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OBJETIVOS: discutir as características e tendências da indústria farmacêutica mundial, 
e brasileira na década de 2000, suas transformações e tendências setoriais, e seus atores. 
MÉTODOS: Utilizamos a pesquisa qualitativa e a técnica de análise documental, as 
quais nos permitiram verificar, que nas últimas décadas do século XX, em paralelo com 
uma nova reorganização política, social e econômica mundial, teve lugar um processo 
denominado globalização. Ainda no início do século XX, a indústria farmacêutica 
mundial caracterizava-se por apresentar uma estrutura tecnológica homogênea e uma 
oferta reduzida de seus produtos. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a 
produção de medicamentos baseados na síntese química, e a diversificação da oferta e 
da demanda por medicamentos. As indústrias farmacêuticas (IF) passaram a reestruturar 
sua estratégia e investiram em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos fármacos. 
Dado o aumento das inovações, o mercado farmacêutico passou da competição mais 
ampla para uma de caráter oligopólico. Nos anos 90, o portfólio das IF ampliou-se para 
áreas de: saúde animal, produtos de higiene/cuidado pessoal e de nutrição/dietética. As 
IF se caracterizavam pela verticalização da produção, transferindo a produção de 
medicamentos, o marketing e a comercialização destes para os países em 
desenvolvimento. Ademais, houve a abertura de capital e a intensificação do processo 
de aquisições e fusões. Na década de 2000, a IF mundial deu continuidade a esse 
processo, que não ocorreu apenas por empresas dos países centrais, mas, também, pelas 
latino-americanas. Como exemplo, citam-se as aquisições realizadas pelas IF brasileiras 
na Argentina, no Chile e no Uruguai.  A IF mundial, devido à perda de patentes, se 
concentrou nos medicamentos genéricos, adquirindo, empresas nos mercados 
emergentes, tais como: Argentina, Brasil e México. Houve uma maior concentração em 
P&D e inovações, principalmente área de medicamentos biotecnológicos. O setor 
farmacêutico brasileiro seguiu os moldes da indústria farmacêutica mundial, optando 
por investir nos medicamentos genéricos, nos fitoterápicos, e nos biotecnológicos, com 
o apoio financeiro público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial 
da Saúde (PROFARMA), de 2005.  
RESULTADOS: O setor farmacêutico continuará a ser concentrado, principalmente no 
segmento da biotecnologia. A elevação da expectativa de vida da população mundial, a 
emergência de doenças infecciosas e crônico-degenerativas e também a prevalência das 
enfermidades já existentes como câncer, diabetes, hipertensão arterial e doenças 
cardiovasculares aumentarão a demanda por medicamentos biotecnológicos.  
CONCLUSÃO: A emergência dos medicamentos biotecnológicos está apenas 
começando. Ela vai produzir um novo padrão de competição na IF. A regulação 
sanitária deve enfrentar os desafios advindos dessa grande transformação. Aqui, cabe 
destacar os desafios relativos aos custos dos medicamentos e de seus fortes impactos 
sobre os sistemas de saúde, em especial, aqueles de caráter mais abrangente.   
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Cette recherche concerne le rapport entre la globalization et l‘industrie pharmaceutique 
et cherche à identifier les transformations et les tendances du secteur, ainsi que ses 
acteurs et contextes. 
 
 
 


