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Nestlé, Unilever e Coca-Cola fazem ofertas para divisão de US$4bi da GSK na Índia, dizem fontes

A presidente-executiva da GSK, Emma
Walmsley, que assumiu o cargo no ano
passado, quer melhorar o foco do que é uma
das empresas farmacêuticas mais
diversificadas do mundo.  
O principal ativo do bloco é a fatia de 72,5 por
cento da GSK na subsidiária indiana
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, famosa
pela Horlicks, e que também fabrica produtos
como o Boost, bebida à base de malte com
sabor de chocolate.     
Uma fonte disse que a Nestlé está
particularmente bem preparada para comprar o
negócio, já que a maior empresa de alimentos
embalados do mundo já é dona da bebida rival
Milo, e tem grande presença na Índia, um bom
presságio para sinergias.     
A Nestlé disse à GSK sobre seu interesse por
Horlicks em várias ocasiões ao longo dos anos,
disseram fontes a par do assunto à Reuters no
início deste ano.     
Para a Coca-Cola, a compra do negócio de
Horlicks marcaria outra aquisição
multibilionária, após um acordo para comprar a
Costa Coffee por 5,1 bilhões de dólares no mês
passado.      
A GSK está sendo assessorada por Morgan
Stanley e Greenhill.     
A empresa vendeu um negócio menor da
Horlicks no Reino Unido para a Aimia Foods no
início do ano por um valor não revelado. 
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Nestlé, Unilever e Coca-Cola estão entre os
interessados na empresa indiana de nutrição
Horlicks, da GlaxoSmithKline, operação que
deve superar 4 bilhões de dólares, disseram
quatro fontes a par do assunto.     
Os lances iniciais estavam previstos para a
véspera. As três gigantes são vistas como
favoritas para um negócio que oferece presença
significativa num mercado emergente em rápida
expansão.     
Embora a desvalorização cambial e impostos
sobre bens e serviços estejam pressionando o
consumo na Índia, a enorme população e o
aumento da riqueza são atraentes para
empresas que tentam compensar o fraco
crescimento nos mercados maduros.     
Não ficou claro quais outras empresas estavam
interessadas, embora a Reckitt Benckiser,
empresa ansiosa para construir sua operação
de saúde ao consumidor, não tenha feito uma
oferta, disseram duas fontes.     
GSK, Nestlé, Reckitt e Unilever se recusaram a
comentar.  
Representantes da Coca-Cola não estavam
imediatamente disponíveis para se manifestar. 
A Horlicks é uma bebida à base de malte que
remonta a 1873, quando dois britânicos
fundaram uma empresa em Chicago para
fabricá-la. Foi levada para a Índia por soldados
que lutaram com o exército britânico na
Primeira Guerra Mundial.     
Vendida como bebida no Reino Unido, a Horlicks
se tornou uma marca muito maior na Índia. Mas
a GSK começou uma revisão desse negócio e
de alguns produtos menores, depois de comprar
a Novartis, por 13 bilhões de dólares, em
março.   
      

Fonte: DCI



Conselho da Brasil Pharma aceita incluir venda de Drogarias Farmais em plano de recuperação judicial

Fonte: DCI
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O conselho de administração da Brasil Pharma se manifestou favoravelmente ao plano de recuperação
revisado da companhia, que contempla a possibilidade de venda da rede de Drogarias Farmais,
informou a empresa em comunicado na noite segunda-feira. 
 
A inclusão da possibilidade de venda da Farmais foi apresentada por credores em reunião realizada no
último dia 6 de setembro e aceita pelo conselho em reunião na segunda-feira.  
 
Além da venda da rede Farmais, o plano de recuperação revisado também prevê foco na manutenção
da operação de franquias de varejo farmacêutico, dada sua baixa necessidade de capital de giro e
reduzido custo de expansão, para desenvolver operações nas regiões Norte e Nordeste, por meio de
franquias das bandeiras Farmácias Santana e Drogarias Big Benn, cujas marcas têm grande força
regional, disse a empresa.  
 
Os credores voltam a se reunir no dia 27 de setembro para apreciar o plano de recuperação revisado.  



MPF quer impedir sobretaxa de remédios por hospitais
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Ao 'Estado', procurador da República Hilton Araújo de
Melo afirmou que 'abusos são corriqueiros'

O Ministério Público Federal (MPF) deu o primeiro
passo para exigir que hospitais, clínicas e
laboratórios cumpram uma regra que impede a
obtenção de lucro no fornecimento de remédios e
outros produtos de saúde para seus pacientes.   
 
Pela norma existente, os estabelecimentos têm de
incluir na conta enviada ao paciente ou às
operadoras de saúde valores equivalentes aos
que foram adquiridos. “Mas a prática é outra. Os
abusos são corriqueiros”, afirmou ao Estado o
procurador da República Hilton Araújo de Melo.  
 
Em recomendações enviadas para a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e para a
Câmara de Regulação de Mercado de
Medicamentos (Cmed), o MPF solicita que a regra
em vigor seja colocada em prática e
estabelecimentos, fiscalizados e punidos em caso
de abusos.  
 
Até algum tempo atrás havia apenas a
determinação da proibição de cobrança de preços
mais altos. A norma é de 2009. Somente este ano,
a Cmed publicou uma resolução prevendo as
punições possíveis para hospitais, clínicas e
laboratórios que cobrassem preços a mais de
seus clientes por remédios ou materiais usados
nos procedimentos.   
 
“Agora, a Cmed tem a faca e o queijo na mão. Mas
precisa cortar”, resumiu o procurador. As
diferenças de preços são muito significativas, de
acordo com levantamento conduzido pelo MPF.
Um medicamento adquirido por R$ 19, por
exemplo, foi cobrado na conta do paciente por R$
359. Um outro produto, adquirido por R$ 160, saiu
na conta por R$ 4.795.  

As despesas pagas pelas operadoras de saúde
acabam também entrando na conta da
mensalidade do plano. 
Estratégia 
O procurador atribui as diferenças a uma
estratégia dos estabelecimentos para driblar a
concorrência. Em vez de cobrar honorários para
procedimentos mais altos, a saída foi empurrar os
valores para medicamentos e outros produtos de
saúde. “Mas é preciso transparência", diz. Mesmo
nos casos em que o paciente é atendido por um
plano, afirma ele, os valores indiretamente
acabam caindo em seu bolso.   
Advogada do Sindicato de Hospitais, Clínicas e
Laboratórios (Sindhosp), Eriete Ramos Dias
Teixeira diz que os valores mais altos estão longe
de ser um abuso: “Há despesas de logística,
armazenamento, distribuição e descarte desses
produtos”, afirma. “Não há como cobrar o preço
da nota fiscal”, completa. Eriete afirma que o
sindicato deve ingressar com uma ação para
impedir que a prática seja punida.  
“No fim, quem pagará a conta será o próprio
paciente. Se a instituição não tiver mecanismos
de comprar e armazenar de forma adequada, a
qualidade irá cair.”  
Em nota, a ANS afirmou que não se manifestaria.
O presidente da CMED é o ministro da Saúde,
Gilberto Occhi. Também em nota, a câmara afirma
que “adotará as medidas previstas nas normas
existentes, que podem variar de multa a
ajustamento de conduta das instituições.” No
texto, no entanto, a CMED afirma que a
fiscalização terá entre seus alicerces denúncias
recebidas por consumidores e operadoras de
planos de saúde.  
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A Federação Nacional de Saúde Suplementar, por sua vez, defende uma mudança no modelo de
remuneração, criando alternativas para a estratégia atual, que é a de pagamento por procedimentos
realizados.  
 
A Fenasaúde, por sua vez, defende uma mudança no modelo de remuneração, criando alternativas para
a estratégia atual, que é a de pagamento por procedimentos realizados. Araújo de Melo afirmou ter
recebido respostas tanto da ANS quanto da CMED. “Ambos reconheceram o problema e a necessidade
para se encontrar uma solução que atenda ao interesse público”, diz.  
 
O procurador afirmou que deverá agendar reunião com a ANS e CMED para discutir novas estratégias.
“Caso contrário, será um verdadeiro desastre.” Para ele, no entanto, punições para casos já
documentados não podem ser deixadas de lado.  
 
A ANS não comentou. O presidente da Cmed é o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Também em nota, a
câmara afirma que “adotará as medidas previstas nas normas existentes”. 

Fonte: Estadão



Farmacêutica ampliará produção no Brasil para importar menos e exportar mais
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Alta do dólar favorece expansão no país; aporte será de R$ 50 milhões

A farmacêutica sul-africana Aspen Pharma começou a ampliar sua planta no Espírito Santo para
depender menos de importações e da terceirização de seus produtos, segundo o diretor-executivo
Alexandre França. 
 
A previsão é reduzir a fatia de importados de 70% para 50% até o fim de 2019, quando um aporte de R$
50 milhões deverá ser concluído. 
 
“A fabricação local será positiva também para exportação, ainda mais com a desvalorização da
moeda.” A companhia se especializou em comprar licenças de medicamentos antigos de outras
concorrentes.  A estratégia permitiu um crescimento de cerca de 30%, acima da média do setor,
segundo França. 
 
A produção de medicamentos antigos na nova planta, porém, poderá não começar logo, de acordo com
França. “Há um processo um pouco burocrático no Brasil para transferir as linhas para outro lugar.
Chega a levar até um ano, ainda que seja um produto já aprovado.” 
 
US$ 100 milhões 
(R$ 417 milhões no câmbio atual) é o faturamento da Aspen Pharma no Brasil 

Fonte: Folha 



Interfarma: Retirada de atestado para licitar remédio prejudica usuário
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há um ano, o governo federal decidiu importar da
China um medicamento para leucemia infantil por
causa do preço competitivo e foi alvo de duras
críticas de médicos e pesquisadores com relação
à qualidade do tratamento. A importação acabou
suspensa pela Justiça. 
A publicação da portaria seria resultado de um
acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU)
que exige que o ministério exclua “os dispositivos
que instituam o Certificado de Boas Práticas de
Fabricação como requisito de qualificação ou
habilitação técnica dos licitantes nos
procedimentos licitatórios para compra de
insumos empregados nos serviços públicos de
saúde”. 
Para a Interfarma, mudanças nos processos de
compra de medicamentos, sobretudo se
relacionadas a qualidade e segurança do produto,
deveriam ser discutidas com o setor. “A
Interfarma espera que o Ministério da Saúde
esclareça as razões que o levaram a tomar tal
decisão e pedirá uma audiência com as
autoridades sanitárias no sentido de revogar a
medida, que representa uma ameaça à saúde do
consumidor e ao sistema regulatório brasileiro”,
acrescenta. 
 
 

O fim da exigência do certificado de boas práticas
de fabricação e controle em compras públicas de
medicamentos é grave e prejudica o consumidor,
porque não assegura a qualidade do produto, de
acordo com a Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), que reúne
51 laboratórios com atuação no país. Portaria do
Ministério da Saúde publicada na quinta-feira no
"Diário Oficial da União" revogou a exigência do
certificado para participação em licitações do
governo federal. 
Em nota, a associação afirma que a medida deve
“ser revista imediatamente, pois coloca em risco a
saúde e a vida do brasileiro”. “Trata-se de um
retrocesso, pois desconsidera os avanços
alcançados até hoje e atende a interesses que
diferem totalmente das necessidades e
expectativas da população, que espera dos
órgãos de controle e de regulação a
responsabilidade pela qualidade e segurança dos
produtos consumidos no país”, informa. 
A Interfarma lembra que a exigência do
documento, conhecido como CBPF, foi instituída
há 20 anos com o objetivo de estabelecer padrões
de qualidade e assegurar que os medicamentos
comercializados no país estejam em
conformidade com as melhores práticas de
fabricação e de acordo com as exigências
sanitárias. 
“É preciso deixar clara as intenções dos órgãos
responsáveis pela medida, uma vez que os
critérios para qualificação de empresas em
processos de licitação não podem ser apenas
aqueles que levam em conta o orçamento e os
recursos financeiros disponíveis”, aponta a
Interfarma, lembrando que,  

Fonte: Valor



Ação do governo é criticada em disputa por patente
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De acordo com ele, se o país deseja uma indústria
nacional forte e pretende entregar os melhores
serviços, o governo não deve ficar à parte de
discussão desse tipo.  
O médico David Uip, pelo candidato Geraldo
Alckmin (PSDB), defendeu a intelectualidade dos
que investem na busca de novos medicamentos:
"Dá para fazer tudo com negociação do governo:
preservar a intelectualidade e reduzir custo". 

Representantes de candidatos à Presidência que
compareceram a debate na Fiesp ontem
defenderam que o governo precisa ter atuação
mais forte nas situações em que disputas na área
de patentes de medicamentos ameacem o
acesso a tratamentos por pacientes do SUS. E
nisso se aplica, segundo eles, caso que dividiu
opiniões nesta semana, quando o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) liberou
patente sobre o remédio sofosbuvir (de combate
à hepatite C) para a farmacêutica americana
Gilead. 
Responsável pelo programa de saúde do
candidato Fernando Haddad (PT), Arthur Chioro
afirmou que é "aparentemente injustificável" a
mudança de entendimento do INPI. O  monopólio
sobre parte da fórmula - uma das mais eficazes
no combate à hepatite C - agora impede a
comercialização de genérico nacional até sua
expiração. A adoção de remédio mais barato
propiciaria economia de R$ 1 bilhão ao SUS na
compra de 50 mil tratamentos. 
Para ele, o governo foi omisso, e o interesse da
população, colocado em segundo plano. "Tem
algo estranho que diria que é de outra órbita, não
técnica." Chioro disse que a Anvisa já havia
autorizado o registro e que há instrumentos, como
a licença compulsória, para serem usados a favor
da saúde pública. 
Henrique Javi, que representa Ciro Gomes (PDT)
para assuntos de saúde, observou que uma saída
é usar acordos comerciais mundiais para
preservar o direito à saúde em "pautas
polêmicas".

Fonte: Valor



Ferring traz ao país 1º centro de inovação no Hemisfério Sul

http://www.gcnlaw.com.br/

A busca, porém, não resultou em negócio. 
Neste momento, o foco está na implementação
dos projetos de inovação, incluindo o Grants,
programa de parcerias de codesenvolvimento e
absorção de novas tecnologias. Hoje, o
laboratório conta com sete pesquisadores no
Brasil e o grupo subirá a mais de dez no próximo
ano. 
Pelo menos cinco projetos, na área de
gastroenterologia, que serão tocados pelo novo
laboratório de inovação já estão em andamento.
Ao mesmo tempo, por meio do Grants, a Ferring
recebeu no ano passado mais de 100 projetos
candidatos a financiamento, em diferentes áreas
de atuação. Quatro foram selecionados, um deles
para tratamento tópico de refluxo gastroesofágico
com uso de um biopolímero do caule do cajueiro,
da Universidade Federal do Ceará.  
Fundada na Suécia, e com sede hoje na Suíça, a
Ferring é uma empresa familiar com receita anual
da ordem de US$ 2 bilhões e presença em 110
países. Apesar de ser reconhecida mundialmente
por suas tecnologias de reprodução assistida,
essa área representa hoje cerca de um terço dos
negócios. No portfólio, há também tratamentos
para urologia, hematologia, obstetrícia e
gastroenterologia. Além do país, Estados Unidos,
China, Índia e Rússia são considerados mercados
estratégicos na área de P&D. 
Globalmente, conta com 12 centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. No Brasil, além da
parceria no Nile e do Fibra, tem um laboratório de
controle de qualidade no mesmo condomínio em
que está sendo implantado o novo centro.

Um dos principais nomes na área de medicina
reprodutiva no mundo, a multinacional Ferring
Pharmaceuticals escolheu o Brasil para sediar seu
primeiro centro de inovação no Hemisfério Sul. O
laboratório Ferring Innovation Brasil (Fibra) será
inaugurado em novembro, na zona sul de São Paulo
(SP), e faz parte de um pacote de investimentos da
operação local em pesquisa e inovação que totaliza
R$ 25 milhões entre 2016 e 2019. Somente no
próximo ano, os desembolsos para essa finalidade
devem alcançar R$ 10 milhões. 
Escolhido como um dos países estratégicos para
pesquisa e desenvolvimento, o Brasil vem
recebendo investimento crescente. A Ferring tem
por aqui um programa de co-desenvolvimento em
marcha, o Grants, e se juntou ao Aché para
inaugurar o Nanotechnology Innovation Laboratory
Enterprise (Nile), em Guarulhos (SP) no ano
passado, o primeiro laboratório de nanotecnologia
do país. 
Novas plataformas tecnológicas - que podem
resultar na administração mais eficiente do
medicamento, por exemplo – e inovação
incremental com foco em produto são as grandes
apostas no momento. "A ideia é desenvolver
produtos com cientistas locais, incluindo a fase pré-
clínica, e se houver oportunidade, exportar no
futuro", disse ao Valor o presidente da Ferring
Brasil, Alexandre Seraphim. 
Conforme o executivo, o país seria um candidato a
investimento em manufatura, diante da dimensão
do mercado farmacêutico doméstico e da
expectativa de crescimento nos próximos anos. Há
uma década, essa possibilidade foi seriamente
considerada pela matriz e, até dois anos atrás, a
operação local pesquisou ativos para uma
potencial aquisição.
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Conforme Seraphim, a taxa de crescimento dos negócios no país tem sido na casa de dois dígitos ao
ano, para cerca de R$ 200 milhões no ano passado. 
 
"O Brasil é um desafio constante, mas com regulamentação de alto nível da Anvisa [Agência Nacional
de Vigilância Sanitária], que tem se esforçado para melhorar onde ainda é necessário", afirmou. Os
prazos regulatórios ainda são longos e a incerteza sobre preço de venda do produto afeta projetos de
desenvolvimento. Ao mesmo tempo, diante do envelhecimento da população, o país deve receber
investimentos crescentes em saúde e isso justifica estar entre países estratégicos. "Medicina
reprodutiva, que hoje está concentrada no mercado privado, passa a ser estratégica para o país e tem
muito potencial de crescimento", disse. 

Fonte: Valor  



Conselho de Saúde critica tentativa de barrar genérico para hepatite C
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Um convênio entre Farmanguinhos-Fiocruz e
Blanver obteve registro da Anvisa para fabricar o
sofosbuvir genérico. Em reunião no início de julho
no Ministério da Saúde, a Gilead ofereceu o
sofosbuvir a US$ 34,32 (R$ 140,40) por
comprimido, e a Farmanguinhos ofertou o
genérico a US$ 8,50 (R$ 34,80). 
Por causa de contestações de farmacêuticas, não
foi feita a aquisição, e o estoque de vários
antivirais no SUS acabou há meses. Há fila de 12
mil pacientes, e muitos esperam há mais de seis
meses. 
“Precisamos pressionar o governo para que não
ceda aos interesses da Gilead”, diz Moysés
Toniolo, conselheiro do CNS. “Só é viável atender
50 mil pacientes por ano se o tratamento for feito
com o genérico, e estamos na iminência de ver o
acesso ao medicamento impedido”. O CNS vai
fazer uma entrevista coletiva sobre assunto nesta
quinta-feira (13). 
Segundo o ministério, ainda não há decisão sobre
qual combinação de medicamentos será
comprada. “O processo de aquisição do
sofosbuvir foi iniciado, e todas as empresas que
têm registro no Brasil poderão participar.” 

Farmacêutica tenta impedir compra de
medicamento que geraria economia de cerca de R$

1 bilhão

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) divulgou
uma nota pública nesta quarta-feira (12) em que
se manifesta “contra a tentativa de impedir que o
governo brasileiro produza o genérico do
medicamento sofosbuvir, antirretroviral
responsável por um dos tratamentos mais
eficazes para a hepatite C”. Segundo o
comunicado do CNS, “a disputa de mercado sobre
o medicamento pode afetar gravemente a agenda
de combate à doença no Brasil”. 
A Folha revelou na terça-feira (11) que a
farmacêutica americana Gilead está barrando a
compra de um medicamento genérico para
hepatite C que geraria uma economia de cerca de
R$ 1 bilhão ao ano para o governo brasileiro. 
A Gilead produz o sofosbuvir, um antiviral que
cura a hepatite C em 95% dos casos e
revolucionou o tratamento desde 2014. Antes, a
terapia mais eficaz disponível, usando interferon,
curava em apenas 50% dos casos e tinha graves
efeitos colaterais.  
Neste ano, o Ministério da Saúde anunciou um
plano para eliminar a hepatite C até 2030 usando
os novos antivirais de alta eficácia. Mas o
tratamento que usa o sofosbuvir chega a custar
R$ 35 mil por paciente no Brasil. 
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O diretor-geral da Gilead, Christian Schneider, fez uma nova proposta ao ministério da Saúde no fim de
agosto, oferecendo uma outra combinação de dois medicamentos a um preço inferior à oferta que
inclui o genérico. Segundo técnicos, um dos medicamentos oferecido pela Gilead é muito eficaz, mas o
outro não funciona para todos os tipos de vírus e não é recomendado pela Organização Mundial da
Saúde.  
O CNS, órgão vinculado ao ministério, tem poder apenas deliberativo, de fiscalização e monitoramento
das políticas públicas de saúde, e é composto por entidades de usuários do SUS, trabalhadores da
saúde e do governo. 
Em março de 2017, o CNS havia publicado uma recomendação que solicitava ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) que não concedesse a patente do sofosbuvir à Gilead, que está em
processo final de análise. Caso concedida, a patente bloqueará a fabricação do genérico.  

Fonte: Folha de SP


