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Marketplaces de medicamentos se consolidam mesmo com restrições 

Venda de remédio controlado exige apresentação de receita no delivery ou na retirada em loja física 

A moda dos marketplaces - as lojas virtuais que reúnem inúmeros vendedores de produtos e 

serviços no mesmo ambiente - chegou ao segmento de medicamentos. Nos últimos dois anos 

surgiram no Brasil plataformas como Farmácias APP e Qual Farmácia. Outras, como a Consulta 

Remédio, começaram como sites informativos e hoje também atuam no e-commerce.  

Diferente de outros segmentos, os marketplaces de medicamentos têm de atender exigências 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que monitora a emissão e a retirada de 

pedidos de medicamentos controlados. Para consolidar-se, portanto, as plataformas tiveram 

primeiro de se adequar a essas exigências e desenvolver soluções para obter permissão de 

revenda de remédios à distância, com controle de retirada e guia médica. 

Assim, ainda que tardiamente, o segmento de medicamentos juntou-se a outros que já 

atuavam no formato de marketplace. Segundo relatório da consultoria Ebit, 2017 foi um ano 

marcado pela consolidação das vendas virtuais por meio desse tipo de plataforma. No total, o 

faturamento proveniente das vendas via marketplaces atingiu R$ 73,4 bilhões no Brasil, uma 

alta de 21,9% em relação a 2016.  

Logística 

De 2016 para cá, algumas startups conseguiram desenvolver alternativas logísticas e legais 

para comercializar no ambiente virtual os produtos disponíveis em farmácias. No caso de 

medicamento controlado, o cliente tem de apresentar a receita ao receber o produto por 

delivery ou ao retirá-lo na loja física. 

A brasiliense Qual Farmácia opera há pouco menos de dois anos. Seu mecanismo busca 

artigos mais em conta e próximos ao consumidor. O pagamento é feito via aplicativo ou na 

loja física, sem necessidade de filas no caixa, se o comprador optar por retirar o produto. 

Com 200 conveniadas em Brasília, a startup participou de acelerações em São Paulo e 

pretende ampliar a atuação para a cidade já neste mês, consolidando até outubro sua rede 

credenciada. Hoje, o aplicativo tem 32 mil usuários. 

A companhia desenvolveu soluções para consolidar o autoatendimento por filtros de pesquisa 

personalizados e interação direta com as páginas das conveniadas. Até o fim de 2018, a meta 

é atingir mil pedidos mensais e 30 mil novos consumidores. 

“Nossa ideia é nos integrarmos a qualquer rede, grande ou pequena", diz o CEO da Qual 

Farmácia, Sérgio Bergman. "Mas, no início, pela dificuldade em atingir marcas maiores e 

adaptação aos trâmites da Anvisa, nos integramos às farmácias locais, de bairro”, completa.   

Em São Paulo, a meta é chegar a 150 lojas parceiras, incluindo grandes marcas, e estendendo 

os convênios também às unidades de Brasília das redes, num total de 350 farmácias. 

A questão logística levou a uma parceria com outro setor. Em novembro de 2017, a startup 

participou de uma integração com o sistema de desenvolvimento da Ford, acoplando seus 

dados aos dos carros da montadora para traçar rotas para o cliente pegar suas compras. 

A curitibana Consulta Remédio surgiu em 2000, como um site para pesquisa de medicamentos 

genéricos, e mais recentemente começou a atuar como marketplace. Em 2017, já integrada 

aos sistemas mobile, atingiu a marca de 7 milhões de visitas mensais e 65 mil produtos 

disponíveis em seu balcão virtual. O usuário cadastrado pode buscar remédios a partir do 

nome, princípio ativo, código de barras ou sintomas. A plataforma também disponibiliza as 

bulas. 

Qual Farmácia e Consulta Remédio têm sistemas integrados de serviços, permitindo que o 

cliente compre tanto via site quanto via mobile. A seleção dos produtos evita o 

redirecionamento para os sites de cada lojista. 
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Já a catarinense Farmácias APP, criada em 2017, hoje reúne 30 empresas anunciantes e mais 

de 160 mil ofertas atualizadas. A startup tem convênios com cinco redes de farmácias e 

abrange também as áreas de beleza, nutrição e perfumaria. De acordo com o CTO, Robson 

Michel Parzianello, o grosso dos pedidos vem, inclusive, das 25 parceiras não-farmacêuticas. 

O anunciante se integra ao sistema do APP e ele atualiza instantaneamente as promoções, 

direcionadas a consumidores potencialmente interessados. O dispositivo já conta com 19 mil 

usuários, 16 mil destes ativos semanalmente. No site, que tem maior tráfego do que a 

aplicação, o número vai a 59 mil cadastrados. 

Tendência 

Para o professor de Empreendedorismo Artur Motta, da Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado (Fecap), os marketplaces de medicamentos vieram para ficar e a adaptação das 

lojas físicas a eles se dará pelo entendimento coletivo das farmácias. 

“O segredo é não se isolar e inteirar-se com especialistas, estar a par das demandas e 

tendências do mercado. Entidades de classe e associações farmacêuticas são a chave para se 

ter poder de barganha junto aos marketplaces, para ampliar essa relação de ganha-ganha 

(plataforma-cliente) também para a farmácia física”, aponta. 

“A tendência de impactar o movimento no espaço físico existe, mas é cedo para arriscar uma 

dimensão desse impacto. Necessariamente haverá um aumento na procura pelos produtos das 

farmácias nos aplicativos, mesmo que elas tenham de baixar a margem de lucro. Tudo é uma 

questão de adaptação e análise dessas novas soluções.” 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 

(Abrafarma), que abrange 27 grandes redes farmacêuticas do país, um montante de R$ 523 

milhões foi gasto em e-commerce e delivery em 2017. O órgão representa 44% do consumo 

em farmácias do país, a despeito de englobar apenas 8,6% dos 74,5 mil estabelecimentos 

desse tipo no Brasil. 

Fonte: DCI 

Voltar 

Hypera não nega possível troca de comando na companhia 

A Hypera, novo nome da farmacêutica Hypermarcas, informou nesta segunda-feira em 

comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que não houve mudanças em seu 

quadro administrativo, mas não negou as informações sobre uma possível troca de comando 

na companhia. 

O posicionamento da companhia veio em resposta a reportagens do Valor e do jornal "O 

Estado de S.Paulo" sobre a potencial saída de Claudio Bergamo da presidência. 

O Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor, antecipou no domingo que a 

companhia deve anunciar a substituição de Bergamo por outro executivo, provavelmente da 

própria empresa. 

"Não ocorreram alterações na composição da administração da companhia, sendo certo que a 

companhia manterá o mercado devidamente informado a respeito", diz o comunicado da 

Hypera. 

Rumores sobre a possível saída de Bergamo começaram a circular há pouco mais de uma 

semana, dias depois de a Polícia Federal ter deflagrado a Operação Tira-Teima, um 

desdobramento da Lava-Jato. 

Na operação, além do escritório da farmacêutica em São Paulo, houve busca e apreensão nas 

residências do fundador e principal acionista da companhia, João Alves de Queiroz Filho, e do 

próprio presidente da Hypera. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Raia Drogasil perde quase R$ 8 bi em valor neste ano 

O maior grupo de farmácias do país, a Raia Drogasil é uma das poucas varejistas que não 

foram atingidas pela crise no consumo. Desde 2015, quando a recessão instalou-se no país, 

até o fim de 2017, a receita e o lucro cresceram cerca de 50%. No fim do ano passado, a rede 

valia R$ 30,3 bilhões, mais do que operações como Lojas Americanas ou o Grupo Pão de 

Açúcar. Desde janeiro esse cenário mudou e o grupo RD, como é chamado, perdeu R$ 7,8 

bilhões em valor de mercado, ou um  quarto do apurado no fim de 2017. O Ibovespa subiu 

12% no período. 

Um sinal amarelo foi acionado após a divulgação de números do quarto trimestre de 2017, em 

fevereiro, quando especialistas começaram a buscar as razões para as vendas de lojas 

maduras e a margem bruta não estarem indo tão bem quanto antes. Um dos pontos que 

passaram a ser mencionados nos relatórios dos analistas é a "canibalização", quando lojas 

novas "tomam" vendas das antigas. 

"Há dois fatores que pesam hoje. A concorrência piorou muito na praça principal deles, o 

Sudeste. Não é nada sutil, é muito claro. Começou de um ano e meio a dois anos para cá. 

Tivemos Extrafarma entrando na região, a Panvel chegou, e a Drogaria São Paulo ficou mais 

agressiva. Além disso, eles entraram em mercados novos e isso afeta rentabilidade. É uma 

empresa bem estruturada, eles erram pouco, mas há hoje variáveis novas pesando", diz uma 

fonte próxima ao conselho de administração. 

Foi a recente entrada em novos mercados, como o Nordeste, que ajudou a elevar a 

participação da empresa nas vendas do setor em 2017. No Nordeste, o grupo ganhou um 

ponto, para 5,7% no fim de 2017. No Sudeste, o ganho foi de 0,3 ponto, para 8%. 

Especialistas ouvidos explicam que além do acirramento da disputa no setor, há o movimento 

de desaceleração nos reajustes de medicamentos, como reflexo da queda da inflação após 

2016. Aumentos nas tabelas historicamente ajudam a "turbinar" receita e margens. Em 2016, 

esse reajuste foi de 12,5%, atingiu até 4,76% em 2017 e, neste ano, será de até 2,38%, a 

menor taxa em 11 anos. 

Para efeito de comparação, a expansão da receita consolidada da empresa foi de 20,5% no 

quarto trimestre de 2014; de 21% um ano depois; 24,5% em 2016; e 14,2% no mesmo 

período de 2017. O comando do grupo já tem alertado o mercado para esse novo ritmo de 

crescimento há trimestres, e dito que tem reforçado o trabalho de redução de despesas para 

equilibrar a desaceleração em receita. 

"A trégua nas despesas operacionais, que consideramos impressionante [queda de 13% em 

2017], apesar do rápido ritmo de abertura das lojas [foram 210 inaugurações], compensaram 

o morno crescimento da receita no quarto trimestre", escreveu Guilherme Assis, do Brasil 

Plural. 

No entendimento de Assis, embora seja esperada uma margem bruta estável em 2018 (ficou 

em 28,8% no quarto trimestre de 2017, queda de 0,8 ponto) a margem que mede lucro 

operacional deve subir, impulsionada pelo controle mais rigoroso das despesas. 

Segundo ele, houve uma desaceleração nas vendas em lojas maduras – o crescimento foi só 

de 0,8% no quarto trimestre e de 8,1% um ano antes - também por conta de feriados 

adicionais em dezembro. Mas essa desaceleração aumenta o risco de que o índice vire para 

uma taxa negativa, diz. 

Em relatório neste mês, o Credit Suisse afirma que não vê mudanças na "história da 

empresa", com fundamentos sólidos e historicamente "superando" expectativas - um discurso 

unânime entre os especialistas. Mas a menor inflação, aumento da concorrência e 

"canibalização" de lojas, acrescenta o banco, vai tornar mais difícil manter as margens em 

expansão. 

"Desde o segundo trimestre de 2017, as vendas "mesmas lojas" [pontos em operação há mais 

de 12 meses] estão desacelerando abruptamente e acredito que será redefinida uma base de 
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vendas mais baixa por algum tempo [...] Acreditamos que será mais difícil manter as margens 

em expansão", afirma a equipe do Credit Suisse, liderada por Tobias Stingelin. "Estamos 

cortando nossas estimativas de ganhos de 2018 e 2019 em 13% e 12%, respectivamente, e 

estão agora bem abaixo do consenso". 

O banco rebaixou a recomendação da ação de compra para venda e o preço-alvo de R$ 80 

para 68. 

Estudo do UBS de março sobre o setor de farmácias mostra que, entre as maiores cadeias, o 

grupo RD tem a maior taxa da canibalização, que mede o número de lojas de uma mesma 

empresa que estão a cinco minutos uma da outra. No grupo RD, a taxa é de 85,1%, contra 

80,1% da Panvel, 77,7% para Drogaria São Paulo Pacheco e 75,9% para a Extrafarma. "Como 

a RD está concentrado no Estado de São Paulo, enfrenta risco de canibalização maior do que 

seus concorrentes, especialmente do que DPSP e Pague Menos. A expansão nacional pode 

permitir que a RD diversifique esse risco", escreveu Gustavo Oliveira, analista do UBS. 

O analista lembra um fator que continua a ser destacado pelo mercado: a resiliência da 

empresa e do negócio, além da capacidade de execução dos administradores. 

Em nota enviada ao Valor, o grupo afirmou que o momento atual reflete "flutuações de curto 

prazo" no preço das ações.  

Tanto para cima como para baixo, [essas flutuações] são absolutamente normais." A empresa 

não concedeu entrevista. 

Mas na nota, afirma que "o foco da nossa companhia é sempre o longo prazo". 

"Operamos em um mercado que sempre foi extremamente competitivo, no qual existem cerca 

de 80 mil drogarias, incluindo concorrentes de grande qualidade, mas a força das nossas 

marcas, o comprometimento da nossa equipe, a qualidade dos nossos pontos e o padrão da 

nossa operação vêm nos permitido crescer e criar valor". Com cerca de 1,6 mil lojas, o grupo 

teve vendas líquidas de R$ 13,2 bilhões em 2017. 

Para a empresa, "o varejo farmacêutico continuará crescendo a taxas expressivas por mais de 

uma década em função do envelhecimento da população", afirmou. "Por ser mercado 

fragmentado, no qual temos uma participação de apenas 12%, ele também nos oferece uma 

significativa oportunidade de consolidação". O grupo RD planeja inaugurar 240 lojas por ano 

em 2018 e em 2019. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Sobe a procura por vacinas contra a gripe no mercado privado 

A demanda por vacinas contra a gripe no mercado privado aumentou neste ano, segundo 

empresas do setor. A estimativa é que sejam comercializadas ao menos 5 milhões de 

imunizações nesse segmento em 2018. O setor privado representa cerca de 30% do mercado 

de vacinas contra a doença no país. 

A Sanofi Pasteur aumentou em 14% sua produção de doses para a campanha deste ano 

destinadas a empresas, clínicas, hospitais e farmácias. 

“A demanda maior nos surpreendeu e é explicada pelos surtos do vírus em alguns estados. 

Readequamos nosso planejamento com as fábricas de vacinas na França e nos EUA para 

atender a demanda”, diz Hubert Guarino, diretor-geral do laboratório. 

A empresa disponibiliza dois tipos de imunização: a trivalente, que protege contra três grupos 

de vírus, e a tetravalente, que age contra quatro. A última terá alta de produção superior a 

30% neste ano. 

“A procura nesta campanha é 10% maior que em 2017. Vendemos todo o estoque em abril”, 

afirma Renato Cavalcanti, diretor de vacinas da GSK, que fabrica a versão tetravalente do 

produto. 
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O nicho que mais cresce na companhia é o corporativo, em que empresas imunizam 

funcionários. “Estados menos afetados pelo desemprego, como São Paulo, são o motor da 

demanda”, diz ele. 

Números do setor 

Sanofi Pasteur 

1 bilhão é o total de vacinas feitas no mundo por ano 

GSK 

20 milhões são as vacinas produzidas por dia na operação global 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Hypera perde R$ 2,8 bilhões em valor de mercado desde ação da PF 

As ações da Hypera, antiga Hypermarcas, continuam sofrendo com a reação negativa dos 

investidores ao fato de seu fundador e maior acionista e alguns de seus executivos terem sido 

alvo de mandados de busca e apreensão da Operação Tira-Teima, da Polícia Federal. Desde o 

dia 10, quando a operação foi deflagrada, a companhia já perdeu cerca de R$ 2,8 bilhões em 

valor de mercado. 

A operação também pode ter antecipado a sucessão na presidência da Hypera. 

Conforme o Valor informou, a companhia deve anunciar a substituição do presidente Claudio 

Bergamo, após a residência do executivo também ter sido alvo de busca e apreensão. 

Segundo fontes, a substituição de Bergamo neste momento não estava no radar, mas passou 

a ser discutida como uma das alternativas para proteger a empresa dos desgastes que têm 

origem em delação premiada de seu ex-diretor institucional Nelson Mello. 

Ontem, as ações da farmacêutica fecharam em baixa de 5,6% na bolsa paulista, a maior 

queda do Ibovespa, negociadas a R$ 31,72. No dia 9, antes portanto da operação da PF, os 

papéis valiam R$ 36,20, cerca de 12,4% mais.  

O grosso da desvalorização foi registrado entre sexta-feira e ontem. No fim de semana, a 

companhia admitiu que membros do alto escalão foram alvo na operação, além do fundador 

João Alves de Queiroz Filho, o "Júnior da Arisco". O Valor havia informado no dia 10 que um 

apartamento de Júnior no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo, foi alvo de busca e apreensão. 

Naquela data, a empresa confirmou a operação no escritório na capital paulista, no bairro 

Cidade Jardim. Rumores entre investidores e executivos do setor ganharam força nos últimos 

dias. Um deles era justamente sobre a possível troca na presidência. Sobre isso, informou que 

não ocorreram alterações na composição da administração da companhia e que manterá o 

mercado informado. Houve até especulação de que o possível afastamento estaria relacionado 

a futuro acordo de colaboração do executivo com autoridades. Sobre isso, disse que não 

comentaria. 

Lembrou que "a exemplo do que tem feito desde 2016, apura os fatos relacionados à 

colaboração premiada de Nelson José de Mello e continuará a colaborar com as autoridades e 

a adotar todas as providências cabíveis para a defesa de seus interesses e de acionistas". 

Fonte: Valor 

Voltar 
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GlaxoSmithKline fecha 1º tri com lucro em queda 

A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) divulgou nesta quarta-feira (25) que obteve 

no primeiro trimestre de 2018 um lucro líquido de 549 milhões de libras esterlinas (US$ 766 

milhões), uma queda de 48% em relação aos 1 bilhão de libras esterlinas apurados no mesmo 

período de 2017. A receita da companhia, na mesma base de comparação, caiu 2,2%, de 7,4 

bilhões de libras esterlinas para 7,2 bilhões de libras esterlinas. 

Segundo a GSK, os resultados foram prejudicados pelo câmbio. No caso da receita, se 

desconsiderado este item, houve aumento de 4% no faturamento. 

A companhia afirma que aumentou a competição e preços no mercado de produtos para 

doenças respiratórias nos Estados Unidos. A Glaxo estima que a venda do medicamento Advair 

deve recuar 30% no país neste ano. A fabricante manteve a projeção para o crescimento do 

lucro por ação ajustado, a uma taxa de câmbio constate, entre 4% e 7%, mas ressaltou que 

os números dependem da não entrada de competidores com medicamentos genéricos nos 

Estados Unidos. Caso contrário, o lucro por ação pode ficar estável ou recuar até 3% em 

relação a 2017. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Farmácias de supermercados são bem avaliadas 

DOM Strategy Partners revela que, entre as cinco redes com melhor percepção dos consumidores, três 
são oriundas do varejo alimentar; em 2018 a Ultrafarma desponta como a mais disruptiva 

Das cinco redes de farmácias mais bem avaliadas pelo consumidor, quatro delas estão 

atreladas à grupos supermercadistas, segundo uma pesquisa da consultoria DOM Strategy 

Partners. De acordo com o estudo, que mapeou por três meses as avaliações de 

consumidores, acionistas, funcionários e fornecedores, elenca as empresas e marcas com 

maior valor, tangível e intangível, ao público consumidor. 

Entre as cinco mais bem avaliadas, a primeira é a supermercadista francesa Carrefour. De 

acordo com a 5º edição do ranking Mais Valor Produzido – Super/Hiper e Drogarias, o grupo 

apresentou uma nota de 8,31, em uma escala que vai de 0 a 10. O resultado de 2018 também 

mostra uma evolução positiva do indicador na passagem de 2017, quando o Carrefour havia 

somado nota 8,02. 

Além da francesa, outras duas supermercadistas completam a lista: Walmart (8,19) e Grupo 

GPA (8,04), ambas com resultados melhores que os vistos na 4º edição do estudo e figurando 

na terceira e quarta colocação, respectivamente. 

As duas únicas redes tradicionalmente do varejo farmacêutico a aparecer no ranking foram a 

Raia Drogasil, que ficou em segundo lugar e bem próximo do Carrefour (8,30) , além da 

varejista de origem nordestina Pague Menos (8,04), que figura em quinto lugar. Segundo o 

coordenador do estudo, Daniel Domeneghetti, um dos diferenciais para a boa avaliação das 

empresas citadas são as ações que envolvem inovação e conhecimento sobre o cliente. 

“Todas elas pautaram o seu modelo de negócio seguindo tendências de digitalização e 

aceleração, indo além da busca por resultados financeiros.” Para acompanhar esse 

movimento, a DOM incluiu na edição deste ano mais uma métrica de avaliação: a farmácia 

mais disruptiva. Segundo Domeneghetti, levou vantagem na percepção do consumidor a 

Ultrafarma, que ficou com uma nota de 7,49. 

“A linha de negócio da maior rede varejista de medicamentos online do País, que propõe uma 

nova forma de vender e atuar em seu segmento, foram os principais motivos para o 

resultado”, finaliza. 

Fonte: DCI 

Voltar 
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Takeda faz nova proposta pela Shire, de US$ 62,4 bilhões 

A japonesa Takeda Pharmaceutical informou nesta sexta-feira (20) que fez uma nova proposta 

pela farmacêutica Shire de 47 libras esterlinas por ação (US$ 66,6). A Shire confirmou a oferta 

de cerca de 44 bilhões de libras esterlinas (US$ 62,4 bilhões) e informou que avalia o negócio. 

Na quinta-feira (19), a companhia havia feito uma oferta de 46,50 libras esterlinas por ação, o 

equivalente a US$ 60 bilhões, que foi recusada pela companhia sediada em Dublin. 

Apesar de levemente acima, a nova proposta corresponde a um valor maior em dinheiro, de 

21 libras esterlinas por ação e 26 libras esterlinas em novas ações. Anteriormente, a proposta 

havia sido de 17,75 libras esterlinas por ação em dinheiro e 28,75 libras esterlinas em ações. 

Com o negócio, se confirmado, os acionistas da Shire ficariam com cerca de 49% da Takeda, 

com base no valor de mercado atual da empresa japonesa. 

De acordo com os termos propostos no acordo, a Takeda deve manter sua sede e ações 

listadas na Bolsa de Tóquio, mas implementará um programa de American Depositary Receipt 

(ADR) para permitir que os acionistas da Shire continuem a deter papéis da empresa 

combinada. 

De acordo com as regras do Reino Unido, a Takeda tem até o dia 25 de abril para fazer uma 

oferta firme. Ontem, a farmacêutica Allergan, fabricante do Botox, também chegou a 

manifestar interesse pela Shire, mas recuou após a queda de suas ações. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Valor da Hapvida vai a R$ 19 bi na estreia 

O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, passou por uma situação inusitada na última terça-

feira. À frente da bolsa há pouco mais de um ano, o executivo começou a receber ligações de 

investidores que queriam entrar na oferta inicial de ações (IPO) da operadora de saúde 

Hapvida, que estrearia no dia seguinte. Eles haviam sido informados pelos bancos que a oferta 

já estava concluída e queriam dar um jeito. "Como se houvesse algo que eu pudesse fazer", 

conta Finkelsztain. 

A demanda para a Hapvida superou em pouco mais de seis vezes a oferta – o maior múltiplo 

em cinco anos, segundo a B3. A oferta girou R$ 3,3 bilhões, conforme os dados na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM). As ações, que foram vendidas a R$ 23,50 no IPO, encerraram o 

dia a R$ 28,85, uma valorização de 22,77%. O valor de mercado foi a R$ 19 bilhões. 

A operadora de saúde é líder nas regiões Norte e Nordeste. Foi criada em 1979, em Fortaleza, 

e tem um modelo verticalizado, com 25 hospitais próprios, 74 clínicas, 17 unidades de pronto 

atendimento, 67 laboratórios e 72 unidades de diagnósticos por imagem. O modelo agradou 

aos investidores, pois permite que a empresa tenha um controle maior de custos e, 

consequentemente, da margem. 

No ano passado, a companhia teve receita líquida de R$ 3,85 bilhões, com lucro líquido de R$ 

651 milhões - mais lucrativa do que a concorrente Intermédica, que também estreou na bolsa 

esta semana. Na rede própria, a Hapvida atendeu 96% das internações e 66% das consultas, 

superior ao índice da Intermédica, de 59% das internações em rede própria e 66% das 

consultas. 

Por anos a Hapvida foi considerada a "noiva nordestina" do mercado de saúde, como alvo 

óbvio de consolidação. Foi sondada por grandes operadoras e investidores, como Intermédica, 

Bradesco Saúde, Amil e Fosun, interessados no crescimento na região. Mas a família resistia a 

se desfazer da operação e preferiu um IPO para manter a administração da companhia. 

Com antecipado pelo Valor, a companhia atraiu fortemente investidores locais, incluindo como 

âncoras as gestoras Truxt e MSquare. Investidores consideram que as peculiaridades de 

operação no Nordeste e Norte asseguram, ao menos no médio prazo, que a empresa 
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mantenha a liderança e, com isso, possa avançar em outras regiões, onde já há uma disputa 

maior de operadoras. "Vamos continuar o processo de expansão do plano médico, onde o 

cliente nos convidar. Pode ser Sul, Sudeste ou Centro-Oeste", diz Jorge Koren de Lima, 

presidente da Hapvida, que foi acompanhado dos cinco filhos pequenos na cerimônia da bolsa. 

Ele destaca que a empresa já atua nessas regiões com planos odontológicos e tem um 

ambulatório no Sul, na cidade de Joinville. A empresa pretende manter a estratégia de 

crescimento orgânico e com aquisições de carteiras e de hospitais.  

A ação da concorrente Intermédica, que passou a ser negociada na segunda-feira, foi vendida 

a R$ 16,50 no IPO e acumula valorização de 21,2%. Para Finkelsztain, a janela de IPOs 

continua aberta "para boas histórias", ainda que a perspectiva seja de menos operações do 

que no ano passado, quando foram 27 IPOs e follow-ons. "Os bancos têm mais de dez 

empresas no 'pipeline' para oferta este ano", diz o presidente da B3. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Farmacêutica Shire pode apoiar oferta de aquisição de US$ 64 bi pela Takeda 

A especialista em doenças raras Shire deve recomendar uma oferta melhorada de aquisição feita pela 
Takeda Pharmaceutical; seria a maior aquisição no setor neste ano 

A especialista em doenças raras Shire afirmou nesta quarta-feira, 25, que está inclinada a 

recomendar a seus acionistas uma oferta melhorada de aquisição feita pela Takeda 

Pharmaceutical, no valor de 64 bilhões de dólares, no que pode marcar a maior aquisição no 

setor farmacêutico neste ano.  

As ações da Takeda ampliaram perdas, recuando 7 por cento diante da preocupação de 

investidores sobre a capacidade da companhia de comprar uma empresa duas vezes maior, o 

que também criou dúvidas se os acionistas da Shire aceitariam a oferta que é 56 por cento 

formada por ações do grupo japonês.   “As chances são de que os acionistas britânicos em 

particular não vão querer ações da Takeda, então haverá um desconto forçado porque 

algumas pessoas vão vender”, disse Neil Dwane, estrategista global na Allianz Global 

Investors, que detém 1,1 por cento das ações da Shire, segundo dados da Thomson Reuters.  

Por outro lado, as ações da Shire exibiam queda de 2,17 por cento às 11:27 (horário de 

Brasília), cotadas a 38,44 libras, bem abaixo da oferta de 49 libras da Takeda, sinalizando 

ceticismo dos investidores sobre um acordo.  

A Takeda fez um primeiro anúncio de que estava considerando uma oferta pela Shire há 

quatro semanas e a ausência de interesse firme de rivais significa que investidores vêem 

pequena chance de uma contraproposta surgir. A GlaxoSmithKline descartou uma oferta pela 

Shire nesta quarta-feira, 25.  

A Shire já rejeitou quatro propostas anteriores feitas pela Takeda. A quinta oferta é avaliada 

em 49,01 libras por ação e é formada por 27,26 libras por ação na forma de novas ações da 

Takeda e 21,75 libras por ação em dinheiro.  

A Takeda é avaliada hoje em 33 bilhões de dólares e tinha 4,3 bilhões de dólares em caixa até 

o final de dezembro. A Shire tem origens em 1986, quando começou a operar como uma 

vendedora de suplementos de cálcio para tratamento de osteoporose, a partir de um escritório 

acima de uma loja em Hampshire, no sul da Inglaterra. Desde então, a empresa cresceu 

rapidamente via aquisições, gerando receitas de cerca de 15,2 bilhões de dólares no ano 

passado. Mas a empresa tem estado sob pressão nos últimos 12 meses diante de maior 

competição de medicamentos genéricos e dívida de 32 bilhões de dólares gerada pela compra 

da Baxalta em 2016. 

Fonte: Estadão 

Voltar 
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Antiga Hypermarcas avalia firmar acordo de leniência com a PGR 

Hypera teve seu nome envolvido pela 1ª vez na Lava Jato em junho de 2015, após o ‘Estado’ revelar 
trechos do acordo de colaboração do ex-diretor de RI do grupo, Nelson Mello; controlador da empresa 
estaria consultando advogados 

A Hypera (ex-Hypermarcas) está avaliando fazer um acordo de leniência com a Procuradoria-

Geral da República (PGR). Segundo apurou o ‘Estado’, as conversas ainda estão no começo. 

Uma fonte ligada ao empresário João Alves Queiroz Filho, controlador da companhia, afirmou 

que ele estaria consultando advogados para possível negociação de acordo.  

A empresa, que foi criada para ser uma Unilever brasileira, teve seu nome envolvido pela 

primeira vez na Operação Lava Jato em junho de 2015, depois que o Estado revelou trechos 

do acordo de colaboração do ex-diretor de relações institucionais do grupo, Nelson Mello. 

Segundo o ex-diretor, a empresa teria repassado cerca de R$ 30 milhões para parlamentares 

do MDB por meio dos operadores Lúcio Bolonha Funaro e Milton Lyra – os dois estão, 

atualmente, presos.  

Os repasses teriam como finalidade garantir a atuação desses políticos em temas de 

interesses da empresa no Congresso. Na versão de Mello, a iniciativa e toda a 

responsabilidade sobre os pagamentos ilícitos eram dele e a empresa não tinha conhecimento 

das transações. O executivo chegou a afirmar que reembolsou a empresa por todos os 

pagamentos. Em seu acordo de delação premiada, Funaro afirmou que, além de Mello, Queiroz 

seria seu interlocutor na empresa. Ainda segundo Funaro, uma das Medidas Provisórias (MPs) 

pelas quais recebeu valores para atuar em favor da Hypermarcas “tinha o intuito de facilitar as 

transações imobiliárias de Queiroz, feitas através da empresa Stan Empreendimentos 

Imobiliários”. 

Hoje, durante reunião dos acionistas, a companhia vai debater a saída de Claudio Bergamo, 

presidente do grupo, e de João Alves Queiroz Filho, maior sócio do grupo, do dia a dia dos 

negócios. Essa decisão, segundo fonte ligada a Junior, como o dono é conhecido no mercado, 

já faria parte de um possível acordo com a PGR. O atual diretor de finanças do grupo, Breno 

Oliveira, está cotado para assumir o lugar de Bergamo. Procurada, a Hypera informou que não 

comenta rumores de mercado. 

Também está prevista para hoje a divulgação dos resultados financeiros da companhia no 

primeiro trimestre. No ano passado, a Hypera faturou R$ 3,6 bilhões. Nos últimos anos, após 

um longo processo de reestruturação de dívidas, a empresa foi vendendo ativos de higiene e 

beleza (chegou a ser dona das marcas Monange, Risqué, Perfex e Assolan) e do setor de 

alimentos (como a Etti e Salsaretti). Desde o ano passado, a companhia atua somente como 

produtora de medicamentos e é vice-líder do segmento.  

A situação da companhia se complicou mais a partir do dia 10 de abril, quando a Polícia 

Federal foi na casa de Junior e de Bergamo em busca de novos documentos que possam 

acrescentar evidências no processo que envolve Mello. A operação foi batizada de Tira-Teima, 

porque teve entre seus objetivos coletar provas sobre a possível omissão de Mello.  

As conversas iniciais para o acordo de leniência com a PGR incluiriam revelar quais seriam 

essas “omissões”, segundo uma fonte ligada ao empresário. Chamado para depor pela PGR, 

no segundo semestre de 2017, Queiroz Filho disse que Mello fez tudo sozinho e que “nenhum 

diretor participou dessas contratações” fraudulentas. Junior já teria consultado seu advogado 

José Luiz Oliveira, o Juca, nos últimos dias. Procurado, Oliveira disse que não foi encontrado 

para comentar o assunto.  

Procurada, a PGR não comenta. O acordo de leniência é uma delação premiada de pessoas 

jurídicas, que admitem irregularidades e colaboram com a Justiça em troca de redução de 

penas. Se optar pelo acordo, a PGR, que investiga a antiga Hypermarcas, vai encaminhar a 

negociação para a primeira instância. 

Fonte: Estadão 

Voltar 
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Lucro da Hypera Pharma cresce 41,6% no 1º trimestre, a R$ 302 milhões 

A farmacêutica Hypera Pharma - nova denominação social da Hypermarcas - teve lucro líquido 

de R$ 302,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 41,6% sobre os R$ 

213,5 milhões em igual período do ano passado. As informações constam dos demonstrativos 

de resultados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quinta-feira. 

A receita operacional líquida da companhia cresceu 13,9% na comparação anual, passando de 

R$ 814,9 milhões no primeiro trimestre de 2017 para R$ 927,9 milhões nos três primeiros 

meses deste ano. Segundo a empresa, o crescimento é resultado de uma combinação entre 

aumento de volumes e elevação de preços nesse período. 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) 

totalizou R$ 362,7 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando aumento de 24,8% 

sobre os R$ 290,5 milhões de igual período de 2017.  

A margem Ebitda se elevou a 39,1%, com ganho de 3,4 pontos percentuais em relação ao 1º 

trimestre de 2017, principalmente como resultado da redução, como percentual da receita 

líquida, das despesas com marketing em 2,0 pontos percentuais e das despesas com vendas, 

gerais e administrativas em 0,6 ponto percentual nesse período, associada ao aumento da 

margem bruta em 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 

Fonte: Valor 

Voltar 

STJ define regras para oferta de medicamentos fora da lista do SUS 

Paciente só terá o pedido de remédio deferido pela Justiça se solicitar droga com registro da Anvisa e 
apresentar comprovantes médicos e de incapacidade financeira 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu nesta quarta-feira, 25, os critérios para que 

pacientes possam obter, via ação judicial, medicamentos que não constam na lista do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

De acordo com o tribunal, os juízes de todo o País só deverão deferir pedidos de 

medicamentos não incorporados ao SUS quando forem atendidas três condições: laudo médico 

fundamentado que comprove a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros 

tratamentos fornecidos pelo SUS; comprovação de incapacidade financeira do paciente de 

arcar com o custo do remédio prescrito;  e existência de registro da droga na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

As novas regras só valerão para os processos distribuídos a partir de agora. As ações que já 

estão em andamento não serão afetadas, de acordo com o STJ.   

A decisão determinou ainda que, após a conclusão de cada processo, "o Ministério da Saúde e 

a Comissão Nacional de Tecnologias do SUS (Conitec) sejam comunicados para que realizem 

estudos quanto à viabilidade de incorporação do medicamento pleiteado no âmbito do SUS". 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Em desaceleração, receita das farmácias sobe 6,2% no 1º tri 

Avanço nos três primeiros meses de 2016 foi de 15,5%, em 2017, de 10,4%.  

O setor farmacêutico faturou R$ 11 bilhões no primeiro trimestre de 2018, 6,2% a mais que 

no mesmo período do ano passado, segundo a Abrafarma (associação das redes de 

drogarias).  

O desempenho do setor foi menor que o esperado, apesar de ser um aumento, afirma Sérgio 

Mena Barreto, presidente da entidade. 

“Nós não gostamos desse número e estamos sem entendê-lo ainda. Mesmo com todas as 

notícias positivas da economia, o consumidor continua resistente”, diz ele. 
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O resultado dos ganhos até março de 2018 dá continuidade a uma desaceleração do setor. Em 

2016, o avanço nos três primeiros meses foi de 15,5%, em 2017, de 10,4%.  

“O reajuste dos produtos em anos anteriores foi superior, e isso impactou o resultado”, diz 

Alexandre Maeoka, diretor-executivo da rede de drogarias Nissei. 

Além do aumento menor, houve ainda queda de 1,2% no número de unidades dos artigos 

vendidos sob prescrição. “É estranho, porque eles são considerados essenciais”, afirma 

Barreto. 

As informações da associação mostram também uma alta nas vendas dos chamados não 

medicamentos, acima até dos remédios. 

“É sinal de retomada, pois esses artigos, que não são considerados obrigatórios, vendem mais 

quando o cenário [econômico] está melhor”, diz Maeoka. 

No interior paulista, contudo, as vendas desses itens sempre puxaram o desempenho, afirma 

Luiz Caramanti, presidente da rede Farma Ponte. “A concorrência com as grandes redes é 

forte, então precisamos diversificar.” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

 

 

 

 


