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Lyon quer devolver BR Pharma a sócios do BTG 

A recuperação judicial da Brasil Pharma, maior rede de farmácias do país em número de lojas, 

deve se transformar nos próximos dias em um litígio entre a atual controladora, a Lyon 

Capital, e o veículo de investimento dos principais sócios do banco BTG Pactual, a holding 

PPLA Participations – praticamente único credor financeiro e ex-dono do negócio. 

Desde janeiro em recuperação judicial, a varejista levou à Justiça R$ 1,3 bilhão em 

compromissos, dos quais R$ 1 bilhão são dívidas com a PPLAParticipations, que até abril de 

2017 era sua controladora. Há R$ 120 milhões em pendências com fornecedores, em sua 

maioria, fabricantes de medicamentos. 

A fonte central da disputa, na prática, é que ninguém parece querer ser o dono da Brasil 

Pharma. Após um ano como proprietária, a Lyon Capital, de Paulo Remy, ex-presidente da 

WTorre, quer entregar o negócio de volta à PPLA Participations, conforme fato relevante 

divulgado na sexta-feira. 

Desde janeiro em recuperação judicial, a varejista levou à Justiça R$ 1,3 bilhão em dívidas e 

fechou 163 lojas 

O Valor apurou que, na própria sexta-feira, a PPLA se preparava para ir à 2ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais para esclarecer a situação e alegar que não vai reassumir a empresa. 

A Lyon Capital, por sua vez, também deve ir ao juiz para se posicionar sobre o tema, em 

especial, porque vence amanhã o prazo para a apresentação de um plano de recuperação 

judicial para a BR Pharma. 

Criada em 2010, a BR Pharma é um projeto idealizado pelo BTG Pactual e seus principais 

acionistas para ser uma grande consolidadora do varejo de farmácias no país. É dona das 

redes Sant'Ana e Big Ben, no Norte e Nordeste, e da cadeia de franquia Farmais, com 

unidades no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Oito anos depois a história é bem diferente, 

resultando em um dos maiores fracassos recentes de gestão de negócios no país. 

No fim de 2016, a PPLA decidiu que era chegado o momento de não mais colocar recursos na 

BR Pharma, após seis anos de tentativas de valorização da companhia. Iniciou, então, um 

processo competitivo para entregar a empresa a um reestruturador, oferecendo suporte 

financeiro. Remy saiu vitorioso das conversas, que envolveram dois outros interessados. 

Antes de passar o negócio à frente, a PPLA resolveu a dívida que a companhia já detinha com 

bancos comerciais brasileiros e tornou-se a única credora de R$ 511 milhões em 

compromissos. A dívida deveria ser paga pela BR Pharma em 11 parcelas anuais, entre 2022 e 

2032. 

Como parte da negociação com a Lyon Capital, a PPLA também subscreveu R$ 400 milhões de 

uma emissão de debêntures, com a finalidade de fornecer capital de giro para que Remy 

tocasse a reestruturação. A Lyon assumiu a BR Pharma pelo valor simbólico de R$ 1 mil. 

Formalmente, a Lyon Capital alegou, no fato relevante de sexta-feira, que o motivo para 

entregar a BR Pharma à PPLA é o fato desta holding ter declarado vencimento antecipado das 

dívidas da empresa, após o pedido de recuperação judicial. Os créditos da PPLA são garantidos 

por ativos da rede e pelas próprias ações da companhia. A declaração de vencimento, segundo 

a Lyon, levou à "consolidação da propriedade fiduciária em favor dos credores". 

A holding dos sócios sêniores do BTG Pactual, por sua vez, pretende esclarecer à Justiça que a 

declaração de vencimento antecipado foi feita conforme as cláusulas da dívida, mas sem o 

pedido de execução das garantias. 

Conforme fontes próximas ao caso, a disputa teria como motivação principal a tentativa da 

Lyon de obter mais recursos da PPLA ou do BTG Pactual. Desde o fim do ano passado, Remy 

tem transparecido sua frustração com a situação operacional do negócio, considerada muito 

pior do que supunha quando assumiu. Somente a operação cotidiana da rede consumiu, no 
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ano passado, R$ 330 milhões, conforme o fluxo de caixa apresentado à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM).  

Em janeiro, logo após as dívidas serem levadas à Justiça, a PPLA forneceu R$ 48 milhões em 

uma nova linha à BR Pharma - dentro do processo de recuperação - para serem usados para 

compromissos trabalhistas. O objetivo era que o dinheiro permitisse o encerramento de lojas 

para reduzir o consumo acelerado de recursos em unidades ineficientes e, desde então, 163 

foram fechadas. 

Quando Remy assumiu a BR Pharma, no início do ano passado, a rede da companhia abrigava 

820 lojas, sendo 373 próprias, e as vendas totais somavam R$ 1,6 bilhão. O ano de 2017 foi 

dramático para as vendas, que totalizaram R$ 540 milhões, a despeito de a companhia ainda 

somar uma rede com 737 lojas - sendo 287 lojas próprias. 

Listada na bolsa há quase sete anos, a BR Pharma captou mais de R$ 800 milhões em duas 

ofertas públicas de ações – com a abertura de capital, em 2011, e com uma colocação 

subsequente, no ano seguinte. Em 2013, obteve mais R$ 290 milhões, mas desta vez com 

emissão de debêntures. 

No ano em que o BTG Pactual levou a companhia à bolsa, a BR Pharma tinha uma rede de 737 

lojas, com 378 unidades próprias e receita bruta de R$ 1,14 bilhão. Exceto nos anos em que 

obteve dinheiro na bolsa (2011 e 2012), a varejista nunca registrou lucro com suas operações. 

Na sexta-feira, a companhia fechou o pregão avaliada em pouco mais de R$ 200 milhões. Em 

sua estreia na bolsa, foi avaliada em R$ 1,3 bilhão. Consultados, Remy, PPLA e BTG Pactual 

não comentaram o assunto. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Hapvida e Notredame já têm demanda para garantir IPO 

O ambiente de incertezas no exterior e, mais recentemente, no Brasil, diante do cenário 

político, não interferiu no apetite dos investidores pelas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla 

em inglês) das operadoras de saúde Hapvida e NotreDame Intermédica. As empresas 

acabaram de iniciar as reuniões com investidores (roadshow) para emplacar suas operações e 

ambas praticamente já têm demanda para seus papéis. Ou seja, suas estreias na B3 estão 

garantidas para este mês. Fundos de investimentos ajudam a ancorar a oferta desde o início 

do processo. 

Em breve 

A ação do Notredame Intermédica está agendada para ser precificada somente no próximo dia 

19 e marcará a primeira abertura de capital na bolsa brasileira neste ano. Já a Hapvida 

precificará sua ação no dia 23. Procuradas, as empresas não comentaram. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Novartis compra empresa de tratamentos genéticos por US$ 8,7 bilhões 

A farmacêutica suíça Novartis informou nesta segunda-feira que fechou um acordo para 

adquirir a 

AveXis, empresa americana especializada em tratamentos genéticos, por US$ 8,7 bilhões. Esta 

é a primeira grande compra feita desde que o novo diretor-presidente, Vasant Narasimhan, 

assumiu o cargo, em fevereiro, com o objetivo de renovar o portfólio de remédios da 

companhia. 

A Novartis vai pagar US$ 218 por ação da AveXis, um prêmio de 88% em relação ao preço em 

que fecharam na sexta-feira.  

No começo do ano, Narasimhan fechou um acordo para vender a parte que a farmacêutica 

suíça tinha em uma joint venture na área de produtos de cuidados de saúde ao consumidor 
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com a britânica GlaxoSmithKline por US$ 13 bilhões, o que lhe deu recursos para fazer 

aquisições que, de acordo com ele, complementam o portfólio da Novartis. 

A compra é uma aposta da Novartis de que pelo menos um dos medicamentos em 

desenvolvimento pela AveXis para o tratamento de atrofia muscular espinhal, doença 

neurodegenerativa provocada por questões genéticas, será bem sucedido em termos 

comerciais. Também representa mais uma aposta do setor farmacêutico em tratamentos 

genéticos, uma área em que a Novartis já foi pioneira, com o desenvolvimento de 

medicamentos contra o câncer. 

A expectativa é de que o acordo seja finalizado até metade do ano. Segundo a Novartis, a 

compra deve ter pouca influência no lucro operacional de 2018 e 2019, devido às 

necessidades de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da AveXis.  

Fonte: Valor 

Voltar 

Farmácias de manipulação ganham relevância 

Abocanhando 10% das vendas de remédios, nicho ganhou clientes em busca de preços menores e agora 
investe na venda de dermocosméticos e novas tecnologias para garantir mercado no futuro 

Abocanhando 10% do varejo de remédios no País, as farmácias especializadas em produtos 

manipulados tem expandido as opções de produtos para ganhar espaço. Em um universo de 

mais ou menos 7 mil pontos de vendas, a perspectiva é que esse mercado amadureça 

gradativamente aliando novas tecnologias e melhor aceitação do público.  

Movimentando aproximadamente R$ 7 bilhões ao ano, as empresas especializadas em 

remédios manipulados têm encontrado menor resistência, tanto para indicação de médicos 

quanto aceitação do público, desde o início da crise econômica, em 2014. 

“Esse mercado já crescia cerca de 20% ao ano, mas desde a crise o salto se deu para mais de 

30%, muito em função de preços menores”, diz a consultora em varejo farmacêutico e ex-

membro da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), Cecilia Lemos.  

De acordo com a especialista, a chegada de redes maiores também colocou em evidência este 

mercado, e ajudou na exposição do setor.  

“Esse mercado ainda é bastante dominado por empresas familiares, mas a chegada de 

franquias ajudou bastante na divulgação do setor como um todo”, detalha.  

Um pedaço do mercado  

Apostando em inovações que vão além do tradicional remédio manipulado com receita, a 

diretora de marketing da Pharmapele, Mariana Saldanha, conta que a chegada de novos 

produtos às gôndolas tem sustentado o bom desempenho da empresa. “Nos últimos anos 

novas especialidades trouxeram grande representatividade à nossa receita, como nutrição, 

nutrologia, longevidade, entre outras”, comenta ela. 

A rede, que opera por meio de franquias, chegou a 70 unidades ano passado, e a meta é 

inaugurar 10 pontos e vendas neste ano. “Estamos consolidados nas regiões Norte e Nordeste. 

O objetivo é focar a expansão principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste”, explica 

Mariana.  

Para se aproximar do consumidor, ela ressalta que a empresa conta com mais de mil 

princípios ativos. “Entre as vantagens está produzir a quantidade exata de cápsulas que o 

paciente precisa, evitando que ele descarte o remédio excedente quando comprado por 

cartela”, comenta ela, ressaltando a participação crescente dos dermocosméticos e outros 

itens de beleza que têm crescido cerca de 20% ao ano.  

Quem também olha para 2018 com grandes planos é a rede Fórmula Farmácia. Com mais de 

70 unidades e boa participação no mercado nordestino, a empresa pretende desbravar os 

mercados do Sul e Sudeste ainda este ano.  
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Cidades dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito 

Santo estão na mira da rede, que abrirá sua primeira franquia no Rio de Janeiro ainda neste 

semestre. Para 2018, a meta é chegar aos 90 pontos e faturar R$ 100 milhões. 

“Investimos R$ 1,5 milhão nos últimos dois anos para a estruturação da Franqueadora, 

Posicionamento da Marca, capacitação da equipe e hoje temos condições de expandir para 

todo o Brasil”, comentou o gestor de expansão de A Fórmula, Bruno Costa. 

Como resultado, a empresa espera que o mercado do Sudeste, maior representativo para o 

Brasil em termos de consumo, represente 20% do faturamento da rede como um todo. 

“Buscamos grandes cidades com população superior a 70 mil habitantes”, pondera.  

A estratégia da empresa se apoia em números robustos. Segundo a Associação Brasileira de 

Franchising (ABF) franquias especializadas em áreas como Beleza, Saúde e Bem Estar 

cresceram 12,2% em 2017. 

Com caráter familiar a Manipula Mais tem duas unidades em Belo Horizonte operando desde 

1980. Com a alta demanda dos últimos anos, a empresa se profissionalizou ainda mais e, 

mesmo sem abrir novas unidades, tem feito parcerias com outras farmácias para vender seus 

produtos. “Percebemos uma alta demanda, por exemplo, para produtos anti idade, ou então 

cápsulas detox. Com esse mercado em alta, aumentamos nossa produção em quase 40% 

entre 2016 e 2017, e vamos elevar mais 20% este ano”, comenta o gerente de novos 

produtos da empresa, Emílio Tavares Góes.  

Fonte: DCI 

Voltar 

Ação da Hypera é negociada em baixa com busca e apreensão da PF 

As ações da Hypera Pharma (ex-Hypermarcas) eram negociadas em baixa na Bolsa paulista 

com a notícia de que o escritório da farmacêutica em São Paulo é alvo de busca e apreensão 

da Polícia Federal (PF). O papel da empresa recuava 4,03% às 10h32, saindo a R$ 34,75. No 

mesmo horário, o Ibovespa subia 0,37%, para 83.614 pontos.  

Nesta terça-feira, a PF deflagrou a operação Tira Teima, que apura o pagamento de vantagens 

indevidas por parte de um grupo empresarial a políticos. 

Em nota, a companhia confirmou que é alvo de busca e apreensão, “para colher documentos 

relacionados à colaboração do ex-diretor de relações institucionais da companhia Nelson 

Mello”. O ex-executivo é um dos colaboradores da Operação Lava-Jato. 

“A companhia reitera que não é alvo de nenhum procedimento investigativo, nem se 

beneficiou de quaisquer atos praticados isoladamente pelo ex-executivo, conforme já relatado 

ao longo do ano de 2016 em vários comunicados”, informou. 

Fonte: Valor 

Voltar 

BR Pharma pede desconto de até 95% na dívida 

Rede de farmácias, criada pelo BTG Pactual em 2009, está em recuperação judicial e quer pagar apenas 

uma pequena parte de seu débito de R$ 1,2 bi 

Em busca de uma saída para sua difícil situação financeira, a rede de farmácias BR Pharma 

apresentou na noite de segunda sua proposta de reestruturação. O plano é ficar apenas com a 

rede de franquias Farmais, que hoje tem 443 unidades em nove Estados. E, para pagar 

credores, a empresa quer vender os pontos comerciais e as poucas farmácias próprias que 

sobraram das redes Big Ben e Santana, encerrando a operação própria da companhia.  

A empresa está nas mãos da Lyon Capital – de Paulo Remy, ex-presidente da W/Torre – desde 

abril de 2017, quando os sócios do BTG Pactual decidiram sair de vez do negócio após 

dificuldades em fazer a BR Pharma decolar mesmo em meio ao crescimento vigoroso de redes 

como Raia Drogasil.  
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A Lyon, que adquiriu a BR Pharma pelo valor simbólico de R$ 1 mil e ainda tomou empréstimo 

de R$ 883 milhões do BTG, não conseguiu reestruturar o negócio. Enfrentando ações de 

despejo em farmácias da rede, entrou em recuperação judicial em janeiro. Depois disso, os 

sócios do BTG chegaram a aportar R$ 48 milhões na tentativa de dar fôlego à companhia, que 

segue com problemas.   

Agora, o plano de recuperação propõe quitar apenas uma parte pequena do R$ 1,2 bilhão que 

a BR Pharma deve. A empresa pede desconto de 75% a 95% na dívida. Alternativamente, aos 

credores sem garantia, oferece pagamento em 30 anos. A Lyon também se movimenta na 

Justiça para tentar devolver a BR Pharma aos sócios do BTG.  

De longe, os principais credores são os sócios do BTG Pactual, que criaram a empresa em 

2009 e hoje cobram mais de R$ 900 milhões da rede de farmácias por meio da empresa de 

participações batizada de PPLA. Qualquer solução para a BR Pharma passará, portanto, por um 

acordo ou disputa entre a Lyon Capital e o banco.  

Os sócios do BTG não têm intenção de voltar à empresa e já refutaram na Justiça os 

argumentos da Lyon – o pleito de devolução do ativo está pendente de decisão. A avaliação, 

por ora, é que os debates serão em torno do desconto da dívida, segundo fontes próximas ao 

banco. Já a Lyon deseja melhorar sua posição na negociação com seu principal credor, diz um 

interlocutor próximo às conversas.  

Histórico conturbado. A BR Pharma foi formada pelos sócios do BTG em 2009 e chegou ao 

posto de maior rede de farmácias do País após fazer uma série de aquisições. A hoje quase 

abandonada Big Ben, do Pará, foi adquirida por mais de R$ 450 milhões em 2011.  

Em 2012, começaram a aparecer problemas. Após prejuízos, os sócios do BTG iniciam o 

desmonte da companhia em 2015, com a venda da Mais Econômica e da Rosário. Os 

problemas crescendo e culminaram no repasse do negócio por R$ 1 mil e na recuperação 

judicial.  

Na prática, Santana e Big Ben quase não existem mais após a BR Pharma fechar, na semana 

passada, 63 farmácias das duas redes. As marcas, porém, ainda têm valor, na avaliação da BR 

Pharma, e estarão na lista de ativos em busca de interessados.  

Procurados, BR Pharma e Lyon Capital não retornaram. A PPLA não quis comentar. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Anvisa aprova novo medicamento para leucemia  

O Rydapt é uma droga que inativa mutação em gene que leva à doença. Substância deve ser utilizada 
em conjunto com quimioterapia.  

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (10) o registro 

de um novo medicamento para a leucemia mieloide aguda.  

O Rydapt deve ser usado em conjunto com a quimioterapia, segundo a agência. Trata-se de 

um medicamento de terapia-alvo que inativa mutação no gene FLT3, que leva ao surgimento 

de glóbulos brancos malignos.  

Essa mutação no gene ajuda a produzir as chamadas "células leuquímicas". Essas células 

assumem o lugar das células sanguíneas normais produzidas pela medula óssea, levando a 

uma série de sintomas, como fadiga, fraqueza, tonturas e falta de ar.  

Os principais sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, 

prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos (causando anemia), dos 

glóbulos brancos (causando infecções) e das plaquetas (causando hemorragias).  

Há casos também de sangramentos quenão cessam, trombose e embolia pulmonar. Essas 

células mutadas também podem migrar para outros órgãos, levando a uma série de 

disfunções.  
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Quem detém o registro do Rydapt no Brasil é a Novartis, indústria com sede Suíça. O 

medicamento, no entanto, é produzido e embalado pela Catalent Germany Eberbach Gmbh, 

localizada na Alemanha.  

Dentre os efeitos colaterais da droga, há a possibilidade de ocorrência de febre e baixa 

contagem de glóbulos brancos. Pele escamada e inflamada também foram observadas. A lista 

completa dos efeitos está em bula do medicamento, que só é vendido com indicação de 

especialistas.  

Fonte: G1 

Voltar 

Brasil é o primeiro a aprovar novo tratamento contra câncer no sangue 

Anvisa libera medicamento para pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo e que não podem 
ser submetidos a transplante autólogo  

Os brasileiros com mieloma múltiplo recém-diagnosticados e que não podem realizar o 

transplante autólogo de células-tronco, quando o doador é o próprio paciente, serão os 

primeiros do mundo a se beneficiar de uma nova terapia. A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) aprovou a antecipação do medicamento imuno-oncológico daratumumabe, 

desenvolvido pela Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, para esses casos. 

A aprovação foi baseada no estudo ALCYONE, apresentado pela farmacêutica durante o último 

encontro científico da Sociedade Americana de Hematologia, em Atlanta, nos Estados Unidos, 

em dezembro de 2017. O trabalho demonstrou que daratumumabe em combinação com 

outros fármacos – bortezomibe, melfalano e prednisona – reduz em 50% o risco de 

progressão da doença ou de morte nos pacientes com mieloma múltiplo inelegíveis para o 

transplante quando comparado ao tratamento padrão. Os resultados também foram 

publicados recentemente no New England Journal of Medicine. 

Atualmente, cerca de 7,6 mil brasileiros são acometidos pela doença a cada ano. “Até então, 

daratumumabe tinha indicação para esses pacientes após falha de um tratamento prévio. 

Agora, eles não precisarão esperar para utilizar o medicamento e se beneficiar com a terapia”, 

afirma Telma Santos, Diretora Médica da Janssen Brasil. 

Daratumumabe chegou ao Brasil em maio do ano passado, após ser avaliado em regime de 

priorização pela Anvisa, o que antecipou o acesso dos brasileiros à terapia em um ano e meio, 

praticamente ao mesmo tempo em que os principais países do mundo. A aprovação do 

medicamento introduziu, no tratamento da doença no Brasil, o conceito de imuno-oncologia, 

que usa o próprio sistema imunológico do paciente para combater o câncer. Além disso, por 

ser uma terapia-alvo, daratumumabe atua especificamente nas células tumorais, na tentativa 

de tratar as doentes sem atingir as células saudáveis, garantindo, assim, maior precisão, 

menos efeitos colaterais e, consequentemente, melhora na qualidade de vida do paciente. 

A aprovação foi considerada pela comunidade médica um marco na evolução do tratamento 

para o mieloma múltiplo, renovando a esperança de muitos brasileiros que, até o momento, 

contavam com poucas opções de terapia. “A qualidade da resposta ao tratamento é 

extremamente importante, pois pode significar um aumento da sobrevida do paciente, 

principalmente quando ele não é elegível para o transplante”, completa Breno Moreno de 

Gusmão, hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. 

Câncer agressivo 

O mieloma múltiplo é um câncer formado por células plasmáticas malignas. Os plasmócitos 

normais são encontrados na medula óssea e compõem uma parte importante do sistema 

imunológico. Embora alguns pacientes com mieloma múltiplo não apresentem sintomas, a 

maioria é diagnosticada após manifestar fratura ou dor nos ossos, baixa contagem de glóbulos 

vermelhos, fadiga, elevação de cálcio, problemas renais ou infecções. 
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Antes do lançamento do daratumumabe no Brasil, o tratamento do mieloma múltiplo era feito 

com quimioterapia, drogas antineoplásicas, administração de corticoides ou transplante de 

medula óssea e afetava células doentes e sadias do organismo do paciente. 

Fonte: Correio Braziliense 

Voltar 

BR Pharma condiciona pagamento a leilão 

Pelo plano de recuperação judicial publicado ontem pela Brasil Pharma, a PPLA, maior credora 

da empresa, terá que avaliar se aceita uma proposta de pagamento inicial mínimo de R$ 4 mil, 

com desconto de 95% no saldo remanescente da dívida da rede varejista. É a proposta com o 

desconto mais alto e o pagamento depende da venda de ativos por meio de leilão. As dívidas 

do grupo com a PPLA atingem cerca de R$ 1 bilhão. 

A PPLA é um veículo de investimento dos principais sócios do banco BTG - e serão eles que, no 

fim das contas, devem definir se o plano será aprovado, já que são donos de cerca de 80% 

dos débitos totais. A PPLA entrou na lista de credores sem garantias reais (quirografários) e a 

este conjunto de credores cabe essa proposta. 

O pagamento só ocorrerá se for concluída com êxito a venda, por meio de leilão, de seus 

negócios - como as redes Big Ben e Sant'ana - e em pagamentos até 30 dias após a alienação. 

A empresa já tem buscado se desfazer de seus ativos há alguns anos, e vendeu parte dos 

negócios nos últimos dois anos. 

A segunda opção apresentada a esses credores sem garantia real é de pagamento integral do 

crédito em parcela única em até 30 anos da homologação do plano de recuperação judicial. 

Segundo fonte próxima à BRPharma, as dívidas da PPLA têm garantias reais, por meio da 

alienação fiduciária de ações da BR Pharma. Mas por causa da perda de valor de mercado da 

companhia, essas ações representariam entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, diz a fonte. E a 

diferença entre o valor da dívida e da garantia entra como crédito quirografário. 

Num dos acordos de dívida, de uma emissão de R$ 400 milhões em debêntures subscritas 

pela PPLA, foram dadas "garantias reais sobre participações acionárias detidas por 

determinadas garantidoras e direitos creditórios de titularidade de subsidiárias" do grupo. 

Procurada para comentar o assunto, a PPLA não se manifestou. 

Se o plano não for aprovado em assembleia geral de credores, em data a ser divulgada, é 

decretada a falência da empresa. 

Os sócios do BTG são credores numa empresa que foi construída com o intuito de criar um 

braço de varejo farmacêutico do BTG. Em abril de 2017, a BTGI Prop Feeder, controlada pelo 

BTG Pactual, acertou a venda da sua participação indireta na Brasil Pharma. Foram vendidas 

para a Lyon Capital, do empresário Paulo Remy, ações que a BTGI tinha da Stigma Cayman, a 

empresa que controla a rede. 

O negócio foi fechado pelo valor simbólico de R$ 1 mil. O BTG tem esclarecido que a PPLA não 

tem qualquer relação com o banco. 

Neste momento, há dúvidas sobre a probabilidade de os sócios do BTG aprovarem o plano 

nessas condições. A proposta pode passar por alterações após a homologação em assembleia. 

No caso das pequenas e micro empresas credoras, elas também serão pagas com rateio da 

venda de ativos, com pagamento inicial mínimo de R$ 2 mil por credor, em até 30 dias da 

data do recebimento da alienação de ativos. Neste caso, a empresa propõe um desconto de 

75% no saldo da dívida. Para esses credores, os valores totais são inferiores a R$ 150 

milhões. A empresa tem, ao todo, cerca de 15 mil credores. 

O plano ainda tem como foco o encerramento das operações de lojas próprias e manutenção 

da rede de franquias, com 433 pontos em nove Estados. A empresa considera que as 
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franquias operam com "baixa necessidade de capital e reduzido custo de expansão", além de 

geração positiva de caixa, o que justifica manter a operação em funcionamento.  

Pelo plano, as empresas do grupo (que inclui as redes Big Ben e Sant'ana) se organizarão em 

sociedades de propósito específico (SPE) para serem alienadas individualmente ou 

conjuntamente, por meio de leilão no prazo máximo de 60 dias contados a partir da 

homologação do plano. 

Após a publicação do plano de recuperação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem, 

as ações começaram a se valorizar rapidamente, o papel entrou em leilão e fechou o dia com 

alta de 11,96%, a R$ 2,06. 

Ao comentar razões que levaram a situação atual da rede, a empresa afirma no documento 

que a recente crise econômica que afetou o varejo levou a redução de linhas de crédito (com 

declínio da liquidez) e queda nas vendas. Na prática, o setor foi um dos que menos sentiu a 

crise no consumo, e outras empresas líderes do setor mantiveram aumento de receita a lucro 

durante a recessão. Analistas entendem que decisões estratégicas erradas tiveram peso na 

crise vivida pela empresa. A empresa ajuizou em 10 de janeiro o seu pedido de recuperação 

judicial. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Ressarcimento de planos de saúde ao SUS alcança R$ 585 milhões 

O valor cobrado dos planos em 2017 deverá crescer nos próximos anos com efetividade da 

coleta e apoio jurídico 

Para o diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

Rodrigo Aguiar, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em fevereiro, permitirá 

a liberação dos depósitos feitos em juízo e irá incentivar o pagamento regular das dívidas. 

Segundo a ANS é possível que no montante de 2017 existam recursos provenientes de 

depósitos judiciais, mas a agência não tem como identificar quanto, pois a execução fiscal do 

débito é das procuradorias regionais. A ANS calcula que os créditos judicialmente depositados 

a título de ressarcimento (atendimentos com e sem Guia de Recolhimento da União) remonta 

R$ 354,13 milhões. 

De acordo com a ANS, no ano passado o sistema público realizou 532,5 mil atendimentos a 

usuários de planos, totalizando cobrança de R$ 737,43 milhões às operadoras de saúde. Em 

2016 foram cobrados R$ 696,84 milhões em 447,945 mil atendimentos (veja mais no gráfico). 

Quando um usuário que possui plano de saúde é identificado, a operadora e saúde recebe um 

aviso e a partir disso podem acatar a cobrança ou contestá-la. Segundo a ANS, encontram-se 

em análise administrativa atendimentos no valor de R$ 4,61 bilhões, que podem gerar 

aumento no valor das cobranças a serem emitidas às operadoras. 

Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), aponta que o aumento dos 

valores cobrados se deu por dois motivos. O primeiro, é a ampliação dos procedimentos 

analisados com a inclusão das Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 

Complexidade (APAC). O segundo é a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) que 

intensifica as cobranças dos últimos cinco anos, atualmente há um retroativo próximo a um 

ano. 

De acordo com a Abramge, para conseguir diminuir as ocorrências, “é preciso um banco de 

dados capaz de identificar imediatamente o beneficiário que procura o SUS e informar a 

operadora. Desta maneira, a mesma, dependendo da viabilidade do caso, assumirá o 

atendimento.” 

Eles ainda questionam algumas decisões como o valor cobrado – que pode ser 50% superior 

ao efetivamente pago pelo SUS –, e as ocorrências em que o beneficiário está em período de 

carência ou fora da região da cobertura.  
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Indicadores  

De acordo com o relatório do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), obtido com 

exclusividade pelo DCI, o estoque total de empregos na saúde privada apresentou crescimento 

de 2,2% no período de 12 meses finalizados em fevereiro. Uma variação positiva, enquanto no 

total da economia se manteve praticamente estável (0,1%).  

O relatório mostra crescimento do número de empregos na saúde suplementar em todas as 

regiões do País, com destaque para o Sudeste, com saldo positivo de mais de 7 mil postos 

formais. O setor não crescia em todas as regiões desde outubro de 2017. Em fevereiro, o 

segmento apresentou o saldo de contratações de 6.410 pessoas. Esse valor representa quase 

10% de todo o fluxo de emprego nacional. 

Fonte: DCI 

Voltar 

Vacina contra dengue atrasa e fica para 2019; queda de casos prejudica 

pesquisa 

Primeira previsão para imunizante feita pelo governo do Estado era 2017 e incluía construção de fábrica 
para a produção das doses. Iniciado há dez anos, o trabalho paulista esbarrou nos poucos registros, que 
impedem comprovação de eficácia do produto 

Prometida pelo então governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para 2017, a vacina 

que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantã continua em fase de testes sem que sua 

eficácia tenha sido confirmada na última e mais importante etapa da pesquisa. A queda do 

número de casos da doença no País impediu a aplicação do imunizante nos grupos voluntários, 

atrasando o estudo.  

A promessa do governo do Estado previa ainda a construção de uma fábrica para a produção 

das doses, que deveria estar pronta no fim do ano passado, mas que também não foi 

concluída na data estimada. Agora, a nova previsão é para 2019.  

A vacina do Butantã foi anunciada em 2015 como a opção mais promissora para proteção 

contra a dengue, em um momento em que a doença batia recordes de casos e mortes no 

Estado de São Paulo e no País. Naquele ano, mais de 1,6 milhão de pessoas entraram para o 

balanço de casos suspeitos de infecção.  

Alckmin, que já era uma aposta como presidenciável, pediu prioridade à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) na aprovação do início dos testes da fase 3 e viajou para várias 

cidades brasileiras para acompanhar o trabalho dos pesquisadores. O então governador esteve 

em pelo menos 5 dos 16 centros de pesquisa da vacina: Recife (PE), Cuiabá (MT), Porto 

Alegre (RS), Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).  

Já a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) esteve em São Paulo, em fevereiro de 2016, para 

anunciar verbas federais para financiar a última fase de pesquisas. Na ocasião, destacou que o 

Brasil dava um passo importante no desenvolvimento daquele que poderia ser o primeiro 

imunizante contra a dengue do mundo de alta eficácia.  

Os testes da vacina do Butantã, no entanto, não evoluíram como anunciado. Iniciada há dez 

anos, a pesquisa recebeu, em 2015, a autorização para a fase 3, após ser avaliada “em 

regime de prioridade” pela Anvisa, antes mesmo que os testes da fase 2 tivessem sido 

finalizados. A autorização foi dada em dezembro daquele ano e os testes começaram, 

efetivamente, em 2016.  

Exposição menor. Segundo o Butantã, a queda de casos de dengue no País observada nos 

anos seguintes atrasou a pesquisa porque os participantes do estudo ficaram menos expostos 

à doença. “A ocorrência de dengue no País está extremamente baixa, completamente 

diferente do que foi anos atrás. Isso faz com que não consigamos comprovar eficácia. Temos 

coletados, até o momento, os dados de segurança e todas as análises, mas a dengue ocorre 
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em picos e tem períodos com maior incidência de casos”, explica Alexander Precioso, diretor 

do Laboratório Especial de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantã.  

A informação de que a vacina começaria a ser distribuída em 2018 chegou a ser divulgada 

pela gestão estadual. O pesquisador nega que tenha havido precipitação nas datas anunciadas 

pelos governantes. “Se pegar os dados de 2014 a 2016, a incidência era muito alta, 

particularmente em 2015.”  

O diretor afirma que, se o número de casos voltar a crescer no próximo verão, é possível que 

a eficácia da vacina consiga ser testada. Em nota, o instituto disse que está trabalhando para 

que adultos comecem a receber as doses em 2019.  

A predominância de circulação de um dos quatro sorotipos da dengue também teria interferido 

no processo. Isso porque, segundo Ricardo Palacios, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento 

Clínico do Instituto, quando um sorotipo está circulando há mais tempo, o número de casos 

cai porque muitas pessoas já foram infectadas e ficaram imunes à doença. Quando muda o 

sorotipo, há um pico de casos porque há mais pessoas suscetíveis àquele tipo. Como o 

sorotipo 1 continuou predominante, não houve o pico.  

Atualmente, a vacina está sendo testada em voluntários de três grupos etários: 2 a 6 anos, 7 

a 17 anos e 18 a 59 anos – esta última faixa foi a primeira a recrutar voluntários e já alcançou 

o número suficiente de participantes. Não será necessário alcançar os resultados de eficácia 

nos três grupos para fazer o pedido de registro. “Podemos solicitar o registro em qualquer 

momento para o grupo com informação de segurança e eficácia”, destaca Palacios.  

Prazos. Para especialistas em pesquisa, o tempo entre a fase 3 e obtenção do registro 

costuma ser de pelo menos três anos. “Considerando a fase 3 especificamente da vacina da 

dengue, devem ser apresentados dados de eficácia e segurança de pelo menos dois anos”, diz 

Alessandra Paixão Dias, gerente-geral substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos da 

Anvisa.  

Diretor do Núcleo de Estudos e Publicações da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, 

Marco Aurélio Sáfadi diz que o desenvolvimento e a produção de uma vacina são sempre um 

desafio, além do fato de o vírus da dengue ser complexo. “Como a doença é imprevisível, 

podemos ter uma nova explosão de casos no ano que vem.”  

Imunizante de laboratório tem 66% de eficácia  

Responsável pela vacina Dengvaxia, a Sanofi Pasteur precisou fazer um alerta após o 

imunizante chegar à população. Os testes pós-clínicos mostraram que pacientes que não 

tiveram o vírus e foram vacinados estão mais propensos a desenvolver a forma mais grave da 

doença. “A Sanofi desenvolveu um teste e levou os dados para a Anvisa, discutiu e trouxe a 

público. Existe um potencial de cinco casos em cada mil de evoluir para uma internação em 

cinco anos. Não houve nenhum caso de morte. Todos os pacientes foram tratados com 

hidratação e analgésico”, explica Sheila Homsani, diretora médica da Sanofi Pasteur. Ela diz 

que os estudos para o desenvolvimento da vacina duraram 20 anos.  

A vacina está disponível na rede privada, é destinada para pessoas de 9 a 45 anos e são 

necessárias três doses do imunizante. Ela tem uma eficácia de 66% e, após a divulgação 

desses resultados, passou a ser contraindicada para pessoas que nunca tiveram dengue. 

Segundo Isabella Ballalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a faixa 

etária atingida pela vacina é a mais difícil de ser imunizada.  

Fábrica deve estar pronta até o fim do ano, diz Butantã  

A reportagem entrou em contato com o governo do Estado, ainda quando Geraldo Alckmin 

(PSDB) exercia o cargo de governador, para questionar sobre a previsão de chegada da vacina 

em 2017. A pasta informou que a resposta seria dada pelo Instituto Butantã. Em nota, o 

instituto disse que a “previsão de início da produção da fábrica de vacinas contra a dengue foi 

estimada pela antiga direção da instituição”. Sobre a fábrica, disse que ela está em processo 
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final. “A fábrica pronta não significa só a estrutura, mas estar preparada para todas as 

atividades.”  

A previsão é de que seja finalizada no último trimestre deste ano. “Após alerta da Anvisa em 

relação à vacina contra a dengue produzida por um laboratório francês (mais informações 

nesta página), feito em novembro de 2017, pesquisadores do Butantã foram destacados para 

realizar novos estudos, visando, desta forma, a aprimorar os processos de produção da futura 

fábrica”, informou, também em nota oficial. Segundo o órgão, o objetivo é garantir que a 

vacina é segura tanto para quem já teve o vírus quanto para quem nunca teve dengue. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

 

Conselho Nacional de Saúde quer adiar mudança no Programa Farmácia 
Popular 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou hoje (12) recomendação para que o governo 

prorrogue por 30 dias a entrada em vigor da portaria que reduz o valor pago para as 

farmácias credenciadas no programa Farmácia Popular. A medida foi publicada no final de 

março, e está prevista para entrar em vigor no dia 30 de abril. 

A principal preocupação do CNS é que possa haver um desabastecimento de medicamentos 

disponibilizados por meio do programa, por causa da redução do repasse do governo. “O setor 

apresenta a possibilidade de não ter condições de sustentabilidade, pois, no caso de alguns 

produtos, o valor que o varejo vai adquirir é superior ao valor que o medicamento será 

vendido”, diz o presidente do conselho, Ronald Santos. 

Santos acredita que o governo deve aceitar a recomendação, que foi aprovada por 

unanimidade no conselho. “Entendemos que as mudanças não podem gerar um conflito dessa 

natureza, que possam afetar a população que já é tão sofrida”, diz Santos. 

O CNS também pediu uma reunião entre o Ministério da Saúde e entidades representativas 

dos setores produtivo, varejista e atacadista de medicamentos para discutir o impacto dos 

novos valores de referência dos medicamentos do Programa Farmácia Popular e os possíveis 

riscos de desabastecimento nas farmácias e drogarias credenciadas. 

Outro lado 

O Ministério da Saúde garante que a portaria não prejudica o usuário e não ameaça a 

continuidade do programa. “A medida tomada tem apenas o objetivo de eliminar as distorções 

de preços pagos por medicamentos às farmácias credenciadas, pelo governo federal, que 

chegava a pagar produtos com valores 200% acima do mercado”, diz a pasta. 

O ministério também esclarece que foi garantida uma margem de lucro de 40% às unidades 

credenciadas, que representa cerca de R$ 1 bilhão. O Ministério da Saúde diz que continua à 

disposição do Conselho Nacional de Saúde para esclarecer todos os pontos da portaria. 

O programa Farmácia Popular é uma parceria do Ministério da Saúde com farmácias privadas, 

que disponibiliza 42 produtos, sendo que 26 deles gratuitamente e o restante com descontos 

que chegam a 90%. Cerca de 10 milhões de pessoas são beneficiadas por mês. 

Fonte: Agência Brasil 

Voltar 

Plano da BR Pharma prevê manutenção de franquia e fim de loja própria 

O plano de recuperação judicial proposto pela Brasil Pharma, publicado na manhã desta 

quarta-feira ao mercado e ainda a ser votado em assembleia geral de acionistas, tem como 

foco o encerramento das operações de lojas próprias e manutenção da rede de franquias, com 

433 pontos em nove Estados. A empresa considera que as franquias operam com “baixa 
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necessidade de capital e reduzido custo de expansão”, além de geração positiva de caixa, o 

que justifica manter a operação em funcionamento. 

De acordo com o documento, as empresas do grupo (entre elas, as redes Big Ben e Sant’ana) 

se organizarão em sociedades de propósito específico (SPE) para serem alienadas individual 

ou conjuntamente, por meio de concorrência entre interessados no prazo máximo de 60 dias 

contados a partir da homologação do plano de recuperação judicial.  

Desconto de 95% 

Pelo plano, os credores sem garantias reais (quirografários) da varejista de farmácias terão 

duas opções de pagamento de suas dívidas. Uma, pressupõe o pagamento inicial mínimo de 

R$ 4 mil por credor, em até 30 dias do recebimento dos recursos da venda de algum dos 

negócios da empresa. Por essa proposta, o pagamento total da dívida acabará levando a um 

desconto no débito de 95%. 

A segunda opção não menciona a taxa de desconto e informa apenas pagamento do crédito 

integral de forma única, até 30 dias o recebimento dos recursos da venda de algum dos 

negócios da empresa da homologação do plano.  

No caso dos pequenos e microcredores, serão pagos com rateio da venda de ativos, com limite 

de valor como pagamento inicial mínimo de R$ 2 mil por credor, em até 30 dias da data do 

recebimento da alienação de ativos. Neste caso, a empresa está considerando um desconto de 

75% na dívida. 

Dívidas trabalhistas serão pagas primeiro com dinheiro de venda de ativos e os micro e 

pequenos credores e quirografários são segunda e terceira prioridades, respectivamente. 

Fonte: Valor 

Voltar 

 

 


