 
mercado ter dobrado de lá para cá. Ao 

duzir esses medicamentos, e firmou 
uma parceria com a Pfizer para pro
duzir sua própria versão genérica do 
Viagra. O Aché, quarto maior labora
tório do país, contratou 200 profissio
nais, entre médicos, farmacêuticos e 
especialistas na área jurídica, para dar 
conta de 160 projetos de novos medi
camentos — em 2005, eram apenas 19. 
"O cenário de genéricos vai mudar ra
dicalmente a té 2014", diz Douglas 
Woods, especialista no setor farma-

mesmo tempo, o boom dos genéricos 
vem estimulando o crescimento das 
grandes redes de farmácias e drogarias, 
que usam sua musculatura para forçar 
ainda mais a queda dos preços. "O la
boratório ganha muito mais dinheiro 
com um lançamento do que com um 
remédio antigo", diz um executivo de 
uma das maiores redes de drogarias do 
país. Se quiserem continuar no jogo, 
será preciso mais do que olhar o calen
dário — e correr contra ele. • 
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