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Os Laboratórios Farmacêuticos 
Oficiais e a Produção Pública 
de Medicamentos 

avanços e desafios 

UMA VISÃO GERAL DO MERCADO 

O mercado farmacêutico mundial apresentou um faturamento de aproximadamente 

US$ 384 bilhões no período de outubro de 2005 a outubro de 2006 nos treze mercados 

principais. 1 No Brasil, esse valor foi de US$ 8,71 bilhões para o mesmo período, o que 

representa um crescimento de 30% em dólar e de 13% ao se descontarem os efeitos da 

flutuação do câmbio, o que classifica o país na nona posição nesses mercados (IMS 

Health, 2006). 

Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma), que trabalha 

com uma base de dados mais ampla e contempla todo o mercado nacional, exceto o dos 

produtores públicos de medicamentos, o faturamento da indústria farmacêutica no Brasil 

em 2006 foi de US$ 10,89 bilhões, 18,2% maior do que em 2005. Ao se considerar a 

variação do mercado em reais, esse crescimento diminui para 6, 9% - ainda assim, mais do 

que o dobro do crescimento do volume de unidades vendidas, que foi de 3, 1 % nesse período 

(Febrafarma, 2007). Esses dados sugerem, entre outras coisas, uma participação maior da 

venda de produtos farmacêuticos de maior valor agregado - o que é próprio do setor, uma 

vez que um dos principais pilares de sua competitividade é a inovação intensiva-, além de 

um aumento real dos preços dos medicamentos. Isto pode ser observado quando se com

para a variação, em 2006, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da economia 
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1 América do Norte (EUA, Canadá); Europa (Ale

manha, França, Reino Unido, Itália, Espanha); 

Japão; América Latina (Brasil, México, Argentina); 

Austrália/Nova Zelândia. 
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