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Fundo de ex-BTG fica com debêntures da BR Pharma
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“Entendo que a empresa pode emitir debêntures,
mas não dar parte do produto da rede como
prêmio [no acordo de remuneração ao fundo] pois
isso é onerar a empresa, algo proibido pela lei das
recuperações", disse o credor.
Rede de farmácias, que teve plano de recuperação
judicial suspenso, emitiu R$ 4,4 milhões em títulos
de dívida em fevereiro
"Na recuperação judicial, os gestores da empresa
tem bastante autonomia, mas não podem onerar
bens sem pedir autorização. Entendo que a
empresa pode emitir debêntures, mas não dar
parte do produto da rede como prêmio [no acordo
de remuneração ao fundo]", disse um credor da
indústria farmacêutica.
As debêntures, no valor de R$ 4,4 milhões, foram
emitidas em 8 de fevereiro, com subscrição da
única cota neste valor pelo fundo Capella de
Investimentos em Direitos Creditórios não-
padronizados, gerido pela Leste.
A empresa terá que pagar 100% do CDI mais 5%
ao ano. Além disso, 10% dos recursos excedentes
da venda de ativos que a BR Pharma fizer - a
companhia busca compradores para seus
negócios - será destinado aos investidores do
fundo, após o pagamento dos credores.
"Caso a arrematação arrecade recursos em
montante suficiente para quitação dos credores
[...] passará o debenturista a ser titular de um
prêmio de 10% dos recursos excedentes", informa
o documento de emissão.
O valor será limitado ao piso de R$ 500 mil e teto
de R$ 2 milhões.

Um fundo gerido pela Leste Credit Gestão de
Recursos, do ex-sócio do banco BTG Pactual
Emmanuel Hermann, subscreveu R$ 4,4 milhões
em debêntures emitidas pela Brasil Pharma, rede
de farmácias criada pelo Grupo BTG, e cujo maior
credor hoje são atuais acionistas do BTG.
Três credores da empresa do setor farmacêutico,
que tomaram conhecimento do assunto dias
atrás, devem solicitar esclarecimentos na Justiça
sobre a questão nesta semana, apurou o Valor.
Eles alegam que a varejista teria que informar o
juiz e os credores antes de concluir a emissão dos
títulos.
O administrador judicial informou, no último
relatório de atividades da rede, apresentado em
abril, a entrada dos recursos no fluxo de caixa da
varejista. O artigo 66 da lei da recuperação judicial
determina que a empresa devedora não poderá
alienar ou onerar bens de seu ativo permanente,
salvo decisão do juiz do caso, e depois de ouvido
o comitê de credores.
Procurada, a BR Pharma informa que, “de acordo
com a cláusula 3.2 do seu plano de recuperação
judicial – o qual não estava com seus efeitos
suspensos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
à época –, não era necessária a autorização do
juízo recuperacional para a emissão das
debêntures em referência”. O BTG não comentou.
Na visão, porém, de um credos da indústria
farmacêutica, numa recuperação judicial, os
gestores da empresa tem autonomia para atuar,
mas não podem onerar bens sem pedir
autorização.
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Nos pedidos de liminares solicitados há dois
meses, a distribuidora de medicamentos
Panpharma e a indústria farmacêutica Germed
(EMS) defendem que sócios do BTG Pactual,
donos de 90% da dívida da rede de farmácias, não
podem votar na assembleia que delibera sobre o
plano. Afirmam que o grupo BTG foi, no passado,
o controlador da rede, e um dos responsáveis por
sua crise financeira.
O maior credor da varejista é a empresa de
investimentos PPLA Participations. A BTG
Holding, que pertence aos principais sócios do
banco BTG, é dona de 36% da PPLA. "O plano de
recuperação judicial foi aprovado para o interesse
de um único credor, o Grupo BTG", escreveu a
Germed em seu pedido de liminar para suspender
o plano.
A suspensão foi concedida em março. A 1ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial vai
agora analisar o mérito do agravo.
O plano de recuperação judicial da BR Pharma,
que está suspenso, foi homologado em novembro
e define desconto de 75% a 95% da dívida aos
credores, com pagamento em 30 anos. A
companhia tem débitos de cerca de R$ 1,2 bilhão.
A rede pertence à Lyon Capital, companhia de
investimentos do empresário Paulo Remy, ex-
sócio da WTorre. A Lyon foi criada em dezembro
de 2016, quatro meses antes de comprar a BR
Pharma.

A operação não tem garantias de qualquer
natureza e vence em dois anos, segundo ata de
reunião de conselho da BR Pharma.
Esta emissão não foi registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), tendo em vista que foi
uma colocação privada, e não aberta a demais
investidores.
O maior acionista da Leste, criada em 2014, é
Emmanuel Hermann. O executivo foi chefe da
mesa proprietária de ações do BTG Pactual e
esteve na empresa por 20 anos (no antigo Pactual
e, depois, no BTG). Como o Valor informou em
2018, numa entrevista com Hermann, o executivo
chegou a ser o maior acionista individual do
banco BTG, considerando o capital em circulação,
antes de uma crise que envolveu a instituição, em
2015.
Procurada pelo Valor, a gestora informou que um
dos perfis de investimento da Leste envolve
empresas em situação de "distress", em situação
financeira difícil, portanto com alto risco, mas
com possibilidades de elevado retorno. A BR
Pharma se encaixa dentro desse perfil, segundo a
Leste, e por isso optou-se pelo investimento.
No exterior, gestoras e bancos exploraram esse
segmento nos Estados Unidos e na Europa após a
crise financeira global de 2008. No Brasil, esse
segmento tem ganhando espaço após a
recessão.
Em março foi suspensa na Justiça a decisão que
homologou o plano de recuperação judicial da BR
Pharma, como informado na época. O juizado de
segunda instância decidiu analisar o mérito de
pedidos de liminar de credores que alegam que o
BTG abusou de seu poder na aprovação do plano
da rede.

Fonte: Valor



Hapvida paga R$ 5 bi por Grupo São Francisco e ação dispara na B3
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Dos R$ 5 bilhões da transação, R$ 4,75 bilhões
serão quitados em dinheiro e a diferença será em
ações da Hapvida para os fundadores, que
passam a deter 1,2% da companhia de Fortaleza.
Atualmente, a Hapvida tem disponível R$ 3
bilhões e os outros R$ 2 bilhões virão de uma
emissão de debêntures.
O múltiplo da transação (incluindo as sinergias)
foi equivalente a nove vezes o Ebitda (lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amortização) da
São Francisco que deve encerrar o ano com um
Ebitda de R$ 300 milhões. A estimativa é a que a
aquisição gere sinergias de R$ 170 milhões, por
ano, até 2023.
Pinheiro apontou a capacidade de gestão de rede
credenciada da São Francisco como uma das
razões para a aquisição. Na Hapvida, 95% das
internações são feitas em hospitais próprios. Na
operadora adquirida, esse percentual é de 65%.
"Vamos manter a rede credenciada, queremos
aprender e trabalhar com os prestadores", disse
Cândido Pinheiro Junior, vice-presidente
comercial e de relacionamento da Hapvida. A taxa
de sinistralidade combinada será de 62%, dois
pontos percentuais acima do indicador da
Hapvida.
Apesar das cifras elevadas, o mercado considerou
a transação positiva. Havia uma cobrança dos
investidores para que a Hapvida adquirisse mais
ativos como tem feito a Intermédica, que abriu o
capital com poucos dias de diferença.

Numa transação fechada num fim de semana, a
Hapvida adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5
bilhões e tornou-se a maior operadora em número
de usuários, com 5,8 milhões de clientes de
convênios médicos e dental e uma receita líquida
combinada de R$ 6 bilhões. Trata-se da segunda
maior transação do setor de saúde no país, atrás
apenas da compra da Amil pela americana
UnitedHealthGroup em 2012, por quase R$ 10
bilhões.
Forte no interior de São Paulo e no Centro-Oeste
do país, o grupo São Francisco também era
disputado pela NotreDame Intermédica e pela
Amil.
Segundo fontes a par das conversas, a primeira
ofereceu R$ 5,1 bilhões pela operadora de planos
de saúde e a segunda, um pouco abaixo desse
valor. O vice-presidente da UniteHealth, Devin
Whitney, chegou a vir ao Brasil pedir um prazo
maior a fim de oferecer uma nova proposta. No
entanto, a Hapvida teve a seu favor o "risco Cade",
uma vez que as duas rivais atuam em São Paulo,
a principal praça da São Francisco. Fundada em
Fortaleza, a Hapvida é líder no Nordeste e Norte e
não tem presença no mercado paulista.
Apesar de ter acabado de assinar um cheque
gordo, a Hapvida continua analisando outros
ativos. "Ainda há espaço para aquisições e
podemos anunciar uma ainda neste ano", disse
Jorge Pinheiro, presidente da Hapvida. Após o
pagamento da São Francisco, a companhia ainda
terá em caixa R$ 500 milhões, segundo Bruno
Cals, diretor de relações com investidores da
Hapvida.
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Ontem, as ações da Hapvida fecharam o pregão em alta de 9% cotadas a R$ 33,40. "Seria muito
difícil entrar no Estado de São Paulo sem pagar um preço alto. Estrategicamente faz muito sentido
porque ambas têm uma rede verticalizada e a Hapvida passa a deter 3,5% do market share", disse
Thiago Macruz, analista do Itaú BBA. "Seria muito difícil crescer de forma orgânica em São Paulo e a
marca São Francisco tem forte reconhecimento", complementou Mariana Ferraz, analista da Eleven.
 
Os analistas destacam que o grande desafio para a Hapvida será administrar uma aquisição numa
praça distinta e com parte do atendimento feito por uma rede credenciada. "A Hapvida é o melhor
'case' de crescimento orgânico, mas agora eles vão enfrentar outros desafios, além disso é a
primeira grande aquisição deles. O fato de o presidente da São Francisco [Lício Cintra] permanecer
no negócio ajuda muito", disse Macruz. Esse é o principal argumento dos executivos da Hapvida ao
serem questionados sobre os desafios de administrar a São Francisco.
 
A São Francisco foi assessorada pela Goldman Sachs e a Hapvida pelo BTG Pactual e Riza Capital.

Fonte: Valor



Hapvida ganha R$ 2,7 bi em 2 dias
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No ano passado, a São Francisco inaugurou 18
unidades, entre clínicas, laboratórios e hospitais
próprios, com investimentos de R$ 200 milhões.
"Fizemos vários investimentos na nossa rede
própria que demandam recursos em valores
elevados. Ou seja, essa é uma demonstração que
não estávamos só focando na venda da empresa,
temos um projeto de longo prazo", disse Cintra,
acrescentando que a ideia inicial do grupo era
abrir o capital.
A São Francisco investe fortemente em clínicas e
laboratórios de medicina diagnóstica para
atendimento médico primário e para controlar
melhor o fluxo de internações hospitalares, onde
há concentração maior dos custos. A taxa de
sinistralidade da operadora é de 69% - percentual
abaixo da concorrência, que varia de 72% a 90%. A
companhia conta com uma plataforma
tecnológica que mensura os indicadores de
gastos médicos em sua rede própria e de
terceiros. Com esses dados, a São Francisco
consegue negociar melhor com os hospitais
terceirizados. Hoje, 58% das internações dos
pacientes da São Francisco são feitas na rede
credenciada.
A Hapvida pretende usar a plataforma da São
Francisco e também trabalhar com rede
credenciada em cidades de médio porte. "Já
estamos analisando essa possibilidade. Vamos
aprender com a São Francisco", disse Jorge
Pinheiro, presidente da Hapvida.

Com o anúncio da aquisição da operadora São
Francisco, anteontem, o valor de mercado da
Hapvida teve uma alta de R$ 2,7 bilhões, em dois
pregões na B3, saltando para R$ 23,2 bilhões.
Ontem, as companhias apresentaram para o
mercado mais detalhes sobre a transação. A
estimativa é que a São Francisco apure um lucro
líquido de R$ 185 milhões neste ano e de R$ 241
milhões em 2020.
Já a receita líquida deve fechar o ano com uma
alta de 40% para R$ 2,1 bilhões e atingir R$ 2,5
bilhões em 2020. "Esses números levam em
consideração uma previsão conservadora de
aumento de 10% na carteira de usuários. Nos
últimos anos, o crescimento médio foi de 35%",
disse Bruno Cals, diretor de relações com
investidores da Hapvida. Essas previsões não
incluem os ganhos de sinergias e possíveis
aquisições.
A São Francisco tem no radar 25 ativos de
pequeno porte para aquisição, cujas negociações
continuam em andamento.
"Essas operadoras juntas têm cerca de 500 mil
usuários e cada uma delas tem em média 23 mil
vidas", disse Lício Cintra, presidente da São
Francisco, que permanecerá na companhia. Nos
últimos dez anos, a São Francisco fechou 18
aquisições que juntas somam 300 mil usuários.
As operadoras compradas nos últimos 24 meses
representam cerca de 12% do Ebitda (lucro antes
de juros, imposto, depreciação e amortização) de
R$ 295 milhões previsto para esse ano. A
estimativa é que esse indicador tenha um
aumento de 44% quando comparado ao Ebitda de
2018.

Fonte: Valor



Roche busca até doze grupos de pesquisa voltados para a saúde
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A farmacêutica Roche, em parceria com a Biominas Brasil, que atua com estudos científicos sobre
organismos vivos, vai selecionar até doze equipes para seu programa de aceleração de grupos de
pesquisa brasileiros com foco em saúde, o ASTRo (Applied Science Trail Roche).
 
Aproximar pesquisadores acadêmicos do mundo corporativo é o objetivo da iniciativa. Para isso, as
companhias vão realizar exercícios de capacitação com os escolhidos para tornar viável a
comercialização das tecnologias desenvolvidas.
 
Serão selecionados grupos de pesquisa provenientes de qualquer instituição no Brasil, como uma
universidade ou instituto de pesquisa. Durante 10 semanas serão elaborados planos de
comercialização da tecnologia e a identificação de mercados potenciais. A Roche vai ajudar ainda
os pesquisadores a interagir com possíveis parceiros.
 
As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de junho por meio do site do programa
(www.programaastro.com.br).

Objetivo é transformar o material teórico em produtos ou serviços para a sociedade

Fonte: DCI



Nostrum Laboratories aumenta em 300% o preço de medicamento para gripe
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A Tris Pharma está oferecendo o produto por US$
27 e a Hi-Tech Pharmacal, uma subsidiária da
Akorn, está vendendo por US$ 12,35 segundo a
Elsevier. “Esperamos que com o aumento do
preço os concorrentes façam o mesmo e
possamos vender alguma coisa”, disse Mulye ao
“Financial Times”. “Mas as chances de eles
aumentarem os preços são próximas de zero.”
As companhias farmacêuticas vêm sendo
pressionadas para restringir os aumentos dos
preços de seus produtos, com republicamos e
democratas prometendo reduzir o que os
pacientes precisam pagar. A administração
Trump propôs uma reforma do sistema de
descontos, para que eles – que representam a
diferença entre o preço de tabela e o preço líquido
– recaiam sobre os pacientes, e não sobre
intermediários gestores de benefícios
farmacêuticos. Mas as companhias
farmacêuticas aumentaram os preços de tabela
de quase 3.000 medicamentos nos EUA nos
primeiros três meses do ano – uma média de
quatro vezes a taxa de inflação. As versões
genéricas do antidepressivo Prozac e do
analgésico Vicodin estão entre os medicamentos
com aumentos de três dígitos porcentuais em
seus preços de tabela. Michael Rea, presidente-
executivo da RX Savings Solutions, que fabrica
softwares para ajudar empresas e pacientes a
reduzirem suas contas com medicamentos, disse
que o aumento de preço da Nostrum mostra que
“o comportamento predatório” ainda acontece no
mercado. “Repreender não surte efeito. Os
consumidores estão no meio de um jogo
financeiro cuja finalidade é produzir lucros”, disse
ele.

A companhia farmacêutica americana Nostrum
Laboratories aumentou o preço de um
medicamento pra gripe vendido sob receita
médica em mais de 300%, para mais de US$ 170,
apesar das críticas do ex-presidente da agência
de alimentos e medicamentos dos Estados
Unidos.
O aumento do preço da solução oral de
prometazina e codeína acontece depois que a
Nostrum mais que quadruplicou o preço do
nitrofurantoin, uma composição de antibiótico,
para mais de US$ 2.000 no ano passado.
Nirmal Mulye, presidente-executivo, afirmou na
ocasião que havia uma “necessidade moral de
vender o produto pelo preço mais alto”, mas Scott
Gottlieb, è época diretor da Food and Drug
Administration (FDA), respondeu que não havia
“imperativo moral à alta exagerada do preço para
se aproveitar dos pacientes”.
A Nostrum aumentou o preço da garrafa de 473ml
de prometazina e codeína em 326% para US$
170,55 no fim de abril, segundo o banco de dados
de medicamentos da Elsevier. A prometazina é
um anti-histamínico que alivia as irritações e
espirros, enquanto a codeína é usada no combate
à tosse e alivia as dores.
Após o mais recente aumento de preço, Mulye
disse ao “Financial Times” que o preço de tabela
de um medicamento – que sempre é diferente do
preço pago pelo segurador ou pelo paciente – era
“completamente sem sentido”. Mas sob qualquer
plano de seguro saúde, um aumento no preço de
tabela aumentar o valor que os pacientes
precisam pagar. Concorrentes estão vendendo a
mesma dosagem do mesmo medicamento a
preços muito menores.

Fonte: Valor



Pfizer vai comprar empresa de biotecnologia com foco em doenças raras
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O programa de medicamentos órfãos confere
status especial a tratamentos e produtos
biológicos para doenças e transtornos que afetem
menos de 200 mil pessoas e prevê sete anos de
exclusividade de comercialização.
“Com a compra da Therachon, esperamos
alavancar as principais capacidades científicas e
de desenvolvimento da Pfizer para promover mais
rapidamente essa terapia potencialmente
promissora para pessoas com acondroplasia”,
disse o diretor científico da farmacêutica, Mikael
Dolsten.

A americana Pfizer informou nesta quarta-feira
que vai comprar a biofarmacêutica suíça
Therachon Holding AG por até US$ 810 milhões,
em um acordo que expande seu portfólio em
doenças raras. A companhia disse que vai
antecipar US$ 340 milhões em recursos para a
Therachon, que tem ativos em desenvolvimento
para o tratamento de acondroplasia e síndrome
do intestino curto.
O acordo inclui ainda um pagamento de US$ 470
milhões conforme o cumprimento de
determinadas metas relacionadas ao
desenvolvimento e comercialização do TA-46,
para a acondroplasia, condição genética que é a
forma mais comum de nanismo, segundo a Pfizer.
Atualmente, não há tratamento aprovado para
essa doença rara, caracterizada pela
incapacidade de conversão da cartilagem em
osso, o que leva os pacientes a terem baixa
estatura.
Antes da conclusão do negócio, a Therachon vai
segregar em uma companhia independente o
desenvolvimento do Apraglutide, para tratamento
da síndrome do intestino curto que está em fase 2
de pesquisas clínicas. A Pfizer, que em agosto já
havia investido US$ 60 milhões na Therachon
através de seu braço de capital de risco, terá
participação na nova empresa.
Conforme a farmacêutica americana, o TA-46, que
já encerrou a fase 1 de estudos clínicos, foi
designado como “medicamento órfão” pela Food
and Drug Administration (FDA) e pela Agência
Europeia de Medicamentos (EMA, em inglês).

Fonte: Valor



Anvisa recolhe 185 lotes de remédios para hipertensão; veja lista e o que fazer
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A suspeita de contaminação de insumos usados
para fabricação dos remédios foi detectada pela
EMA (agência europeia de medicamentos) em
julho de 2018. De lá para cá, agências de
diferentes países iniciaram inspeções.
Segundo a Anvisa, até o momento, não foram
encontrados altos níveis de nitrosaminas nos
medicamentos usados no Brasil –daí considerar o
risco ao paciente como baixo. 
“O paciente que ingerir o medicamento vai ter
câncer? Não. As chances são ínfimas”, afirma
Gomes. “Essa impureza está presente em níveis
muito baixos.”
Pelos cálculos da agência europeia, o risco
estaria presente apenas em casos de ingestão, ao
longo de cinco anos, de medicamentos com o
nível máximo de nitrosamina já descoberto até o
momento. Neste caso, o cálculo seria de um caso
extra de câncer a cada 6.000 pacientes. Para
comparação, no Brasil, a incidência atual de
câncer é de 600 mil casos ao ano, ou um caso a
cada 333 brasileiros.
“Temos que lembrar que nem todos os lotes
tinham essas impurezas. Provavelmente essa
exposição por cinco anos nunca aconteceu e não
vamos ter casos de câncer relacionados a isso.
Mas temos que prevenir que essa exposição que
aconteça, daí as medidas”, afirma a gerente de
fiscalização de medicamentos, Andrea Geyer. Ela
reforça que o risco de problemas à saúde é maior
pela interrupção brusca do uso dos
medicamentos, cujo uso contínuo é fundamental
para o controle da hipertensão, do que pela
suspeita de contaminação dos produtos com as
nitrosaminas.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) decidiu recolher 185 lotes de
medicamentos usados para tratamento de
hipertensão arterial devido à presença de
impurezas associadas a um potencial risco de
câncer.
Entre esses medicamentos, estão o losartana, o
segundo remédio mais vendido do país, e do
valsartana, também amplamente usado. Ao todo,
30 milhões de brasileiros têm diagnóstico de
hipertensão arterial.
As medidas, porém, envolvem lotes e empresas
específicas e não abrangem todo o mercado. A
lista completa pode ser consultada no site da
agência.
Os recolhimentos iniciaram em fevereiro deste
ano e seguem medidas adotadas em outros
países. A agência diz que a iniciativa é preventiva
e nega riscos aos pacientes. A orientação é que
quem fizer uso do remédio mantenha o
tratamento até avaliação com um médico para
possível troca do produto.
“A terapia da hipertensão é mais importante do
que isso. Se uma pessoa para de usar o
medicamento, ela pode ter consequências sérias
à saúde, até no mesmo dia”, afirma o gerente-
geral de inspeção e fiscalização sanitária,
Ronaldo Gomes.
As impurezas detectadas são as nitrosaminas,
substâncias encontradas em pequenas
quantidades na água e em alguns alimentos, mas
que, em altos níveis e com consumo prologando,
podem levar ao risco de câncer.

Medida ocorre após órgão detectar impureza; Anvisa diz que
presença é baixa e nega risco imediato ao paciente
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Agora, a agência finaliza uma proposta de
resolução que estabelece limites seguros para a
presença de nitrosaminas, impõe novas medidas
de controle e dá prazo de dois anos para
eliminação completa das impurezas. O órgão
justifica o prazo devido à necessidade de
mudanças na produção. O mesmo período foi
adotado pela Europa.
Técnicos da agência afirmam ainda monitorar o
risco de desabastecimento dos produtos. Até o
momento, isso não ocorreu e as chances são
vistas como baixas devido ao alto número de
empresas produtoras. Diz ainda que empresas
fabricantes têm colaborado no processo de
fiscalização –em alguns casos, as empresas
iniciaram o recall antecipadamente, informa.
O que fazer se encontrar o seu medicamento na
lista
1) Continue tomando, a menos que tenha sido
aconselhado pelo seu médico a parar. A
hipertensão é uma doença grave, cuja interrupção
do tratamento pode gerar problemas à saúde
2) Nem todo medicamento contém impurezas. Se
o medicamento que toma foi suspenso e
recolhido, procure seu médico ou
farmacêutico. Existem outras opções no mercado
que podem ser prescritas e adquiridas.
3) Somente troque de medicamento quando já
tiver um novo em mãos, pois a interrupção do
tratamento pode produzir malefícios
instantâneos, inclusive risco de morte por
derrame, ataques cardíacos e insuficiência renal
 

E não há risco de tomar um medicamento com
impurezas? “O risco de tomar o medicamento por
duas semanas adicionais é passível de ser
negligenciado. Até que consiga verificar com seu
médico, o paciente pode continuar ingerindo o
medicamento, que continua a ser eficaz”,
completa Gomes. Neste caso, a recomendação é
que o paciente verifique se o lote do medicamento
que utiliza está na lista dos que estão sendo
recolhidos e informe seu médico para
substituição. A agência informa ainda que a
medida vale apenas alguns lotes. Um remédio que
estiver na lista, assim, pode ter lotes alvo de
recolhimento e outros que foram considerados
adequados. Novas fiscalizações estão sendo
executadas.   E como assegurar que novos lotes
de medicamentos a serem produzidos não
tenham essas impurezas?
Segundo a Anvisa, diversas ações estão sendo
adotadas. Entre elas, estão a suspensão da
importação, comercialização e uso de insumos
farmacêuticos ativos de fabricantes com indícios
e evidências de presença dessas impurezas.
Ao todo, já foram suspensos três
insumos (valsartana, losartana e irbesartana) de
dez fabricantes internacionais. “Também fizemos
uma medida que foi um programa de fiscalização
específico de todas as empresas”, diz Gomes.
Ele nega que tenha havido falha das fabricantes
dos remédios. “Foi algo imprevisto. O que se
percebeu foi que, em determinadas situações,
pelo uso de solvente recuperado pelas fabricantes
de insumos, esses solventes poderiam ser
contaminados por quantidade ínfima de uma
substância que na reação desses compostos
gerariam a nitrosamina”, explica.
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4) Para trocar o medicamento sem custo, o paciente pode também ligar ao serviço de atendimento ao
consumidor da empresa fabricante do medicamento. Neste caso, a empresa deve indicar em qual
farmácia ocorrerá a troca

Fonte: Folha de SP



Carioca Dermage inicia expansão na América Latina
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O Equador foi o primeiro escolhido por ser um
mercado pequeno, o que facilita os testes para a
atuação internacional. Lá são 300
dermatologistas em comparação aos 8 mil no
Brasil. A Dermage terá uma loja em um shopping
e a ideia é se posicionar como uma marca eficaz,
porém mais barata que outros pares
internacionais.
No momento, a Dermage prepara o registro de
produtos para o mercado andino na Anvisa. A
partir daí será possível exportar para toda a
região. A empresa também está investindo na
participação em congressos internacionais para
contar com o apelo dos médicos da área.
Segundo Braun, a marca já é reconhecida por
profissionais da região — muitos têm formação
no Brasil e alguns chegam a levar produtos da
empresa nas malas de volta para casa.
Distribuição na AL
Cada país latino-americano tem uma proposta
diferente de distribuição dos produtos, o que
exige maior especialização da companhia. Depois
do Equador, a previsão é iniciar operações na
Colômbia em 2020, que tem foco maior nas
vendas em farmácias. Os planos para entrar no
mercado argentino são para 2021. Lá, o principal
canal são as lojas de departamento.
O fato de já atuar em diferentes canais no Brasil
pode ajudar no processo, afirma a diretora de
marketing da companhia, Viviane Soares. “A partir
de 2015 passamos a distribuir os produtos nas
farmácias e em 2016 começamos as vendas da
marca na Sephora e no nosso e-commerce”, diz.
Hoje, os produtos são vendidos em 2 mil
farmácias em todo o país.

a América Latina. A companhia vai iniciar seu
processo de internacionalização em dois meses,
com a abertura de uma loja em Guayaquil,
principal mercado consumidor do Equador. Os
planos da companhia também incluem operações
na Colômbia e na Argentina nos próximos anos,
disse ao Valor a presidente da companhia, Ilana
Braun.
Os dermocosméticos possuem ativos com
variadas funções. Dessa forma, um único produto
pode hidratar, tratar cicatrizes de acne, manchas e
rugas, por exemplo, porque possui substâncias
ativas com eficácia comprovada, informa o site
DermaClub, ao citar uma especialista.
“Não existe uma marca latina [de
dermocosméticos] reconhecida em toda a região.
Aqui temos o clima mais quente e nossa pele é
mais oleosa. Os produtos precisam ser mais
leves”, afirma a executiva.
Hoje, empresas brasileiras de cosméticos como
Natura, O Boticário e Hinode já atuam na região,
mas nenhuma delas é considerada uma
concorrente direta pela Dermage, já que o foco
dos produtos é diferente. Além disso, no caso dos
dermocosméticos, o processo de aprovação de
produtos pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) é mais rigoroso.
A decisão pela expansão internacional ocorre no
momento em que Braun considera que a Dermage
atingiu um “tamanho razoável”. As vendas de
2018 cresceram 12% na comparação anual. Para
2019, a expectativa é que avancem 15%. Além
disso, o dólar em um patamar elevado torna o
produto mais competitivo, enquanto a economia
mais estável da região também colabora neste
processo.
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Das 70 lojas, 30 são próprias, modelo que é considerado um diferencial da marca. Em algumas
delas, a Dermage mantém a farmácia de manipulação, origem da empresa. Neste ano, deve ter ao
todo 20 novas operações até dezembro, entre lojas próprias e franquias, com aceleração em São
Paulo, onde hoje existem 10 lojas. O objetivo é equiparar aos 20 pontos do Rio.
 
Em 2019, serão pelo menos cinco lojas e cinco quiosques na capital paulista. A empresa também
está negociando pontos em Belém (PA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF) e Belo Horizonte
(MG). No Rio, já foram abertas duas lojas próprias de um total de quatro previstas para este ano.
 
Público jovem
Além da marca Dermage, a empresa tem uma linha voltada ao público jovem chamada Beauty 4 Fun,
vendida nas lojas de departamento Americanas e Renner, e que será expandida para Riachuelo e
Leader ainda em 2019. “As lojas de departamento no Brasil ainda vendem muito perfume e poucos
cosméticos. Percebemos que existia essa possibilidade e estamos focados nisso”, afirma Braun.
 
A empresa foi criada pela bioquímica Lisabeth Braun, mãe de Ilana. Tudo começou em 1978, quando
ela abriu uma farmácia de manipulação em Copacabana, zona sul do Rio, depois de ter vendido um
Fusca. A marca Dermage foi lançada em 1990, mantendo o processo de receitas manipuladas.
Hoje, a fundadora tem um assento no conselho da companhia e atua como uma espécie de
consultora de pesquisa e desenvolvimento, sua área de conhecimento. A cada ano são lançados
pelo menos dez novos produtos, que ainda contam com o crivo da empreendedora.

Fonte: Valor



Dos gastos anuais, só 6,6% são com remédios
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De acordo com Bernardo, o estudo retrata a real
responsabilidade da indústria farmacêutica nos
gastos dos planos e, na verdade, o peso dos
medicamentos deveria ser maior – isso ocorreria
naturalmente se mais tecnologias inovadoras
fossem incorporadas, observa o executivo.
"Queremos mostrar que não é dificultando a
incorporação de novos tratamentos que haverá
melhora do equilíbrio financeiro dos planos",
afirma.
O estudo mostra ainda que o número de pessoas
atendidas pelos planos caiu 5,8% entre 2014 e
2017, para 47,2 milhões, na esteira da crise
econômica e do desemprego. Houve mudança no
perfil dos beneficiários, com redução entre o
público mais jovem e crescimento do total de
idosos. Com isso, muda também a demanda, uma
vez que idade é fator de risco: nesse intervalo,
houve aumento de 10,9% para os procedimentos
de assistência médico-hospitalar, para 1,3 bilhão
por ano, e de 17,8% dos procedimentos por
paciente, para 28,1% por ano. "A solução passa
por todos os setores terem transparência em seus
números, para que a sociedade entenda onde está
o problema", diz Bernardo.

Cansada da queda de braço constante com os
planos de saúde em torno dos custos dos
medicamentos e da incorporação de novos
tratamentos ao sistema, a indústria farmacêutica
encomendou um estudo para medir o peso que,
de fato, os remédios têm nos gastos da saúde
suplementar no Brasil. Conduzido pela IQVIA, que
audita as vendas do setor em todo o mundo e é
um dos nomes mais respeitados na área, o
levantamento recém-lançado mostra que esses
gastos representam apenas 6,6% do total
desembolsado anualmente e não são os grandes
vilões da inflação da saúde suplementar.
Ou seja, frente a um dispêndio anual de R$ 190,5
bilhões dos planos de saúde, R$ 12,7 bilhões
dizem respeito a medicamentos. Ao mesmo
tempo, conforme o estudo "As Novas Tecnologias
e a Saúde Suplementar", o desperdício com
fraudes e exames considerados desnecessários
chega a R$ 36,6 bilhões por ano, equivalente a
19,2% do gasto total. A maior parte dos dados
usados no levantamento é de 2014 a 2017, mas
há alguns recortes que consideram o intervalo de
2013 a 2018.
"A indústria farmacêutica é um dos fornecedores
e se sente injustiçada. Há muito tempo o reajuste
dos medicamentos fica abaixo da inflação,
enquanto o dos planos fica acima", diz o diretor
de Acesso e Assuntos Econômicos da
Associação da Indústria Farmacêutica de
Pesquisa (Interfarma), Pedro Bernardo. Entre
2005 e 2018, segundo a entidade que reúne as
multinacionais do setor, o reajuste dos
medicamentos foi de 86,99%. No mesmo período,
a inflação foi de 118,84%, quase 32 pontos
percentuais a mais.

Fonte: Valor


