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Indústria farmacêutica quer atrair US$ 2 mi do Oriente Médio 

A Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi) e a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) preparam, para o final 

deste mês, encontro com empresários do Oriente Médio. A expectativa é atrair US$ 2 milhões 

em negócios para a indústria. O foco são países como Arábia Saudita, Turquia e Irã, de grande 

população e relação comercial já estabelecida com o Brasil. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Biotecnologia é desafio para farmacêuticas  

A falta de investimentos de laboratórios brasileiros no segmento, responsável por grande parte das 
inovações no mundo, ameaça a atividade no País, que ainda se apoia no modelo de genéricos 

A falta de investimentos em novas fórmulas pela indústria farmacêutica brasileira coloca em 

risco o futuro sustentável do próprio setor, principalmente em um cenário de avanço da 

biotecnologia, praticamente inexistente no País.  

“Globalmente, as inovações estão ocorrendo no setor da biotecnologia. Isso ameaça a fórmula 

de sucesso recente da indústria brasileira, pois mesmo quando as patentes perdem proteção, 

os laboratórios nacionais não têm competência para copiar”, aponta o sócio do Boston 

Consulting Group (BCG), Douglas Woods.  

De acordo com estudo realizado pela consultoria, nos últimos 15 anos os laboratórios 

nacionais cresceram por meio da cópia de produtos sintéticos que perderam a patente. 

Embora esse modelo seja bem sucedido, já se vislumbra um esgotamento. “Houve uma 

grande onda de produtos blockbusters [grandes marcas] perdendo suas patentes e surgiram 

cada vez mais novas moléculas pra explorar. Mas agora está ocorrendo uma saturação desse 

mercado, com cada fórmula tendo vários competidores”, relata. 

Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenérico) 

apontam crescimento de 11,78% no volume de unidades vendidas em 2017, resultado 

superior ao desempenho do mercado farmacêutico total, que fechou o ano com crescimento de 

5,73%. Esse bom resultado, mesmo em um período de crise econômica, faz com que os 

laboratórios sigam com o mesmo modelo. “Desenvolver novas moléculas requer investimentos 

e tecnologia. A engenharia de uma molécula já existente não necessita de grande inovação.” 

Para o CEO da Sanfarma, Luciano de Biagi, as empresas brasileiras deveriam ser mais ousadas 

em inovações. “Eu acredito que a Lei dos Genéricos é um divisor de águas no mercado 

brasileiro. Os laboratórios procuram buscar um mercado que já existe e não desenvolvem 

inovações, o que causa um acirramento da concorrência.” O executivo não vê perspectiva de 

mudança no curto prazo. “O modelo deve continuar até que as moléculas sem patente sejam 

exauridas.” 

O CEO da Aspen Pharma no Brasil, Alexandre França, indica que legislação e burocracia 

dificultam investimentos em inovação no País. “Existe dificuldade de importar amostras, que 

muitas vezes ficam retidas na alfândega. As multinacionais preferem desenvolver em 

laboratórios de outros países, é mais fácil e barato.”  

Ele explica que a Aspen possui um pequeno laboratório em sua sede, em Serra (ES), que 

desenvolve apenas extensões de medicamentos. “Nosso centro de pesquisa fica em Port 

Elizabeth, na África Do Sul. Descobrir uma molécula nova, só lá fora”, conta. 

Woods aponta como possível solução para o problema as empresas brasileiras entrarem no 

mercado do biossimilares. “Isso permitiria replicar a atual fórmula de sucesso dentro do 

mundo da biotecnologia. Existe uma corrida global para desenvolver os genéricos desta classe, 

conhecidos como biossimilares”, discorre Woods, ressaltando que esse é um processo muito 

mais complexo, custoso e demorado do que medicamentos de composição química. Ele 

acredita que a formação de consórcios entre laboratórios nacionais, com apoio do governo, 
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permitiria esse investimento e também o desenvolvimento de novas moléculas. “As empresas 

nacionais começaram a explorar esse campo. Mas ainda é muito incipiente. Um movimento 

único em nível nacional seria mais adequado.”  

Fonte: DCI 

Voltar 

Com fábrica em Suape, Aché dobrará capacidade 

A Aché lança hoje a pedra fundamental sua nova fábrica no complexo industrial de Suape, em 

Pernambuco. A unidade, que receberá investimento total de R$ 500 milhões, mais que dobrará 

a atual capacidade produtiva do laboratório, de acordo com a presidente da empresa, Vânia 

Nogueira. 

A executiva, que assumiu o comando há seis meses, diz que a primeira etapa do projeto deve 

ser concluída até março do próximo ano, com financiamento de R$ 230 milhões do BNDES. 

Trata-se da etapa responsável pela embalagem de produtos. A segunda parte da unidade em 

Suape, na qual ocorrerá fabricação de medicamentos sólidos com e sem prescrição médica, 

deve ser finalizada até 2021. "Ainda estamos em fase de negociação com o BNDES para obter 

o financiamento dessa segunda etapa", afirmou Vânia. 

Atualmente, a capacidade produtiva da Aché é de 500 milhões de unidades ao ano. Somente a 

nova fábrica terá capacidade de 700 milhões de unidades. O projeto faz parte do plano 

estratégico da empresa, elaborado em 2015, de dobrar seus volumes de produção a cada 

cinco anos. 

No ano passado, a companhia registrou alta de 10,4% na receita líquida, que atingiu R$ 2,96 

bilhões. Para este ano, disse a executiva, a empresa prevê mais um crescimento de 10%. O 

laboratório teve lucro de R$ 566 milhões em 2017, alta de quase 4% em relação ao ano 

anterior. Antes dos juros e dos impostos, houve um ganho de R$ 794 milhões, aumento de 

8,2%, resultado que foi impactado pelos investimentos em inovação - de cerca de 10% da 

receita por ano - e obras de preparação da nova fábrica, como a terraplenagem. 

O setor farmacêutico passa por um movimento de consolidação, mas, no Brasil, os maiores 

concorrentes ainda têm entre 6 % e 7% de participação de mercado. Com 6,72% do bolo, a 

Aché "não se vê na posição de ser comprada", afirmou a executiva. Segundo Vânia, as 

oportunidades de aquisição estão sempre sendo avaliadas na empresa, embora ela não 

vislumbre nenhuma no curto prazo. A última compra da empresa foi em 2016, da Nortis 

Farmacêutica, do Paraná. 

Com dívida bruta de R$ 174, 6 milhões e caixa de R$ 169 milhões, a empresa também não 

tem urgência de ir ao mercado de capitais captar recursos. "Hoje, IPO [oferta pública de 

ações] e aporte de fundos não são o nosso foco, não estão em discussão no momento. 

Dispomos de recursos para sustentar o nosso crescimento", afirma. "Os acionistas, mesmo em 

períodos de crise sempre mostraram disposição de investir", disse a executiva. Com sede em 

São Paulo, a Aché é controlada por três famílias. 

Em 12 meses, até o fim de março, o mercado farmacêutico brasileiro cresceu 5,8% em 

unidades e 12,2% em reais, segundo informações do setor. Envelhecimento da população, 

maior preocupação com prevenção e inovações da indústria mais do que compensaram o alta 

do desemprego nos últimos. 

Em relação à média do mercado, a Aché se privilegia de poder adotar uma política de 

descontos um pouco menos agressiva. Isso acontece porque apenas 10% do faturamento da 

empresa vem de medicamentos genéricos, que sofrem mais coma concorrência por ser um 

produto "comoditizado", além de ser alvo do desconto legal de 35% em relação ao preço do 

medicamento de referência.  

A Aché tem fábricas em Guarulhos (SP), São Paulo e Londrina (PR). A escolha por construir 

sua primeira unidade no Nordeste é estratégica para o mercado interno e externo. "O mercado 

farmacêutico nordestino cresce acima da média do nacional, é importante termos um 
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distribuição mais local", diz. Além disso, a empresa visa usar o Porto de Suape para importar 

alguns insumos e, principalmente, tentar alavancar as suas exportações, que hoje ainda 

representam uma fatia pouco relevante no negócio. No ano passado, as vendas da empresa 

para 20 países no exterior geraram uma receita de R$ 15 milhões. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Extrafarma sente desaceleração e evita guerra de preço 

O anúncio de mudanças no comando da Extrafarma, cadeia de farmácias da Ultrapar, ocorre 

num momento difícil para a controladora, e numa fase em que a varejista ainda busca se 

fortalecer no setor. Os resultados da Ultrapar decepcionaram o mercado dias atrás e, na rede 

de drogarias, a direção muda num período em que as vendas desaceleram e o lucro cai. O 

grupo também é dono da rede de postos Ipiranga e das empresas Ultragaz, Oxiteno e 

Ultracargo. 

A partir de 1º de junho, o diretor-superintendente da Extrafarma, André Covre, com quase 15 

anos na Ultrapar, e há três na liderança da rede, deixa a função e a companhia. Rodrigo 

Pizzinatto, de 41 anos, há quatro anos na Extrafarma, ocupará o cargo. É a primeira 

experiência de Pizzinatto à frente de uma varejista - ele está no grupo desde 2002. 

Segundo balanço da Ultrapar publicado na semana passada, a Extrafarma teve lucro antes de 

juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) próximo de zero de janeiro a março, o 

menor desde que a rede foi adquirida, no fim de 2013. O prejuízo operacional atingiu R$ 17 

milhões, uma alta de 70%. Os resultados foram afetados pelo crescimento mais lento nas 

vendas, verificado desde 2017. 

Despesas operacionais maiores, esperadas quando há um movimento acelerado de aberturas 

de lojas, também pressionaram os números. A Extrafarma tem inaugurado uma média de 100 

pontos ao ano desde 2016 - ao todo, possui pouco mais de 400 unidades no país. 

A receita bruta da rede cresce mais lentamente desde 2017, apesar do ritmo acelerado de 

inaugurações, que tende a "puxar" esse indicador. A expansão das vendas foi de 14% de 

janeiro a março deste ano - havia sido de 28% nos três primeiros meses de 2017. Nos 

trimestres seguintes, foi de 18%, 16% e 13%. Também há nessa conta o efeito da base de 

comparação mais forte do início de 2017. 

Outro indicador, a receita média por loja, apresentou queda. O analista Bruno Pascon, do 

Goldman Sachs, calculou em relatório uma receita média de R$ 1,27 milhão por ponto de 

venda da Extrafarma de janeiro a março, uma retração de 9% sobre igual intervalo de 2017. 

Já as vendas de lojas em operação há mais de um ano tiveram queda de 0,7%, versus um 

crescimento de 23% um ano antes. "O mercado desacelerou e todo o varejo tem sido afetado 

[...] A linha de higiene e beleza tem sentido mais", afirma Pizzinatto. 

Isso ocorre ao mesmo tempo em que a rede tem que manter aberturas para ganhar escala e 

ampliar mais rapidamente a diluição de despesas. "São dois movimentos paralelos, de um 

negócio com menos vigor e de uma busca nossa por crescimento e escala", diz Covre. 

Segundo ele, o plano de abertura de 100 pontos em 2018 está mantido. "Temos uma situação 

de caixa [como Ultrapar] que nos permite esse avanço, e sermos consolidadores num 

momento em que outras redes sentem mais", afirma. 

"Está todo mundo disputando venda e as margens estão sendo mais pressionadas [..] A 

expansão tem que continuar porque nosso 'driver' é escala. Sabemos que quanto mais rápido 

nos expandirmos, pior será o resultado, mas olhamos no longo prazo", acrescenta Covre. 

Sobre disputa por mercado, ele diz que " preço não é uma variável de diferenciação" da rede, 

indicando que não deve entrar em guerra de preços para manter volume vendido. "Entramos e 

nos posicionamos em patamares de preços médios na região em que começamos a operar", 

diz Pizzinatto, ao negar que a empresa esteja perdendo margem nas novas praças. 
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A margem bruta da rede foi 28,2% no primeiro trimestre, 31% um ano antes e 29% no fim de 

2017. 

Algumas dessas regiões são de alta competição, como o Estado de São Paulo, um dos três 

mercados que devem ser foco da companhia em 2018, ao lado de Pernambuco e Bahia, afirma 

o novo CEO. 

Na quinta-feira, um dia após a publicação dos números da Extrafarma, o diretor de 

planejamento corporativo do grupo RD (Raia Drogasil), Eugênio De Zagottis, disse para 

analistas, em teleconferência, que há redes no mercado que "estão tentando acelerar o 

crescimento, mas seus resultados são muito, muito difíceis". "Acabamos de ver ontem [dia 2 

de maio] um concorrente publicando números com zero de ebitda, e com crescimento de 

receita abaixo do crescimento das lojas", disse. 

Em 2017, a Extrafarma aumentou em cerca de um terço a sua base de lojas, de 300 para 

quase 400, e no mesmo intervalo as vendas brutas subiram 18%. 

Questionada sobre esses números, a Extrafarma afirma que tem ampliado o número de lojas 

maduras - pontos que passam a ter taxas de expansão menores - e tem ganhado participação 

de mercado num ritmo superior ao dos rivais. Pizzinatto diz que essa participação subiu de 

7,3% no primeiro trimestre de 2015 para 10,5% no início de 2018, segundo a IMS Health. O 

ganho ocorre pela expansão acima do mercado, afirma. Em 2017, o setor cresceu 9%. 

A Ultrapar informou a analistas na semana passada que está revisando para baixo 

investimentos nos negócios da companhia, sem detalhar a situação da Extrafarma. Analistas 

ressaltaram resultados da Ultrapar abaixo do previsto de janeiro a março, e um dos destaques 

negativos foi a rede Ipiranga. 

Nessa teleconferência, a direção da Ultrapar foi questionada sobre a saída de Covre e se a 

expansão da Extrafarma está mais lenta que o projetado. A empresa negou que a saída do 

executivo tenha relação com o desempenho da rede. "É um sabático que decidi fazer [..] 

quero me envolver mais num projeto educacional de ajuda a crianças carentes", disse Covre 

ao Valor. 

Com a expansão mais focada em São Paulo, Bahia e Pernambuco, a empresa não projeta 

entrada em novos Estados neste ano e ressalta que pode analisar eventuais propostas de 

compra de ativos, mas que esse não é o foco central. Segundo apurou o Valor, múltiplos de 

avaliação altos no varejo têm impedido a aquisição de negócios pelo país. A Extrafarma 

chegou a avaliar a compra de toda a Brasil Pharma anos atrás, mas divergências sobre preço 

impediram o acordo. A empresa não comenta. 

Fonte: Valor 

Voltar 

BNDES aprova R$ 252 milhões para fábrica de medicamentos em 
Pernambuco 

Fábrica, construída no Complexo de Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho, será a primeira de 

um grupo farmacêutico brasileiro no Nordeste 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de 

R$ 252,1 milhões para o início da primeira fase da construção de uma fábrica de 

medicamentos, no Complexo de Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho (PE).  

O financiamento equivale a 77,7% do investimento necessário à primeira etapa, a um custo de 

R$ 325,8 milhões, que deverá saltar para R$ 500 milhões ao final do projeto. A fábrica vai 

gerar cerca de 500 empregos qualificados e cerca de 2.500 empregos indiretos na região.  

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO 
fra@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 

DOCS - 2697279v_1  

 

BNDES aprovou empréstimo de R$ 252 milhões para o início da construção de uma fábrica de 
medicamentos, no Complexo de Suape (PE) 

 

Liderada pela Aché Laboratórios, será primeira fábrica de um grupo farmacêutico brasileiro no 

Nordeste.  

O apoio do BNDES também prevê investimentos sociais na comunidade como a utilização de 

mão de obra qualificada local, tanto na construção quanto na operação da fábrica. O 

lançamento da pedra fundamental da obra ocorreu nesta segunda-feira, 7. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Farmacêutica Takeda fecha acordo para comprar Shire por US$ 62 bilhões 

A japonesa Takeda Pharmaceutical fechou um acordo nesta terça-feira para adquirir a 

farmacêutica Shire por US$ 625 bilhões, a maior aquisição internacional feita por uma 

companhia japonesa. A Takeda vai pagar 49,01 libras esterlinas (US$ 66,53) por ação da 

Shire, em uma oferta que prevê o pagamento de US$ 30,33 em dinheiro e a entrega de 0,839 

de suas ações. 

A companhia tinha até hoje para apresentar uma proposta. O acordo, se concluído, deve criar 

uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, com uma receita combinada de US$ 30 

bilhões. 

As ações da Takeda fecharam o dia com valorização de 3,99% na bolsa de valores de Tóquio, 

mas acumulam queda de mais de 16% desde o final de março, quando anunciou a intenção de 

comprar a Shire. Alguns investidores estão preocupados que a empresa aumente muito sua 

dívida para financiar o acordo. A agência de classificação Moody’s alertou no mês passado que 

a aquisição pode levar a um rebaixamento “em vários degraus” da nota de crédito da Takeda, 

atualmente em ‘A’. 

Por outro lado, analistas afirmam que a Takeda precisava fazer uma aquisição internacional, 

dado que o mercado japonês de remédios é altamente regulado. Com a Shire, a companhia 

terá acesso a consumidores nos Estados Unidos e na Europa, além de um portfólio de novos 

medicamentos, que deve compensar a perda de patentes de seus atuais produtos. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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AstraZeneca acelera lançamentos no Brasil 

Uma das maiores farmacêuticas do mundo, a anglo-sueca AstraZeneca desenhou uma 

estratégia para crescer em ritmo forte no Brasil. Uma das principais metas é elevar o número 

de pacientes atendidos no país, de 3,3 milhões atualmente para 5,5 milhões até 2025. Para 

chegar a essa população, a multinacional pretende ampliar presença no mercado público de 

saúde e, nos próximos três anos, lançar localmente ao menos 10 medicamentos. 

Investimentos em capacidade também é uma das opções. 

Em entrevista ao Valor, o presidente da AstraZeneca Brasil, Fraser Hall, mostra otimismo com 

o desempenho do mercado farmacêutico doméstico, a despeito da desaceleração sentida por 

alguns segmentos específicos do setor durante a crise econômica. No país, as vendas do 

laboratório cresceram 12% em 2017, com destaque para novas áreas, entre as quais imuno-

oncologia, em linha com a taxa de expansão média da indústria. 

"Em 2018, vemos a mesma tendência. Não temos sido afetados por uma eventual 

desaceleração", disse o executivo, acrescentando que ainda não está claro como o cenário 

eleitoral pode afetar - e se vai afetar - o desempenho do setor.  

Para alcançar a meta de pacientes atendidos até meados da próxima década, a companhia 

aposta na combinação de lançamento de medicamentos de prescrição em oncologia, doenças 

metabólicas e cardiovasculares e sistema respiratório e maior presença no mercado público, 

onde há grande oportunidade de crescimento. 

No campo dos lançamentos, as novidades começam a chegar ao mercado brasileiro já neste 

mês, em imuno-oncologia com o Imfinzi (durvalumabe). Em julho, outro novo medicamento 

deve estar disponível. No que tange à venda de terapias ao governo, a farmacêutica quer 

maior presença nos hospitais públicos. "O mercado vai continuar crescendo, especialmente 

algumas áreas muito expostas a governo", afirmou. 

Para atender ao crescimento das vendas, a AstraZeneca, que opera uma fábrica em Cotia 

(SP), pode ampliar a capacidade local. Hoje, seis linhas terapêuticas são embaladas no país. 

"Estamos avaliando a oportunidade de trazer uma nova linha", afirmou Fraser. A decisão 

deverá ser tomada nos próximos três ou quatro meses, com execução do projeto nos 

próximos dois anos. No mundo, a companhia teve receitas de US$ 22,5 bilhões em 2017, uma 

queda de 2%. Para este ano, porém, a previsão é de recuperação das vendas de 

medicamentos, com alta de "um dígito baixo" nessa linha. O Brasil integra a divisão de 

mercados emergentes da multinacional, junto com China e Rússia. Esses países respondem 

por cerca de 30% das vendas globais, um ponto percentual abaixo do maior mercado para a 

farmacêutica no mundo, os Estados Unidos. 

Assim como outras "big pharma", a AstraZeneca também tem feito uma revisão de portfólio 

com vistas a reduzir a exposição ao mercado de cuidados primários e se concentrar e buscar 

terapias cada vez mais específicas e biológicas em certas áreas, no seu caso oncologia, 

doenças cardiovasculares, metabólicas e renais e respiratórias. 

Nesta semana, a farmacêutica anunciou que vai vender os direitos do medicamento Seroquel, 

usado no tratamento da esquizofrenia e doença bipolar, à Luye Pharma por US$ 538 milhões. 

O acordo abrange licenças no Reino Unido, China, Brasil, Austrália, Coreia do Sul e alguns 

outros países. No ano passado, a companhia investiu globalmente US$ 5,9 bilhões em 

pesquisa e desenvolvimento e tem 144 projetos de desenvolvimento clínico em andamento. 

Conforme Fraser, há intenção de trazer mais pesquisas clínicas para o Brasil. "Ao trazer mais 

pesquisas, também se estimula a inovação", afirmou. 

Além disso, a iniciativa vai ao encontro do plano da farmacêutica, o de construir uma robusta 

base de dados de pacientes no país. A análise mais acurada dessas informações será usada 

como guia para futuros lançamentos. 

Fonte: Valor 

Voltar 

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO 
fra@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 

DOCS - 2697279v_1  

Preços de remédios sobem 1,52% em abril, maior impacto sobre IPCA 

Os remédios ficaram 1,52% mais caros em abril, após o governo autorizar o reajuste dos 

medicamentos no país. Esses produtos desempenham, assim, o maior impacto individual 

sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 0,22% em abril, 

conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A contribuição para o resultado do mês foi de 0,05 ponto percentual. 

Em março, o governo brasileiro autorizou aumento de até 2,84% nos preços dos 

medicamentos neste ano. Pela resolução publicada no Diário Oficial da União, os reajustes 

variam em três faixas dependendo da medicação. 

Os planos de saúde, por sua vez, avançaram 1,06% na passagem de março para abril. 

Com o resultado, a inflação do grupo Saúde e cuidados pessoais — no qual os medicamentos e 

planos estão inseridos — saiu de uma alta de 0,48% em março para 0,91% em abril. O grupo 

contribuiu com 0,11 ponto para a inflação do mês.  

Fonte: Valor 

Voltar 

Ministro da Saúde quer distribuir mais remédios gratuitos 

Ideia é aumentar de 26 para 42 o número de medicamentos sem custo ofertados pelo programa federal 
Farmácia Popular; indústria é contrária 

 O Ministério da Saúde estuda uma nova mudança no programa Farmácia Popular, que 

envolve a distribuição de remédios sem custo para o cidadão. Uma das propostas é estender a 

gratuidade para os 42 produtos que fazem parte do programa. Hoje, 26 deles já são 

distribuídos sem nenhum custo para o consumidor. As alterações, no entanto, são criticadas 

pelo setor farmacêutico.  

A estratégia de estender a gratuidade para todo o Farmácia Popular tem como objetivo 

permitir que os gastos do programa possam ser levados em consideração para o cálculo do 

mínimo que tem de ser investido pela União para a área da Saúde. Hoje, como em 16 

produtos há copagamento do consumidor, que arca com 10% do preço do produto. No 

formato atual, a verba destinada para o programa não pode ser considerada como gasto em 

saúde.  

A extensão da gratuidade para outros 16 medicamentos seria ainda uma alternativa para a 

pasta tentar compensar o crescente gasto com o programa. O raciocínio é: se o investimento 

é inevitável, que ele possa, pelo menos, ser considerado como gasto em saúde. 

Ao mesmo tempo, a pasta quer reduzir os custos. Cálculos do setor produtivo indicam que o 

gasto com o Farmácia Popular cresceu 274% entre 2011 e o ano passado. Segundo o 

ministério, dos R$ 2,8 bilhões do Farmácia Popular, apenas R$ 1,2 bilhão é investido na 

compra de medicamentos. Cerca de R$ 800 milhões são usados para pagar impostos e os R$ 

800 milhões restantes, para pagar o setor varejista.  

No Farmácia Popular, farmácias credenciadas podem vender remédios contidos em uma lista 

preparada pelo ministério com descontos de 90%. Alguns medicamentos para asma, 

hipertensão e diabetes são dados de forma gratuita. O valor da diferença ou o preço total, no 

caso dos remédios gratuitos, é pago pelo Ministério da Saúde. O problema é que, com essa 

transação, o governo acaba arcando indiretamente impostos que o setor varejista paga para 

Estados.  

Para tentar evitar esses impostos, a alternativa estudada é que a própria pasta se encarregue 

de fazer a compra para distribuição nas farmácias credenciadas. A ideia se assemelha a que 

foi cogitada pelo ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB), mas arquivada por esbarrar em 

problemas jurídicos.  
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Desde a criação do programa federal, em 2004, a lista de medicamentos saltou de 112 para 

667. Os remédios cobertos por gratuidade passaram de 10 para 26. A iniciativa é um dos 

programas federais de saúde com mais popularidade na classe média.   

Sondagem. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, já começou a sondar o setor produtivo. O 

presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

(Sindusfarma), Nelson Mussolini, avisou ser contrário. “A coparticipação existe em todos os 

países e evita desperdícios.”   

“Hoje, todos podem participar do programa. Basta ter uma receita, seja de médico particular 

ou da rede pública”, observa o Sérgio Mena Barreto, da Associação Brasileira da Rede de 

Farmácia e Drogaria (Abrafarma). “A mudança é insustentável. Vai haver descredenciamento 

em massa assim que farmácias esgotarem seus estoques e tiverem de fazer novas compras. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Cada um com o seu remédio 

Apesar de, no debate público no Brasil, o envelhecimento da população ser um fenômeno 

muitas vezes percebido apenas como ampliação de despesas, seja na saúde, seja na 

Previdência Social, a dinâmica demográfica é também fonte de geração de riqueza na 

economia. Vários setores começam a sentir os efeitos da transformação na estrutura de 

consumo das famílias, agora com mais idosos e menos crianças. 

Uma das indústrias mais suscetíveis à economia da longevidade é a farmacêutica. Nos últimos 

20 anos, o envelhecimento populacional fomentou a expansão de um segmento sempre 

identificado como alternativo ou de nicho: o dos medicamentos manipulados ou 

personalizados. 

A principal causa dessa ascensão, verificada em inúmeros países, é a heterogeneidade da 

população idosa. Ninguém envelhece do mesmo jeito e, portanto, isso amplia o desafio da 

indústria farmacêutica tradicional de fabricar um produto capaz de atender de forma linear a 

pacientes com necessidades específicas. Assim como a tendência de customização espalhou-se 

pela cesta de compras do consumidor do século XXI - de apartamentos à moda, de 

automóveis à alimentação -, o envelhecimento fez essa exigência surgir com força nos 

medicamentos. Cada pessoa idosa quer o seu remédio, e o aumento das vendas dos 

personalizados já provoca ciúmes na poderosa indústria farmacêutica tradicional.  

Nos últimos cinco anos, o número de farmácias magistrais no Brasil cresceu cerca de 15%, 

somando 7,2 mil estabelecimentos, sendo 2.599 só no Estado de São Paulo, segundo dados do 

Conselho Federal de Farmácia (CRF). É quase 10% do total de farmácias do país (74,5 mil). O 

envelhecimento da população empurrou a indústria de personalizados para novos produtos, 

como cosméticos e suplementos alimentares. De acordo com o panorama setorial da 

Associação das Farmácias Magistrais (Anfarmag), essa estratégia possibilitou um aumento de 

faturamento em 39% das farmácias, em 2016, e 34% delas mantiveram a mesma receita 

bruta do ano anterior. Houve queda em apenas 27%. 

"Antigamente havia muita desconfiança, mas hoje esse segmento se profissionalizou muito, é 

altamente regulamentado e não nos preocupa em termos de quantidade ou qualidade em 

relação à saúde pública ou desempenho profissional", afirma Antônio Pereira Filho, do 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O número de autuações de médicos, por ano, 

pelo Cremesp é de 20 a 30. Mesmo assim, as irregularidades dizem respeito a bonificação do 

profissional - uma infração ética -, e não a fatores de risco para o paciente. "A prescrição de 

fórmulas magistrais é antiga, remete à Idade Média. Agora, o envelhecimento nos faz retornar 

a isso porque é mais fácil para um idoso manipular uma fórmula do que tomar 6, 7 e até 10 

remédios por dia. Melhora muito a adesão ao tratamento", explica. 

Em 30 anos no setor, a farmacêutica Regina Stela Schaefe Guedes, formada pela Universidade 

de São Paulo, acompanhou a evolução do mercado nessas décadas. Em 1994, ela adquiriu a 
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Almofariz, com duas lojas em São Paulo. "O crescimento do setor decorre de um alto padrão 

de controle, rastreabilidade dos componentes utilizados, normas. É um processo tão seguro 

quanto o da indústria", afirma. Regina tem o típico perfil dos empresários do setor de 

magistrais, no qual 71% dos estabelecimentos são comandados por mulheres, segundo a 

Anfarmag. Mais de 60% dos proprietários têm até duas lojas e 94% são empresas pequenas 

(recolhem o Simples). Em 88% o farmacêutico é o dono da farmácia. 

Isso explica o baixo número de autuações do CRF por ausência desse profissional nos 

estabelecimentos. Nos últimos três anos, a média anual é de 21 infrações no universo de 

2.599 estabelecimentos paulistas. "O envelhecimento é um grande fator. Essa característica 

de proximidade do dono, do farmacêutico, proporciona uma interação direta e diferencial com 

o cliente idoso, que vai à loja para conversar e acaba até revelando coisas que não diz ao 

médico, estabelecemos outra relação", conta. A economia da longevidade é a responsável por 

Regina, a partir deste ano, deixar o perfil padrão do farmacêutico magistral. Ela está 

comprando outras três farmácias de uma vez só, tornando-se uma rede. 

O aumento do mercado brasileiro atrai investimentos nacionais e estrangeiros. Embora os 

números sejam fornecidos pelos fabricantes, por falta de auditoria oficial eles são compatíveis 

com os números oficiais do varejo. A brasileira Galena, líder no segmento no país, informa que 

teve crescimento de 16% no ano passado e de 22,5% no mercado de suplementos 

alimentares e nutracêuticos, possibilitando mitigar dificuldades do passado. "Não tem crise no 

nosso mercado, e o envelhecimento ajudou muito nisso porque agora se busca mais saúde 

preventiva com a longevidade", afirma Claudia Coral, diretora da Galena. 

Segundo ela, o crescimento poderia ser maior se houvesse mais informação para o cliente e, 

sobretudo, para o médico. 

Esse tem sido o maior investimento da indústria. "O medicamento magistral tem como fonte a 

própria natureza, e é impossível encontrar prevenção em produto sintético", afirma. 

É o mesmo argumento do farmacêutico espanhol Rafael Padilla, que acaba de deixar a 

liderança da América Latina da Fagron, multinacional belga-holandesa, para assumir o 

comando mundial da empresa líder em todo o planeta. A Fagron está presente em 30 países e 

tem produtos comercializados em mais de 60. "O medicamento magistral trabalha com o 

conceito de homeostase, ou seja, tem uma visão holística, integrativa, isso é impossível para o 

produto sintético", diz.  

Padilla vê o magistral muito próximo da medicina ortomolecular e da medicina chinesa. "É algo 

semelhante a alimentação, a gastronomia", compara. 

No ano passado, a Fagron registrou um faturamento líquido de R$ 368 milhões e R$ 450 

milhões brutos, crescimento de 8% em relação a 2016. Em volume, segundo Padilla, o 

aumento foi de 20%. Há dez anos no Brasil, o grupo Fagron investe em um crescimento 

orgânico e também por fusão e aquisição, e soma hoje seis empresas além da marca mãe 

(Infinity Pharma, Floren, Via Farma, Fagron Technologies, All Chemistry e Fagron Berrini), 

além da fábrica em Anápolis (GO). A compra de empresas médias e startups somou R$ 291 

milhões e mais R$ 60 milhões foram investidos em marketing, eventos e pessoal 

especializado. 

"Vamos continuar a crescer porque temos uma boa expectativa no mercado brasileiro e bom 

background da estrutura de inovação montada lá fora", diz Ivan Maróstica, brasileiro que 

substituiu Padilla na liderança latino-americana do grupo.  

As demandas do envelhecimento guardam relação estreita com o crescimento da Fagron. Um 

dos produtos mais bem-sucedidos da empresa é destinado ao Distúrbio Androgênico do 

Envelhecimento Masculino (Daem), que causa declínio de energia e memória, depressão e 

disfunção erétil. A atuação em nichos específicos do envelhecimento é uma estratégia adotada 

pela indústria magistral - seja patologia séria, seja prevenção, seja estética. "O consumidor 

moderno busca individualização. A longevidade abre a perspectiva de que a prevenção 

começará mais cedo e vai durar mais tempo de consumo", afirma Marco Fiaschetti, diretor-
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executivo da Anfarmag. Desde 2000, lembra Fiaschetti, o mercado viveu uma evolução sob as 

normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). São mais de 300 normas que 

provocaram a profissionalização e estão transformando um nicho em segmento robusto. Essa 

perspectiva, segundo ele, ampliará a média anual de faturamento de R$ 5 bilhões que as 

farmácias magistrais registraram nos últimos anos. 

A concorrência ainda é entre Davi e Golias, mas esses números começam a causar ciúmes na 

indústria farmacêutica tradicional. O principal elemento nessa concorrência é o tempo, e não o 

valor. Enquanto o segmento de magistrais tem autorização para utilizar um grande leque de 

componentes sem a necessidade de registrar as fórmulas na Anvisa ou por patente, a 

indústria tradicional precisa cumprir esse procedimento devido a abrangência do produto (de 

massa) ou dos elementos químicos utilizados nas fórmulas, além da proteção da propriedade 

intelectual. "Esse segmento está crescendo muito, e nós vemos com preocupação, temos 

alertado a Anvisa sobre o risco do ponto de vista sanitário", afirma Nelson Mussolini, 

presidente-executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo (Sindusfarma). "A fiscalização das farmácias, se não é inexistente, é precária." 

Na opinião de Mussolini, a Anvisa faz exigências na produção da indústria farmacêutica, como 

uso de água, ambiente de produção, fornecedores, importação e, sobretudo, utilização de 

alguns insumos, que negligencia com os medicamentos magistrais. "A concorrência com os 

magistrais é uma concorrência desleal. Há tempos colocamos esse problema para a Anvisa, 

nós cumprimos as regras", diz. 

Segundo a Anvisa, não há nenhuma discussão sobre esse mercado no momento, além da 

regulamentação vigente. À insatisfação com o peso da concorrência soma-se o problema de 

rentabilidade do setor farmacêutico tradicional nos últimos anos, em média de 11% (nominal, 

sem descontar a inflação). O crescimento em volume, do ano passado, foi de apenas 4,5%. "O 

mercado de manipulados já atua em escala industrial, faz estoque, visita médico. A regulação 

para eles não é tão rígida, portanto atuam num tempo mais curto para fabricar esses 

produtos", afirma Mussolini. 

O segundo fator a acirrar a concorrência é o preço. Na indústria farmacêutica tradicional, 75% 

dos medicamentos têm preço controlado pelo governo. "Temos tido um percentual de reajuste 

abaixo da inflação. Isso reduz a rentabilidade do setor e limita os investimentos e a inovação", 

afirma Mussolini. No setor de magistrais ou personalizados, o preço pesa menos. "Nem 

sempre é mais barato, mas é competitivo porque o medicamento magistral trabalha com 

outros atributos, como o fato de ser natural, individualizado, integrativo", afirma Padilla. "É 

uma briga grande com a indústria tradicional, grande e política. O fato de nossas fórmulas não 

exigirem registro como os outros é tecnicamente justificável", afirma Cláudia Coral. 

As fórmulas magistrais seguem as exigências de um formulário nacional ou internacional 

reconhecido pela Anvisa. Muitas vezes o embate chega ao Congresso Nacional, onde ocorre 

uma das principais batalhas para proibir a atuação dos magistrais ou o uso de alguns insumos, 

acusados de causar malefícios à saúde, como os anorexígenos. Na maioria das vezes, porém, 

a guerra ocorre na Anvisa. Uma das questões foi a publicidade dos medicamentos e das 

farmácias magistrais. A questão fez a Anvisa editar uma resolução, em 2008, e uma cartilha 

sobre o tema. 

A mudança de comportamento das pessoas diante do fenômeno da longevidade, porém, é o 

grande aliado do mercado de magistrais. Envelhecimento saudável, bem-estar, desintoxicação 

e alimentação natural são conceitos cada vez mais presentes nos consultórios médicos e 

"ninguém quer se encher de remédio", como se repete por todos os lados. "Toda a minha 

prescrição se dá com medicamentos manipulados ou individualizados", afirma o nutrólogo 

Theo Webert, 

especializado em prevenção e qualidade de vida. "A junção de alguns ativos é cada vez mais 

eficaz. A longevidade estimula o menor uso de medicamentos em busca de uma vida mais 

saudável pelo maior tempo possível." 
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O sinal da estreita correlação entre o envelhecimento populacional e o segmento de magistrais 

são as especialidades médicas que mais prescrevem esse tipo de medicamento. Em primeiro 

lugar, dermatologistas (70%), seguidos de ortopedistas (27%, sobretudo para artrite e 

artrose), endocrinologistas (25%), nutricionistas (23%) e cardiologistas (22%), segundo 

pesquisa da Anfarmag. Esse quadro segue a tendência de países mais envelhecidos que o 

Brasil, onde esse mercado também tem crescido, como Alemanha (20%), Polônia (7%), 

República Tcheca (20%) e Holanda (7%), segundo dados da Fagron. 

O Brasil tem hoje 14,4% de sua população com mais de 60 anos, e as projeções do IBGE dão 

conta de o país atingir em torno de 30% em 2050. A evolução de um nicho como o dos 

medicamentos personalizados é apenas um exemplo das transformações suscitas pela nova 

dinâmica demográfica que transformará "todos os setores da economia", como afirma o 

relatório Growing Europe Silver Economy (Desenvolvendo a Economia da Longevidade da 

Europa), publicado pela Comissão Europeia, em 2015. Vários setores já perceberam que o 

novo perfil demográfico do país é uma fonte de geração de valor. Mas, como sempre, é preciso 

estar sensível para essa grande revolução. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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