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E&N Falta de jovens
pressiona renda
Guilherme Cunha,
de 18 anos, estuda,
mas não trabalha
Pág. B3

Um levantamento do Sindicato
da Indústria de Produtos Far-
macêuticos do Estado de São
Paulo (Sindusfarma), com base
em dados obtidos no Ministé-
rio do Trabalho, mostra que o
número de fábricas produtoras
de medicamentos caiu de 253
unidades em 2007 para 183 em
2012 em São Paulo. “O Estado
perdeu 70 fábricas e pode per-
der ainda mais”, disse Nelson

Mussolini, presidente do Sin-
dusfarma.

Segundo Mussolini, boa par-
te dessas unidades foi fechada e
outras foram transferidas para
outros Estados, atraídas por in-
centivos fiscais.

Os casos mais recentes foram
os da Hypermarcas, que está
concentrando sua produção far-
macêutica em Anápolis (GO). A
empresa fechou três unidades –

DM e Farmasa, na Grande São
Paulo, e a Luper, em Bragança
Paulista (SP).

A Pfizer, que possui três uni-
dades produtoras – em Itapevi e
Guarulhos (Grande São Paulo)
e 40% da Teuto, em Anápolis –,
poderá transferir a produção de
saúde humana da unidade de
Guarulhos para Goiás, segundo
fontes de mercado. A Pfizer in-
formou que, até o momento,

não há uma decisão final sobre a
fábrica de Guarulhos. Atual-
mente, a unidade é compartilha-
da entre Pfizer e Zoetis (divisão
de saúde animal que pertencia à
multinacional, mas que foi sepa-
rada no ano passado após cisão
dos negócios).

“Muitos Estados têm atraído
indústrias com incentivos, co-
mo Goiás, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Já alertamos o

governo do Estado de São Paulo
sobre isso”, disse Mussolini.

Custos de produção. Para Mus-
solini, outro fator que tem preo-
cupado as indústrias é o aumen-
to do custo de produção do se-
tor. “Em 2013, os custos aumen-
taram entre 13% e 18%, enquan-
to o aumento médio dos medi-
camentos no ano ficou em
3,56%”, disse. Para este ano, o

aumento dos medicamentos de-
verá ficar entre 2,5% e 3%, mas
os custos deverão superiores a
dois dígitos. “Isso pode colocar
em risco o futuro do setor. Os
investimentos poderão ser me-
nores”, afirmou.

As indústrias cresceram a
uma média de 17% ao ano entre
2011 e 2013, segundo o IMS
Health. Até 2018, a previsão da
expansão média é de 13% ao
ano. A expectativado setor é su-
perar até 2018 R$ 100 bilhões
(sem incluir os descontos) em
vendas no varejo. / M.S.

Donos do Teuto
já analisam
novos negócios

Estado de São Paulo perde 70 fábricas em cinco anos

Mônica Scaramuzzo

Quando anunciou a compra
de 40% do laboratório nacio-
nal Teuto, de Anápolis (GO),
em outubro de 2010, a farma-
cêutica americana Pfizer não
fazia ideia da real dimensão
desse negócio para o grupo.
Neste mesmo ano, a compa-
nhia sofreu um baque com a
perda da patente de dois de
seus principais produtos, o
Viagra e o Lipitor, no País.

O Teuto foi a porta de entra-
da para Pfizer produzir a versão
genérica de seus próprios medi-
camentos e de seus concorren-
tes. Deu tão certo que até o fim
de março a matriz baterá o mar-
telo para comprar os 60% res-
tantes este ano. Os planos são
exportar genéricos e similares
com a marca Teuto na América
Latina. “O Teuto foi considera-
do um ‘case’ de sucesso na ma-
triz. O nosso modelo foi replica-
do em outros países, onde a Pfi-
zer passou a investir em genéri-
cos”, diz Victor Mezei, presiden-
te da Pfizer no Brasil.

No ato da compra, a Pfizer es-
tabeleceu que poderia ter o di-
reito de adquirir os 60% no fim
de 2013. Se não fizer agora, o
Teuto poderá exercer o direito
de venda entre 2014 e 2016.

Neste momento, os dados de
balanço do Teuto estão sendo
auditados pela KPMG para a ma-
triz americana dar o aval. A com-
pra dos 40% custou R$ 400 mi-
lhões, mais um adicional de R$

180 milhões no ano seguinte.
Os 60% foram travados em 14,4
vezes o Ebtida da companhia,
que encerrou o ano passado em
R$ 165 milhões (que somaria R$
2,37 bilhões), segundo Marcelo
Leite, presidente do Teuto.

De acordo com Mezei, a Pfi-
zer já investiu R$ 126 milhões na
expansão do Teuto desde 2010.
Outros R$ 80 milhões serão
aportados este ano.

O modelo Teuto foi já replica-
do no Japão e na China. No Ja-
pão, a Pfizer firmou em agosto
de 2012 parceria comercial com
a americana Mylan para atuar no
mercado de genéricos, com um
portfólio de 350 medicamentos.
Em setembro do mesmo ano,
fez joint venture com a chinesa
Zhejiang Hisun Pharmaceuti-
cals para criar a Hisun-Pfizer e
desenvolvermedicamentosnes-
sa categoria no país, que mais
cresce em genéricos no mundo.

Com a redução do portfólio
de medicamentos campeões de
venda, conhecidos no mercado
como “blockbusters”, multina-
cionais começaram a procurar
ativos em países emergentes pa-
ra expandir em genéricos.

Reestruturação. Com o fim de
importantes patentes, a Pfizer
teve de se reestruturar global-
mente para fazer frente às mu-
danças do setor. Desde janeiro,
opera com três unidades de ne-
gócios: GEP (Negócios Globais
de Produtos Estabelecidos),
nos quais estão incluídos produ-
tos que perderam a patente e
genéricos; GIP (Negócios Glo-
bais de Produtos de Inovação) e
VOC (Vacinas, Oncologia e
Consumo). A divisão GEP, na
qual a Teuto está incluída, já
atraiu o interesse das multina-
cionais como Valeant, Mylan e
Actavis. A Pfizer nega que ven-
derá, neste momento, essa uni-

dade recém-criada, mas não
descarta no futuro.

No Brasil, a estratégia da múl-
ti, que faturou R$ 4,1 bilhões em
2013, é estreitar acordos de
transferência de tecnologia
com o governo federal para me-
dicamentos para doenças com-
plexas,comooncológica,e intro-
duzir produtos inovadores. Nes-
te ano, a Pfizer lançará três pro-
dutos – Xeljanz(para artrite reu-
matoide); Eliquis (para preve-
nir acidente vascular cerebral) e

Benefix, para hemofilia tipo B.

Consolidação. O movimento
de consolidação no Brasil ga-
nhou força entre 2009 e 2012,
com a entrada de estrangeiros
em genéricos e gigantes nacio-
nais comprando laboratórios
para se fortalecerem frente aos
grupos internacionais. Foram
mais de 15 transações, envolven-
do empresas nacionais e estran-
geiras, como a francesa Sanofi,
a americana Amgen e a japone-

sa Takeda, além da nacional Hy-
permarcas, que fizeram pesa-
dos desembolsos para avançar
no mercado, segundo Nilton Pa-
letta, presidente da consultoria
IMS Health.

A Sanofi foi a primeira a dar a
largada, ao adquirir a Medley por
R$ 1,5 bilhão em abril de 2009,
tornando-se líder em genéricos
no Brasil. A empresa, contudo,
começou a perder participação
paraanacionalEMS,doempresá-
rio Carlos Sanchez, que adotou
estratégia agressiva no varejo.
Dados do IMS Health mostram
que a EMS encerrou 2013 com
participação de 31,07%, enquan-
to a Medley ficou com 19,35%.
Noano passado, aSanofi promo-
veu uma reestruturação, com
mudança de comando. Ao Esta-
do, a Sanofi informou que consi-
dera que a Medley tem todos os
atributos para seguir na disputa
da liderança de mercado de for-
ma competitiva e sustentável.

“O Brasil continua atraente
para as indústrias do setor far-
macêutico, apesar do altos pre-
ços dos ativos nos últimos
anos. O mercado nacional cres-
ce três ou quatro vezes mais
que em países maduros, onde
as vendas de genéricos estão
consolidadas”, afirma Nelson
Mussolini, presidente do Sin-
dusfarma.

ECONOMIA & NEGÓCIOS

A família Melo, atual controla-
dora do Teuto, e o executivo
Marcelo Henriques Leite, presi-
dente do laboratório goiano e
acionista minoritário, analisam
entrar nos segmentos de dermo-
cosméticos e nutracêuticos (ali-
mentos funcionais) depois que
venderem os 60% restantes da
companhia para a Pfizer.

Leite explicou que os acionis-
tas vão assinar um termo de não
concorrência por cinco anos,
no qual se comprometem a não
produzir medicamentos. Leite
diz que deverá analisar as áreas
de dermocosméticos, nutracêu-
ticos, fitoterápicos e produtos
veterinários depois que saírem
definitivamente do Teuto, caso
não haja objeção da Pfizer.

A família Melo está no coman-
do do laboratório desde 1986,
quando foi comprado pelos ir-
mãos Walterci e Lucimar. Nos
últimos anos, a farmacêutica de
Goiás recebeu pesados investi-
mentospara aumentar sua capa-
cidade de produção. A expecta-
tiva é de que até o fim do ano a
companhia passe a produzir 1
bilhão de comprimidos/ano.
Atualmente, a produção está
em torno de 650 milhões e 750
milhões de unidades anuais.

A empresa está instalada em
um complexo industrial de Aná-
polis, ao lado do quartel-gene-
ral da Neo Química, controlada
pela Hypermarcas, que fez pesa-
dos aportes nos últimos anos
para transferir a produção de
suas fábricas espalhadas no
País para Goiás. / M.S.

Genérico brasileiro
tipo exportação

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

Depois de comprar 40% do laboratório nacional Teuto, especializado em genéricos, a farmacêutica Pfizer decidiu levar o modelo
adotado no Brasil para países como Japão e China, onde a gigante americana tenta crescer com cópia de medicamentos sem patente
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● Produto sem patente

● Medicamento sem patente
Há no mercado brasileiro 10 ver-
sões genéricas do Viagra e 10
versões de similares. Quando
perde a patente, a receita das
empresas com o produto de refe-
rência chega a cair até 70%.

2014. Segundo Mezel, R$ 80 mi serão investidos no Teuto

“Não abandonamos o
produto quando ele
perde a patente. O
investimento é feito de uma
forma diferente. A Pfizer
tem uma divisão de
negócios para
medicamentos maduros
(que perderam a patente).”
Victor Mezei
PRESIDENTE DA PFIZER NO BRASIL

● Raio X da farmacêutica americana Pfizer e do mercado nacional

VIDA APÓS O VIAGRA

Faturamento Nova estrutura 
da companhia

Fábricas no Brasil Total de medicamentos 
em desenvolvimento 
pela farmacêutica

Dez maiores
farmacêuticas
do Brasil

Faturamento
do setor

Pfizer
US$ 51,6 bi

no mundo

R$ 4,1 bi
no Brasil

31

24

20

6
US$ 7 bi de investimento
em pesquisa e desenvolvimento

GEP
NEGÓCIOS GLOBAIS DE 
PRODUTOS ESTABELECIDOS

GIP
NEGÓCIOS GLOBAIS DE 
PRODUTOS DE INOVAÇÃO

VOC
VACINAS, ONCOLOGIA 
E CONSUMO

Itapevi
Produção e embalagem 
da vacina Prevenar 13, 
Clusivol, Magnésia 
Bisurada, Rapamune 
entre outros

Guarulhos
Produção dos 
medicamentos Lípitor, 
Viagra, Frontal, Ponstan 
e Feldene, além de 
produtos veterinários

Anápolis
Produção de Fluoxetina, 
Omeprazol, Amitriptilina, 
Cefalexina, Ibupril entre 
outros

1. EMS

2. SANOFI

3. HYPERMARCAS

4. NOVARTIS

5. ACHÉ

6. EUROFARMA

7. TAKEDA

8. PFIZER

9. BAYER

10. MSD

PRIMEIRO ESTUDO EM SERES 
HUMANOS EM PEQUENOS 
GRUPOS DE VOLUNTÁRIOS

1

ESTUDOS CONTROLADOS 
EM PACIENTES, 
PARA DEMONSTRAR EFETIVIDADE 
POTENCIAL DA MEDICAÇÃO

2

ESTUDOS DE LARGA ESCALA, 
COM DIFERENTES POPULAÇÕES 
DE PACIENTES PARA 
DEMONSTRAR EFICÁCIA...

3

APROVAÇÃO DE REGISTROS

4
2013

49,7

2012

57,6

EM BILHÕES DE REAIS


