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1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo compreender 
e analisar as razões que tem levado as grandes 
multinacionais farmacêuticas, dominantes nos setores de 
P&D, a adquirirem empresas farmacêuticas produtoras 
de genéricos em países emergentes, com um foco 
especial na compra específica da farmacêutica brasileira 
Medley, produtora de medicamentos genéricos, pela 
multinacional francesa Sanofi, em 2009. 

 As grandes multinacionais, ou Big Pharmas, 
valiam-se das patentes de seus medicamentos para 
manter sua rentabilidade em alta. Porém, com o 
vencimento das patentes, com o crescimento dos 
medicamentos genéricos e similares, e sem um 
horizonte promissor de inovação e criação de novas 
drogas, [1] as Big Pharmas se encontraram diante de um 
dilema. A saída encontrada tem sido adentrar no 
crescente mercado dos medicamentos genéricos. Para 
tal, as grandes farmacêuticas tem feito maciços 
investimentos em aquisições de empresas produtoras de 
medicamentos genéricos em países emergentes, países 
esses que tem apresentado alta taxa de crescimento 
nesse mercado. 

 2. Estudo de Caso 
Nesse cenário, encaixam-se as empresas de nosso 

estudo de caso. A Medley, grande empresa farmacêutica 
brasileira com foco na surgiu em 1996, como substituta 
do Instituto Químico de Campinas. A empresa entrou no 
segmentos dos medicamentos genéricos a partir dos 
anos 2000, o que a levou da 40ª a 2ª colocação no 
ranking nacional, como mostra a tabela a seguir: 
 
Tabela 1: Top 10 das empresas farmacêuticas no Brasil 

 
 Posição em 2011 Posição em 2014 
 Empresa País de 

Origem 
Empresa País de Origem 

1 EMS Sigma 
Pharma  

Brasil EMS Sigma 
Pharma  

Brasil 
2 Medley* França* NeoQuimica Brasil 
3 Ache Brasil Ache Brasil 
4 Sanofi-

Aventis 
França Eurofarma Brasil 

5 Eurofarma Brasil Medley* França* 
6 Novartis Suiça Sanofi França 
7 NeoQuimica Brasil Sandoz  Suiça 
8 Merck Sharp 

and Dohme  
EUA Novartis Suiça 

9 Pfizer EUA Teuto** Brasil 
10 Bayer Pharma Alemanha Legrand Brasil  

* Sanofi adquiriu a Medley em 2009. 
** Pfizer adquiriu 40% do Laboratório Teuto em 2010. 
Fonte: numbers of 1998 based on Caliari & Ruiz (2013) 
other years IMS Health (2008) and IMS Health (2011)         

A conquista veio, porém não sem duros golpes em sua 
saúde financeira. A empresa foi vendida em 2009 para a 
Sanofi, até então chamada de Sanofi-Aventis. [2] 
 3. Metodologia   Para o aprofundamento do tema realizaremos um 
estudo de caso da aquisição da empresa brasileira 
Medley pela Francesa Sanofi, ocorrida em 2009. Além 
de dados secundários, serão coletados dados primários. 
Os primários serão coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas, presenciais (quando possível) e via 
Skype (este tem se mostrado uma forma eficaz de 
contato em pesquisa em Administração), com pessoas 
na Medley que estiveram ligadas ao processo de 
aquisição pela Sanofi. As perguntas para as entrevistas 
dos estudos de caso serão pensadas a partir do 
aperfeiçoamento e criação de referencial teórico e 
analítico proposto. 
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