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A favorável tendência dos medicamentos genéricos no 
País 

O segmento de medicamentos genéricos continua apresentando desempenho favorável no País.

O volume de unidades de medicamentos genéricos vendidas em 2012 aumentou 17 % em comparação com 2011, 
chegando a 679,6 milhões ante 580,8 milhões do ano anterior.

Vale destacar que o ritmo de crescimento apresentado no último período foi o menor da história dos genéricos, desde 
que a categoria de medicamentos chegou ao País, em 2001.

A redução de ritmo da economia brasileira em 2012, atrelada a outros aspectos como um menor número de patentes 
expiradas no ano, contribuiu para esse crescimento menos vigoroso em relação ao apresentado nos anos anteriores.

O excesso de competição criou uma nova realidade para o segmento no País, reduzindo as margens dos 
laboratórios, conseqüência de um acentuado aumento nos custos de produção e fortes pressões por descontos no 
varejo.

Ainda assim a All Consulting considera o desempenho do segmento muito positivo em função da forte base de 
comparação que foram os demais períodos.

O segmento fechou o ano passado com média de 26,3 % de participação de mercado em unidades, ante 24,9 % em 
2011. Em valores, o market share dos genéricos representou 22,4 % em 2012 ante 20,5% em 2011.

As potencialidades de incremento e ganho de participação ainda são grandes no segmento, principalmente quando 
observadas as participações dos genéricos no setor farmacêutico de outros grandes mercados como Alemanha e 
EUA, que já ultrapassaram 50 %.

Em vista dessas potencialidades, a concorrência no segmento tem se tornado bastante acirrada, o que tem forçado a 
redução das margens dos laboratórios no País.
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