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Mercado Farmacêutico: de olho nos medicamentos 
genéricos 

A indústria farmacêutica tem apresentado bom desempenho nos últimos anos, e tem se mostrado cada vez mais 
sustentável em vista da pouca vulnerabilidade diante das oscilações econômico-financeiras do mundo.

No Brasil especificamente, um mercado considerado embrionário frente aos outros países, é o segmento de 
genéricos, que vem abocanhando fatia cada vez maior das vendas da indústria farmacêutica no País. 
 
Em vista de Países como EUA, Alemanha e Reino Unido, onde os medicamentos genéricos representam cerca de 60 
% das vendas totais do setor, o Brasil mostra que o potencial do segmento no País é ainda bastante elevado, já que 
hoje sua participação é de cerca de 27 % (em volume). 
 
O excelente momento do setor se deve principalmente ao fato de uma maior divulgação e prescrição dos 
medicamentos genéricos por parte dos profissionais médicos, das campanhas publicitárias veiculadas na mídia com 
maior frequência, além dos preços muito mais convidativos em relação aos medicamentos de referência (por lei, os 
genéricos devem ser, no mínimo, 35% mais baratos do que os remédios convencionais), à conscientização da 
população de uma maneira geral em relação à eficácia desse segmento, e à maior inserção desses medicamentos 
no mercado (com mais opções de produtos disponíveis). 
 
Vale frisar que o desempenho dos genéricos no mercado interno tem se mantido bem acima da média de resultados 
registrados pelo setor como um todo, o que acaba estimulando muitas empresas a investirem também nesse 
segmento, na busca de maiores receitas. Além disso, a força do segmento é tanta que acaba abrindo espaço 
também para o início de um processo de consolidação na área de genéricos, assim como está ocorrendo no mercado 
mundial e recentemente no Brasil, com a joint venture entre os laboratórios Eurofarma e Cristália (ocorrida em agosto 
de 2011). 
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A estimativa é de que o mercado de genéricos continue a apresentar desempenho favorável nos próximos anos, com 
a continuação de crescimento vigoroso (mesmo que desacelerado) de modo a ampliar ainda mais sua participação 
nas vendas de medicamentos no País. 
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