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Mercado farmacêutico poderá ter alta de até 9%  

O segmento farmacêutico poderá crescer entre 8% e 9% neste e no próximo ano, segundo 

uma análise do mercado e uma pesquisa de expectativas das empresas do setor. Apesar das 

indefinições políticas e econômicas, as companhias ainda acreditam que o ambiente de 

negócios em 2018 será melhor do que o do ano passado. 

De acordo com uma pesquisa da IQVIA, 50% das empresas pretendem lançar mais de quatro 

produtos e 47% planejam expandir a força de vendas. Os dados são confirmados por um 

estudo feito pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo 

(Sindusfarma), onde 70% dos entrevistados disseram pretender aumentar a força de vendas e 

investir em treinamento e marketing. 

“Este tipo de intercâmbio de informações enriquece uma discussão sobre busca de 

performance, redução de custos e melhoria operacional dos negócios; isso é hoje o foco da 

indústria, da distribuição e do varejo e quanto mais se conseguir integrar esses três players 

frente ao mesmo desafio, todo mundo vai ganhar”, diz o vice-presidente da consultoria Close-

Up, Paulo Paiva. 

Fonte: Guia da Farmácia 

Voltar 

Estudo alerta para remédios que têm depressão como efeito colateral 

Analgésicos, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, antiácidos, anticoncepcionais. Os armários, 

mochilas e bolsas de brasileiros e brasileiras estão cheios de medicamentos de uso comum, 

muitos deles vendidos sem receita médica, que consomem regularmente e 

concomitantemente, numa situação conhecida como polifarmácia. 

Mas, além de seus esperados resultados benéficos, muitos destes remédios podem provocar 

efeitos indesejados que escapam à atenção tanto de médicos quanto de pacientes. E um dos 

mais negligenciados entre eles é a depressão, como mostra estudo publicado nesta terça-feira 

no periódico científico “Journal of the American Medical Association” (Jama). 

Na pesquisa, cientistas da Universidade de Illinois em Chicago analisaram dados de mais de 

26 mil americanos participantes de um amplo levantamento de longo prazo sobre os hábitos 

de saúde e nutrição da população dos Estados Unidos realizado entre 2005 e 2014, incluindo 

os medicamentos que tomavam. Destes, eles identificaram 203 remédios que têm entre seus 

possíveis efeitos colaterais relatados em bula depressão ou pensamentos suicidas. 

E cruzando estas informações com relatos de sintomas de depressão também constantes do 

levantamento, os pesquisadores descobriram que os que tomavam um ou mais destes 

medicamentos têm um risco muito maior de sofrer com o transtorno de humor. 

Segundo eles, enquanto a prevalência de depressão entre os que não consumiam nenhum 

desses remédios no período do estudo foi de 4,7%, entre os que tomavam ao menos um deles 

essa taxa foi para 6,9%, subindo para 9,5% no caso de uso de dois e chegando a 15,3% na 

polifarmácia de três ou mais, em cálculos que já levaram em consideração outros possíveis 

fatores de risco para a depressão, como sexo, idade, etnia, estado civil, emprego ou 

desemprego, nível educacional, renda, índice de massa corporal e outras condições crônicas 

de saúde. 

"A mensagem básica deste estudo é que a polifarmácia pode levar a sintomas de depressão e 

que pacientes e profissionais de saúde devem estar alertas para o risco de depressão trazido 

por todos estes tipos comuns de remédios, muito deles disponíveis sem prescrição médica", 

destaca Dima Qato, professora da universidade americana e líder da pesquisa.  

"Muitas pessoas podem ficar surpresas em saber que suas medicações, apesar de nada terem 

a ver com humor, ansiedade ou qualquer condição normalmente associada com a depressão, 

podem aumentar seu risco de sofrer com sintomas de depressão e acabar resultando em um 
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diagnóstico de depressão. E é uma situação de risco mais alto para a depressão que também 

está se tornando mais comum", acrescenta o estudo. 

Isso porque, como o levantamento que serviu de base para a pesquisa teve ciclos bienais de 

coleta de dados, os cientistas também puderam observar uma tendência de aumento no 

consumo individual ou concomitante de vários dos medicamentos da lista com depressão ou 

pensamentos suicidas entre seus potenciais efeitos colaterais do período inicial, 2005-2006, 

para o final, 2013-2014. 

No total, a proporção dos que tomaram pelo menos um destes remédios de forma regular 

subiu de 35% no primeiro ciclo do levantamento para 38,4% no último, enquanto a 

prevalência da polifarmácia de três ou mais deles foi de 6,9% para 9,5% na mesma 

comparação. 

Já entre as diferentes classes de medicamentos que trazem em suas bulas alertas sobre 

depressão, a que teve maior elevação no consumo foi a dos antiácidos inibidores de bombas 

de prótons ou antagonistas H2, como omeprazol e ranitidina, respectivamente, cuja 

prevalência de uso foi de 5,4% para 9,5% entre o início e o fim do levantamento.  

"As pessoas não só estão usando cada vez mais estes remédios individualmente como 

simultaneamente, mas poucas destas drogas trazem alertas (sobre risco de depressão) nos 

seus rótulos", diz Qatro. "Então, até que tenhamos soluções públicas ou sistemáticas para 

isso, cabe aos pacientes e profissionais de saúde ficarem alertas para este perigo. E apesar de 

o estudo ter sido feito com dados de americanos, a situação no Brasil deve ser semelhante ou 

até pior", avalia o psiquiatra Fernando Portela Câmara, integrante da Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP). 

Isso porque aqui não só a depressão é um transtorno comum – dados da Organização Mundial 

de Saúde indicam que o país tem a quinta maior prevalência do problema no mundo, de 5,8% 

– como a automedicação é uma prática generalizada, o que aumenta o risco de polifarmácias 

que a tenham como efeito colateral. "Este estudo mostrou o que já sabíamos ou 

desconfiávamos há tempos na prática clínica, é algo que está acontecendo agora", afirma 

Câmara. 

"E também representa mais um perigo da nossa cultura da automedicação, consequência 

principalmente da falta de assistência, seja no SUS [Sistema Único de Saúde], seja por meio 

dos planos de saúde. São pessoas tomando quilos e mais quilos de remédios do nada, numa 

enorme quantidade de medicações diferentes com frequência e interações importantes que 

somadas à predisposição, idade e condições psicossociais tornam estes efeitos colaterais mais 

um fator numa equação que só pode piorar a situação". 

Câmara, no entanto, alerta que não é para as pessoas deixarem de tomar os remédios de uso 

contínuo que necessitam, como os anti-hipertensivos, só porque têm a depressão entre seus 

potenciais efeitos colaterais. "Afinal, uma hipertensão fora de controle pode matar", lembra. 

"O que precisamos é de uma modificação das bulas para destacar este tipo de informação, 

para que tanto pacientes quanto prescritores fiquem mais atentos a estes possíveis efeitos 

colaterais no humor de remédios que aparentemente não têm relação com isso. E também 

não basta que uma pessoa vá ao médico, seja atendida, saia com uma receita e pronto, 

problema resolvido. É preciso que haja um acompanhamento posterior, de forma que o 

médico possa detectar este tipo de ocorrência e ajuste ou mude a medicação em função disso, 

ou então encaminhe o paciente para um psiquiatra". 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Primeiro remédio derivado da maconha é aprovado nos EUA 

Epidiolex será usado para tratar dois tipos raros mas severos de epilepsia infantil 

As autoridades americanas aprovaram nesta segunda-feira, 25, o primeiro medicamento 

derivado da maconha para a venda no país. O Epidiolex será usado para tratar dois tipos raros 

mas severos de epilepsia infantil.  

O medicamento usa canabidiol purificado, o CBD, que é um dos mais de 80 componentes 

ativos da planta Cannabis. “Este é um importante avanço médico”, anunciou Scott Gottlieb, da 

Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês). “Mas também é 

importante notar que esta não é uma aprovação da maconha ou de todos os seus 

componentes. É a aprovação de um medicamento específico de CBD para um uso específico”, 

acrescentou.  

O medicamento foi aprovado para ser usado contra a Síndrome Lennox-Gastaut e a Síndrome 

Dravet em pacientes de 2 ou mais anos. A Agencia Europeia de Medicamentos atualmente 

revisa o uso do Epidiolex para tratar esses casos e uma decisão está prevista para o próximo 

ano. A efetividade foi estudada em três testes aleatórios que envolveram 516 pacientes com 

uma das síndromes, a fim de comparar o uso do medicamento com o de um placebo.  

Antes que o remédio possa ser comercializado, a FDA deve reclassificar o CBD, considerada 

uma droga com alto risco de abuso e sem valor médico porque deriva da maconha. Espera-se 

que este procedimento seja realizado em 90 dias, segundo a GW Pharmaceuticals, que 

comercializará o remédio por meio de sua subsidiária, a Greenwich Biosciences.  

A Agencia Europeia de Medicamentos atualmente revisa o uso do Epidiolex para tratar 

convulsões vinculadas às síndromes LGS e Dravet e uma decisão está prevista para o próximo 

ano.  

A efetividade do Epidiolex foi estudada em três testes aleatórios que envolveram 516 

pacientes com uma das síndromes, a fim de comparar o uso do medicamento com o de um 

placebo.  

Brasil. Em 2017, a Cannabis foi incluída na lista de plantas medicinais da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), o que abriu caminho para que a planta possa integrar a 

farmacopeia brasileira, publicação que detalha como sua fabricação deve ser feita, e para que 

fabricantes peçam registro de medicamentos. Em julho, a Anvisa deve iniciar o debate sobre a 

regulamentação do plantio da maconha para fins de pesquisa ou para fabricação de remédio.  

Esclerose. Em janeiro do ano passado, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento com 

substâncias derivadas da maconha. Registrado como Mevatyl, é indicado para o controle de 

sintomas da esclerose múltipla em pacientes que não respondem a outros tratamentos. 

Também já é permitido importar produtos à base de canabidiol, em associação com outros 

canabinoides.  

Fonte: Estadão 

Voltar 

Abbott acelera ritmo de lançamentos no Brasil 

Com o objetivo de manter a operação brasileira no grupo das dez maiores afiliadas no mundo, 

a Abbott acelerou o ritmo de lançamentos no país e tem buscado maior aproximação com o 

consumidor. No ano passado, elevou a sete o número de novos produtos introduzidos no 

mercado brasileiro, contra uma média de um ou dois por ano entre 2012 e 2016. Em 2018, a 

intenção é repetir esse desempenho e, a partir de 2020, lançar anualmente pelo menos dez 

produtos e tecnologias, disse ao Valor o gerente geral da Abbott Brasil, Juan Carlos Gaona. 

Esse resultado será possível graças também ao aporte de R$ 20 milhões em um centro de 

desenvolvimento farmacêutico no Rio de Janeiro, junto à fábrica de Jacarepaguá. Inaugurado 

em 2016, o centro, onde a companhia se dedica ao desenvolvimento de produtos adequados 
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às necessidades locais e produz dossiês que serão submetidos à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), deve chegar à plena operação em 2020. 

Saúde mental, cardiologia, ginecologia, gastroenterologia e doenças respiratórias estão no 

foco da operação local. 

"Esperamos ver um progresso interessante de lançamentos em 2018. O mercado de saúde 

passa por uma dinâmica não muito positiva, mas é resiliente", disse Gaona. 

Embora o mercado não demonstre o mesmo vigor de anos anteriores, a operação local da 

Abbott segue registrando vendas acima do projetado, com o desempenho melhor do que o 

previsto de produtos lançados recentemente - em 2017, por exemplo, a empresa lançou no 

país a primeira lactase mastigável para pessoas com intolerância à lactose (LacLev).  

Em maio, enquanto o mercado farmacêutico nacional cresceu 6,9% em reais, as vendas do 

laboratório americano subiram 8,5% na comparação anual. Para o ano, a expectativa é de 

crescimento de 9% a 10% do mercado, já que o desempenho no mês passado parece ter sido 

pontual e não indicativo de uma tendência, na avaliação do executivo. Na companhia, as 

vendas de medicamentos devem crescer acima desse percentual. 

As receitas da Abbott no Brasil, que no ano passado totalizaram R$ 1,7 bilhão, estão 

distribuídas de maneira equilibrada em quatro áreas de negócio: farmacêutica, nutrição, 

diagnósticos e dispositivos médicos. No mundo, as vendas da unidade Farma estão restritas 

aos mercados emergentes, que têm peso relevante nos negócios internacionais. Da receita 

global de US$ 27,4 bilhões no ano passado, 65% vieram de mercados fora dos Estados Unidos 

- em 2012, houve a separação do negócio de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos 

em uma nova empresa, a AbbVie. 

Além do investimento direto no país, a operação local da Abbott cresceu na esteira de duas 

aquisições globais anunciadas entre o fim de 2016 e o ano passado. A primeira foi a da St. 

Jude Medical, que opera uma fábrica de última geração de válvulas cardíacas em Belo 

Horizonte (MG), ampliando o portfólio de dispositivos médicos da companhia, que já era líder 

em stents farmacológicos (usados para desobstrução de artérias) e tinha presença relevante 

em cuidados para diabetes. 

A compra ajudou a afiliada brasileira a avançar no ranking global da Abbott, já que a St. Jude 

tem peso relevante no Brasil. 

Em outubro, a companhia concluiu ainda a compra da Alere, que a levou para o topo no 

mercado global de testes de diagnósticos rápidos, um dos negócios que mais cresce na área 

de diagnósticos in vitro. 

Do lado dos pacientes, a Abbott mantém no Brasil um programa de relacionamento que vai 

além da concessão de descontos e inspirou uma iniciativa global, prestes a ser lançada pela 

farmacêutica americana. Chamado "Abrace a Vida", o programa tem cerca de 1 milhão de 

pacientes ativos e foi o ponto de partida para desenvolvimento da plataforma mundial 

"a:care". 

Fonte: Valor 

Voltar 

Daiichi-Sankyo põe Brasil no centro da estratégia para a AL 

Maior farmacêutica do Japão e constituída a partir da fusão de dois laboratórios centenários, a 

Daiichi-Sankyo, dona do anti-inflamatório Hirudoid, transformou a fábrica que opera no Brasil 

em centro de produção para a América Latina e poderá usar a estrutura local para atender 

novos mercados internacionais, entre os quais o Canadá.  

No mundo, relatou ao Valor o presidente da operação local, Marcelo Gonçalves, o laboratório 

japonês está adaptando suas unidades para a fabricação de produtos oncológicos e o Brasil é 

candidato ao investimento. Hoje, o portfólio local conta com 12 medicamentos, com destaque 

para a linha de cardiologia, e nenhum deles é voltado a essa área terapêutica. 
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Até 2025, a ambição da Daiichi-Sankyo é ser reconhecida como farmacêutica global inovadora 

e de referência no tratamento do câncer. A decisão sobre o aporte no país ainda não foi 

tomada, mas está definido que a operação brasileira contará com uma nova unidade de 

negócios, de oncologia, entre 2019 e 2020. 

A partir de 2022, essa deve ser a principal área de negócios também no Brasil. A introdução 

do portfólio de oncologia no mercado brasileiro vai estimular novas contratações, segundo 

Gonçalves. Hoje, a operação local da Daiichi-Sankyo emprega 400 pessoas, frente a 364 no 

ano passado. A previsão é de expansão de 10% nos próximos dois anos. 

No mercado internacional, as receitas da farmacêutica japonesa têm sido afetadas pela perda 

de patente de produtos relevantes nos Estados Unidos e Europa. Com o avanço das pesquisas 

clínicas para tratamentos inovadores, principalmente para câncer de mama, gástrico e de 

pulmão, a expectativa é a de que as vendas consolidadas voltem a crescer. 

Faturamento do laboratório no país alcançou R$ 332 milhões no ano fiscal de 2017, encerrado 

em março 

No ano fiscal de 2017, encerrado em 31 de março, a receita global do laboratório totalizou 

cerca de US$ 10 bilhões, dos quais R$ 332 milhões no Brasil. Para a operação local, o desafio 

não foi a perda de patentes de medicamentos - desde 2012 já não há patente local -, mas o 

impacto do encerramento dos negócios na Venezuela, cujo mercado era atendido pela fábrica 

de Barueri (SP). "Já conseguimos recuperar boa parte do volume a partir de uma parceria no 

México para produtos recém-lançados", contou Gonçalves. 

O Brasil representa apenas 3% da receita global da farmacêutica japonesa, que nasceu em 

2005 da fusão entre a Sankyo Co. e a Daiichi Pharmaceutical, mas é estratégico por garantir 

acesso ao mercado latino-americano e por causa da relevância do mercado doméstico de 

medicamentos, segundo o executivo. Embora ainda não tenha se confirmado como quarto 

maior mercado farmacêutico do mundo, o país caminha para subir um degrau no ranking nos 

próximos anos.  

Entre 2008 e 2010, a Daiichi-Sankyo investiu para remodelar a fábrica brasileira e adaptá-la 

aos padrões internacionais, alavancando as exportações. Atualmente, da unidade construída 

pela alemã Luitpold Produtos Farmacêuticos (comprada pela Sankyo em 1990) em Alphaville 

nos anos 80, saem medicamentos para 16 países da América do Sul e Central.  

Com capacidade para 15 milhões de unidades por ano, a fábrica não está plenamente tomada 

e pode absorver vendas crescentes. Do volume total, cerca de 40% é exportado. "Com o 

lançamento de novos produtos, haverá expansão também nas exportações", afirmou 

Gonçalves. No último ano fiscal, enquanto as vendas totais da operação cresceram apenas 1% 

por causa da Venezuela, a expansão da farmacêutica no mercado brasileiro foi de 16%. Para 

2018, a expectativa é crescer 11% e 14%, respectivamente. 

O ano em curso marca a estreia da Daiichi-Sankyo na área de sistema nervoso central no país, 

com uma droga (cloridrato de lurasidona) para tratamento de transtorno bipolar e depressão. 

Outro medicamento, um anticoagulante oral, também está na lista de lançamentos. 

"Houve o impacto da crise [econômica no Brasil], mas mantivemos nossa estratégia sem corte 

ou redução dos investimentos por acreditar que o país vai superar essa fase", ponderou o 

executivo. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Centenária, rede Araujo reage a rivais 

A família que há mais de 100 anos controla a principal rede de drogarias de Belo Horizonte 

está investindo para interiorizar sua marca em Minas Gerais. A expansão da Drogaria Araujo 

ocorre no momento em que a companhia trava, sobretudo na capital, uma disputa acirrada 

por espaços e clientes com outras redes que se expandem pelo mercado mineiro. 

O concorrente mais poderoso é o grupo paulista RD, dono das marcas Raia e Drogasil, maior 

varejista farmacêutico do país. 

A rede mineira, cuja expectativa é faturar entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,4 bilhões este ano, tem 

205 lojas. De janeiro a dezembro, 32 lojas terão sido inauguradas e mais cerca de 20, 

ampliadas. No ano passado foram 27 novas.  

Comandada pelo empresário Modesto Araujo, a rede - cuja história remonta a 1906 - gosta de 

se apresentar como uma espécie de patrimônio da cidade. Por muito tempo, cresceu e 

dominou o mercado local sem a sombra de grandes rivais.  

Mas isso vem mudando. Nos últimos anos houve uma clara ampliação da presença da Droga 

Raia, da Drogasil, da Drogaria Pacheco, da Pague Menos e de outras empresas. Para tentar 

firmar sua posição, Modesto Araujo reagiu investindo em novas lojas na capital. 

"Adotamos uma estratégia ocupacional em Belo Horizonte porque os entrantes estavam 

querendo chegar", disse o empresário. 

A briga é boa para os consumidores. Na capital mineira, a marcação entre os concorrentes é 

cerrada, às vezes com inaugurações de lojas a apenas alguns passos das lojas da Araujo. 

"Tem concorrente que coloca uma nova loja parede e meia comigo. É muita falta de ética", diz 

Araujo. "Acho que tem mercado para todo mundo, que não deve ser assim: uma coisa 

descarada, colocando loja na frente, do lado". Mas, afirma: "Faz parte de ser líder." 

Araujo diz que a despeito do avanço de outras redes, sua empresa abocanha metade do 

mercado nas cidades onde está mais estabelecida. Suas unidades são espaçosas e mesclam 

drogaria com lojas de conveniência. "Agora estamos expandindo para o interior de Minas", diz. 

"Eu tenho feito lojas no interior, mas essa expansão de uma forma mais maciça começou em 

2017. E continuará." 

Neste ano, a projeção é de um investimento de R$ 85 milhões, incluindo as ampliações, tudo 

com recursos próprios. O valor é semelhante ao do ano passado. 

Em 2017, Araujo começou a inaugurar lojas em um raio de 200 km de Belo Horizonte; este 

ano, a 300 km; e em 2019, o plano é ocupar cidades a 400 km. 

A RD tem hoje 110 lojas em Minas Gerais. A cidade onde há o maior número é BH, com 30. 

"Temos um plano consolidado para Minas Gerais, tanto que até maio já abrimos nove 

unidades por todo o Estado", afirmou, por e-mail, Eugênio De Zagottis, vice-presidente de 

planejamento e relações com investidores da RD. 

O executivo diz que a empresa não revela planos sobre futuras inaugurações. 

"Estrategicamente, trabalhamos apenas com o nosso número de inaugurações previstas para 

o Brasil, que são 240 lojas este ano e mais 240 unidades em 2019."  

Concorrentes atualmente no mercado de Minas, Raia, Araujo e Drogasil são recordistas em 

longevidade.  

Em 1905, um farmacêutico de nome João Batista Raia abriu a que seria a primeira loja da 

Pharmacia Raia em Araraquara (SP). 

Em 1906, em Belo Horizonte, dois sócios fundaram a "Pharmacia Mineira", que venderam em 

1913 para seu balconista, um jovem chamado Modesto Carvalho de Araujo. Logo, ele deu seu 

sobrenome ao negócio. É seu neto quem comanda o grupo desde 2004. 
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Entre 1935 e 1937, a fusão de grupos de farmácias de São Paulo deu origem à Drogasil. 

Em 2011, já com ações negociadas na bolsa, Raia e Drogasil anunciaram uma fusão. 

Receberam aportes de fundos, avançaram e, em 2017, registraram receita bruta de R$ 13,9 

bilhões. Modesto Araujo manteve a tradição da família. Toca o negócio sem sócios e prefere 

caixa próprio ao mercado financeiro. 

O empresário diz que ainda não pensa em levar sua rede para outros Estados. "Por enquanto, 

não. Minas é muito grande, tem mercado." E acrescenta: "O nosso foco é ter qualidade e 

faturamento e não quantidade de loja." 

Fonte: Valor 

Voltar 

Amazon entra em saúde e ações de farmácias caem 

A Amazon declarou sua intenção de ingressar na área de saúde nos Estados Unidos com a 

aquisição de um grupo de farmácias on-line que entrega medicamentos vendidos sob 

prescrição médica nas casas dos pacientes portadores de doenças crônicas. O negócio fez com 

que investidores passassem a evitar as redes de farmácias tradicionais. 

A aquisição da PillPack, uma farmácia para pessoas que precisam tomar vários medicamentos 

diários, ocorre após meses de ansiedade vividos pelo setor de saúde diante da possibilidade de 

a Amazon começar a vender medicamentos que requerem receita médica. A meta da Amazon 

é tornar-se uma loja do tipo "tudo em um só lugar" para tudo que vá de baterias e roupas até 

programas de TV, filmes, música e alimentos. 

A varejista, comandada por Jeff Bezos, já capta mais de US$ 4 em cada US$ 10 gastos on-line 

nos Estados Unidos, e a perspectiva de seu ingresso no setor de farmácias fez com que as 

ações das maiores drogarias americanas caíssem significativamente em Wall Street. 

As ações da Walgreens Boots Alliance, que substituiu a GE no Índice Dow Jones, encerraram o 

pregão em Nova York com queda de quase 10%, enquanto os papéis da CVS Health, a maior 

operadora americana de drogarias, perderam pouco mais de 6% de seu valor. 

No ano passado, a Amazon pagou US$ 13,7 bilhões para comprar a Whole Foods, a fim de 

acelerar a concretização de suas ambições no setor de alimentos. A transação teve um efeito 

imediato semelhante sobre as ações de redes de supermercados como Kroger e Costco. Mas a 

maior parte das empresas do setor se recuperou desde então, um sinal de que a investida da 

Amazon na área de saúde pode levar mais tempo do que o atualmente previsto por alguns 

investidores. 

Stefano Pessina, diretor-presidente da Walgreens, disse, ontem, não acreditar que a iniciativa 

da Amazon terá um impacto relevante sobre o setor. 

"É uma declaração de intenções da parte da Amazon, mas vê-se que o trabalho de farmácia é 

muito mais complexo do que apenas entregar determinados comprimidos ou pacote", disse 

Pessina. "Acredito firmemente... que o papel da farmácia física continuará a ser muitíssimo 

importante no futuro". 

A Amazon não divulgou os termos do negócio com a PillPack, mas pessoas a par do acordo 

disseram que o preço de aquisição foi inferior a US$ 1 bilhão. A expectativa é que transação 

seja concluída no segundo semestre, depois de ser aprovada pelos órgãos reguladores. 

Muitos analistas atribuíram a recente onda de consolidação na área de saúde ao possível 

ingresso da Amazon no setor. Em dezembro, a CVS formalizou a aquisição da empresa de 

planos de saúde Aetna por US$ 69 bilhões. Em março, a Cigna, outra empresa do setor, 

fechou um acordo para pagar US$ 67 bilhões pela Express Scripts, uma gestora de benefícios 

farmacêuticos que também entrega medicamentos pelo correio. 
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"Isso é parte da estratégia que eles vêm construindo lentamente, tijolo a tijolo, mas esta 

aquisição é um [desdobramento] importante... e pode ser o primeiro passo de muitos", disse o 

analista Daniel Ives, da consultoria GBH Insights.  

A Amazon está há muito tempo de olho no setor de farmácias. Em 1999, a empresa adquiriu 

uma participação minoritária na Drugstore.com, mas nunca a integrou plenamente a suas 

principais linhas de varejo. Posteriormente, a Walgreens comprou o site e acabou fechando-o 

em 2016. 

Mais recentemente, a Amazon buscou obter licenças farmacêuticas em vários Estados 

americanos, manteve reuniões com executivos do setor de saúde e fez diversas contratações 

de executivos de alto escalão vindos de seguradoras e de gestoras de benefícios 

farmacêuticos. 

Além disso, juntou-se ao banco J.P.Morgan Chase e à empresa de participações Berkshire 

Hathaway para criar uma companhia de saúde sem fins lucrativos que pretende reduzir as 

despesas de seus funcionários e, "potencialmente, de todos os americanos". 

Ao comprar a PillPack, a Amazon segue estratégia semelhante à que orientou sua compra da 

Whole Foods: adquirir uma empresa com presença prévia no mercado, em vez de tentar 

montar uma nova empresa no âmbito de sua rede existente de varejo. 

O serviço da PillPack - que embala medicamentos em doses pré-selecionadas - é voltado, 

primordialmente, a pessoas portadoras de doenças crônicas ou de condições múltiplas, que 

tomam diversos comprimidos diferentes todos os dias, em vez de pessoas que consomem um 

único medicamento ou usam remédios vendidos sob prescrição médica apenas 

ocasionalmente. 

A empresa faz remessas para 49 Estados americanos e conta com o apoio de vários 

investidores muito conhecidos, como os grupos de capital de risco do Vale do Silício Accel 

Partners e Menlo Ventures. 

Entregas de vendas por catálogo representam uma pequena proporção do total do mercado de 

medicamentos vendidos sob prescrição médica, mas são tidas como fonte de crescimento em 

vista do envelhecimento da população americana. Esse cenário deverá exigir níveis mais 

elevados de assistência médica nos próximos anos. 

Colin Sebastian, analista da gestora de ativos Baird, disse que a aquisição vai "criar mais uma 

vantagem competitiva" para a Amazon, tanto sobre farmácias físicas como sobre concorrentes 

on-line, devido à sua extensa rede de logística e à base "fiel" a seu serviço "Prime" de 

entregas por assinatura. 

"O cronograma das reposições, renovações e remessas é decisivo para a entrega de 

medicamentos", disse Sebastian. Ele afirmou que a Amazon, mais provavelmente, tentará 

vincular seus medicamentos a outros produtos onde as pessoas fazem compras frequentes, 

regulares, como supermercados. 

Isso poderia contribuir para atrair mais assinantes ao serviço "Prime", que gastam mais e 

encomendam com mais frequência da Amazon do que clientes não filiados ao "Prime". 

Ontem, em teleconferência sobre resultados com investidores, Pessina, da Walgreens, 

insinuou que a empresa também manteve conversações com a PillPack. "Bem, sabíamos, é 

claro, que a empresa estava à venda. Ficou à venda por um bom tempo", disse. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Saúde aposta em parceria para modernizar atuação 

O setor de saúde brasileiro está passando pelo mesmo processo que cerca de 20 anos atrás 

modernizou os bancos. A afirmação é do vice-presidente da área médica da Dasa, Emerson 

Gasparetto. Para recuperar o tempo, empresas como a dele estão apostando em parcerias que 

trarão inovações com rapidez. "Somos agora um dos patrocinadores no Cubo Itaú ", comenta. 

Em outra parceria, feita com a Universidade de Harvard, a empresa desenvolve soluções de 

inteligência artificial para diagnósticos por imagem, patologia e genética. 

Embora muitos processos já estejam digitalizados, Gasparetto acredita que ainda há muito 

trabalho a ser feito para melhorar a experiência do cliente. "Isso acontece nos agendamento, 

no atendimento e quando ele ou seu médico retiram os resultados", diz. Embora um 

agendamento pela internet seja complexo, a Dasa tem um projeto-piloto no qual consegue 

totalizar perto de três mil por mês. Nesse projeto, foram feitos atendimentos para exames nos 

quais os pacientes gastaram no máximo sete minutos entre o momento de chegar e o de sair. 

A transformação precisa ser mesmo um processo amplo e abrangente, opina Cláudio Prado, 

diretor executivo de operações do Grupo Fleury de medicina diagnóstica. Na empresa, as 

primeiras implantações foram para o público interno, com o desenvolvimento do ambiente e 

das ferramentas digitais móveis para as rotinas de atendimento. "Além dessa lição de casa, a 

transformação digital está em três áreas da empresa: na médica, que é o nosso foco principal; 

na parte de retaguarda, onde ainda existe muito tráfego de documentos em papel; e no 

atendimento aos clientes, que são os médicos e os pacientes" diz. Para o paciente, a 

transformação inclui a possibilidade de agendar pelo celular e ser atendido quase como no 

check-in do aeroporto. O diretor do Fleury observa que no início esses agendamentos exigiam 

70% de retrabalho, mas o número está hoje em 20% e continua caindo. 

Num hospital, essa mesma jornada tem complexidades diferentes, diz o médico Fábio 

Katayama, superintendente operacional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. "Nós 

trabalhamos a digitalização em três áreas: primeiro, na interface com o paciente, o que 

abrange a digitalização dos canais de comunicação. Depois, nos processos internos e suas 

interfaces com os fornecedores e com as fontes pagadoras. E por fim na parte de inteligência, 

de onde vem suporte às decisões do corpo clínico". Apesar dos avanços, ele admite que a área 

da saúde não adotou soluções digitais com a mesma intensidade e velocidade de outras, como 

a financeira. Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo setor, segundo Katayama, é a 

fragmentação das informações já que algumas estão nos hospitais, outras nas clínicas, outras 

ainda nos planos de saúde. 

Esse problema tem origem na falta de diretrizes e de estratégias nacionais, afirma Chao Lung 

Wen, professor de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. "O que vemos são 

iniciativas isoladas, mas o fato é que nem os prontuários conversam uns com os outros", diz. 

Mas esse é só um aspecto de um cenário que, segundo ele, carece de um núcleo central de 

informações, de diretrizes para a digitalização de processos e até de inclusão das estratégias 

de TI na formação dos profissionais de saúde. O resultado é que empresas e instituições com 

recursos escolhem e implantam soluções de digitalização, mas nenhuma está orientada por 

uma diretriz nacional. "Desse modo, se o Einstein, de São Paulo, e o Francisca Mendes, de 

Manaus, quiserem intercambiar um prontuário não conseguem". 

Apesar dessa fragmentação, há muitas soluções para que o setor se transforme e acerte o 

passo, diz Margareth Amorim, especialista dessa área na SAP Brasil. Segundo ela, mesmo 

bancos de dados esparsos e sem padronização podem ser integrados às aplicações da 

transformação digital para depois serem enriquecidos com a progressiva captura de dados. "E 

podemos com esses dados ir aprendendo e prestando um serviço mais personalizado. Por 

exemplo, se o paciente for mulher, a solução oferecerá a opção de ser atendida por uma 

médica. Na época dos exames ou checkups, enviaremos pelo canal que ela preferir os avisos e 

convites, ampliando o atendimento preventivo", diz Margareth. Ela lembra que as soluções 

para a área da saúde podem incluir monitoramento remoto das condições de um paciente, 
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como na solução desenvolvida pela SAP com a Roche, para a medição à distância da taxa de 

glicemia. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Farmácias buscam multicanalidade 

O desafio de integrar canais de compra no varejo farmacêutico é grande, mas redes como Onofre, 

Drogarias São Paulo e Pacheco já dão primeiros passos 

O ato de comprar na loja virtual e retirar na física, ou vice e versa, tem sido busca constante 

de boa parte dos empresários do varejo. Com um processo logístico mais delicado e problemas 

para liberação de mercadorias, as farmácias começaram agora a desenvolver soluções que 

abarquem o ambiente físico e digital. 

“A multicanalidade é uma busca constante do varejo, mas não é tão simples pensar nisso 

quando falamos de medicamentos. Como fazer com os remédios com prescrição médica? 

Como garantir que produto não seja desviado e como evitar fraudes são algumas das questões 

que as redes de farmácias precisam ponderar antes de entrar no universo multicanal”, explica 

a professora da escola de varejo de Ribeirão Preto e consultora, Viviane Paes.  

De acordo com ela, esse processo de integração entre os canais de atendimento começará a 

ser desbravado pelas grandes redes, que tendem a ser mais inovadoras e ágeis para se 

adaptar. “É preciso que algumas empresas grandes façam suas apostas para que o 

consumidor confie na multicanalidade e outras redes passem a oferecer este tipo de opção”, 

conta.  

Entre as grandes que querem ser pioneiras nesse segmento está a Drogaria Onofre, 

pertencente à CVS Health. Na última semana a rede lançou sua nova plataforma de e-

commerce, desenvolvida pela Oracle, e o foco e se aproximar do consumidor “A 

multicanalidade ainda não é uma realidade no varejo farmacêutico, e com a implementação da 

nova plataforma, conseguiremos melhorar a experiência de navegação do consumidor com a 

customização do mix de produtos, de acordo com o perfil de cada usuário”, explica o diretor 

de marketing e responsável pelas áreas de e-commerce, SAC e visual merchandising da 

Onofre, Eduardo Mangione.  

De acordo com ele, o e-commerce facilita o entendimento e personalização das ofertas para 

cada cliente, que poderá comprar no site de modo bastante intuitivo. “Investimos para que a 

plataforma seja mais atraente e melhore nossa percepção sobre perfil do cliente, visando 

ampliar as oportunidades de campanhas sazonais e o portfólio de produtos”, diz. 

Outra gigante deste setor que já está com os dois pés no ambiente digital são as Drogarias 

Pacheco e Drogaria São Paulo. Por meio de um marketplace, a rede tem ampliado 

constantemente o volume de produtos disponível para os consumidores virtuais.  

“Com a inserção de novas categorias de produtos o marketplace da companhia passa a 

oferecer mais de 500 itens ao portfólio do e-commerce das Drogarias Pacheco e Drogaria São 

Paulo. Uma maneira de ajudar o consumidor a encontrar uma variedade de itens de interesse 

em um único canal”, conta Luis Souza, Gerente de E-commerce e Digital do Grupo DPSP, 

companhia que administra as marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. 

O executivo comenta ainda que, no marketplace das marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São 

Paulo, os consumidores também podem encontrar “produtos ortopédicos, brinquedos infantis 

para a primeira infância, produtos importados e outros”, finaliza.  

Fonte: DCI 

Voltar 
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