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Especial | M e d i c a m e n to s

Tendência Empresas brasileiras avançam e agora
dividem mercado doméstico com as multinacionais

Indústria pretende
ser a sexta maior
do mundo em 2015

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Geraldo Monteiro, diretor executivo da Abradilan: é necessário aumentar recursos destinados à área de saúde

Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

A indústria farmacêutica bra-
sileira é a oitava maior do mun-
do, mas deve chegar ao sexto lu-
gar em três anos se mantiver a ta-
xa de crescimento. Só este ano
são esperados 12%. O volume de
vendas no varejo chegou a R$ 38
bilhões em 2011, sem contar as
compras governamentais que re-
presentaram mais R$ 11 bilhões.

A previsão do IMS Health, em-
presa que audita o mercado far-
macêutico mundial, é de que até
2017 as vendas atinjam R$ 87 bi-
lhões, com cerca de 135 bilhões
de unidades de doses, impulsio-
nadas pelo crescimento do seg-
mento de genéricos, pelas políti-
cas de redistribuição de renda e
por programas sociais como a
Farmácia Popular. Só a queda de

patentes de medicamentos nos
próximos quatro anos deve pro-
vocar um impacto de mais R$ 1
bilhão nas vendas.

O mercado, que há uma déca-
da era dominado pelas multina-
cionais, hoje está dividido meio a
meio. Seis dos dez maiores labo-
ratórios do país ainda são estran-
geiros, mas a novidade é que a lis-
ta de nacionais, que antes tinha
apenas o Aché, conta agora tam-
bém com EMS, Eurofarma e Hy -
permarcas.

O setor passou por um proces-
so de concentração. Em 2006 ha-
via 511 laboratórios no país. Ho-
je são 450. Eles empregam dire-
tamente 75 mil pessoas e indire-
tamente outras 500 mil em far-
mácias, fornecedores e hospitais.
Os 50 maiores laboratórios re-
presentam mais de 80% do setor.
O maior dos nacionais não chega

Governo investe em base produtiva e tecnológica
Felipe Datt
Para o Valor, de São Paulo

Uma parceria entre Ministério
da Saúde e Fundação Ataulfo de
Paiva (FAP), laboratório público
produtor de vacinas, ampliará
em seis vezes a produção nacio-
nal da vacina BCG contra a tuber-
culose nos próximos anos. O
acordo prevê investimentos de R$
52 milhões em uma nova planta
industrial em Xerém, no Rio de

Janeiro, com capacidade para
produzir 60 milhões de doses por
ano – atualmente são 10 milhões
– dos quais 60% serão destinados
ao mercado internacional. Do to-
tal de recursos, a pasta bancará R$
20 milhões, o BNDES, R$ 6 mi-
lhões, e a FAP, R$ 26 milhões.

A expectativa é que, no final de
2013, seja produzido o primeiro
lote da vacina na nova planta in-
dustrial. O reforço na produção
nacional da vacina contra a tuber-

culose é apenas uma das ações do
Programa de Investimentos no
Complexo Industrial da Saúde
(Procis), lançado no ano passado
pelo governo federal com o objeti-
vo de aumentar a base produtiva e
tecnológica no Brasil e garantir a
fabricação nacional de medica-
mentos e vacinas considerados es-
tratégicos para atender o Sistema
Único de Saúde (SUS).

“A tecnologia tornou-se uma
questão de saúde pública. A políti-

ca tecnológica de inovação cresce
em importância na área de saúde
pela percepção de que sem conhe-
cimento e capacidade tecnológica
não existe um sistema de saúde
universal”, avalia o secretário de
Ciência e Tecnologia do Ministério
da Saúde, Carlos Gadelha.

Para aparelhar os 21 laborató-
rios oficiais, como são conhecidas
as unidades produtivas do gover-
no, o Procis prevê investimentos
de R$ 2 bilhões até 2014, sendo R$

1 bilhão do governo federal e a
outra metade em contrapartidas
de governo estaduais para a pro-
dução nacional de vacinas, medi-
camentos e equipamentos. O
montante quadriplica o investi-
mento total do governo entre
2000 e 2011, de R$ 512 milhões.
Apenas em 2012 o Ministério da
Saúde prevê desembolsar R$ 250
milhões, valor cinco vezes maior
do que a média anual de investi-
mentos nos últimos 12 anos.

Gadelha explica que aparelhar
os laboratórios públicos e buscar o
domínio tecnológico em áreas es-
tratégicas também tem como me-
ta reduzir o grande déficit na ba-
lança comercial de medicamentos,
que subiu de US$ 3 bilhões na últi-
ma década para US$ 10 bilhões. O
governo também tem mais de 30
contratos de parceria público-pri-
vada em que os laboratórios parti-
culares transferem tecnologia de
produção à rede pública.

.

Genérico avança com preço baixo

D I V U LG A Ç Ã O

Telma Salles, da Pró Genéricos: “Quando o detentor de uma patente lança um genérico, ele perde com a redução do preço, mas preserva o seu mercado”

Ana Lúcia Moura Fé
Para o Valor, de São Paulo

A produção e o consumo de
cópias de medicamentos cujas
patentes já expiraram - também
conhecidos como genéricos -
crescem de forma consistente no
Brasil. Por trás da expansão das
vendas acima de dois dígitos nos
últimos anos há uma combina-
ção de fatores, com destaque pa-
ra o aumento da renda da popu-
lação e perdas de patentes de
produtos importantes. Analistas
também observam maior pres-
crição por parte dos médicos e
diminuição da resistência de ca-
madas da sociedade que inicial-
mente duvidaram da eficácia e
segurança dessa categoria de
medicamentos.

Outro fator que contribui para
a popularização do genérico é o
programa federal Farmácia Po-
pular. De acordo com a Associa-

ção Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos (Pró
Genéricos), que representa as 12
maiores indústrias desse seg-
mento, de todos os medicamen-
tos dispensados por meio desse
programa, 65% são genéricos.

Mas é no preço que está o mo-
tor que impulsiona esses fárma-
cos. Por lei, o genérico deve cus-
tar ao consumidor no mínimo
35% a menos do que o produto
de marca com a mesma substân-
cia ativa. Essa diferença pode
chegar a 85% em alguns casos,
mas a redução média é de 50%.

A categoria de genéricos res-
pondia no Brasil, em junho últi-
mo, por 21,67% em faturamento
e 25,87% em unidades do setor
farmacêutico como um todo, se-
gundo a consultoria IMS Health.
“Estimamos que os genéricos
crescem quatro pontos percen-
tuais sobre a média de mercado
no país, e que eles já são 32 de ca-

da 100 unidades vendidas aqui”,
diz o diretor da IMS Health, Mar-
cello Albuquerque. Estatísticas
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) revelam
que o número de registros de ge-
néricos no país cresceu mais de
450% nos últimos dez anos, che-
gando a 3.330 em abril último.

Cerca de 120 classes terapêuti-
cas, 400 substâncias ativas,
19.327 apresentações comerciais
registradas e 101 laboratórios fa-
bricantes (não chegavam a 30 em
2002) completam um escopo ca-
paz de cobrir as doenças mais
frequentes da população, in-
cluindo algumas crônicas.

Esse universo gerou vendas de
321 milhões de unidades e R$ 5,1
bilhões em receitas no primeiro
semestre deste ano, o que repre-
senta saltos de 21,7% e 33,1%, res-
pectivamente, em relação ao
mesmo período do ano passado.
Os números mantêm o setor oti-

mista quanto à meta que traçou
para 2013: 30% do bolo total de
medicamentos no país.

A IMS Health calcula em R$ 1 bi-
lhão as vendas de produtos que
perderão suas patentes nos próxi-
mos quatro anos. “Quando o de-
tentor de uma patente lança um
genérico, ele perde com a redução
obrigatória do preço, mas preserva
o seu mercado e de quebra ainda
estimula e eficiência, a competição
e a queda dos preços. O final é posi-
tivo, principalmente para o consu-
midor ”, diz Telma Salles, presiden-
te da Pró Genéricos. Segundo ela,
“as estratégias dos laboratórios pa-
ra crescimento por aquisições,
além dos investimentos parques
fabris e centros de pesquisa” refor -
çam a percepção de que a expan-
são do setor vai se manter. Ela reco-
nhece, porém, que ainda falta mui-
to para o Brasil alcançar o mesmo
patamar de mercados como Ale-
manha e Estados Unidos.

Frente quer 10%
do orçamento
para a saúde
Do Rio

A Frente Parlamentar da Saúde
no Congresso Nacional não desis-
te da emenda constitucional que
destina 10% dos recursos da
União para os serviços de saúde
em todo o país. É praticamente a
mesma luta desde que a bancada
foi criada há 17 anos. A frente ho-
je reúne 249 deputados e senado-
res, já conseguiu aprovar a Emen-
da 29 da reforma constitucional
estabelecendo que os municípios
destinem 15% e os Estados 12% de
seus orçamentos à saúde, mas
tem esbarrado sempre na resis-
tência do governo federal em au-
mentar as verbas para o Sistema
Único de Saúde (SUS).

“A Frente Parlamentar da Saú-
de tem sido um instrumento po-
sitivo para a sociedade, mas sem
conseguir ampliar os recursos da
União para o setor não consegue
dar a sua maior contribuição à
saúde dos brasileiros”, diz o de-
putado Darcísio Perondi
(PMDB/RS), que preside a banca-
da. O médico gaúcho, que está no
quinto mandato na Câmara Fede-
ral, é um dos debatedores do se-
minário sobre Medicamentos &
Tributos, promovido pelo Va l o r .

A destinação de 10% das receitas
do governo federal à saúde au-
mentaria os recursos do setor em
mais R$ 40 bilhões. É pouco menos
da metade dos R$ 72 bilhões pre-
vistos no Orçamento da União des-
te ano. Dois projetos de lei comple-
mentar em tramitação na Comis-
são de Seguridade da Câmara ten-
tam retomar a luta dos 10%. Outro
projeto de iniciativa popular, lide-
rado pela Ordem dos Advogados
do Brasil, Associação Médica Brasi-

leira e Conselho Federal de Medici-
na, tenta conseguir 1,36 milhão de
assinaturas para o projeto de lei
lançado em fevereiro deste ano
que prevê a revisão da emenda 29 e
mais dinheiro para a saúde.

A lei determina que um projeto
de revisão constitucional depende
da adesão mínima de 1% da popu-
lação eleitoral nacional, mediante
assinaturas distribuídas por pelo
menos cinco unidades federativas
e no mínimo 0,3% dos eleitores em
cada uma dessas unidades.

“É preciso melhorar a gestão
da saúde pública no Brasil e pro-
mover uma reforma tributária
que penalize menos os medica-
mentos e equipamentos hospita-
lares, mas nada vai se resolver
sem um aumento dos recursos
para o SUS. Estados e municípios
já cumprem a Constituição, mas
a União não”, afirma Perondi.

A Frente defende, além de uma
reforma tributária que isente re-
médios e equipamentos médicos
e a revisão dos processos geren-
ciais do SUS, maior agilidade e
competência da Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS) e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Perondi aponta o peso
tributário sobre os remédios, a
importância do setor no Produto
Interno Bruto e na geração de
empregos e as distorções na polí-
tica de saúde pública no Brasil.

“Um orçamento de R$ 72 bi-
lhões para um sistema universal
de atendimento à saúde de 200
milhões de pessoas num país
que está envelhecendo e não in-
veste em saneamento é menos
do que gastam alguns países
africanos”, diz o deputado da
Frente Parlamentar. (PV)

nem perto do maior dos multi-
nacionais em faturamento:
R$ 1,9 bilhão, para o Aché, contra
US$ 50 bilhões, da P f i z e r.

O fortalecimento da indústria
nacional, que cresce o dobro do
mercado farmacêutico, é conse-
quência da implantação do pro-
grama de genéricos, há doze
anos, do apoio do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e das com-
pras do Ministério da Saúde.

O Profarma do BNDES já inves-
tiu R$ 1,9 bilhão em 111 projetos
com uma contrapartida de ou-
tros R$ 2 bilhões das empresas.
Na primeira fase, entre 2004 e
2007, a maior parte dos investi-
mentos foi em modernização das
plantas de produção. A segunda
fase, que expira em dezembro
deste ano, foi a de inovação tec-
nológica. O banco agora desen-

volve a terceira fase, que deve
priorizar a biotecnologia.

“Os laboratórios nacionais es-
tão prontos para um novo salto
em inovação incremental e hoje
há uma dependência do país à
importação de produtos biotec-
nológicos”, diz João Paulo Piero-
ni, gerente do Departamento de
Produtos Intermediários, Quími-
cos e Farmacêuticos (Defarma)
do BNDES. O déficit comercial do
país no setor de fármacos chega a
US$ 5 bilhões, segundo o Sindica-

to da Indústria de Produtos Far-
macêuticos (Sindusfarma).

Enquanto avança na fronteira
do desenvolvimento tecnológi-
co, a indústria farmacêutica bra-
sileira esbarra na pesada carga
tributária e na falta de acesso de
toda a população aos serviços de
saúde. Os impostos representam
33% do valor dos medicamentos,
de acordo com o Sindusfarma. A
média mundial é de 6,8%. “Não
há nada parecido no mundo”,
afirma Nelson Mussolini, vice-

presidente executivo do Sindus-
farma. A entidade tem 140 asso-
ciados e representa 75% do setor.

“De cada três caixas de medi-
camentos que compra, o consu-
midor paga uma em impostos”,
afirma Geraldo Monteiro, diretor
executivo da Associação Brasilei-
ra dos Distribuidores de Labora-
tórios Nacionais (Abradilan).
“Além de aumentar os recursos
para a saúde é necessário reduzir
a carga tributária dos medica-
mentos”, afirma.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2012, Especial: Medicamentos, p. F2.




