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Receita das distribuidoras de medicamento sobe 8,3% até junho 

O faturamento das distribuidoras que atendem drogarias independentes cresceu 8,3% no 

primeiro semestre deste ano, segundo a Iqvia, que audita o mercado, e a Abradilan 

(associação do setor). 

Em volume, o incremento foi menor: 3,3% na comparação com o mesmo período de 2017. 

“Além dos ganhos de produtividade das empresas de distribuição, o sortimento de produtos 

comercializado tem mudado”, afirma Maria Cristina Amorim, diretora-executiva da entidade. 

“Há uma maior presença de itens de higiene, beleza e nutrição, que hoje representam 30% 

das vendas de farmácias.” Os genéricos são responsáveis por 42,5% da receita das 

distribuidoras. 

A projeção é que o crescimento ao final de 2018 seja similar ao observado no primeiro 

semestre, diz Amorim. 

“As decisões de investimento deste ano já foram tomadas e as contratações, feitas. Não deve 

haver mudança significativa. A incógnita é 2019, não só pelos indicadores econômicos, mas 

também pela eleição.” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Sistemas de autoatendimento entram na mira de farmácias 

Aportes em chatbot e softwares baseados em inteligência artificial prometem impulsionar vendas online; 
só na Netfarma investimento é de R$ 20 milhões 

Com foco em impulsionar as vendas pelos canais digitais, o setor de farmácias investe em 

sistemas de autoatendimento ao cliente e softwares baseados em inteligência artificial. Entre 

as apostas, estão ferramentas de chatbot especializadas em intermediar o comércio de 

medicamentos em plataformas online.  

Um dos exemplos de sistemas inteligentes voltadas para esse setor é o ChatApp Benie, 

desenvolvido pelos empresários Marcello Braga e Evandro Campos. “Entendemos que muitas 

vezes a interação do paciente com esse mundo ainda é muito complicada”, afirma. 

Ele explica que o sistema de chatbot – também conhecido como assistente virtual – recebe as 

solicitações de atendimento pela própria página do Facebook da ferramenta Benie. Com isso, 

ao receber o pedido do consumidor via chat da rede social, o sistema informa os 

estabelecimentos farmacêuticos mais próximos à localização do usuário.  

“Realizamos um leilão sobre a disponibilidade do produto. Os fatores determinantes sobre 

quem vai assumir o pedido são o preço, área de cobertura de entrega da farmácia e qualidade 

nos serviços de delivery”, explicou Campos, lembrando que o pagamento é feito no próprio 

chat por meio do cadastramento do cartão de crédito do usuário.  

A cada negócio fechado na plataforma, a iniciativa retém – em média – 3% do valor final da 

compra. Porém, Campos explica que esse percentual varia com frequência, levando em 

consideração os “picos” de demanda durante determinados períodos do dia.  

Além disso, o empresário afirma que o foco atual da iniciativa é atender de modo “gradativo” 

cada vez mais uma base de 27 mil farmácias no Brasil – vinculadas à rede farmacêutica 

ePharma.  

“Lançamos há um mês e o sistema está funcionando no Rio de Janeiro. Até o ano que vem 

vamos expandir para São Paulo e a região Sul do Brasil”, afirmou Campos, que também 

mencionou o objetivo de atender 100 mil pedidos mensalmente até o final de 2018.  

Inteligência Artificial  
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Também voltada para o comércio eletrônico de artigos farmacêuticos, a plataforma online 

Netfarma vai investir cerca de R$ 20 milhões em softwares de análise comportamental do 

fluxo de seus consumidores. A nova ferramenta sugere produtos relacionados às suas buscas, 

cliques e compras na jornada do usuário.  

De acordo com o CEO da empresa, Walter Cardozo, os aportes resultarão em um aumento de 

“aproximadamente” 30% em termos de volume de venda, e cerca de 60% no que diz respeito 

à receita.  

“Os investimentos em inteligência artificial têm por principal objetivo aprimorar a experiência 

dos clientes, através da maior assertividade no mix de ofertas, assim como maior agilidade na 

interação, gerando entre outras coisas um aumento da eficiência operacional”, afirmou o 

executivo.  

Além disso, Cardozo diz que esses aportes transformarão o modelo de atuação do e-commerce 

– operando também como uma plataforma de marketplace. “Certamente, resulta em maior 

eficiência da plataforma, e ao integrar a estratégia de marketplace também contribui para a 

diversificação do negócio. Por meio de machine learning e big data, conseguimos extrair esses 

dados e transformá-los em informação relevante para engajar clientes e ampliar as 

oportunidades de negócio do e-commerce”, complementa o executivo.  

Atualmente, a plataforma tem um portfólio que envolve mais de 12 mil itens.  

Fonte: DCI 

Voltar 

Anvisa suspende venda e uso de lotes de descongestionante nasal 

Medida foi adotada após farmacêutica constatar problemas no pH e odor do medicamento; empresa diz 
que riscos de consequências à saúde são baixos 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda e o uso de lotes de 

duas versões do descongenstionante Salsep da Libbs Farmacêutica. Ao todo, 17 lotes devem 

sair de circulação. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 

6.  

A medida foi adotada após comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela 

empresa, que alegou "desvios de qualidade (pH e odor fora de especificação)" em lotes do 

medicamento Salsep (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray e Salsep 360 (cloreto de 

sódio 0,9%) solução nasal em spray.  

Os lotes que devem ser retirados do mercado são: 17A0379 (Val. 01/2019), 17J0329 (Val. 

10/2019), 17K0646 (Val. 11/2019), 17K0649 (Val. 11/2019), 17K0650 (Val. 11/2019), 

17K0729 (Val. 11/2019), 18C0384 (Val. 03/2020), 18C0388 (Val. 03/2020), 18C0393 (Val. 

03/2020), 18C0394 (Val. 03/2020), 18C0396 (Val. 03/2020), 18C0400 (Val. 03/2020) do 

medicamento Salsep (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray.  

Do Salsep 360 (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray, serão retirados os lotes 

16K0493 (Val. 11/2018), 17I0158 (Val. 09/2019), 17K0654 (Val. 11/2019), 17K0656 (Val. 

11/2019) e 17K0727 (Val. 11/2019).  

A Anvisa determinou que o recolhimento dos estoques existentes no mercado seja realizado 

pela farmacêutica.  

Em nota, a Libbs Farmacêutica informou que a possibilidade de os lotes dos produtos 

oferecerem riscos à saúde dos usuários é pequena e que o recolhimento não afeta outros lotes 

e produtos.  

"O recolhimento preventivo e voluntário reforça o nosso compromisso com a segurança e com 

a qualidade dos nossos produtos e foi motivado pela identificação, em algumas amostras, de 

resultados diferentes da especificação. No entanto, é importante reforçar que as alterações 
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observadas oferecem baixas possibilidades de consequências à saúde dos consumidores, de 

acordo com as classificações legais de risco (RDC 55/2005)." 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Drogaria Onofre reforça vendas online e terá nome da controladora CVS na 
marca 

Comprada há cinco anos pelo maior grupo de varejo farmacêutico do mundo, brasileira passará a ter a 
assinatura Onofre CVS Pharmacy no País, apesar de preço da aquisição ser alvo de processo de 
arbitragem; web já responde por 48% das vendas da rede 

Cinco anos e meio depois de ter sido comprada pelo maior grupo de saúde do mundo, o CVS 

Health, a Drogaria Onofre vai começar a carregar na marca o nome do controlador. Nas 

próximas semanas, a empresa abre as portas de uma loja modelo, localizada na Avenida 

Paulista com a Rua Pamplona, com a nova assinatura da rede no País: Onofre CVS Pharmacy. 

A unidade será a mais automatizada da rede, com robôs, self check-out e farmacêuticos 

voltados para a prestação de serviços.  

Com a abertura da loja modelo, o grupo americano quer finalmente marcar sua estreia no 

País, depois de um longo processo de reestruturação da Drogaria Onofre desde a sua compra. 

Entre 2014 e 2016, foram fechadas 12 lojas deficitárias; a gestão foi profissionalizada; os 

processos foram padronizados; e houve grandes investimentos em tecnologia. Hoje, são 49 

unidades no País.  

A compra da rede brasileira, que pertencia à família Arede, passou por altos e baixos. Na 

época da aquisição, os R$ 600 milhões desembolsados pela CVS foram considerados um valor 

alto por analistas. Por conta de problemas revelados depois do fechamento do negócio, a CVS 

tentou reaver R$ 100 milhões pagos pela empresa. O processo foi parar na câmara de 

arbitragem e ainda corre em segredo de Justiça.  

Vendas online já representam 48% do faturamento da companhia 

Além de fixar a nova marca da rede com a loja modelo, a estratégia da companhia é apostar 

pesado no comércio online, diz Elizangela Kioko, presidente da empresa no Brasil. Esse plano 

vai na contramão dos concorrentes, que têm um ritmo intenso de abertura de lojas, e até da 

própria matriz. Nos EUA, a empresa tem 9,5 mil lojas e faturou no ano passado US$ 184,8 

bilhões.  

“Poderíamos abrir 50 lojas físicas aqui só com o investimento que fizemos no canal online”, 

compara a executiva, sem revelar os valores investidos. Segundo Elizangela, a decisão de dar 

prioridade ao varejo eletrônico foi tomada após avaliações de que com abertura de lojas em 

ritmo muito acelerado, cresce o risco de perdas por encalhe ou falta de produto. Isso porque o 

giro dos produtos é diferente. Dos cerca de 7 mil medicamentos vendidos na rede, cerca de 2 

mil, por exemplo, têm uma saída muito mais rápida.  

A empresa trocou então a plataforma de comércio eletrônico, investiu em logística e em novos 

centros de distribuição (CDs). Em novembro, inaugura dois novos CDs, localizados em regiões 

centrais para atender mais rápido aos consumidores que comprarem pela internet. Em São 

Paulo, o novo CD será no bairro da Mooca. No Rio, no bairro de São Cristóvão.  

A rede, no entanto, não abandonou a expansão de lojas físicas. Para este ano, está 

programada a abertura 15 pontos de venda em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Hoje as vendas 

online representam 48% do faturamento da companhia no Brasil.  

Vendas somam cerca de R$ 700 milhões 

A empresa não revela a sua receita no País. Mas, segundo o ranking da Sociedade Brasileira 

de Varejo e Consumo (SBVC), que leva em conta dados de mercado, as vendas da varejista 

no Brasil devem ter somado R$ 700 milhões no ano passado. Elizangela diz que a perspectiva 

para este ano é ampliar em 20% o faturamento. E o varejo online é a peça-chave.  
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Eduardo Terra, presidente da SBVC, diz que, apesar de a Drogaria Onofre ocupar a 12ª 

posição no ranking das farmácias e perfumarias por vendas totais, a empresa lidera a lista das 

redes do setor com maior faturamento por loja. No ano passado, por essa métrica, a empresa 

vendeu R$ 15,9 milhões, enquanto a gigante Raia Drogasil, líder em vendas totais, faturou R$ 

8,6 milhões por loja.  

Para Terra, a estratégia de dar mais peso às vendas online faz sentido. Na sua avaliação, em 

cidades como São Paulo existe um número muito grande drogarias e a saturação do mercado 

é elevada. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Estoque médico 

A UniHealth investirá R$ 4,8 milhões para assumir a logística hospitalar do HC (Hospital das 

Clínicas) da capital paulista. A empresa venceu o pregão do contrato de R$ 11,3 milhões.  

Ela fará a compra de medicamentos e materiais médicos, sua distribuição e a gestão do 

estoque de todo o HC. Até o fim de 2018, os aportes em TI chegarão a R$ 12 milhões, um 

patamar constante nos últimos anos, diz o CEO Domingos Fonseca.  

“Ter o registro do histórico de consumo permite comprar melhor e evitar perdas.” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Dona da Onofre reverte lucro e tem prejuízo de US$ 2,5 bi no trimestre 

A CVS Health, maior rede de farmácias dos Estados Unidos e que no Brasil é dona da rede de 

farmácias Onofre, informou nesta quarta-feira que registrou no segundo trimestre um prejuízo 

de US$ 2,5 bilhões (perda de US$ 2,52 por ação), revertendo o lucro de US$ 1,1 bilhão (US$ 

1,07 por ação) registrado no mesmo período de 2017. A empresa não fez menções às 

operações da Onofre. 

O resultado foi prejudicado por causa de uma baixa contábil de quase US$ 4 bilhões no 

período, provocada pela divisão de cuidados de longo prazo, que fornece serviços para idosos. 

Segundo a CVS, o setor apresenta um crescimento abaixo do esperado desde 2015, quando a 

empresa entrou neste mercado com a aquisição da Omnicare. 

Desconsiderando este item, a CVS Health registraria um lucro por ação de US$ 1,69, ficando 

acima da média das estimativas coletadas pela consultoria FactSet, de US$ 1,61. 

A receita da companhia cresceu 2,2%, na comparação anual, indo de US$ 45,6 bilhões para 

US$ 46,7 bilhões. As vendas das farmácias dentro do conceito “mesmas lojas”, que considera 

as feitas em unidades em funcionamento há mais de 12 meses, cresceram 5,9%, acima da 

projeção de 5,5% prevista pelo mercado, de acordo com a FactSet. 

Em relação à compra da empresa de planos de saúde Aetna, acertada em dezembro do ano 

passado, por US$ 69 bilhões, a CVS informou que a aquisição deve ser finalizada entre o final 

do terceiro e início do quarto trimestre. A empresa registrou um custo de US$ 39 milhões 

relacionados à incorporação entre abril e junho. 

Para 2018, a companhia espera um lucro por ação ajustado entre US$ 6,98 e US$ 7,08, 

enquanto anteriormente a faixa de projeções era de US$ 6,87 a US$ 7,08. Para o terceiro 

trimestre, as expectativas da CVS estão entre US$ 1,68 e US$ 1,73, abaixo da média das 

projeções de mercado, de US$ 1,75. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Bom para a tosse 

A farmacêutica Natulab investirá R$ 23 milhões  de recursos próprios nos próximos meses 

para aumentar  produção e lançar novos produtos. 

A empresa, que atua no segmento de fitoterápicos e medicamentos isentos de prescrição, 

produz cerca de 800 mil unidades por mês de suplementos e assemelhados, segundo o 

diretor-executivo Wilson Borges. “Planejamos chegar a 1,3 milhões de unidades”, diz ele. 

O redesenho da fábrica, que fica em Santo Antônio de Jesus (BA), consumirá R$ 10 milhões e 

permitirá que a empresa mantenha o ritmo de crescimento, de acordo com Borges. 

A maior parte do investimento (R$ 13 milhões) se destinará a pesquisa e desenvolvimento e à 

introdução de novos itens. “Teremos cinco lançamentos em 2019.” 

O foco para o próximo ano será aumentar a presença no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do 

país. Por enquanto, a companhia não tem planos de expansão para o mercado internacional, 

afirma. 

“Temos muito a crescer organicamente nessas regiões.” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Brasil pode economizar R$ 1 bilhão com genérico contra hepatite C 

A utilização de medicamento genérico para o tratamento da hepatite C no Brasil poderia gerar 

uma economia de cerca de R$ 1 bilhão aos cofres púbicos, segundo informações da 

organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). De acordo com a 

entidade, o país tem capacidade para produzir o genérico do sofosbuvir, já analisado e 

registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O início efetivo do 

fornecimento ao governo, entretanto, depende da conclusão de uma análise de pedido de 

patente a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi). 

Segundo o MSF, quando o sofosbuvir foi lançado no mercado, em 2013, o custo por 

tratamento chegou a US$147 mil. Atualmente, a entidade garante realizar tratamentos para 

hepatite C com genéricos ao custo de US$120. A economia de R$1 bilhão, portanto, se refere 

à diferença entre o preço atual do tratamento com medicamentos de marca e o custo do 

tratamento com a utilização de genérico nacional, considerando-se a oferta de tratamento 

para 50 mil pessoas via sistema público de saúde, conforme planejamento divulgado pelo 

Ministério da Saúde. 

A entidade trabalha em projetos que atendem pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C em 

11 países e, desde 2015, ofereceu tratamento a mais de 6 mil pacientes afetados pela doença. 

Entre os que concluíram a terapia até o momento utilizando genéricos do sofosbuvir e do 

daclatasvir, também indicado para o tratamento, a taxa geral de cura foi de 94,9%. 

Carta pública 

No mês passado, o MSF encaminhou ao Inpi uma carta pública sobre o uso de genéricos para 

o tratamento da hepatite C no Brasil. No documento, a organização humanitária pede uma 

análise rigorosa e ágil dos pedidos de patente em questão, levando em consideração o 

impacto que a decisão pode ter sobre a vida de centenas de milhares de pessoas no país que 

ainda não têm acesso ao tratamento para a doença. 

Por meio de nota, o Inpi informou que o pedido de patente está sendo examinado e que, por 

este motivo, o órgão ainda não pode se posicionar sobre o assunto. Em abril, o instituto 

divulgou parecer técnico em que faz exigências ao depositante do pedido de patente, cobrando 

informações complementares. Uma possível aprovação do pedido de patente de genérico para 

tratamento da hepatite C, entretanto, segue sem previsão para sair. 

Ainda de acordo com o MSF, os países que estão obtendo bons resultados na cobertura do 

tratamento contra a hepatite C são exatamente aqueles nos quais há genéricos disponíveis. O 
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Egito, por exemplo, ofereceu tratamento a mais de 1 milhão de pessoas via sistema público 

com o sofosbuvir devido à rejeição de patentes-chave e à introdução de versões genéricas de 

baixo custo. Índia e Bangladesh são outros exemplos de países que vêm tendo bons 

resultados com a produção e uso dos genéricos. 

“A ampliação do acesso a este tratamento para o vírus da hepatite C é crucial para alcançar a 

meta de eliminação da doença até 2030, assumida internacionalmente pelo Brasil no âmbito 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Esse acesso só será possível com a entrada dos genéricos, garantindo competitividade e baixo 

preço, conforme ressaltado na própria Estratégia Global Setorial em Hepatite C da OMS”, 

destacou o MSF. 

Procurado pela equipe de reportagem, o Ministério da Saúde informou que, desde 2015, foram 

investidos R$ 2,02 bilhões na compra de medicamentos para o tratamento da hepatite C e que 

a pasta está em processo de aquisição de 50 mil tratamentos. 

Doença 

A hepatite C é considerada uma doença silenciosa. O vírus contraído pode se manifestar ou 

ocasionar doenças anos depois. Ela é transmitida por sangue contaminado (em transfusões, 

por exemplo), ao fazer sexo sem proteção ou pelo compartilhamento de objetos cortantes. O 

público mais vulnerável são os adultos acima de 40 anos. Quem contrai o vírus pode ter 

cirrose, câncer e morrer em decorrência dessas enfermidades. 

Dados do ministério revelam que existem, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas que já 

tiveram contato com o vírus da hepatite C e cerca de 650 mil que são afetadas pela doença e 

poderiam ser beneficiadas pelo tratamento imediatamente. 

Fonte: Agência Brasil 

Voltar 
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