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1. Introdução 
  

A indústria farmacêutica é responsável por pesquisar, desenvolver, comercializar e 

distribuir medicamentos. O mercado farmacêutico demonstrou, ao longo dos anos, toda a sua 

capacidade de crescimento, sendo hoje um dos mercados mais notáveis do mundo globalizado. 

Esse mercado referente à indústria farmacêutica pode ser dividido em três: os segmentos de 

medicamentos genéricos, de prescrição médica (marca) ou branded e over the counter (OTC). 

O relatório, do qual será apresentado a seguir, teve como objetivo analisar as causas do 

crescimento deste mercado e analisar suas tendências para o futuro. 

Serão apresentadas informações relevantes sobre o crescimento de mercado global, da 

América Latina e, em especial, do Brasil, bem como as mudanças, as oportunidades e os desafios 

que a indústria terá de enfrentar - e já está enfrentando - para continuar seu crescimento.  

 

 

2. Informações globais 

 

2.1. Receita Global da Indústria Farmacêutica 

Gráfico 1 - Vendas e crescimento de mercado 

 

 

Fonte: Deloitte(2015) 

De acordo com o gráfico apresentado acima, percebe-se o crescimento das vendas globais 

de medicamentos em bilhões de dólares entre os anos de 2009-2016. Além disso, nota-se maior 

crescimento do mercado entre 2009 e 2011 (aproximadamente 9%), com posterior queda até 
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2013 (aprox. 5%). Após o ano de 2013, há novamente um crescimento no mercado até o ano 

atual de 2016 (aprox. 4%). Há previsão de diminuição de 1 a 2% no crescimento nos próximos 

dois anos. Por fim, apesar da oscilação em relação ao crescimento, nota-se que as vendas 

permanecem em crescimento.  

Isso pode ocorrer em decorrência do setor farmacêutico investir cerca de 15% a 25% das 

vendas em pesquisas em que na maior parte das vezes é um processo longo e complexo, uma vez 

que apenas uma entre 5 mil a 10 mil moléculas analisadas se transformam em medicamentos 

aprovados. Ou seja, há o risco altíssimo de desembolsos sem a obtenção de retorno (NEVES, 

2013). Apesar do risco ser alto, por conta de perdas consideráveis de receitas devido à expiração 

de patentes, a invenção de novos medicamentos se tornou de vital importância para a indústria 

farmacêutica, e, por isso, cada vez mais a indústria tem se preocupado com os gastos e resultados 

de seus investimentos em pesquisa. 

 

Gráfico 2 - Projeção do Crescimento Global do Mercado Farmacêutico por região, 

período de 2011-2016. 

 

 

Fonte: Pharma Compliance Monitor (2015) 

 

O gráfico mostra a diferença do crescimento da indústria farmacêutica em diferentes 

regiões entre os anos de 2011 a 20161. Nota-se que o crescimento é muito maior em regiões 

emergentes na economia, como a América Latina, Índia e África, enquanto que a indústria 

                                                
1 Os dados do ano de 2016 são apenas previsões para esse ano. 
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parece estar bem estabilizada e com baixíssimo crescimento nas regiões mais desenvolvidas, 

como a América do Norte e União Europeia. Alguns acontecimentos recentes podem vir a alterar 

as previsões feitas no gráfico para ao ano de 2016, como a crise econômica no Brasil e 

principalmente a crise econômica na zona do euro, juntamente com o Brexit. A crise econômica 

europeia afetou grande parte dos países europeus, sendo que a previsão é que haja contração no 

mercado farmacêutico principalmente no grupo GIIPS - Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e 

Espanha (PwC, 2012). 

 

Tabela 1 - Crescimento de mercado por região em 2012. 

 

Fonte: IMS MIDAS(2012) 

 

O crescimento de mercado, pelo gráfico acima, vemos que foi maior na América Latina 

do que nas outras regiões. Isso se deve ao fato de que, desde 2008, a América Latina vem tendo 

um crescimento acentuado a cada ano, especialmente Brasil, México, Argentina e Venezuela. 

Porém, é de extrema importância ressaltar que, já em 2016, o cenário é bem diferente. Brasil, 

Argentina e principalmente Venezuela estão em crise, e o crescimento tende a ser em bem menor 

grau para o Brasil e para a Argentina. Já para a Venezuela, devido à gravidade de sua crise ser 

bem maior, a tendência é que o crescimento seja negativo, tendo um cenário completamente 

diferente do que tinha em 2012. Tendo todas essas situações em mente, fica um alerta para a 

indústria: A América Latina ainda é um mercado promissor, com grandes chances de alto 

crescimento, mas há de se manter atento às políticas econômicas dos países deste continente, 

pois uma grande parte dele está demonstrando uma instabilidade preocupante. 
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2.2. Crescimento do Consumo Mundial de Bens e Serviços Finais 

Gráfico 3 - Vendas Globais da Indústria Farmacêutica. 

 

 

Fonte: Business Monitor International (2012). 

 

O gráfico acima mostra as vendas globais e a perspectiva para 2020. Nota-se que a 

perspectiva para o mercado farmacêutico é que as vendas continuem crescendo para 2020, 

especialmente nos mercados emergentes, como China e Brasil. Por outro lado, vemos também 

que, diferente de todos os outros mercados, é esperado que o mercado farmacêutico nos 5 

grandes países da Europa (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unidos) diminua. Se 

formos levar em conta a crise prolongada na Espanha e o Brexit, é possível que a redução seja 

ainda maior do que o esperado quando o gráfico foi feito. 

Agora, o porque os mercados emergentes crescem mais que os desenvolvidos é uma 

junção de fatores. Os países emergentes estão passando por uma fase de desenvolvimento em 

que os desenvolvidos já passaram, sendo normal que haja mais investimentos e crescimento 

nestes país. Enquantos nos desenvolvidos o mercado cresce à passos curtos, os emergentes têm 
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taxas de crescimento muito maiores. O mercado consumidor está crescendo, o acesso à 

tecnologias que já existem nos desenvolvidos está crescendo, o gasto em P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) está crescendo também - pois regiões diferentes exigem também 

medicamentos diferenciados -, e os incentivos dos governos, envolvendo principalmente a 

diminuição de impostos, fazem do mercado emergente um mercado muito mais promissor para 

se auferir ganhos maiores (KPGM, 2015). 

Porém, é importante salientar que, em 2011, a distribuição das receitas do mercado global 

de farmacêuticos se concentrava principalmente na América do Norte, com EUA e Canadá 

representando uma parcela de 41,8% do total de receitas do ano. Já a previsão para 2020 é que os 

mercados emergentes, principalmente os BRICS, consigam passar em números da América do 

Norte. Mas, uma observação há de ser feita: apesar disso, os Estados Unidos ainda será, 

provavelmente, o país com o maior mercado farmacêutico do mundo. 

 

2.3. Gastos Mundiais com cuidado de saúde por porcentagem do PIB 

Gráfico 4 - Projeção dos gastos com cuidado de saúde, do período de 1995-2020.  

 

Observação: 2015E e 2020E referem-se a previsões de dados para os respectivos anos. 

Fonte: Banco Mundial e PwC (2012). 
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Como podemos observar acima, o gasto com cuidados de saúde por porcentagem do PIB 

tanto de países desenvolvidos como subdesenvolvidos. Por ser geral, o esperado é que haja 

distorções quando analisado com gráficos que focam em países específicos, mas só por ele já 

conseguimos atestar que, com o passar dos anos, os cuidados com a saúde aumentaram 

significativamente, principalmente com a classe mais alta da sociedade, que demonstra um 

aumento maior que as outras classes.  

Este gráfico tem que ser analisado com cuidado, pois apesar dos gastos com saúde 

estarem aumentando, isso significa também que as contas com saúde por parte da população 

também estão aumentando. Se, então, há um crescente aumento da demanda, as empresas terão 

de estar “de olhos abertos”, já que a inserção de novos clientes e o aumento das necessidades dos 

clientes que já estavam inseridos no mercado deve aumentar a concorrência por parte das 

empresas e aumentar a necessidade de investimentos para a produção de novos remédios. 

 

2.4. Crescimento do Consumo de Bens e Serviços finais dos Emergentes 

Gráfico 5 - Vendas do período de 2011 e projeção para 2020. 

 

 

Fonte: Business Monitor International (2013). 
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O gráfico demonstra as vendas dos países emergentes e em alguns mercados significantes 

para a indústria farmacêutica, mesmo não sendo emergentes. O mais importante para se notar é o 

crescimento esperado para 2020, que dá um salto enorme em todos os países analisados (China, 

por exemplo, mais que duplica suas vendas em comparação a 2011).  

O Brasil, apesar de não estar longe do crescimento da China, ainda dá um salto 

importante para o seu próprio mercado farmacêutico, esperando-se que consiga mais que dobrar 

suas vendas em 2020. Porém, o gráfico foi feito em 2012, e por isso não conta a atual crise em 

que o Brasil se situa. Ainda que esta crise influencie nos números, a projeção é que a crise 

brasileira não influencie muito o mercado farmacêutico, do qual ainda se espera um crescimento 

significante até 2020. 

De modo geral, percebe-se que a indústria farmacêutica vem crescendo ao longo dos anos 

nos países emergentes. No Brasil, por exemplo, isso também ocorre devido à melhora da 

condição socioeconômica do brasileiro. Em paralelo isso, percebe-se também que medicamentos 

para doenças crônicas como diabetes e hipertensão assim como remédios para terceira idade, são 

produtos principais das indústrias, uma vez que a população idosa tende a crescer nos próximos 

anos (PWC, 2013). 
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2.5. Consumo de Bens e Serviços Finais por Segmentos Global 

Gráfico 6 - Crescimento Global do Mercado dos Genéricos 

 

Fonte: IMS Market Prognosis (2011) 

 

O gráfico acima mostra um crescimento na compra de medicamentos. Em 2005, o 

consumo chegava em $605Bn de dólares e em 2015, teve um grande crescimento de $1.065Bn 

de dólares. O número de vendas de medicamentos Genéricos teve um crescimento considerável 

entre 2005 e 2015. De acordo com o IMS Health (2011), podemos atribuir esse crescimento ao 

fato de que o preço acessível contribuiu para o acesso da população aos remédios. Os 

medicamentos Branded, mesmo com uma diminuição nas vendas, ainda se mantém com mais de 

50% dos medicamentos vendidos, já que não precisam de receita médica.  

 

2.6. Tendências de consumo globais 

 

2.6.1 Biomedicina 

Biofármacos, ou medicamentos biológicos, são aqueles produzidos através de processos 

biológicos, ao invés de químicos. Suas estruturas e moléculas são muito mais complexas, e 

qualquer alteração pode fazer o medicamente perder o efeito esperado. Esses medicamentos são 
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produzidos utilizando-se outros seres vivos, como bactérias e fungos, e, por conta disso, tem que 

ter suas condições ambientais controladas durante todo a produção e inclusive durante o uso 

(BIOFÁRMACOS, 2016). 

 

Gráfico 7 - % de receitas em biopharma 

 

Fonte: EvaluatePharma (ano) 

 

Percebemos pelo gráfico acima que com o decorrer do tempo o mercado de biopharma 

(medicamentos criados com biotecnologia) vem crescendo, com algumas das maiores empresas 

da indústria farmacêutica como Novartis, Merck & Co. e Pfizer ganhando receitas com a 

biomedicina.  
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Uma das tendências do consumo global é o uso ainda maior destas medicinas. Porém, 

temos prós e contras neste tipo de mercado. O custo da biotecnologia é muito alto, com a 

produção em larga-escala podendo custar de 200 milhões até 500 milhões de dólares para ser 

construída, enquanto que a produção com moléculas para produção de medicamentos pode 

atingir de 30 à 100 milhões de dólares. Por outro lado, o mercado de biomedicina é o mercado 

que mais cresce dentro de todo o mercado da indústria farmacêutica, com crescimento de 8% ao 

ano, e com uma perspectiva de manter o crescimento, com cada vez mais investimentos. É um 

mercado que, apesar dos custos altos, demonstra um potencial grande de crescimento, ainda mais 

se considerar que há maior possibilidade para novos medicamentos e possibilidade de 

patenteação dos mesmos. 

 

2.6.2 Obesidade 

Gráfico 8 - Aumento da taxa de obesidade e de acimas do peso 

Fonte: NCD Risk Factor Collaboration (2016) 

 

Temos também o fato de que, nos países mais desenvolvidos, a taxa de obesidade vem 

aumentando consideravelmente. A população dos Estados Unidos, que detém o maior mercado 

farmacêutico do mundo, está com alto índice de obesidade, chegando à ¾  da população total 
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estando acima do peso ou obesa. E isso se repete em menor gravidade em todos os países 

desenvolvidos, com exceção do Japão. Porém, o Japão tem outro problema, já que a previsão é 

que para 2020 34% de sua população esteja com 60 anos ou mais, o que aumentam as chances 

das pessoas terem diabetes. 
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2.6.3 Diabetes 

Grafico 9 - Diabetes crescendo mundialmente 

 

            

Fonte: World Health Organization (2016) 

 

Outra tendência mundial, agora, é o cuidado com a diabetes. No mundo todo - como 

mostra o gráfico acima - a diabetes vem crescendo consideravelmente, de forma que se torna 

inevitável maiores cuidados e a demanda de medicamentos contra a mesma. Considerando ainda, 

como citado na tendência anterior, que em alguns países a população está envelhecendo, a janela 

para os medicamentos para diabetes - e também para similares, como os remédios de hipertensão 

- vem se abrindo. A tendência é que, então, aumente a oferta de remédios com esta finalidade, e 

em países emergentes, a oferta de genéricos com a mesma finalidade. 

 

2.6.4 Envelhecimento 

De acordo com o Valor Econômico (2016), nos próximos 15 anos o envelhecimento da 

população deve fazer com que aumentem os casos de câncer. Atualmente, a indústria de 

medicamentos para combate ao câncer movimenta 100 bilhões de dólares, sendo que esse valores 

devem aumentar, uma vez que várias drogas estão sendo estudadas e podem contribuir para que a 

imuno oncologia se estabeleça no mercado. Além disso, a capacidade de inovação da indústria 

farmacêutica pode garantir sólidos resultados nos lucros.  
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  2.6.5 Genéricos 

Gráfico 10 - Expectativa de gastos com produtos patenteados e genéricos 

 

Fonte: Business Monitor International (2012) 

 

Adicionalmente, a expectativa é que, para os mercados em crescimento, os gastos com 

genéricos sejam muito maiores com os gastos em produtos patenteados. O gráfico acima mostra 

esta expectativa, demonstrando que a expectativa é que os gastos com genéricos sejam maiores 

que o dobro do que os gastos com produtos patenteados. Isso advém que as vendas com 

genéricos nestes países sejam maiores, e logo a indústria tem que adotar uma estratégia diferente 

da estratégia tomada em países desenvolvidos, focada mais na produção de novos produtos para 

patenteá-los. 

Por fim, vemos que o futuro da indústria farmacêutica não vai seguir a mesma linha do presente. 

A biomedicina tem ficado cada vez mais interessante, os genéricos têm uma demanda crescente 

nos países emergentes, e as mudanças vindas da sociedade vão alterar a oferta de medicamentos, 

o que é plenamente normal, principalmente com os países em desenvolvimento. 

 

2.7. Regulamentação governamental 

 

2.7.1 Contras 

Gráfico 11 - Penalidades financeiras no mercado farmacêutico 
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Fonte: Public Citizen (2012) 

 

O gráfico acima demonstra que as penalidades para a indústria farmacêutica também 

geram grandes problemas para a mesma. As penalidades tendem a aumentar, se observar o 

aumento delas no ano de 2012. A realidade é que os governos dos mercados farmacêuticos que 

crescem estão cada vez mais investindo no setor, e por conta disso, não só as regulações 

aumentam como também o governo se torna mais rígido. Isso somado com taxações maiores, 

além de aumentar os custos da indústria num todo, também aumenta os riscos do P&D (pesquisa 

e desenvolvimento), porque o governo acaba negando a comercialização de vários produtos 

novos por algum tipo de problema constatado pela regulação. 

       No Brasil, o Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) é o principal órgão 

destinado a fiscalização das relações de consumo. Junto a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), elas podem encontrar irregularidades, impedindo a comercialização de 

medicamentos. 

 

2.7.2 Prós 
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A estrutura do mercado farmacêutico, em alguns países como o Brasil, pode ser dada 

como oligopólio, já que são multinacionais de grande porte que influenciam o comportamento do 

setor e atuam de forma globalizada. 

E esse é um dos motivos para o crescimento da indústria farmacêutica. No Brasil, há 

decisões políticas que favorecem a indústria e dificultam a concorrência, como por exemplo a 

chamada “Lei das Patentes”, que garante uma forte barreira a favor do oligopólio de exploração 

de medicamentos no país e dificulta a entrada, por exemplo, de remédios genéricos. O Bra-sil 

optou pela inclusão dos medicamentos no rol de invenções patenteáveis com a Lei nº 9.279, de 

1996. A grosso modo, pode-se dizer que a função da lei é garantir ao inventor de um produto, de 

um processo de produção - desde que essa invenção atenda aos requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial - o direito de obter a patente que lhe assegure a propriedade de 

sua invenção por um determinado período. Durante esse período, quem quiser fabricar, com fins 

comerciais, um produto patenteado, deverá obter licença do autor e pagar-lhe royalties. 

Com isso, é importante salientar que, diferente de alguns países, no Brasil o crescimento 

da indústria farmacêutica pode se distanciar da qualidade do produto oferecido, já que, sendo o 

Brasil um país favorável ao oligopólio, a concorrência é menor e os incentivos para a melhoria 

de qualidade dos produtos também é menor. 

Adicionalmente, Brasil é o único país a possuir um sistema como o SUS (Sistema Único 

de Saúde) e com isso possibilita maior abrangência da saúde junto à população, favorecendo, 

assim, o crescimento desse mercado no país de outra forma, uma vez que através de investimento 

público, é necessário cobrir demandas de tratamento, bem como medicamentos (PWC, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde divulgou em julho de 2016 um comunicado pedindo 

aos governos para investirem na compra de medicamentos e tratamentos para doenças crônicas e 

não transmissíveis, como câncer, diabetes e doenças cardíacas e do pulmão, argumentando que 

essas doenças mataram milhões de indivíduos nos últimos anos, sendo que quase metade deles 

tinham menos de 70 anos. Isso também afetava mais países em desenvolvimento do que os já 

desenvolvidos. Globalmente essas doenças representam a maior causa de morte em pessoas com 

menos de 70 anos, o que representa uma grande ameaça para o desenvolvimento sustentável. 

Portanto, pode-se colocar como hipótese que os países que buscam seguir as recomendações da 

OMS comprarão mais medicamentos visando a prevenção das doenças mencionadas acima, 

fazendo com que a demanda e a consequente produção desses medicamentos também aumentem. 
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3. Informações nacionais 

 

3.1. Crescimento do Consumo de Bens e Serviços Finais no Brasil 

Tabela 2 - Consumo final por ano, produto e setor como percentual do PIB.  

 

Fonte: IBGE 2015 

 

De acordo com a Pesquisa da Conta-Satélite de Saúde 2010-2013, feita pelo IBGE ao 

longo desse período e divulgada no final de 2015, os gastos do governo com medicamentos e 

saúde privada, são menores do que os gastos das famílias. 

Os gastos com medicamentos são o segundo maior gasto para as famílias, atrás apenas da 

saúde privada, que inclui gastos com planos de saúde. Para o governo, esse gasto é o terceiro 

maior, atrás de gastos com saúde pública (maior gasto para o governo) e saúde privada. 

Entende-se que o investimento em medicamentos feito pelo governo não é suficiente para 

suprir a necessidade da população, mesmo com os altos níveis de investimento em saúde pública. 

Outro ponto observado é que enquanto os gastos com serviços de saúde mantêm-se altos 

e crescendo moderadamente, os com medicamentos tem-se mantido nos mesmos níveis, ano a 

ano. Pode-se postular a hipótese que o acompanhamento médico mais frequente (vindo de mais 

investimentos na saúde) tem surtido efeito na utilização de medicamentos por parte dos 
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pacientes, fazendo com que os gastos com medicamentos mantenham-se em níveis de 

manutenção, ao invés de tratamento para novas doenças. 

 

3.2. Consumo de Bens e Serviços Finais por Segmentos no Brasil 

 

Como citado na introdução, o segmento da indústria farmacêutica pode ser dividido em 

três: os segmentos de medicamentos genéricos, de prescrição médica (marca) ou branded e over 

the counter (OTC). No segmento da prescrição médica, a receita médica é fator determinante da 

venda, sendo o alvo da atividade de marketing a classe médica, uma vez que o mesmo influencia 

o poder de compra do paciente. O OTC, conhecido como segmento de medicamentos de venda 

livre, as ações de marketing são direcionadas tanto para os médicos, como para os consumidores, 

uma vez que é possível adquirir medicamentos sem receita médica. O segmento dos genéricos 

vem apresentando crescimento, os mesmos não são protegidos por patentes como os branded e, 

em decorrência dos menores custos com pesquisas, desenvolvimento e marketing, eles são 

vendidos, em geral, a preços menores. 

 

Gráfico 12 - Quadro indicativo das vendas da indústria farmacêutica no Brasil, por 

faturamento por tipo de medicamento. 

 

Fonte: Profarma (2011). 

De acordo com o gráfico apresentado acima, nota-se que no Brasil, as vendas de 

medicamentos branded representa 52,86%, OTC 25,76% e genéricos, 21,38%. O último 

mencionado, vem aumentado cada vez mais sua participação nas vendas. Além disso, apesar do 
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segmento da prescrição ainda liderar no mercado, em termos de crescimento, apresenta uma taxa 

menor de crescimento em relação ao ano anterior, comparado aos outros segmentos. 

Embora o poder aquisitivo da população brasileira tenha apresentado evolução, ele ainda 

é relativamente baixo. Com isso, esse fator, associado à popularidade dos medicamentos 

genéricos, garante aos fabricantes o crescimento nas vendas.  

 

 

3.3. Tendências de consumo no Brasil 

 

Tabela 3 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano 

(Brasil 2000-2015). 

 

Fonte: Caderno de Informação de Saúde Suplementar (2015) 
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De acordo com a tabela acima, percebe-se que o número de beneficiários de planos de 

saúde vem crescendo ao longo dos últimos anos. Isso pode impactar a indústria farmacêutica, 

uma vez que o órgão regulador dos planos de saúde Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), divulgou uma norma em que as operadoras estão autorizadas a comercializar, 

voluntariamente, planos de saúde que também contemplem a cobertura de medicamentos. A 

referida norma anunciada em 2012 ainda não impactou o mercado a ponto de haver uma oferta 

dessa modalidade. Com isso, muitos profissionais da área, acreditam que futuramente, a 

cobertura de medicamentos possa se tornar obrigatória pela ANS em todos os contratos de planos 

de saúde. Alguma dessas evidências trata-se da recente resolução da ANS que passou a 

determinar que alguns medicamentos via oral utilizados para tratamentos oncológicos, sejam 

cobertos pelos planos sem ônus ao beneficiário do plano. Caso essa possibilidade se confirme, os 

planos de saúde serão fontes relevantes para aquisição de medicamentos no Brasil, podendo 

superar as compras governamentais e disputando a liderança com redes varejistas (PWC, 2013).   

Além disso, outra tendência trata-se do setor de compras. Para o SEBRAE (2016), as 

compras realizadas presencialmente vêm sendo substituída pela comodidade da compra online. 

Dentre as vantagens da compra online inclui-se a facilidade em pesquisar preços, de ler a bula de 

um medicamento e de buscar produtos similares. Atualmente, a venda de medicamentos pela 

internet é regulamentada pela ANVISA e compreende algumas exigências: ter loja física e 

disponibilizar um farmacêutico online, por exemplo. A venda de medicamentos de tarja preta e 

antibióticos só pode ser realizada em lojas físicas devido ao controle de venda e retenção da 

receita médica. Porém, apesar dessas restrições, a venda online de medicamentos é um mercado 

promissor e em expansão. 

Seguindo as tendências do setor farmacêutico no Brasil, de acordo com o Valor 

Econômico (2016), o Brasil é um dos mercados mais promissores, tem qualidade em produção 

local, boa indústria de genéricos, mas baixa tendência em inovação. Para os pesquisadores, isso 

ocorre em decorrência da demora na concessão das patentes, como já mencionado anteriormente. 

 

3.3.1 Sustentabilidade  

Atualmente o conceito de sustentabilidade vem ganhando uma grande importância que 

buscam tecnologias limpas, gestão de resíduos, além do acompanhamento de impactos 

socioambientais. Com isso, as empresas devem comunicar as ações internas e externas. Para isso, 



20 

existem algumas maneiras como a divulgação dos chamados “Relatórios de Sustentabilidade”, 

neles são divulgadas ações referentes às esferas econômicas e sociais, como metas, desafios e 

visão da corporação. 

Para definir parâmetros e consolidar modelos de relatórios, foi criado a Global Reporting 

Initiative (GRI). No Brasil, a GRI conta com a parceria da UniEthos e do GVces (Centro de 

Estudos em Sustentabilidade).  

No ramo farmacêutico, a empresa farmacêutica líder em sustentabilidade é a Bayer. Essa 

posição foi confirmada por sua inclusão recorrente no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow 

Jones (DJSI World). 

 

3.3.2 Questões Sociais 

A falta de estudo sobre medicamentos em alguns países pode indicar que naquele local na 

verdade não existem medicamentos que suprem corretamente as necessidades da população, por 

exemplo insulina estabilizada para altas temperaturas nos trópicos. O acesso a medicamentos 

específicos é especialmente difícil nas regiões mais carentes do mundo. Por isso, em 2008 foi 

criada uma iniciativa independente chamada “Access to Medicine Index”. Essa iniciativa lista as 

20 maiores empresas farmacêuticas envolvidas em pesquisas de acordo com seus esforços para 

tornar seus produtos mais acessíveis nos países em desenvolvimento. Esse índice, que é 

publicado a cada dois anos, tem como objetivo estimular as grandes empresas a tornar seus 

produtos mais acessíveis, mostrando como as outras pessoas agem em direção a esse mesmo 

objetivo. Algumas empresas envolvidas são Johnson & Johnson, Novartis, Bayer, e Takeda, e 

atuam em países como Algeria, China, África do Sul, e Tailândia. 

No ABC, especificamente, o grande problema enfrentado é a dificuldade de acesso aos 

medicamentos necessários. Em Santo André, a distribuição de medicamentos no Hospital Mário 

Covas passa frequentemente por problemas. Usuários relatam espera de 4 horas na fila pelos 

medicamentos. Em fevereiro de 2016, foi noticiado que medicamentos importantes e caros 

estavam em falta há meses, como por exemplo, os utilizados para tratamento de esquizofrenia e 

alzheimer. A direção do Hospital disse que os medicamentos estavam em falta devido a atraso do 

fornecedor. Em novembro de 2015, o que estava em falta era um medicamento usado por 

transplantados para evitar a rejeição do novo órgão. Dessa vez, a direção disse que nenhuma 

empresa se interessou por fornecer o medicamento. Em São Caetano do Sul o problema também 
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acontece. No Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, é frequentes a falta de 

medicamentos e a prescrição de outros no lugar dos medicamentos necessários (DIÁRIO DO 

GRANDE ABC, 2016). 

Está sendo negociada a descentralização da distribuição de medicamentos feita pelo 

Hospital Mário Covas, em Santo André, que atende os municípios de Santo André, São Caetano 

do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Com 

isso, Santo André e Mauá passariam a ter pontos de distribuição, para evitar maiores problemas, 

mas há mais de um ano (desde que foi anunciada a medida) nada foi feito para melhorar a 

situação. 

 

4. Principais players 

 

No setor global, as empresas que mais se destacam em crescimento e vendas são 

originalmente todas de países das regiões que apresentam o menor crescimento da indústria em 

geral. São elas: Novartis (Suíça), Pfizer (EUA), Merck & Co (EUA), Sanofi (França), Roche 

(Suíça). Dentre as mais inovadoras (Gilead Sciences - Espanha, Bayer - Alemanha, Biogen - 

EUA) novamente encontram-se empresas fundadas nas regiões mais desenvolvidas. Isso ocorre 

porque estas regiões têm o mercado mais consolidado. Produtos que já existem nos mercados 

desenvolvidos ainda estão sendo implementados nos mercados em potencial de crescimento, e 

isso altera e muito a dinâmica dos dois. Enquanto que, num mercado desenvolvido, o gasto em 

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) é maior por conta da necessidade de inovação, num mercado 

menos desenvolvido a necessidade é apenas de alinhar os produtos existentes com a mudança na 

demanda da população, que se altera com o desenvolvimento econômico e social da população. 

No Brasil, as maiores indústrias farmacêuticas são a EMS (fabricante de genéricos 

brasileira), seguido pela Hypermarcas (Brasil), Sanofi (França), Novartis (Suíça), Aché (Brasil) e 

Eurofarma (Brasil). As principais redes de farmácias, responsáveis pela distribuição e vendas de 

medicamentos são Raia Drogasil, Farmácias Pague Menos, Drogaria São Paulo e Drogaria 

Pacheco. 

Além disso, há instituições sem fins lucrativos de caráter científico-profissional, como a 

Associação Brasileira de Farmacêuticos e Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 



22 

Também há centros de pesquisas em instituições de ensino e pesquisa como a Universidade de 

São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e Faculdade Oswaldo Cruz. 

 

5. Cadeia de Suprimentos 

 

 

 

 A cadeia de suprimentos farmacêutica envolve um extenso conjunto de empresas e 

atividades que tem início ainda na indústria química e no segmento ligado à produção de 

insumos farmacêuticos, passando pela importação, fabricação, distribuição e comercialização de 

medicamentos através de diferentes canais (ABDI, 2013).  

A fabricação ocorre nos laboratórios farmacêuticos. Em alguns casos, os laboratórios 

podem subcontratar terceiros para a produção de parte ou totalidade de determinados produtos 

(ABDI, 2013). 

De modo geral, os distribuidores atuam com estrutura logística própria, de forma que há 

pouco espaço neste mercado para a atuação de operadores logísticos. Em contrapartida, os 

hospitais e planos de saúde mostram um movimento de introdução do conceito de logística nas 

suas operações, potencializando oportunidades de mercado para os prestadores de serviços 

logísticos. Portanto, ainda que muitas empresas farmacêuticas ainda se utilizem de expedição 
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própria, percebe-se uma tendência de aumento na subcontratação deste estágio da cadeia de 

comercialização (ABDI, 2013). 

 

6. Considerações Finais 

 

 A partir do relatório apresentado, considera-se que o mercado farmacêutico está em 

crescimento, principalmente em regiões de países emergentes da economia. Porém, não tanto 

quanto poderia, já que ele também foi afetado por algumas crises e problemas nos países nessa 

década. Mesmo assim, o crescimento foi notável, e os cuidados com saúde estão aumentando 

significamente ao longo dos anos em decorrência do aumento da expectativa de vida, bem como 

o aumento de doenças crônicas (diabetes e hipertensão, por exemplo). No Brasil, o SUS favorece 

esse crescimento, uma vez que o mesmo, além de possibilitar maior abrangência da saúde à 

população, também cobre a demanda de medicamentos. 

 Percebe-se também que os genéricos estão em grande crescimento em decorrência do seu 

custo ao consumidor ser menor, e, apesar dos remédios “de marca” serem mais lucrativos para a 

indústria, o fato dos genéricos terem uma demanda enorme nos mercados em crescimento faz 

com que as empresas sejam obrigadas a produzir os genéricos demandados, porque, caso não o 

faça, poderão perder uma boa parcela do mercado dos países emergentes. 

 Dentro do mercado dos países desenvolvidos, a biomedicina é o ramo que mais cresce, e, 

apesar do alto custo, deve-se considerar a possibilidade de criação de novos medicamentos como 

um fator essencial para as empresas continuarem tendo uma parcela do mercado, juntamente com 

o fato de que a sociedade está em mudança, e, para atender as necessidades dos clientes, a 

indústria como um todo tem de estar atenta ao envelhecimento e em novas doenças. 

 Vemos também um dos fenômenos da globalização, aonde, apesar dos mercados 

desenvolvidos apresentarem a taxa menor de crescimento em comparação aos emergentes, os 

principais players do mercado global ainda são todos dos países desenvolvidos. Adicionalmente, 

vale lembrar que os EUA ainda possuem o maior mercado farmacêutico do mundo, apesar de seu 

crescimento não estar tão alto quanto o crescimento notado nos países emergentes. 

No Brasil, vemos que o mercado farmacêutico cresceu, e, apesar da crise, este 

crescimento foi significante. O acesso a medicamentos tem sido cada vez mais importante para o 



24 

Brasil, visto que a população está envelhecendo, e há uma maior incidência no diagnóstico de 

doenças crônicas.  

 Para a indústria farmacêutica, a tendência para os próximos anos é que a indústria 

justamente adeque sua produção para as mudanças na demanda, aumente seu gasto em P&D, e 

tenha um olhar mais atencioso para os países emergentes, onde seu crescimento tem sido maior 

nos últimos tempos. China e Índia podem ser os caminhos. 
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7. Indicador 
 

PROPOSTA DE INDICADOR SETORIAL 1 

 

Nome do Indicador: Comportamento Mercadológico da Indústria Farmacêutica 
Descrição: Trata-se de uma pesquisa realizada trimestralmente com gestores de 
grandes empresas do setor farmacêutico que tem por objetivo identificar as 
estratégias adotadas em relação ao cenário econômico do trimestre. 
Público-alvo: Gestores de grandes empresas do setor farmacêutico e o público de 
maneira geral. 
Periodicidade: Trimestral 
Método de Coleta: Entrevista com questionários semiestruturados de gestores de 
grandes empresas do setor farmacêutico. 
Metodologia: As informações oferecidas pelos respondentes serão agrupadas em 
clusters e transformado no percentual de respondentes que adotou determinada 
estratégia. Além de apresentar um breve resumo das principais estratégias utilizadas. 
Justificativa: Em entrevista com o gestor de inteligência de mercado da Takeda, 
verificou-se que as empresas já possuem vasta informação acerca dos números do 
setor, principalmente devido ao trabalho da consultoria IMS, todavia, têm 
dificuldade e interesse em conhecer as estratégias adotadas pelas demais empresas. 
Entendemos que indicador pode ser interessante para estabelecer relacionamento da 
Strong ESAGS com grandes empresas do setor e estabelecer com estas diversas 
parcerias e, eventualmente, vender serviços de consultoria. 
 

 

 

 

 

 



26 

  

 

 

PROPOSTA DE INDICADOR SETORIAL 2 

 

Nome do Indicador: Cesta de Consumo de Medicamentos do ABC 
Descrição: Trata-se de uma pesquisa realizada mensalmente com farmacêuticos e 
consumidores, com objetivo de quantificar dados que indiquem os principais 
medicamentos consumidos pela população, de acordo com a faixa etária. 
Público-alvo: População em geral  
Periodicidade: Mensalmente 
Método de Coleta: Levantamento de dados e pesquisa quantitativa com 
farmacêuticos e população em geral da região do ABC. 
Metodologia: As informações oferecidas pelos respondentes serão analisadas e 
divididas em tipos de medicamentos, preço e local de venda. Os preços serão 
coletados nas farmácias. E após essa etapa, as informações serão cruzadas, sendo 
possível distinguir quais locais há maior venda de um tipo de medicamento, bem 
como preço e demanda. 
Justificativa: Em decorrência do crescimento da expectativa de vida e 
envelhecimento populacional, aumentou os cuidados das doenças crônicas e com a 
saúde. Considera-se relevante para os consumidores a possibilidade de poderem 
comparar e saber onde há maior oferta dos medicamentos que necessitam, bem 
como o melhor preço na região do ABC. Entendemos que esse indicador pode ser 
interessante para estabelecer relacionamento da Strong ESAGS com a população do 
ABC e estabelecer parcerias com farmácias da região e, eventualmente, vender 
serviços de consultoria.  
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