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Para poder falar sobre esse tema que é tão importante, que é a questão do acesso e da regu-

lação do mercado de medicamentos, eu vou fazer uma fala sobre um pouco dessa questão da 

necessidade de regular esse mercado e como essa questão tem que estar atrelada a algumas 

outras políticas para que se faça um bom desenho regulatório. Vou começar a fazer a apresen-

tação e vou estar aberto a perguntas, a questões, a qualquer tipo de intervenção em cima 

dessas questões e vou tentar ser um pouco mais claro.

Minuto 00:05:57

INTRODUÇÃO
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Antes de entrar na questão da regulação, acho que a pergunta principal é: por que a gente 

regula o mercado de medicamentos? Por que se regula o mercado de medicamentos e não 

outros mercados? No Brasil não é muito comum a questão da regulação de mercado. No Brasil, 

o mercado de medicamentos é um dos poucos que tem esse grau de regulação. Mas, por que 

se tem essa regulação? Por ter uma série de falhas de mercado. Uma lógica bem clara e muito 

bem fundamentada teoricamente sobre a necessidade de regular mercados onde você tem 

falhas de mercado. O mercado de medicamentos é um mercado que tem uma quantidade, um 

arsenal de falhas de mercado. Um mercado cheio de assimetrias de informação; ele tem uma 

baixa elasticidade-preço da demanda em função da essencialidade do medicamento; baixa 

mobilidade vertical na classe.  E tem uma série de falhas de mercado, da para falar bastante 

sobre as falhas de mercado, do mercado de medicamentos, mas eu gosto de enfocar numa 

dessas falhas, porque acho que ela é bem clara e é bem sintética em cima dessa questão, que 

é a questão da presença do consumidor substituto. No Brasil, hoje em dia, em português, a 

gente chama de estar tratando com um bem credencial. Por que isso? Porque quem vai escol-

Minuto 00:06:52

POR QUE REGULAR O MERCADO DE MEDICAMENTOS?
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her o medicamento não tem o conhecimento técnico para fazer a escolha do produto. O pacien-

te que vai comprar o medicamento não tem o conhecimento técnico para escolher o produto. 

Quem escolhe o produto é o médico, é ele quem tem esse conhecimento, é ele que tem que 

fazer essa escolha. Mas, se quem escolhe o medicamento não é quem paga pelo medicamento, 

a curva de oferta e demanda acaba não se encontrando no seu ponto ótimo. Há um desequilí-

brio, há um equilíbrio subótimo nessa questão. Há uma falha de mercado muito clara aqui 

dentro porque essas curvas não se encaixam no seu ponto ótimo, pelo fato de que a variável de 

preço tende a ser uma variável de equilíbrio, ela não reflete mais o equilíbrio porque quem 

escolhe o produto não é quem está pagando pelo produto. Então a variável preço está entran-

do em uma característica decisória na escolha desse produto.
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Por ter essa falha de mercado, o mundo começou a ter uma onda, um efeito cascata, uma nova 

onda regulatória. O mundo começou a regular melhor esse mercado. Aqui se está fazendo um 

levantamento, agradeço a Juliana por ter me ajudado nesse ponto de identificar as entradas 

desses novos países dentro da regulação, isso aqui é uma característica indicativa.

(Minuto 00:09:30)

COMO O MUNDO TRATA A QUESTÃO DA
REGULAÇÃO DE MERCADO?
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Mas o que você tem, é um conhecimento, uma ação bem ampla. É muito comum a regulação 

desse mercado, porque essas falhas de mercado que eu falei há pouco são falhas comuns 

dentro desse mercado de medicamentos em qualquer país que se tenha. O mundo viu, boa 

parte da Europa, uma parte grande da Ásia, da Oceania, viu como uma resposta a questão da 

regulação. Mas a palavra regulação ela começa, muito no início dos anos 90, e ela pega boa 

parte desses países. Instrumentos regulatórios utilizados, era muito comum fazer uma regulação 

com base em custos e margens de lucro do setor, mas esse instrumento já deixa de ser tão 

utilizado porque ele se mostrou não muito eficiente. A ferramenta mais comum é o referencia-

mento externo de preços, que tem dentro desses países. E alguns países utilizam o cartão do 

price cap em cima dessa questão. Ou outras alternativas, macroeconômicas, o estudo de cus-

to-eficiência e tal. Há uma série de instrumentos que estão sendo utilizados para tentar chegar 

um pouco nessa regulação. Vou falar mais para frente um pouco da importância de algumas 

dessas ferramentas, mais para o final da apresentação.

(Minuto 00:10:00)
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Aqui tem mais algumas dessas políticas, mas já centradas nos países da OCDE, como é que 

estão utilizando os instrumentos regulatórios para a redução de custos desses medicamentos.

(Minuto 00:11:41)
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Brasil, Brasil também. O Brasil tem um histórico nesse mercado. Aqui eu dei entrada em 1950, 

podia ter andado um pouco mais para atrás, mas sempre teve uma regulação. Teve um período 

só que não teve intenções entre o setor privado e o governo, de liberar essa regulação, de sair 

dessa regulação, até porque a regulação estava tendo alguns problemas, ela era muito rígida, 

estava gerando algumas ineficiências. E, como saída, se optou pelo caminho de começar a 

regular esse mercado de medicamentos. Foi só nesse período que se fez uma tentativa de 

acordo, e esse acordo não deu certo.

(Minuto 00:12:00)
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Aqui há uma amostra de como esse acordo não deu certo. Esse gráfico aqui está mostrando a 

evolução, a variação de preços já descontada a inflação de medicamentos no Brasil, na década 

de 90 e, consequentemente, nos anos seguintes. Vejam que na década de 90, quando se des-

regulou esse mercado, os preços de medicamentos dispararam. E os preços de medicamentos 

não só dispararam como as vendas caíram. Teve um comportamento dúbio, muito ruim, de 

fendas, de preços altos e vendas caindo. As vendas dos anos 2000 equivalem às vendas de 

1990. O mercado começou a se disparar, começou a ter uma série de problemas, uma série de 

denúncias, comportamentos oportunistas apareceram de diversas formas. Então tinha uma série 

de escândalos que aconteceram nessa época dos anos 90 de desabastecimento de medica-

mentos, muitos desses desabastecimentos para gerar um aumento de preços de medicamentos. 

Uma comissão parlamentar brasileira montou uma investigação, cujo resultado dessa investi-

gação foi a recomendação dessa regulação desse mercado. E a partir desse momento em que 

se criou a câmara, o que aconteceu? Vejam com que a curva de preço desde então, de medica-

(Minuto 00:13:00)
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mentos, passa a ser cadente. Ele cai, cai, está caindo o preço ano a ano, já descontada a 

inflação. Está caindo ano a ano. A gente está hoje em um patamar de preço, no Brasil, de 1997, 

no setor de medicamentos. E seguiu um crescimento de preço, ou tenderia a seguir um cresci-

mento de preço acima da inflação média do Brasil, que é esses 82,3% que estão aqui nesse 

slide, a inflação da saúde no Brasil nos últimos 10 anos foi de 120%, foi 50% maior do que a 

inflação média do país. A tendência é que a inflação de medicamentos seguisse esse rumo 

também, mas ela não só é a metade da inflação do resto da saúde nos últimos dez anos, como 

ela ficou abaixo da inflação média do país. Não teve só um efeito de redução dessa variação de 

preço, que era um problema muito grave no país, para os medicamentos, mas teve um efeito de 

aumento de vendas, teve uma ampliação de acesso muito grande nesse período. O mercado 

brasileiro estava crescendo na casa de dois dígitos ano a ano. Os rankings internacionais mos-

travam como o mercado de medicamentos brasileiros estava com uma perspectiva de chegar na 

sexta, sétima ou quinta posição do mundo, como maior mercado do mundo de medicamentos.

É um mercado pujante, que mesmo no auge da crise que a gente teve em 2016, é um setor que 

não teve queda de vendas, pelo contrário, continuou tendo um crescimento de vendas. Então, 

crescimento de vendas e redução real de preços de medicamento.
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Algumas questões sobre como o Brasil está tratando alguns efeitos. Eu peguei alguns estudos 

de comparação de preços internacionais de medicamentos. Peguei um estudo aqui, poderia ter 

pegado uma série de outros, mostrando como alguns medicamentos novos no Brasil tendem a 

ser seis vezes mais baratos no Brasil que nos Estados Unidos. A gente gosta, no Brasil, de com-

parar com os Estados Unidos porque nossos preços de venda industriais são, normalmente, mais 

caros ou iguais aos preços americanos. E, no caso dos medicamentos, a gente conseguiu trazer 

os preços para parâmetros internacionais, para abaixo de parâmetros internacionais. Sem gerar 

desabastecimento, gerando crescimento e com preços bem mais reduzidos. No Brasil ainda há 

algum histórico de um ou outro medicamento que entra sem a regulação de preços. Ele entra 

por meio de judicialização de medicamento que ainda não teve registro aprovado ou não teve o 

preço aprovado pela câmara que regula o mercado de medicamentos no Brasil. Esses casos 

tendem a diminuir porque a câmara deu uma resposta para esses casos agora. Mas, o que 

aconteceu? A gente pegou um caso, qual é o efeito de um medicamento entrar no mercado 

(Minuto 00:16:44)
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brasileiro sem ter regulação? É o caso que está no lado direito. Esse é o medicamento que 

estava tendo um preço negociado, o governo brasileiro é um dos maiores compradores desse 

medicamento no mundo. Mesmo sendo um dos maiores compradores desse medicamento no 

mundo, ele não estava conseguindo ter bons preços porque esse medicamento estava fora da 

regulação de preços. Essa faixa em azul é o preço da França desse produto. E o topo dessa faixa 

é o preço que o governo brasileiro estava pagando. A câmera de regulação definiu um preço 

teto na faixa azul. Hoje, o governo paga abaixo da faixa azul esse produto. A gente foi calcular o 

tamanho do prejuízo que o governo brasileiro teve com a compra desse medicamento: foi de 178 

milhões de dólares em dois anos, com a compra desse medicamento sem estar regulando o 

preço. Esse é um caso bem interessante porque não é só centralização de compra, não é só ser 

um grande comprador o que vai conseguir fazer com que você faça boas negociações para 

conseguir bons preços. O Brasil aqui estava pagando um dois maiores preços no mundo dessa 

droga, mesmo sendo um grande comprador, um dos maiores compradores de compra centrali-

zada desse medicamento. Agora não, agora com a regulação a negociação acontece abaixo 

desse ponto azul. E tem essa economia que está sendo, agora, só para esse medicamento na 

casa de 180 milhões de dólares.



14

Eu gosto de mostrar sempre, também, um outro mercado que tem as mesmas falhas do mercado 

de medicamentos, que é o mercado de dispositivos médicos. O mercado de dispositivos médi-

cos no Brasil não é regulado, apesar de ter as mesmas falhas. E o que a gente viu dentro desse 

mercado? O que a gente vê hoje no mercado de dispositivos médicos? É que os preços no Brasil 

estão completamente descolados do resto do mundo, estão bem mais altos do que o resto do 

mundo. Seguindo na linha que eu mostrei daquele medicamento que estava tendo um preço 

bem acima do preço francês ou de preços de outros países. Aqui, esse gráfico mostra que na 

verdade 14,86% do mercado de dispositivos médicos tem um preço, no Brasil, menores do que 

os preços internacionais. Mas, 26,2% do mercado de dispositivos médicos no Brasil, tem o preço 

no Brasil o dobro dos preços internacionais. E, 8,4% do mercado tem um preço triplo no Brasil do 

que o preço internacional. E, 10,14% tem um preço no Brasil 30 vezes mais caro do que o preço 

internacional.

(Minuto 00:20:01)
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Aqui está só exemplificando por que esse tipo de coisas acontece. Veja essa prótese e desse 

marca-passo. Vejam o preço na Alemanha é de 3.500 dólares e no resto da Europa segue um 

preço parecido. No Brasil, esse marca-passo custa 20.500 dólares. No seguinte tem uma próte-

se de joelho e está explicando por que um plano de saúde paga tão caro por ela. Ela está sendo 

importada por 2 mil reais, você tem seguro e frete, que são 335 reais, tem custo operacional que 

é o dobro do preço do produto, você tem mais tributos, mais comissão do vendedor, mais a 

margem do distribuidor, que é mais cara do que o preço de importação do produto. Você tem a 

comissão do médico, que é ilegal por isso está em vermelho, mas acontece no Brasil. Você está 

ao dobro do preço do produto a mais do que está o preço desse produto. E, o que temos no 

final? Uma prótese de joelho que é importada a 2 mil reais, o consumidor final no Brasil está 

pagando, nesse caso é um plano de saúde, uma operadora de saúde, está pagando 18.332 reais 

por essa prótese de joelho. Veja, quando você não tem regulação, abre espaço para o compor-

(Minuto 00:21:08)
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tamento oportunista de todas as etapas da cadeia. E, está acontecendo dentro do mercado de 

dispositivos médicos no Brasil. Um mercado que está com sérios problemas, que o setor de 

medicamentos já não tem, não tem nessa magnitude, boa parte deles já foram resolvidos.

Então, falei um pouco rapidamente sobre o caso do Brasil, mostrando um pouco dessa experiên-

cia que se teve, dos efeitos que se teve, enfim, da regulação. Mas, aqui eu queria entrar em um 

ponto importante. Para poder fazer um desenho regulatório, é só copiar boas experiências que 

os países tiveram e não copiar as más experiências que os países tiveram? Aqui estou colocan-

do um ponto que eu acho extremamente importante: é preciso avaliar antes de fazer qualquer 

desenho regulatório, uma série de características, uma série de pontos. Saber onde você está 

pisando dentro do país, com base em quê, se o setor produtivo é do país? Como está sendo a 

evolução do parque fabril do país? As indústrias estão evoluindo na produção de medicamen-

tos? Que tipo de medicamentos está produzindo? Que grau de importação? Qual é a dependên-

(Minuto 00:22:46)
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cia de importados do país? Como funciona o sistema público de saúde do país? Isso é muito 

importante para ver como se vai fazer o desenho adequado de regulação. Como é o processo 

de aquisição e dispensação de medicamentos desse setor público. Se há centralização de 

compra, se não há centralização de compra. Como é o processo de incorporação de novas 

tecnologias dentro desse sistema público de saúde. O sistema de seguridade social, como é que 

ele funciona dentro desse país? Como é o processo de compra desse sistema de seguridade 

social? Como está sendo a dispensação de medicamentos ali dentro? Como é a relação entre 

seguridade social e os hospitais? E a seleção da compra dos medicamentos. Na demanda priva-

da, como é estruturado o setor varejista do país? Tem programa de reembolso? Qual é o grau de 

concorrência que tem dentro do setor varejista? Como está a penetração desse mercado de 

genéricos, similares, biossimilares? Como está se comportando isso? Como é o sistema regulató-

rio e sanitário do país? Como está estruturado? Como é que ele garante, é um órgão que faz 

esse sistema, que garante eficácia e segurança dos medicamentos? Como se trata os produtos 

importados? Como é essa relação? E o ambiente funcional, como é a composição dos ministé-

rios e agências que atuam no mercado de medicamentos? Eu resumi aqui alguns pontos, é 

lógico que esse diagnóstico do país pode ser bem mais aprofundado, mas ele é essencial. Não 

há ferramentas que sejam boas ou más em si. É preciso saber onde ela está sendo implementa-

da, qual é a característica estrutural do país, para saber que tipo de ferramenta vai ser a ferra-

menta mais adequada para começar um processo regulatório. Porque você pode ter efeitos 

contrários do que você está querendo com esta questão.
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Aqui eu trouxe um slide do professor Gadelha porque ele tem uma visão bem interessante, 

porque ele consegue ter uma visão sistêmica. No Brasil, ele desenvolveu o conceito de comple-

xo industrial da saúde mostrando como todo esse setor está concatenado. Não adianta olhar 

para um ponto e não olhar o resto. E essa visão mais rica, mais completa e sistêmica ele desen-

volve muito bem, e isso facilita muito como se deve fazer um desenho adequado de regulação 

para aquele determinado país. E saber onde se pode estar errando. Um desenho de um país 

pode estar errando, estar tendo um problema, porque não está levando em consideração os 

impactos que está gerando no restante do setor de saúde. Isso é muito importante, esse link 

desse setor.

(Minuto 00:26:27)
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E, também não só conhecer bem o país, saber bem quais são as condições, como ele está 

funcionando, mas é muito importante também fazer uma simples pergunta: o que se quer com a 

regulação? Quer reduzir o preço de entrada? Quer ampliar o acesso no país? Quer estabilizar 

preços? Quer estimular a inovação dentro do país? Quer ampliar a concorrência? Quer gerar 

condições para ampliar a concorrência? Quer promover o desenvolvimento do setor? Há uma 

série de perguntas que precisam ser feitas e precisam estar muito claras para saber o que se vai 

fazer. A clareza dessas perguntas e a factibilidade delas diante do diagnóstico do país estão aí 

para saber se essa política vai dar certo ou não. No Brasil, por exemplo, eu até repliquei que o 

caso do gasto que eu tinha mostrado sobre regulação de preços de medicamentos no Brasil, no 

Brasil, por exemplo, o que se queria? Estabilizar preços. Fazer um desenho regulatório que 

somente tinha a função de estabilizar preços de medicamentos. E conseguiu. Estabilizou os 

preços de medicamentos. Depois o que queria? Quero que os preços dos medicamentos no 

Brasil não estejam desalinhados com o resto do mundo, e se fez um desenho regulatório para 

(Minuto 00:27:44)
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isso. Tendo muito bem desenhado, nesse desenho. Havia uma necessidade de avançar, gerar 

mais concorrência com medicamentos genéricos, se fez um desenho específico de regulação 

para medicamentos genéricos. Agora, acontece principalmente com biossimilares que é preciso 

saber se o desenho, se o que se quer com a regulação está concatenado com as condições que 

o país tem para poder chegar nesse ponto. Esse link entre o que se quer e o que se tem é um 

link difícil de fazer, mas quando é bem feito tem um resultado muito interessante. O Japão tinha 

um foco muito claro, de avançar com inovação incremental no país, e fez um desenho regulató-

rio para inovação incremental, onde a inovação incremental estava na base do modelo regulató-

rio deles. A Coreia tem muito foco na produção local. O Canadá refez o modelo agora, mais 

focado na questão da estimação de uma nova ação radical, mais na redução de preços, e como 

está mais razoável com as condições que o país tem, tende a ter mais sucesso dentro desse 

modelo. Então, esse ponto de equilíbrio, é um ponto extremamente importante de equilíbrio 

entre o que se quer e as condições que se têm, para fazer o desenho.
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Além disso, eu ouvi muito essa discussão em alguns países sobre a questão, há necessidade de 

ter um bom sistema de monitoramento. Um bom sistema de monitoramento para ter um conheci-

mento mais preciso de como está funcionando bem esse mercado de medicamentos dentro do 

país. E, esse sistema de monitoramento é muito importante para avaliar a evolução do mercado, 

como o mercado está reagindo, por exemplo, a entrada de novos produtos, se está tendo uma 

reação mais agressiva, se não está tendo uma reação mais agressiva. Como está a composição 

dos laboratórios, as multinacionais, laboratórios públicos, laboratórios privados, nacionais, como 

estão se comportando, que tipo de produto eles estão produzindo e como estão evoluindo 

esses mercados, se estão de fato ampliando a concorrência. Como está evoluindo o comporta-

mento de preços. Como estão os gastos das famílias, para onde estão se direcionando, na 

perspectiva de horizonte, está evoluindo em que sentido. Esses dados são vitais para identificar 

que tipo de política de fato vai ser preciso desenvolver para reduzir a simetria de informação, 

(Minuto 00:30:37)
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gerar mais concorrência, e minorar os defeitos das falhas desse mercado aqui dentro. E, também 

utilizar o instrumento de referenciamento de preços internos para o cálculo de preços de medi-

camentos. Olhando melhor como esse mercado está atuando dentro do país.

Aqui eu trouxe alguns exemplos sobre evolução de mercado. Trouxe um caso, o caso brasileiro, 

o mercado está crescendo, mesmo no período de crise, está crescendo bem. Como no mercado 

brasileiro o medicamento genérico está crescendo muito e hoje é o medicamento que mais 

vende em quantidade de caixas vendidas no país, mas o peso que está tendo também, em 

medicamentos biológicos, de alto custo, em termos de orçamento, no Brasil.

(Minuto 00:32:26)
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E aqui falando um pouco sobre os graus de concorrência. No caso brasileiro, a gente acompan-

hava em torno de 450 mercados relevantes. E cada mercado se comporta de um jeito, tem um 

grau de reação diferente, e isso é vital para a gente, inclusive, definir os reajustes de preços no 

mercado de medicamentos brasileiro. O Chile tem um caso muito interessante, como é um dos 

países que tem uma das maiores penetrações de genéricos em relação com o resto do mundo. 

É muito interessante como está acontecendo a evolução desse mercado chileno. E o México tem 

uma experiência muito interessante de entrada de genéricos e como essa entrada de genéricos 

tem reduzido os preços médios de produtos lá dentro, com descontos muito grandes. Em cima 

tem casos como diabetes que passa de 70% a redução de preço do genérico diante do medica-

mento de referência.

(Minuto 00:32:54)

QUAIS SÃO OS ANTECEDENTES PARA O
DESENHO REGULATÓRIO?



24

Evolução. Como estão evoluindo os laboratórios e os produtos dentro do mercado. Isso é muito 

importante para saber que tipo de política é necessária ser criada para desenvolver essa regu-

lação já um pouco mais precisa.

(Minuto 00:34:02)
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O comportamento da evolução de preço. O El Salvador tem uma experiência muito interessante 

de georreferenciamento de evolução de preço dentro do país. As ferramentas tecnológicas hoje 

possibilitam fazer este tipo de acompanhamento ainda mais preciso, como El Salvador está 

fazendo. É um caso bem interessante.

(Minuto 00:34:19)
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E, a evolução do comportamento dos gastos das famílias. Os gastos das famílias estão mudando. 

Das famílias e do governo, os gastos de medicamento estão mudando, até pela evolução da 

sociedade, como está envelhecendo mais, está tendo mais problemas com câncer e coisas do 

tipo, está tendo maior saneamento básico, está tendo menos gastos com medicamentos para 

parasitologia e coisas do tipo. Então, um bom sistema de monitoramento é muito importante 

para ter acurácia. Para saber exatamente o que se precisa fazer, o que tem que fazer, que instru-

mentos tem que ser feitos para desenhar essa regulação.

(Minuto 00:34:44)
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E aqui eu vou falar um pouco de algumas ferramentas. É uma forma um pouco resumida, porque 

para falar de ferramentas de regulação se poderia fazer uma apresentação só disso, várias 

apresentações só sobre essa questão das ferramentas. Mas aqui, por exemplo, eu quis focar na 

ferramenta mais comum, que é o Referenciamento Externo de Preços. É a mais largamente 

utilizada, e por que é a mais largamente utilizada? Porque ela se mostrou extremamente eficien-

te no curto prazo. No longo prazo ela tende a uma acomodação, mas tende a uma acomodação 

em cima de patamares mais baixos de preços. Mas, no curto prazo, aqui peguei um estudo da 

comissão europeia, mostrando que houve uma queda significativa de preços no entorno de 15% 

no longo de dez anos, só com a implementação dessa ferramenta. E, 15% de gasto com medica-

mentos é uma economia muito grande. E, com uma justificativa muito poderosa de regulação, o 

que se quer pagar não é diferente do que se está pagando no resto do mundo. É uma justificati-

va que é difícil de convencer o setor industrial em cima disso. Na verdade, você quer mostrar...  

Ok, eu sei que o processo de formação de preço de seu medicamento não é um processo de 

(Minuto 00:35:32)
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formação de acordo com lógicas regionais. Os produtos novos têm um processo de formação de 

preços com uma lógica global, eu sei disso, acompanho isso, e sei que você está vendendo esse 

produto a preços mais baixos numa série de outros países. Então, o que fazemos na regulação 

no Brasil, e dizer o que eu quero aqui é que o seu preço teto não ultrapasse esse preço que 

você já está tendo esse produto em outros mercados. E, esse é um instrumento tão claro, sim-

ples, eficiente que mostrou muito resultado, mostrou que o impacto de redução de preço é 

muito grande.

Há uma série de fórmulas, dentro desse instrumento há uma série de fórmulas de aperfeiçoar 

ele. Há uma correlação clara entre número de países dentro da cesta e a redução de preço. A 

composição da cesta da escolha desses países vai impactar nos preços, que tipo de país você 

vai escolher para poder colocar dentro da sua cesta de países. Esse modelo tem evoluído cons-

tantemente nos anos, tem uma série de ajustes que são colocados, e adaptações. No Brasil se 

(Minuto 00:37:43)
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fizeram alguns ajustes, vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Uma série de formas de 

aperfeiçoar essa questão. E, o Kanavos encontrou um racional muito claro nesse sentido de 

mostrar como as empresas botam uma estratégia de lançamento sequencial nos países. Eles vão 

procurar países que tem preços mais altos. Primeiro vão começar pelos Estados Unidos, que é 

onde tem o preço mais alto do mundo, porque é a única grande economia do mundo que não 

tem nenhum tipo de regulação de mercado de medicamentos, apesar de alguns estados ameri-

canos já estarem começando a criar instrumentos regulatórios de preços. E, já há uma discussão 

muito grande dentro dos Estados Unidos, há depoimentos do governo, de pensar em começar a 

regular preços de medicamentos no caso americano, pela diferença de preços gritante dos 

Estados Unidos com o resto do mundo. Mas, as empresas usam esse diferencial de preços para 

poder definir a entrada nos países. Começam em países mais caros, que conseguem ter preços 

mais altos, e vão tentando estabilizar os preços desses produtos em patamares cada vez mais 

altos. Fora de qualquer relação esse custo de P&D (pesquisa e desenvolvimento) ou de custo da 

fabricação desses medicamentos.
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Mas, o Referenciamento de Preço Externo tem um efeito muito grande rapidamente, nos primei-

ros dez anos, mas depois ele tende a uma acomodação. Estamos vendo um tipo de acomodação 

numa série de países que utilizam esse tipo de instrumento, de forma mais formal, de forma 

menos formal, mas utilizam esse tipo de instrumento. E o descolamento que a gente está vendo 

no mercado americano, que é a grande economia que não tem nenhum tipo de regulação ainda. 

A expectativa é de que nos próximos anos isso mude e isso vai tender a causar impacto nos 

preços dos medicamentos, especialmente de países que não tem estrutura regulatória ainda.

(Minuto 00:40:05)
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Após o Referenciamento Externo de Preços é importante avaliar também, uma série de outras 

características, o mercado de genéricos como está se comportando? Como você pode promover 

o mercado de genéricos do país? Que tipo de precificação vai ser feita no mercado de genéricos? 

A gente viu no caso que foi publicado até pelo estudo da Rede Criteria sobre o efeito corticoide 

como é muito importante não regular só uma parte do mercado relevante, mas regular o mercado 

relevante como um todo porque se não você pode ter efeitos não positivos quando você começa 

o processo de regulação. Revisão de preço com frequência, é uma coisa que o Brasil não faz, e 

tem se mostrado de forma bem eficiente em cima da regulação. O Referenciamento de Preço 

Externo tem a sua eficiência, mas os países desenvolveram novas ferramentas utilizando análise 

de custo-efetividade, fármaco-economia, ATF para poder conseguir aperfeiçoar ainda mais esse 

modelo de regulação de preços nos países e os resultados são bem positivos. E no caso da 

Dinamarca, o Referenciamento Interno de Preços. Isso também, desenvolver modelos acompan-

hando melhor como está a evolução do seu próprio mercado, tende a ter resultados bem factí-

(Minuto 00:40:55)
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veis, bem interessantes. Mas, além dessas ferramentas há uma série de outras, na avaliação de 

preços, no custo do tratamento, há uma série de outras ferramentas que eu não estou desenvol-

vendo todas, até porque é um terreno longo esse que são ferramentas que podem ser importantes 

ao se ter um diagnóstico bem feito e saber o que se quer, como usar esse instrumento ali dentro.

Aqui no caso brasileiro, há análise do tipo Referenciamento Externo de Preço para quando o 

medicamento tem ganho terapêutico, ele mostra que é melhor do que os outros que estão lá 

dentro do mercado atual. Mas, se ele não consegue comprovar que tem ganho terapêutico, se 

ele deve provar em cima dessas características que estão aqui, desse instrumento que está 

listado aqui embaixo, ele vai ter o mesmo preço no Brasil do preço da droga antigamente no 

mercado brasileiro. Essa graduação, se tem ou não tem, é limitada, o Brasil está pensando um 

pouco como estabelecer mais graus internamente. Acho que é uma necessidade, um caminho 

importante a ser seguido, acho que a Colômbia têm, alguns países estão discutindo, os países da 

(Minuto 00:43:19)
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Europa têm, essa divisão um pouco mais detalhada e isso é importante para ter um pouco mais 

de precisão, ainda mais, em cima desse novo cenário que a gente está vendo que é o de medica-

mentos que estão vindo sem estudos de fase III, com curto ou pequeno espectro de atuação 

desses medicamentos.

Aqui eu trouxe só dois exemplos que eu acho bem interessantes do caso brasileiro de ferramen-

tas novas sendo utilizadas, uma delas foi o caso da vacina contra a dengue. Fez um estudo de 

custo-efetividade completo na perspectiva da sociedade, um baita de um trabalho para conseguir 

definir o preço teto desse produto, se teve um preço teto você tem que ter um tanto % menor que 

o pedido pelo laboratório e o resultado foi bem importante e muito bem fundamentado. Talvez 

esse seja um dos tetos mais bem-definidos pelo Brasil. O segundo caso que eu trouxe para 

mostrar aqui, você pode utilizar ferramentas antigas para situações novas. E você pode testar 

(Minuto 00:44:40)

QUE FERRAMENTAS DE REGULAÇÃO PODEM
SER UTILIZADAS?

33



produtos importantes, como é o caso da Insulina Glardina que se utilizou o Referenciamento de 

Preço Externo, mas não só para produto novo, neste caso para biossimilar, e se teve uma 

redução de preços e de licitações no Brasil na casa dos 70% para a Insulina Glardina depois que 

você entrou com esse produto novo, esse biossimilar em cima desse instrumental que foi feito 

para biossimilar. A gente sabe que tem um problema porque alguns países não revelam o preço 

real, esse teto real, mas no caso de biossimilares tendem a refletir de forma mais precisa, por isso 

que a gente pegou esse preço-teto de biossimilar usando esse preço-teto e chegou a um resulta-

do bem interessante que teve um impacto de economia para a sociedade brasileira muito grande.

Como eu tinha colocado esse é um complexificador importante, que é preciso analisar. Esse foco 

novo de lançamento de medicamentos de alto custo para curto espectro de atuação e alto preço 

e o efeito tem sido muito grande de impacto nesses preços.

(Minuto 00:46:32)
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E, por fim, completando os 40 minutos que eu tinha programado para fazer a apresentação, a 

parte problemática é uma característica complexificadora muito importante, e a experiência 

internacional não é muito grande e a gente tem uma situação de inflação na América Latina 

maior do que em vários países maiores fora do continente, e é preciso ter um equilíbrio muito 

grande no desenho regulatório pensando nessa questão também porque senão vai ter um (...) de 

custos muito grande e que vai desestabilizar o sistema de regulação. Então, no caso do Brasil 

tem uma experiência muito interessante nessa questão. Para não se preocupar de não gerar 

indexação com a inflação, que seria muito ruim, seria importante que ele captasse operações de 

custos e preços da economia. Então se fez um desenho pensando em produtividade, como é 

que se captura a produtividade, o ganho de produtividade dentro desse setor, custos que não 

estão projetados na inflação dentro do país, custos de energia elétrica, de câmbio, que têm um 

impacto muito maior no setor de medicamentos que para a média da inflação, e a concorrência 

no mercado. Em mercados não concorrenciais, os ganhos de produtividade não são repassados 

(Minuto 00:46:58)
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ao consumidor, então é preciso entrar nessa questão. Agora, nos mercados concorrenciais a 

gente sabe que esse ganho tende a ser repassado para o consumidor e aqui a gente pode ter 

uma mão um pouco mais suave no desenho regulatório. Então, esse é o último ponto que eu 

queria colocar, quero agradecer muito a possibilidade de estar falando aqui com vocês e estou 

aberto a questões, podemos conversar e tentar detalhar um pouco mais alguns dos pontos que 

foram colocados na apresentação.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
(Minuto 00:50:48)
Pergunta de Natalia Gandolfi:

Resposta:

O referenciamento de preço externo, e como está afetando a questão dos preços dos inovado-

res. Esses produtos inovadores, a lógica de precificação deles não é uma lógica regional, é uma 

lógica global. Os preços são definidos globalmente. Por isso, até o grau de penetração de entra-

da desses produtos é muito bem calculado pelas empresas. Elas sabem onde podem entrar 

primeiro e onde vão entrar depois. Usar esse instrumento é mostrar para o mercado que eu sei 

que a lógica é global, de precificação, e eu sei que se eu não usar uma lógica global, eu vou 

estar sendo submetido a um preço muito mais alto do que o resto do mundo inteiro está pagan-

do. E não há uma lógica económica que justifique a necessidade de estar pagando um preço 

muito mais alto do que o resto do mundo. Para isso, é preciso fazer uma análise muito bem feita, 

de qual é de fato o preço-teto de cada um dos países. Então, é preciso tirar os impostos daquele 

país X, (...) as margens de distribuição e de comercialização que aquele país tem para cada tipo 

de produto, para trazer todo para uma base única e colocar os impostos do seu país, as margens 

do seu país, para poder fazer essa estimativa de forma bem precisa e saber exatamente qual é o 

preço que se pode colocar a partir desse tipo de mecanismos. No Brasil se utiliza o menor preço 

de uma cesta tirada do país. Outros países fazem uma média dos três menores preços ou usam 

uma cesta maior, outros países uma cesta menor de (...). Mas tem que fazer esse procedimento 

de forma bem acurada para conseguir trazer de fato o preço-teto real e comparar bases iguais. 

Um problema que se tem é que as empresas perceberam esse instrumento, da eficiência desse 

instrumento, e elas negociam com alguns países preços ocultos. Elas não informam o preço real, 

elas passam um preço fake e divulgam um preço fake, mas elas utilizam um preço diferente. 

Como a referenciação internacional de preços afeta o acesso e o preço dos medi-
camentos inovadores? Através de uma análise global, o preço em um país "X" é 
independente do preço de um país "Y".

Quais são as barreiras que se encontraram para desenvolver o mercado de medi-
camentos genéricos?

Como se vê no futuro o impacto dos biossimilares no mercado de medicamentos? E 
como está discussão se está dando no Brasil?
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Alguns países tem usado esse instrumento e isso tem contaminado um pouco essa ferramenta. E 

essa é uma discussão que os países precisam fazer porque acho que o beneficio acaba sendo 

falsamente ganho, porque esse tipo de perspectiva tende a ter um resultado pior. Agora, quando 

se fala de biossimilares, em biossimilares, esse tipo de prática de negociação oculta não aconte-

ce, ou acontece de forma bem minorada. A (...) não tem esse poder de conseguir esse tipo de 

negociação, até porque está entrando em uma série de concorrentes e o país não precisa fazer 

mais esse tipo de negociação oculta. Então, o Brasil adotou um modelo de Referenciamento de 

Preço para biossimilares, o impacto do Estado em termos de preço é muito grande. E foi muito 

positivo em cima disso. Há barreiras na entrada no mercado de genéricos e tentativa de barrei-

ras para o mercado de biossimilares? Para isso é preciso ter um sistema de monitoramento muito 

bem feito, muito bem detalhado. Assim se consegue ver de fato o grau de penetração dos 

produtos e o que está impedindo a penetração desses produtos. E, que tipo de política pode ser 

feita para impedir isso acontecer? No caso brasileiro, a gente tem visto uma ampliação muito 

grande desse mercado. No Brasil chamamos de genérico, de marca e de similar. É só pegar o 

genérico e genérico de marca que 70% do mercado praticamente, em termos de quantidade de 

caixas vendidas, já está com esse tipo de produtos. Em alguns mercados alemães esse grau de 

penetração é muito maior. Então, há tentativa de coibir a entrada, há tentativa, mas com os instru-

mentos adequados e com as informações adequadas você consegue combater isso de forma 

mais precisa. E, sobre o futuro de biossimilares, o avanço dos biossimilares é uma realidade. O 

avanço de medicamentos de alto preço ou alto custo é uma realidade. Os laboratórios estão 

fazendo isso. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia no jornal dizendo que a Roche estaria saindo 

do mercado brasileiro porque ela quer se focar na produção de medicamentos de alto custo só. 

E o que as empresas estão fazendo, os grandes inovadores, enfocando nesses produtos porque 

eles geram retorno muito maior. E é preciso gerar concorrência para poder ter uma minoração 

desses preços. E, o que a gente está vendo é um avanço muito grande desse mercado de bios-

similares. E há uma série de políticas que podem ser feitas para desenvolver isso, esse mercado 

de biossimilares, gerar políticas mais interventivas que traz resultados interessantes, o Brasil tem 

alguns exemplos interessantes sobre isso, que eu posso falar depois, posteriormente.
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(Minuto 00:58:07)
Pergunta de Stephanie:
Qual é a sua opinião sobre o conceito de preços justos? Que é um conceito que a 
gente tem escutado mais recentemente, é um conceito novo. É um conceito que 
alinha os interesses de consumidores e de produtores esse conceito de preço justo?

Resposta:

Então, essa é uma discussão riquíssima. A gente pode falar bastante em cima dessa questão de 

preço justo e você pode botar 10, 30 especialistas em uma sala e não conseguir ter consenso 

em cima desse conceito. E, na prática aconteceu isso. Eu estive em reuniões na OMS discutindo 

sobre a concentração de preço justo e aconteceu isso, juntou uma série de especialistas e a 

gente teve a maior dificuldade de chegar nessa definição de um preço justo. É um preço que 

está atrelado a questão dos custos de produção? É só um preço que não difere dos preços que 

estão sendo pagos no resto do mundo? É um preço que está atrelado à questão do valor que a 

droga pode estar gerando? Essa é uma discussão muito rica e muito polémica para chegar numa 

definição. O que a gente fez muito no Brasil foi querer saber se o preço no Brasil não está desa-

linhado com o resto do mundo. Pelo menos essa injustiça a gente não tem que ter, um desalinha-

mento com o resto do mundo. E, aí tem que fazer outra discussão, que é uma discussão global, o 

preço que o mundo está pagando é um preço justo? Posso gerar mecanismos globais mais 

eficientes de precificação dessas drogas para chegar em algo mais justo também é o caminho, 

então. Eu diria que essa discussão é segmentada. O que os países participantes da região da 

América Latina não podem ter é pagar preços na região acima do que o resto do mundo está 

pagando. Para isso há um caminho muito grande, um caminho difícil, mas que tem justificativas 

econômicas, sociais e qualquer outras justificativas que podem ser implementadas para conse-

guir chegar nisso. Chegando nesse patamar, se o preço na região não está diferente do preço 

do resto do mundo, ali é uma outra discussão de outro aspecto que se pode chegar conceitual-

mente em cima de instrumentos até mais eficientes. Ou, talvez, a própria região possa encontrar 

mecanismos mais eficientes de precificação. Há uma série de caminhos a serem seguidos.
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(Minuto 01:01:20)
Pergunta de Norma Nowoszynski:
Como a avaliação de tecnologias sanitárias afeta os casos de medicamentos raros? 
A regulação de preços afeta o acesso a esses medicamentos?

Resposta:

A regulação de preços não afeta o acesso a esses medicamentos. O preço desses produtos 

afeta o acesso a medicamentos. Então, oferecer uma bola de um produto a 500 mil reais, ou 150 

mil dólares isso afeta o acesso da população a esse tipo de medicamentos. O instrumento de 

referenciamento de preço externo, junto com as revisões de preços e outros mecanismos que já 

avançaram dentro dessa área de conhecimento, têm sua eficiência em cima dessa questão. Mas 

ela não é totalmente eficiente, até porque você não consegue fazer uma avaliação de tecnologia 

em saúde, uma análise de custo-efetividade bem feito em cima de drogas raras. Você consegue 

saber que o país, de novo, não está pagando preços descolados do resto do mundo. Mas, como 

você vai avaliar, por exemplo, se há ganho terapêutico em cima de uma droga dessas, se 

normalmente não tem nem estudos de fase II ou fase III feitos. Tem casos que chegam sem 

estudo de fase II para poder avaliar, ou só fase Ib, como você vai avaliar se tem ganho terapêuti-

co? Você tem muita de dificuldade de avaliar ganho terapêutico em cima dessas drogas raras. O 

que se pode fazer? E essa é uma discussão muito rica e muito interessante. Estabelecer graus, 

mecanismos diferenciados. No caso brasileiro, por exemplo, só tem um grau. Os produtos têm 

ganho terapêutico? Se têm, têm um preço. Se não têm, têm outro preço. Você pode estabelecer 

graus, para esse tipo de produtos, grau C, quais são os estudos? Os estudos são robustos? Os 

desfechos são robustos? Os desfechos não são robustos? Se não são robustos você pode ter 

uma questão de um preço dinâmico. Ou um outro processo de precificação desse produto. Você 

pode avaliar melhor ou estabelecer graus melhores de inovação, de robustez, estudos de vida 

real, eles podem ter utilidade em algum tipo de caso assim? É uma discussão que precisa ser 

feita, precisa se avançar. Qual é o instrumento, qual é o estudo, o que você pode fazer, que tipo 

de graduação pode se colocar aqui dentro. Mas, eu ainda acho que esse avanço é um avanço 

importante para acontecer, principalmente em nível regional, se não em nível global, em nível 

regional. Até para não ter desalinhamento de preço. Eu acho que o desalinhamento de preço 

para acima, há instrumentos adequados, eficientes, que não geram desabastecimento, não 

geram problemas, podem ser feitos. E o resultado, como mostram os dados da Comissão Euro-

peia, podem ter resultados de, na média, uma redução de preços de 20%. No Brasil a gente tem 
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visto uma redução média de preço para produtos novos de 35%, ao utilizar um instrumento que a 

gente já tem. Então, há um caminho bem interessante para ser seguido aqui.

(Minuto 01:05:30)
Pergunta de Genesis Amaya:
Como a referenciação internacional de preços toma em conta os custos específicos 
de cada país, como acesso a gasolina, fretes, tarifas de importação e impostos 
nacionais?

Resposta:

Isso é ótimo, essa pergunta é ótima. Alguns países deixam muito claro isso. Se o preço é um 

preço já líquido, se o preço é um preço com impostos ou com algum outro procedimento. No 

caso brasileiro, por exemplo, uma das últimas coisas que eu fiz dentro da secretaria executiva foi 

criar uma coluna (...) do preço líquido, o preço líquido sem nada, sem margens, sem impostos, 

sem nada. Um preço que é muito fácil de qualquer país da região pegar y utilizar esse preço. 

Agora, outros países já têm um racional. Cada país tem o seu racional, e é preciso conhecer o 

racional do que se pode tirar de preço para poder colocar. Eu tenho a apresentação pronta para 

uma série de países posso depois, futuramente, desenvolver um pouco melhor, ou fazer uma 

apresentação em cima do racional. O que se pode fazer? Como se tem que proceder com as 

informações de cada país? Como se calcula o preço líquido de cada país? Depois de chegar num 

preço líquido é preciso fazer o cálculo de margens de distribuição do seu país. E aqui há um 

racional, também, todo pronto para poder fazer em cima disso, como se desenvolver essa 

margem de distribuição dentro do seu país. Estimar como essa margem de distribuição está 

dentro do país.  E o que a gente tem visto é um escalonamento, quanto mais caro o produto 

menor é a taxa de margem de distribuição dentro de cada país. Isso é um escalonamento muito 

interessante. Também há estudos muito bem feitos em cima dessa questão. E, tem a margem (...) 

que também precisam ser levados em consideração. Esse é um processo bem interessante a 

seguir. É difícil entrar em detalhe dentro de cada um dos países, como entrar em detalhe de 

fazer, mas é algo factível e bem possível de ser feito.

41



(Minuto 01:08:12)
Pergunta:
Esse é um tema que potencialmente poderia ser regulado a nível regional? Por 
exemplo, os países da América Latina e do Caribe poderiam chegar a um consenso 
de como publicar as informações de preços?

Resposta:

Sim, sim. Agora, as margens não. Nesse caso as margens seguem lógicas nacionais.

(Minuto 01:08:38)
Pergunta:
Mas o preço líquido potencialmente sim?

(Minuto 01:09:27)
Pergunta de Adriano Mazuda:
Como a mudança de governo no Brasil pode afetar a política de regulação de 
preços?

Resposta:

O preço líquido não. Às vezes sim. A gente acabou de reformular, redesenhar as margens de 

distribuição do mercado brasileiro. É um baita estudo, é bem interessante, mas ela segue uma 

lógica nacional. Há experiências muito interessantes dos países, os países mudaram recente-

mente a forma de estabelecer essas margens, mas os parâmetros e os valores acabam tendo 

que seguir uma lógica nacional, para não gerar problemas de desabastecimento.

Resposta:

Excelente pergunta, complexa pergunta do Adriano. O que eu poderia dizer... O desenho regula-

tório... Na verdade é uma discussão, países liberais e países não liberais. A regulação de preços 

é um instrumento de países não liberais? Não. Não só. (...) Não há mais uma discussão acadêmi-

ca se é necessário ou não fazer uma regulação de preços. Isso já está meio que consolidado. 

Porque as falhas de mercado, elas está intrínsecas desse mercado. E a lógica mais liberal que 

existe vai falar: olha, quando há falha de mercado, tem que ter uma regulação, o Estado tem que 

entrar para que esse mercado funcione melhor. Por isso os países mais liberais do mundo regu-

lam os preços de medicamentos. Nova Zelândia regula o preço de medicamentos, Inglaterra 
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regula o preço de medicamentos, Austrália regula o preço de medicamentos. Não há uma 

discussão "meu país é liberar, então não tem que ter regulação". O novo desenho regulatório 

brasileiro foi feito, por exemplo, começou num governo mais à direita, ele avançou num governo 

mais à esquerda, e ele segue princípios que são os princípios recomendados pela OMS, e segue 

muitos parâmetros que são os utilizados nos países mais liberais do mundo. Não há uma 

discussão, como eu coloquei. Se a regulação está à direita, ou governos mais de direita, ou 

governos mais de esquerda, ela é usada por todos. A forma como você vai usar ela, o instrumen-

to que você vai usar é o que vai diferenciar se vai ter bom sucesso ou não. Porque uma regu-

lação bem feita, não é só bem feita para os governos. Ela é bem feita para os governos, que vão 

pagar um preço um pouco mais baixo, ela é bem feita para o cidadão, que vai ter acesso a mais 

e melhores, e mais baratos medicamentos. Mas quando ela é bem feita, e boa também para o 

setor produtivo. O setor produtivo está estrangulado pela regulação, a regulação não está bem 

desenhada. O setor tem que crescer também. Um desenho bem feito extrapola essas 

discussões, com um governo mais liberal ou menos liberal. Agora, há instabilidade e mudanças 

de governo. E, essas instabilidades podem gerar implicações momentâneas que depois podem 

voltar atrás, porque o que se quer é um melhor funcionamento desse mercado, com resultados 

mais eficientes para todos os atores desse mercado. Eu tenho uma crença de que com resulta-

dos positivos, e com bons desenhos você tende a ter mais perpetuidade desses instrumentos de 

política pública. Lógico que às vezes nem sempre isso acontece, mas, é assim, o mundo dá 

voltas, depois volta.
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