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Incentivos e Constrangimentos 

para a Produção de Medicamentos 

no Brasil Ciro Mortella 

A indústria farmacêutica é um segmento intensivo em tecnologia voltada para a pro

moção do conhecimento, em prol da qualidade de vida, tanto no âmbito individual, com 

maior eficiência no tratamento das patologias, quanto na esfera social, com ampliação da 

expectativa de vida na sociedade, redução do absenteísmo ao trabalho e diminuição do 

custo fiscal da saúde pública, entre outros benefícios. Estas vantagens são constatáveis 

nas informações da farmacoeconomia, infelizmente escassas no Brasil. A literatura inter

nacional especializada indica que para cada US$ 1.300 alocados em pesquisa farmacêutica 

associa-se o ganho de um ano na expectativa de vida aos pacientes que se beneficiam dos 

novos produtos. Da mesma forma, para cada US$ 1 gasto na aquisição de medicamentos, 

US$ 3,65 são poupados em despesas hospitalares (Febrafarma, 2006). 

Esses macroindicadores, que ressaltam a importância de se reduzirem as falhas na 

implementação das políticas para o setor, resultam de uma cadeia coordenada de ações, na 

qual interagem o setor público e o setor privado. A regulação, em seus diversos aspectos, 

exerce um papel preponderante nesse cenário. 

MERCADO 

A indústria farmacêutica, no Brasil, é composta por 645 estabelecimentos produtores de 

medicamentos para uso humano, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 
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