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A médio prazo, serão acrescentadas ginástica e
terapias alternativas no aplicativo.   Para Rodrigo
Abdo, sócio-diretor da Setrus, consultoria
especializada em saúde, as empresas do setor
estão passando por profundas transformações
por conta do aumento de custos. “Os serviços de
saúde sobem muito mais do que a inflação”,
afirma. Por isso, a preocupação crescente com
prevenção de doenças.
É exatamente nesse cenário que despontaram as
welltechs. Para Abdo, o desafio dessas
companhias é manter o engajamento do usuário,
que pode desistir de ser monitorado. “A cada
etapa do processo há perdas”, diz. 
Já o consultor da empresa de inovação
corporativa Startadora, Vinícius Machado, essa é
uma forma inteligente de de ir adiante nessa área.
Segundo ele, Facebook e Google lançaram
aplicativos para saber quantas horas do dia são
gastas no mundo digital e se isso afeta a
qualidade de vida, por exemplo.

A empresa de programas de benefício de
medicamentos Vidalink, que tem como sócios o
grupo americano CVS Health e o atacadista
Martins, tem passado por várias transformações
ao longo dos anos. Até 2017, a empresa
conseguia descontos de 20% a 30% com
indústrias e varejo farmacêutico e repassava aos
funcionários das 200 clientes que atende. Depois,
organizou um sistema no qual as empresas
passaram a subsidiar os gastos com
medicamentos de seus empregados. Agora, quer
se transformar também numa welltech, como são
chamadas as empresas de forte base
tecnológicas voltadas ao bem-estar. 
No mês passado, a empresa, que deve faturar
este ano R$ 50 milhões, lançou o seu aplicativo.
Inicialmente serão oferecidos descontos na
compra de alimentos funcionais. “Por que as
empresas não podem subsidiar a compra desses
alimentos, como acontece com medicamentos?”,
diz Luis González, presidente e cofundador da
Vidalink.
Nessa nova fase, o objetivo da empresa é atuar na
prevenção de doenças. Entre outras ferramentas,
o aplicativo terá um assistente virtual voltado ao
diabético, com dicas, teste e monitoria, por
exemplo. “Teremos um time de profissionais que
acompanha a pessoa”, diz González. Até o fim do
ano, a intenção é oferecer serviços ligados à
saúde mental. 

Fonte: Estadão

Com aumento dos custos dos planos, empresa de gestão de
medicamentos cria estrutura para atuar na prevenção de

doenças
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A operadora de planos de saúde Hapvida anunciou no fim da noite de ontem uma oferta primária de
ações que poderá movimentar quase R$ 2,6 bilhões, considerando a subscrição dos lotes adicional
e suplementar. Ontem, as ações da Hapvida fecharam a R$ 41,44 na B3.
 
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hapvida informou que
venderá inicialmente 46,440 milhões de ações. O lote adicional pode ser de até 9,288 milhões de
ações e o lote suplementar, de 6,966 milhões de ações.
 
De acordo com a companhia, os recursos oriundos da oferta de ações serão utilizados para reforçar
sua estrutura de capital e dos negócios adquiridos recentemente ou em processo de aquisição. O
montante também poderá ser usado para futuras aquisições.
 
Em maio, a Hapvida anunciou a aquisição do Grupo São Francisco por cerca de R$ 5 bilhões — R$
4,75 bilhões em dinheiro e o restante em ações. Em junho, foi a vez da Hapvida comprar o Grupo
América Planos de Saúde, de Goiás, por R$ 426 milhões.
 
Na oferta de ações da Hapvida, o BTG Pactual atuará como coordenador líder. BofA Merrill Lynch,
Goldman Sachs e Santander também coordenarão a oferta.

Fonte: Valor
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A multinacional de bens de consumo Johnson & Johnson (J&J) registrou lucro líquido de US$ 5,61
bilhões no segundo trimestre de 2019, alta de 41,8% ante o mesmo período do ano anterior. Os
dados foram divulgados nesta terça-feira.
 
Por ação, o lucro ficou em US$ 2,08. Em termos ajustados, excluindo itens não recorrentes, somou
US$ 2,58 — acima do que era esperado por analistas que acompanham a empresa, que previam
lucro ajustado de US$ 2,46, segundo a “Dow Jones Newswires”.
 
A receita da companhia, que é dona de marcas como Listerine, Cotonetes e Neutrogena, recuou
1,3%, para US$ 20,56 bilhões. Excluindo a variação cambial, as vendas da empresa nos mercados
fora dos Estados Unidos ficaram praticamente estáveis. No mercado americano, houve queda de
2,2%.
 
Entre os segmentos de atuação da Johnson & Johnson, o farmacêutico foi o que apresentou o
maior crescimento em termos percentuais, de 1,7%. No trimestre, as vendas somaram US$ 10,52
bilhões.
 
A divisão de consumo, que inclui os produtos da linha Johnson’s Baby, teve aumento de 1,2% na
receita, para US$ 3,54 bilhões. A área de equipamentos médicos registrou queda de 6,9%, para US$
6,48 bilhões.
 
A Johnson & Johnson elevou suas previsões para a receita de 2019. A expectativa agora é que as
vendas somem entre US$ 80,8 bilhões e US$ 81,6 bilhões. A companhia espera ainda que o lucro
por ação fique entre US$ 8,53 e US$ 8,63. Por volta das 8h45, as ações da companhia operavam em
alta.

Fonte: Valor
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O laboratório brasileiro EMS está de olho no grupo biofarmacêutico uruguaio Biotoscana (GBT).
Maior investidor individual da empresa de Montevidéu, o fundo de investimentos Advent
International possui 27,7% da companhia e levou a Biotoscana para B3, em 2017, em uma
operação de R$ 1,34 bilhão. 
 
A maior parte dessa oferta foi secundária, ou seja, com a venda de ações do fundo. Essa não é a
primeira vez que a Biotoscana é alvo do interesse de concorrentes. O Advent, no entanto, não tem
prosseguido com as conversas porque entende que, neste momento, o valor da empresa está
muito abaixo do considerado justo. 
 
Em julho, o papel da empresa negociada na bolsa brasileira acumula alta de 18%, mas registra
queda de 7% em um ano. Procurados, EMS, Biotoscana e Advent não comentaram.

Fonte: Estadão
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Porém, ao contrário do Brasil, que tem a carga
tributária mais alta do mundo para remédios
(média de 33%), lá não há incidência de impostos
sobre esse tipo de produto.
Conforme Mussolini, a regulação de preços
desatualizada provoca algumas distorções e
ainda contribui para episódios de escassez de
tratamentos que fazem parte do pacote básico de
assistência farmacêutica, como aconteceu com a
penicilina benzatina e pode ocorrer com outros
produtos que ficaram muito baratos globalmente.
Alvo recente de questionamentos, após o
Ministério da Saúde ter suspendido 19 contratos,
as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) também estão no radar do Sindusfarma,
mas sob a ótica da participação dos laboratórios
públicos. Para o executivo, não há necessidade de
envolvimento desses entes nas parcerias.
"A PDP é um meio de trazer tecnologia para o
Brasil, mas o modelo precisa ser ajustado", diz. Na
visão do Sindusfarma, é possível transferir a
tecnologia diretamente para o laboratório privado,
sem a participação do órgão público, liberando-o
para outras atividades.
A proposta de novo papel para os laboratórios
públicos já foi apresentada ao governo Bolsonaro
- o primeiro contato foi feito ainda durante a
campanha. A ideia é que essas entidades se
dediquem a produzir tratamentos cuja fabricação
se tornou financeiramente inviável para o setor
privado, como tratamentos para tuberculose e
leishmaniose ou produtos oncológicos antigos,
que já perderam a patente e têm sucessores.

Protagonista natural nas discussões e
negociações entre o setor farmacêutico brasileiro
e o governo, o Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos (Sindusfarma) está otimista com o
que tem visto em Brasília, após a mudança na
Presidência da República. A gestão organizada na
Saúde e o viés liberal da nova equipe econômica
deram ímpeto a certos pleitos, e levaram a
entidade a reforçar a defesa da liberdade de
preços dos remédios, hoje regulados, e de um
novo papel para os laboratórios públicos.
"A regra de preços se tornou obsoleta e
desestimula a inovação", diz o presidente
executivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini, que
em setembro completa dez anos à frente da
entidade. Pela regra atual, de maneira simplista,
um produto que contenha metade do princípio
ativo de outro já existente no mercado terá preço
50% menor, mesmo que incorpore uma nova
tecnologia ou traga ganhos comprovados ao
paciente.
Já existe um movimento organizado na indústria
com o objetivo de mudar isso junto à Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed)
e remunerar a inovação incremental, aquela que
agrega uma novidade a tratamento já existente.
As conversas evoluíram e a meta é alcançar
resultados concretos, agora na esteira do viés
liberal da gestão Bolsonaro, que se assemelha à
de Donald Trump nos Estados Unidos. Naquele
país, a concorrência de preços de medicamentos
é livre, mas o presidente trava uma batalha com a
indústria para reduzir esses custos. 
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Com quatro décadas de seus 61 anos dedicadas
à indústria farmacêutica, Mussolini conviveu com
muitos ministros da Saúde e diz que vários deles
deixaram marcas importantes para o país. Até
agora, a impressão é positiva em relação ao
ministro Luiz Henrique Mandetta. Sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS), afirma que o programa é
bom, apesar dos problemas.
O bom trânsito nos diferentes órgãos e pastas de
Brasília, em sua avaliação, deve-se principalmente
ao fato de ser um "animal político" e ao forte viés
educacional assumido pelo Sindusfarma, com o
intuito de mostrar aos técnicos dos diferentes
governos como de fato funciona a indústria
farmacêutica, incluindo a operação fabril. "A
intenção é mostrar as implicações práticas das
decisões tomadas longe da fábrica", explica.
Mussolini admite que ele próprio sentiu na pele o
peso de uma decisão que não considerou essas
implicações. Bem humorado, conta que em uma
das farmacêuticas em que trabalhou, a maior
parte do tempo na área jurídica, chegou a um
acordo com a Anvisa para aumentar em 1
centímetro o tamanho da caixinha de um
determinado medicamento, sem saber que um
ajuste tão pequeno iria ter impactos relevantes da
produção à disposição dos itens na prateleira das
farmácias.
Como resultado da estratégia e da percepção da
relevância da entidade, todas as consultas
públicas da Anvisa realizada nos últimos dois
anos foram, de alguma forma, apresentadas
também no Sindusfarma. 

A própria penicilina benzatina, por exemplo,
tornou-se tão barata globalmente que não há
interesse em produzi-la, apesar de sua relevância
para o tratamento da sífilis congênita.
A pauta urgente não para por aí e a indústria, seja
a de capital nacional sejam as multinacionais,
segue alertando para a necessidade de redução
da fila de pedidos de patente e de se melhorar a
regulamentação das pesquisas clínicas. "O Brasil
tem centros de excelência para pesquisa e
doentes não tratados. As pesquisas clínicas
poderiam ser fonte de renda para o país e de
tratamento para esses doentes", observa
Mussolini.
Por outro lado, o Sindusfarma reconhece a
necessidade dos padrões rigorosos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) -
"precisamos ter produtos de qualidade e, quanto
mais alta a barra regulatória, maior a vantagem
para o país", afirma o presidente - e que alguns
interesses podem opor laboratórios nacionais e
as múltis. Mas, em termos de representação,
Mussolini garante que a entidade não olha a
origem do capital. "Nós defendemos o capital da
indústria farmacêutica", diz.
Ainda sobre o novo governo, Mussolini ressalta
que a uniformidade do discurso e o alinhamento
entre os ministérios e ministros e seus secretários
confere clareza a seus objetivos, e facilita o
encaminhamento das pautas. A reforma da
Previdência é necessária, mas não corresponde à
bala de prata que salvará a economia brasileira e
deve ser seguida pela reforma tributária, essa sim
com potencial enorme de mudar o Brasil de
patamar, conforme o executivo.
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Originalmente focado no Estado de São Paulo, o sindicato ganhou status de representante nacional
da indústria nos últimos anos, conquista atribuída a representantes do setor também ao
desempenho de Mussolini na presidência executiva.
 
O sindicato consumou o perfil nacional no ano passado, com a ampliação da base territorial para
Estados que não contam com representação patronal. Hoje, são 374 associados, incluindo todos os
grandes e médios laboratórios, de origem nacional e internacional. Em 2018, o mercado brasileiro
de medicamentos movimentou R$ 62,4 bilhões, considerando-se as vendas nas farmácias e os
descontos concedidos.
 
Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mussolini trabalhou por 25 anos na
Novartis e se diz apaixonado pela indústria, o que já lhe rendeu em casa o título de defensor dos
"frascos e comprimidos".

Fonte: Valor
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O lucro da farmacêutica suíça Novartis no segundo trimestre de 2019 foi de US$ 6,8 bilhões, um
recuo de 12,5% em comparação ao lucro obtido no mesmo período do ano passado, de US$ 7,8
bilhões.
 
O lucro operacional básico, que exclui itens não recorrentes, cresceu para US$ 3,65 bilhões, de US$
3,21 bilhões. As vendas líquidas cresceram quase 4%, para US$ 11,76 bilhões, devido,
principalmente, às vendas dos medicamentos Cosentyx e Entresto. Por isso, a Novartis elevou a
projeção de vendas e principais receitas operacionais para o ano.
 
Para todo o ano de 2019, a empresa espera que sua receita cresça dois dígitos, enquanto as
vendas avancem entre 5% e 9%.
 
O lucro líquido das operações contínuas excluindo a Alcon, empresa americana que se separou da
Novartis e abriu capital em abril, caiu de US$ 7,73 bilhões para US$ 2,11 bilhões, após um ganho de
quase US$ 6 bilhões para a suíça com a venda da participação.
 
Os recibos de ações da Novartis negociados em Nova York reagiram bem ao resultado da
companhia e subiam mais de 5% nesta manhã.

Fonte: Valor
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Procuradas, EMS e Takeda informaram que não
comentam rumores de mercado.
A EMS tem investido pesado em expansão. Nos
últimos cinco anos, destinou mais de R$ 800
milhões para suas fábricas, em Manaus (AM),
Hortolândia (SP), Jaguariúna (SP) e Brasília (DF),
que juntas podem produzir 1 bilhão de unidades
(caixas) de medicamento por ano. Em 2019, a
produção deve alcançar 800 milhões de unidades.
Além disso, reforçou a aposta em prescrição
médica e separou R$ 500 milhões para os seis
lançamentos nessa área programados para esse
ano, para ampliação da força de vendas e
promoção do portfólio.
No mercado internacional, a EMS venceu uma
licitação pelo laboratório estatal sérvio Galenika e
manteve-se atenta a novas oportunidades,
incluindo a Medis, unidade de genéricos da
israelense Teva com sede na Islândia. A Takeda
tem presença em outros países latino-americanos
e, no México, os medicamentos isentos de
prescrição responderiam por cerca de 30% de
seus negócios.
Nesta semana, o nome da EMS foi associado a
outro potencial negócio. Desta vez, a
farmacêutica foi apontada como possível
interessada na compra do grupo Biotoscana, que
tem sede no Uruguai e negocia BDRs na bolsa
brasileira.
Contudo, segundo fontes ouvidas pelo Valor, não
houve aproximação neste sentido entre a
farmacêutica e a Advent, que controla a
Biostoscana. 

A EMS, maior farmacêutica brasileira, está na fase
final da disputa pela divisão de medicamentos
isentos de prescrição (OTC, na sigla em inglês) da
Takeda na América Latina e é a favorita para ficar
com os ativos, apurou o Valor junto a fontes da
indústria farmacêutica.
Segundo fonte próxima às conversas, o
laboratório brasileiro entende que o portfólio da
concorrente tem total sinergia com sua estratégia
de ampliar a atuação no mercado brasileiro e fora
do país, e segue competitivo no processo. Mas a
SEM não está sozinha na disputa. Segundo a
agência Reuters, a Reckitt Benckiser e a uruguaia
Megalabs também foram selecionadas para
apresentar ofertas vinculantes pelo negócio de
OTC.
No início de abril, o Valor informou que a
farmacêutica japonesa havia colocado à venda
sua divisão de OTC na América Latina, com a
meta de levantar US$ 1 bilhão com o negócio. A
EMS, que pertence ao grupo NC, já era apontada
como forte candidata a ficar com os ativos, que
incluem o analgésico Neosaldina e o fitoterápico
Eparema.
No Brasil, essa divisão de produtos chegou a ser
oferecida para outros laboratórios, incluindo
Eurofarma e Biolab, que teriam interesse somente
nas operações de OTC fora do Brasil e declinaram
de apresentar uma oferta inicialmente. Já a EMS
demonstrou interesse, segundo uma fonte, porque
planeja investir para expandir e consolidar sua
presença no mercado de medicamentos isentos
de prescrição também no mercado internacional.
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Além disso, a gestora de fundos de private equity não está disposta a se desfazer de suas ações
neste momento.
 
Os recibos de ações da Biotoscana saíram a R$ 26,50 na oferta pública inicial (IPO, na sigla em
inglês) em julho de 2017.
 
Mas, diante de uma série de reveses em licenças de medicamentos e, mais recentemente, da crise
na Argentina, hoje são negociados na casa dos R$ 10. Ontem, os BDRs da empresa subiram 4,15%
e fecharam o dia em R$ 10,53 cada. Um dia antes, na esteira do noticiário, ganharam 10,6%, para
R$ 10,11, com volume expressivo de negócios.

Fonte: Valor
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O encerramento das operações, segundo a
farmacêutica, deve ocorrer no período de três a
quatro anos e não deve afetar a parte
administrativa e de vendas. A empresa espera
manter mais de 500 postos de trabalho ativos no
país.
“O Brasil continua a ser um mercado importante
para a companhia, com expectativas de
crescimento e lançamentos de novos produtos
nos próximos anos”, diz trecho da nota. “A
companhia lançou seis novos produtos no Brasil
em 2018 e pretende lançar 2 a 3 novos produtos
por ano nos próximos anos. A Lilly projeta
crescimento em seu faturamento acima da média
do mercado nos próximos anos no país”.

A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de
bens imóveis da farmacêutica americana Eli Lilly
no Brasil no limite de até R$ 500 milhões, no
âmbito de uma ação movida pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT). A companhia disse
que irá avaliar as medidas que tomará contra a
decisão assim que for notificada.
O pedido de bloqueio, segundo o MPT, foi feito
para garantir o pagamento de tratamento de
saúde de trabalhadores expostos a substâncias
contaminantes na fábrica da empresa em
Cosmópolis, interior de São Paulo e motivado
pelas notícias de que a companhia deixaria o país.
A Eli Lilly foi condenada em 2018, em segunda
instância, a pagar R$ 500 milhões em
indenizações aos ex-funcionários em uma ação
aberta há dez anos, na qual, junto com sua
subsidiária Antibióticos do Brasil, era
responsabilizada pela exposição de funcionários
a substâncias tóxicas. A companhia apresentou
embargos de declaração contra a decisão, que
ainda não foram julgados.
Em dezembro de 2018, a empresa informou ao
mercado que fecharia a fábrica brasileira,
passando a importar os medicamentos para
comercialização no país. Segundo os
procuradores do MPT, a decisão poderia
representar um risco de descumprimento da
decisão judicial.
Em nota enviada ao Valor, a Eli Lilly diz que o
fechamento da fábrica faz parte de um
movimento para realinhar as atividades globais de
manufatura de produtos sólidos, que incluem
comprimidos e cápsulas.

Fonte: Valor
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A MP original, assinada pelo presidente Jair
Bolsonaro em 30 de maio, não incluia este ponto,
mas o assunto entrou por meio de emenda.
Segundo o Valor apurou, abril, a Abras, que
representa os supermercados, ao lado de
entidades regionais, levou o assunto para
congressistas mais próximos do setor após
identificar "espaço político" nessa MP para voltar
ao tema. Desde a metade dos anos 90, os
supermercados debatem condições para a venda
de medicamentos.
Em junho, as conversas avançaram com o
deputado mineiro Hercílio Diniz (MDB), dono dos
supermercados Coelho Diniz, que apresentou ao
relator a emenda dos MIPs. No mesmo período,
com apoio de parte das farmácias do Rio, diz uma
fonte, o deputado Felício Laterça (PSL) propôs a
criação do "farmacêutico virtual", uma espécie de
responsável técnico com atendimento virtual em
horários determinados, como da meia-noite às 6h.
Por meio dele, seria possível validar receitas on-
line.
Com isso, de uma só vez, esses dois pontos
controversos, de pautas ligadas aos
supemercados e às drogarias, entraram no
debate.
Naquele momento, no fim de junho, o relator
celebrava as discussões nas redes sociais, ao
abrir o mercado aos supermercadistas. A
alegação era de que o efeito seria positivo para a
população. Em 1º de julho, porém, o tom mudou.

No dia 1º de julho, às vésperas da votação da
Medida Provisória da Liberdade Econômica
(881/19), após uma reunião entre 40 lideranças
do mercado farmacêutico e a relatoria da MP em
São Paulo, começou a ficar claro para os
supermercados que uma das mais controversas
emendas do projeto não avançaria.
A emenda permitiria que os supermercados
passassem a vender medicamentos sem
prescrição médica (MIPs), hoje comercializados
só em farmácias.
O assunto vinha sendo alvo de análises da
relatoria da comissão especial do Congresso
desde junho. Mas em menos de dez dias, a
emenda "caiu", em mais um capítulo da disputa
por esse mercado, que já dura mais de uma
década.
"Logo ali [após a reunião das farmácias com os
deputados], sentimos que não haveria acordo. A
pressão contrária era bem forte e o Jerônimo
[deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS),
relator da MP] sinalizou a interlocutores que
voltaria atrás", conta uma liderança dos
supermercados. "Em determinado momento,
numa das reuniões com deputados, nos
perguntaram se venderíamos picanha ao lado de
remédio. Depois, a conversa até avançou, mas é
preciso dialogar mais", diz a fonte.
Nos últimos dias, o Valor ouviu varejistas,
indústrias e políticos para entender a
movimentação nos bastidores desses setores. A
discussão começou mesmo a ganhar força no fim
de junho, quando farmácias, supermercados e os
farmacêuticos entraram mais pesadamente na
discussão. 



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

Os varejistas de alimentos rebatem os
argumentos. "A questão central é que se os
supermercados entram, as margens de todo o
setor de medicamentos podem cair, porque temos
condições de sermos mais agressivos em preço",
diz um executivo ligado aos setor
supermercadista.
"Os supermercados sempre lidaram com itens
perecíveis e sensíveis, têm ampla experiência
nisso", diz a fonte. "E estamos abertos a negociar
o número de farmacêuticos virtuais ou
responsáveis técnicos que forem preciso".
A pressão cresceu mais quando os farmacêuticos
entraram no debate. O Conselho Federal de
Farmácia (CFF), que regulamenta a atividade,
criticava duramente o atendimento virtual e a
liberação aos supermercados. Uma equipe
especial de assessoria parlamentar passou a
acompanhar o tema. "A liberação da venda de
medicamentos em qualquer comércio e sem a
orientação do farmacêutico vai reforçar o grave
problema da automedicação no país", diz em nota
a CFF.
Na visão de um interlocutor ouvido, os
farmacêuticos temiam a perda de postos de
trabalho.
Segundo parlamentares, todo esse cenário
acabou tornando inviável um acordo entre os
setores. Mesmo dentro dos segmentos, houve
divisões, diziam.
Na Abrafarma há quem não apoie a criação do
farmacêutico virtual, apurou o Valor. Na indústria,
também há diferenças.

Após uma primeira reunião com entidades como
Abrafarma e ABCFarma, do comércio de
farmácias, Goergen passou a citar o risco de que
a medida trouxesse "concorrência desleal" às
drogarias, e afirmava que as varejistas de
alimentos precisariam seguir "uma série de
exigências sanitárias", se quisessem vender os
MIPs.
"A situação avançou para um caminho nada bom,
sem sinal de acordo e o prazo para análise estava
correndo. Para não 'travar' toda a MP da
Liberdade Econômica, os supermercados e as
drogarias concordaram em tratar do assunto
numa nova MP", diz uma fonte.
O Valor apurou que houve representantes das
farmácias que só souberam por notas nos jornais,
em 30 de junho, da inclusão da emenda na MP, o
que gerou "desconforto" no setor.
Os supermercados negociavam a liberação da
venda em suas lojas, com o mesmo direito que
seria dado às drogarias de operarem com o
farmacêutico virtual. As farmácias, por sua vez,
entendiam que os supermercados poderiam
entrar no segmento se seguissem todas as
regulações e normas exigidas. "Se os
supermercados tiverem as licenças e existir
isonomia, eu apoio. Sem isso, não dá", disse um
interlocutor do setor de farmácias.
Representantes das farmácias ainda questionam
a capacidade de o varejo alimentar seguir normas
de vigilância sanitária e de atendimento nas lojas.
"Há consumidores que misturam remédios e só
um profissional preparado pode orientá-lo", diz um
negociador que representa as farmácias.
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Daqui para frente, a expectativa é que uma acordo
possa ser costurado dentro de uma nova MP ou
projeto de lei que contemple as demandas dos
setores. "Ficou acordado que o governo terá um
grupo de trabalho para discutir um projeto que
atenda todas essas questões. Porque dentro
dessa MP [atual], só pode existir algo agora por
meio de um destaque a ser apresentado em
plenário", disse o relator Jerônimo Goergen. Essa
possibilidade é pequena, segundo interlocutores
ouvidos pelo Valor.

Aqueles que defendem a liberação dizem que, ao
ampliar o número de canais, cresce o acesso aos
remédios. Mas uma parte dos laboratórios
acredita que, além de não ter tanto impacto no
acesso, a venda nos supermercados reduziria a
rentabilidade.
"A Abimip defende a garantia de acesso amplo da
população [aos MIPs], desde que em locais que
operem em total conformidade com a legislação
sanitária vigente", diz a vice-presidente executiva
da entidade, Marli Sileci, mesma posição da
Abrafarma.
A associação das redes de farmácias afirma que
é a favor de medidas "que favoreçam o
desenvolvimento de todo o setor e não defende
reservas de mercado, desde que todos os
participantes sigam mesmas regras de segurança
sanitárias e haja isonomia" entre as partes.
A Abras informa em nota que, com a abertura do
mercado aos supermercadistas, será facilitado o
acesso dos MIPs à população, considerando a
ampla rede de lojas no país. São 90 mil pontos no
Brasil. "A venda [dos MIPs] já fez parte do dia a
dia dos supermercados [nos anos 90] e, além de
não termos tido casos de intoxicação, os preços
caíram em média 35%", diz a nota.
"Foi frustrante que não tenha havido acordo, mas
acho que saímos num ponto além daquele que
estávamos antes", diz Maurício da Costa, vice-
presidente da Abras.
 

Fonte: Valor


