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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião desta Comissão. Tendo em

vista a distribuição da ata da 25ª reunião a todos os membros presentes, consulto

sobre a necessidade da sua leitura. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, nós pediríamos a

dispensa da leitura da ata, já que ela foi distribuída.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dispensada a leitura.

A ata está em discussão. Como ninguém quer discuti-la nós passaremos à votação.

Os que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada a ata.

Expediente. Esta Presidência informa que recebeu Aviso 128, do Sr. Ministro da

Fazenda, colocando à disposição desta Comissão o Sr. Maurício Pinheiro Fleury

Curado, servidor da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que integrará o

grupo de assessores desta Comissão. Ofício nº 422, de 14/3, do Sr. Secretário da

Receita Federal, Everardo Maciel, que encaminha cópia dos autos de infração, dos

demonstrativos de apuração e dos termos de encerramento lavrados pelos

auditores fiscais junto à empresa Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda. Ofício

423, de 14/3 do Sr. Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que encaminha

cópia das declarações de Imposto de Renda , da Sanofi-Winthrop Farmacêutica e

Monsanto do Brasil Ltda. Esses dois documentos vêm carimbados com a tarjeta de

confidenciais. Portanto, se encontram, desde logo, à disposição dos Srs.

Deputados, junto à Secretaria desta Comissão. Ordem do Dia. Esta reunião foi

convocada para tomada de depoimento dos Srs. Jorge Froes de Aguilar,

Vice-Presidente Executivo da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico —

ABAFARMA, e de Paulo Panarello Netto, Presidente da Distribuidora Farmacêutica

Panarello Ltda.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu tenho um requerimento, que foi

protocolado na Secretaria da Comissão, aonde eu estou solicitando que a

UNICAMP — ela realizou uma pesquisa sobre preços de medicamentos e foi

amplamente divulgado na Folha de S.Paulo de hoje; e que acho de suma

importância para análise, esses dados da Comissão —, que ela seja oficiada e

envie para essa Comissão essa pesquisa. Que, inclusive, na matéria da Folha de
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S.Paulo de hoje está dizendo que vai servir como parâmetro para o Ministro da

Saúde adotar política de medicamento no País. Então, eu gostaria de, com a

benevolência de V.Sa... Que colocasse em discussão o meu requerimento, uma vez

que é coisa boa e útil para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Atendendo ao ...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Uma questão de ordem, Sr.

Presidente. Só um pouquinho. Eu havia apresentado um requerimento chamando

três grandes distribuidores — três grandes distribuidores. E fui surpreendido que se

resumiu na associação de distribuidores e na empresa Panarello. Eu gostaria de ter

uma explicação. Que, de repente, eu estou enganado ou foi... ou houve alguma

mudança da Mesa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - A Mesa não se

equivocou. O problema é que nós achamos que não podíamos colocar quatro

depoimentos no mesmo dia. Então, nós, primeiro, convocamos o Presidente da

ABAFARMA, que é entidade maior, e um dos depoentes. Os outros dois estão

aprovados, mas não deu pra fazer. Não deu. Eu entendi de bom alvitre não colocar

quatro aqui, porque eu, seguramente, prejudicaria o aprofundamento do debate

sobre a matéria. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu acho que talvez pudesse

enriquecer, mas eu, eu respeito a decisão que o senhor tomou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa. Eu

queria colocar... Vamos abrir uma exceção. O Deputado Neuton Lima requer

apreciação do seu requerimento, nos seguintes termos: "requeremos, nos termos

regimentais, que, após ouvida a douta Comissão, seja oficiado à UNICAMP que

envie cópia da pesquisa de preços de medicamentos efetuados por seus técnicos e

amplamente divulgada na Folha de S.Paulo editada no dia de hoje. Sala das

sessões, 15 de março. Neuton Lima." É um pedido de uma informação. Acho que

ninguém tem nada... Se ninguém tiver nada contra, eu vou submeter à votação,

abrindo uma exceção. Os que concordarem permaneçam como se encontram. Esta

aprovada. Eu acabei de ter uma conversa aqui com os Deputados, o Relator e os

Srs. Deputados Arlindo Chinaglia e Sérgio Novais, que são autores do requerimento

convocando a Sra. Nicéa Pitta, por ambos Deputados. E o Deputado Sérgio Novais

também propõe o requerimento da — a  Secretária fornece as coisas em
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prestações —... e também do Sr. Sérgio Novais convocando o Sr. Jorge Pagura,

Secretário de Saúde da cidade de São Paulo, da Prefeitura da cidade de São

Paulo, para prestar esclarecimento sobre as denúncias da Sra. Nicéa Pitta. O... por

sugestão do autor do primeiro requerimento, o Deputado Arlindo Chinaglia, de que

fosse feita uma rápida diligência antes, eu submeto, com a concordância do

Relator, aos Srs. Deputados, a idéia de formarmos uma Comissão, originariamente

formada pelo Deputado Arlindo Chinaglia, Deputado Neuton Lima e Deputado

Sérgio Novais para, na cidade de São Paulo, junto à Procuradoria-Geral, colher

mais elementos deste depoimento. O requerimento e a sugestão estão em votação.

Seria uma preliminar da busca de subsídios para posterior convocação da Sra.

Nicéa e do Sr. Secretário Pagura.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, eu acho os

requerimentos pertinentes, colegas estudiosos, mas vou dizer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está com a palavra o

Deputado Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ... vou dizer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Diga.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI -... que nós temos que ter o

cuidado — e o senhor tem tido esse cuidado, juntamente com o Relator... Que esta

Comissão não pode servir, em hipótese alguma, de instrumento político de objetivos

eleitorais da Prefeitura de São Paulo, de todos os partidos. Essa Comissão tem sido

serena, segura.  É difícil a condução desse processo de uma CPI com esse alcance

que tá tendo. Então, eu queria que o senhor tivesse, que o senhor refletisse, que

não pode — não pode! — ser instrumento de ninguém. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, tá em

discussão. Na verdade, a busca desse subsídio seria um balizamento maior e um

enriquecimento maior da proposição. Realmente, eu tenho que...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...essa preocupação,

não é, de buscar estritamente os objetivos da Comissão. Tem a palavra o autor do

requerimento, Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - V.Exa. sabe, e daí este

encaminhamento: o objetivo é ir pegar o depoimento da Sra. Nicéa na Promotoria,

exatamente porque é onde ela foi convocada e foi lá apresentar a denúncia no
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Ministério Público e eventuais provas. É... penso que não há aí nenhuma tentativa

sequer de fazer deste ato de procurar o que ela já disse, até porque a imprensa já o

fez, que vá além de municiar a CPI dos Medicamentos pra avaliar se vale a pena

trazê-la e ao Secretário ou não. Até porque, se fosse com a intenção eventual de

um show pirotécnico, nós iríamos exatamente fazer a votação agora para ver se ela

viria ou não. Portanto, a ida lá... E, se alguém sentir necessidade, nós podemos

fazer um ida sigilosa, né? Ninguém ficará sabendo a hora, o dia e quem vai, pra que

a gente possa trazer para a CPI as informações. Aí o conjunto da CPI decide.

Então, se for uma exigência, faremos dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vejo a prudência do

Deputado Arlindo Chinaglia, que acha que nessa... de meter a mão na cumbuca

com jeito, não é verdade? Mas eu vou fazer um apelo: o Sr. Relator amanhã vai

estar em São Paulo, e eu vou fazer um apelo. Permaneço com a indicação dos

Deputado Arlindo Chinaglia, Neuton Lima e Sérgio Novais e peço que o Sr. Relator,

em nome da Mesa, coordene esse encontro em São Paulo. Portanto, não há... aí

não fica nenhum... ele estará lá a partir de amanhã, poderá ser feito sexta-feira

esse contato,  poderá se marcar, sexta- feira.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu gostaria, Sr. Presidente... Eu estarei

em São Paulo participando da Assembléia Geral do  Parlamento Latino-Americano,

que vai realizar-se neste final de semana. Eu gostaria de me articular com os

companheiros, e, realmente, nós marcaríamos esses dois encontros, né? Seriam

dois, né?

 O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Seria com o

Procurador-Geral do Estado de São Paulo, o  Ministério Público...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Ah, com o Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Sim, pra saber os

elementos  que têm nos  depoimentos, né?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES -  Então, em seguida aqui, antes de

sairmos, vamos combinar, e eu posso ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Não é? Seria uma

preliminar da convocação, entendeu?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES  - Sexta-feira... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Eu acho que  a

medida tá prudente,  entendeu?
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES -... marcamos uma hora e  vamos lá.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, eu gostaria de ter

autorização de V.Exa pra me incorporar ao grupo e participar também desse

trabalho,  junto com os demais.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Eu não vejo nenhuma

objeção de que V.Exa. integre. Já o considero também integrante da Comissão e

nomeado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu aproveitaria também... — Sérgio

Novais, Sr. Presidente, aqui, aqui... vizinho, estou aqui — eu queria retirar o meu

nome, porque sexta-feira é impossível. O Relator estará presente, mas  eu estava

prevendo segunda. Então eu retiraria, e o Deputado Zuppo ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Pois é, V.Exa. já

estava integrando, Deputado Zuppo, entendeu? Eu agradeço ao Deputado e

lamento que o Deputado não possa... Sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Sr. Presidente, o Sr. Relator

estará lá na segunda-feira? Porque,  poderíamos ir na segunda. Não?

 (Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k. Então, fica  pré-indicado

pra segunda de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Sexta-feira.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sexta de manhã.

(Intervenção inaudível.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) -   Tá bom?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Tá o.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Sexta-feira os

senhores acertarão e nós poderemos tentar marcar audiência desde aqui, 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -  Porque temos aqui a

Conferência Eleitoral Nacional do PT, começa a ter na sexta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Aonde? Aqui em

Brasília?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Aqui em Brasília. Então, eu

quero sugerir que seja na sexta de manhã, pra poder voltar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Pela primeira hora da

manhã.
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES -  Pode ser amanhã à tarde.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Amanhã à tarde? É, vamos

conversar, então. Ok.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado aos Srs.

Deputados pelo entendimento amplo que acabamos de fazer.  Esta reunião foi

convocada para tomar depoimentos dos Srs. Jorge Froes de Aguilar —

Vice-Presidente Executivo da Associação Brasileira do  Atacado Farmacêutico, que

vem em lugar do presidente, que se encontra impedido de fazê-lo — e do Dr. Paulo

Panarello Netto, presidente da  Distribuidora Panarello, que se faz acompanhar de

seu advogado,  Ozires de Azevedo Lopes. Convido as pessoas convidadas ao

depoimento para que tomem assento à Mesa. Esta Presidência, se nenhum dos

Srs. Deputados tiver objeção, depois de ouvir o Relator, nós vamos tomar o

depoimento dos depoentes como convidados. Se, durante o depoimento,  for

necessário, por qualquer razão,  transformá-los em testemunhas,  a gente tomará,

fará a qualificação na oportunidade. Por enquanto não me parece necessário.

Como de praxe, os oradores, os depoentes terão vinte minutos para os seus

depoimentos, e, havendo absoluta necessidade, poderemos prorrogar. E os Srs.

Deputados terão o prazo regimental para perguntas, de acordo com a praxe. Dou,

desde logo, a palavra ao primeiro depoente, Dr. Jorge Froes de Aguilar,

Vice-Presidente da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico — ABAFARMA,

por vinte minutos.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, demais

componentes da Comissão, meus cumprimentos e meu respeito. Em meu nome

pessoal e em nome da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico,

ABAFARMA,  bom-dia a todos. Inicialmente, gostaria de  aproveitar o tempo que me

é franqueado para falar algumas características e da importância do segmento

distribuidor de medicamentos no País. O distribuidor, ele presta um serviço de

excelente qualidade. Realiza  diariamente contatos de vendas e entregas em todos

os estabelecimentos farmacêuticos varejistas existentes  no País, com uma logística

que, reconhecidamente, está entre as melhores do mundo; leva a todos os

Municípios, distritos, lugarejos deste imenso País... Por exemplo, em termos de

distâncias,  no Amazonas, por exemplo, em Tabatinga, na Ilha de Marajó; em Paulo

de Faria, na barranca do Rio Grande; Amambaí, em Mato Grosso do Sul;

Guanambi, na Bahia. Isso pra dar alguns exemplos que não fica restrito só aos
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grandes centros e a sua periferia. Realmente, em todos os Municípios do País. Isso

só pra citar alguns lugares mais distantes. Enfim, onde existir um estabelecimento

farmacêutico autorizado a  funcionar,  os medicamentos que a população necessita,

sem que isso custe um centavo a mais para o cidadão, e a um custo bem pequeno

ao fabricante.  Pelas características do setor,  aliás, o único onde existe um preço

máximo ao consumidor igual em qualquer localidade do País, isso tudo regulado

pela Portaria 37, de  5 de 92, sendo que o medicamento sempre chegará ao

varejista ao preço máximo de fábrica, inclusive com o frete pago e  sem nenhuma

despesa mais conseqüente. De onde deduz-se que em toda a cadeia de

distribuição o que pode haver é uma redução no preço de fábrica e nunca uma

alteração maior, fato que demonstra claramente que, de todo o segmento

farmacêutico — fabricante, distribuidor e varejo — somos o que menos

participamos nos custos; ao contrário, somos redutores de despesas, pois, se o

fabricante fosse fazer esse mesmo trabalho diretamente ao varejo, com certeza

seus custos seriam bem maiores e bem superiores à remuneração que nós

recebemos, além de não terem a mesma eficiência para  isso, pois não possuem a

logística empregada pela distribuição. Mesmo que o fabricante resolvesse fazer

diretamente a distribuição, sem levar em consideração  o aumento de seus custos,  

esbarraria num problema maior, que é a real falta de condições de quase toda a

totalidade das farmácias instaladas no País de contar com capital de giro suficiente

para fazer frente àqueles pedidos mínimos de cada fornecedor, pois, como é

sabido, toda  e qualquer indústria tem suas embalagens de embarque, aquelas

embalagens-padrão conhecidas como shipping case, não fracionando portanto em

unidades individuais como faz o distribuidor, além da demora na entrega, visto que

a maioria ou a quase totalidade da indústria, ela está concentrada em São Paulo e

no Rio de Janeiro,   e as farmácias estão espalhadas pelos oito milhões e meio de

quilômetros quadrados deste País.  No Brasil, só pra exemplificar, cujo mercado

total farmacêutico foi,  em 99, de 5.746 bilhões de dólares, equivalente a 10 bilhões

e 352 ... a 10.352 bilhões de reais — esses dados da IMS Health do Brasil —,

aproximadamente 85% desse total, ele é feito via distribuidora,  que pelo número

deles existente no País dá um per capita bem pequeno para cada um, enquanto,

por exemplo, nos Estados Unidos, cujo mercado total deles é de 100 bilhões de

dólares/ano, só pra vocês terem uma idéia, os quatro maiores distribuidores

participam em torno de 12 bilhões de dólares nesse mercado, sendo que o primeiro

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

7



colocado deles está com um mercado de 16 bilhões de dólares/ano, com toda

aquela facilidade de tecnologias, transportes, boas rodovias, ao contrário nosso,

onde a distribuição tem que... a capacidade útil de sua frota é no máximo de dois

anos. Essas distribuidoras que tem nos Estados Unidos,  a Mackeson, a Cardinal

Health, Bergen Brunswig, Amerisource.  Existe uma situação mais ou menos

semelhante na Europa, onde temos a Gehe e a Phoenix na Alemanha e a Unichen

lá no Reino Unido. No Brasil,  para os senhores terem uma idéia, os doze maiores

distribuidores  participam aproximadamente com 68% do mercado farmacêutico,

naquele volume que eu falei pros senhores antes,  e só eles empregam diretamente

em torno de 20 mil trabalhadores, sem contar com todos os empregos indiretos

conseqüentes. O distribuidor não é um formador de preços e nem  gerador de

demandas. A sua função maior é fazer o medicamento chegar a tempo e à hora

para atender à população, pois entendemos que o medicamento mais caro é aquele

que não é encontrado quando de uma emergência, pois dele pode depender uma

vida humana. E temos toda essa logística demonstrada pros senhores,   de

distribuição, justamente para evitar que isso possa ocorrer. Finalizando, senhores,

quero agradecer a atenção, em nome de todo o segmento. Estamos aqui para

colaborar, naquilo que nos for possível, para que esta CPI atinja os seus objetivos.

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado ao Dr. Jorge

Froes de Aguilar. E desde logo concedo a palavra, pelo mesmo espaço de vinte

minutos,  ao Dr. Paulo Panarello, presidente da Distribuidora Panarello Ltda. Tem

V.Exa. a palavra, por vinte minutos.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Bom-dia. Sr. Presidente, Sr. Relator,

Srs. Deputados, senhoras e senhores, como... conforme eu fui convidado para

prestar esclarecimento sobre distribuição da Panarello,  eu queria mostrar um vídeo,

apresentado pelo nosso gerente de logística, Sr. Alan  Dias, pra falar um pouco

mais da distribuição e um pouco mais da  Distribuidora Panarello.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dá para melhorar esse

som?

(Exibição de vídeo.)

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, Sr Presidente,

só uma questão de ordem, Presidente. Presidente, pela ordem. Eu não sei como é
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que estão os colegas. Eu, particularmente, estou com dificuldade de acompanhar o

filme, pelo som e tal. Seria melhor a gente ir direto a uma exposição, com dados e

perguntas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Está escrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vocês têm escrito a

exposição. Pode acompanhar, está idêntico. O tempo é do expositor.  Se ele quer

fazer uma má apresentação ou boa é um problema... eu não posso interferir. Eu

tomei todas as providências. A única coisa que eu poderia é suspender isso, mas

não me parece que seja adequado, de vez que tem V.Exa. em mão o documento.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dr. Panarello, o seu

tempo tá esgotado. O que que eu faço? Não posso avisar esse sujeito que tá

falando aí, entendeu? (Risos.) Está terminando? 

(Não identificado) - Dá uma prorrogação pra ele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos dar uma

prorrogação pra ele. Mas, regimental, o Dr. Panarello tinha que pedir, viu?

(Exibição de vídeo.)]

(Não identificado)  - Presidência, desculpa, eu poderia... autorizasse

(ininteligível.)

(Exibição de vídeo.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Concluída a exposição

do Dr. Paulo Panarello Netto, nós passamos, desde logo... Nós temos aqui adotado

o critério de dar preferência aos autores dos requerimentos para os interrogatórios.

Se os Srs. Deputados não tiverem nenhuma objeção, nós vamos começar,

portanto, com o Deputado... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Vai pular o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Perdão, é verdade. Eu

ia me esquecendo. Tem a palavra, antes disso, o Sr. Relator. Me desculpe, Sr.

Relator.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Não, não. Tem a

palavra o Sr. Relator, que, por um lapso meu, entendeu... Eu estava... Com as

escusas, tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu

confesso que nesse trabalho, que nós estamos fazendo há algum tempo já, eu

sempre tive profundas dúvidas no sentido da investigação objeto dessa CPI, que

são, dentre outras coisas, preços de medicamentos, sobre o tema abordado nessa

audiência pública de hoje. E, pelas exposições feitas, as minhas dúvidas

aumentaram, ao invés de diminuírem, porque, Sr. Presidente, a gente observa no

mínimo uma profunda confusão na cadeia produção/comercialização de

medicamentos no Brasil. E nos estudos que tenho feito com a consultoria e nos

depoimentos colhidos aqui, na preocupação objetiva de investigar a realidade,

aplicar a lei vigente ou alterá-la no futuro, nós vemos um marco temporal muito

definido entre preço de medicamento e, certamente, qualidade — mas sobretudo

preço de medicamento no Brasil —, antes e depois. Antes, me refiro antes e depois

da Portaria 37, do Ministério da Fazenda, de 1992, a portaria editada no Governo

do Sr. Fernando Collor de Mello, que teve... foi um dos passos específicos dados

para uma abertura geral da economia brasileira, e, no caso da Portaria 37,

específica para o setor de medicamento. Tá aqui justamente a cópia da portaria, em

que ela se refere a matérias-primas e produtos farmacêuticos. Então, eu não vou

divagar sobre isso, embora já tenha muitas reflexões sobre esse tema, que eu acho

o principal ou um dos principais da investigação que nós estamos fazendo, antes e

depois dessa portaria. Mas eu começaria aqui, até para esclarecer alguns pontos,

indagando do Dr. Jorge Froes. Como é que V.Sa. podia explicar, antes dessa

Portaria 37, de 92, como funcionava o sistema de preço de medicamento do Brasil?

O senhor sabe as razões que editaram, que levaram a editar essa portaria, que — é

o que nós vemos — é muito festejada tanto pelos laboratórios, pelos distribuidores

e pelos varejistas? É uma verdadeira cadeia da felicidade. Todos estão felizes,

porque ela dá um instrumento de... certamente, de barganha. Eu pergunto: antes,

Dr. Jorge, da portaria, como funcionava? O senhor trabalhava no mercado antes?

Como funcionava? V.Sa. poderia, de uma maneira objetiva, nos descrever como

funcionava?

0 SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, a portaria, no aspecto anterior, a

indústria fornecia o medicamento ao distribuidor. De uma certa forma, mantinha-se

essa mesma situação; o preço que a indústria fornecia ela concedia à distribuição

um desconto, para que ele pudesse efetuar a distribuição, e ela, por sua vez,

passava o medicamento à farmácia por esse mesmo preço vindo do distribuidor,
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vindo do fornecedor. A farmácia, de uma forma ou de outra, as margens deles

naquela oportunidade parece que era uma coisa bem próxima dessa situação. É...

O que houve ali na portaria, parece que, se não me falha a memória, tinha um

mark-up, se não me engano, de trinta e cinco, e depois, com a portaria — que ficou

um divisor de ponto setenta  —,  esse mark-up  passou a ser coisa na ordem de

quarenta e dois e oitenta e cinco. Então, com a.. o advento da portaria,

estabeleceu-se limites de... o chamado PMC, que é o Preço Máximo de

Consumidor. Então, vamos pegar hipoteticamente um produto que tem um PMC de

dez reais. Ele tem um preço, um PF, que é o Preço Fábrica, de sete; o distribuidor

só pode trabalhar com esse produto no máximo a esse sete. E, nesse sete, é onde

ele obtém do fornecer o desconto e a farmácia, por sua vez, ela só pode praticar no

máximo o PMC, que seria os dez. Essa, de um certa forma, foi o que regulou a

portaria para estabelecer um preço máximo total, porque o consumidor... também

para não perder a referência, porque o mercado também começou ter uma mutação

com o advento de maiores redes e aquela situação toda, e o consumidor, de uma

forma ou de outra, ele passou a ter, por aquela... por essa situação nova, é... o

mesmo produto que, vamos dizer, de uma farmácia que fica ao lado do laboratório

tem o mesmo preço, por exemplo, de um produto que fica lá no final do Amapá.

Então, isso foi uma questão puramente de um referencial. Terminei.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Jorge, então o senhor confirma que

antes — de uma forma bem prática, pra gente entender —, antes da portaria —

depois, nós comentaremos depois — o laboratório ou um laboratório ou um

conjunto de laboratório, ou eles faziam, individualmente ou em conjunto, a

distribuição até o varejista ou eles credenciavam distribuidores nos Estados, né, que

funcionavam mais ou menos como representantes comercias del-credere, ou seja,

ganhando um percentual pela distribuição... Não era... O sistema era este, não é?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, nesses últimos 40 anos, a

distribuição... o setor passou por uma série de modificações. Nós tivemos, em

tempos mais remotos... a indústria tinha os elementos, chamados os... uns

chamavam de PVC, que é Propagandista, Vendedor e Cobrador. Então, essa

indústria, ela tinha alguns distribuidores e também vendia diretamente a algumas...

a algumas farmácias, nas maiores cidades, logicamente. Inclusive existia, naquela

oportunidade, talvez... até algumas farmácias de maior referência que redistribuíam

esse medicamento pra outras farmácias menores. Agora, na... nos tempos atuais,
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quer dizer, quando houve justamente uma... uma situação às vezes até da evolução

do mercado e os custos da distribuição, pra ela tornou-se mais conveniente fazer

estudo via distribuidor. Quer dizer, houve uma... um incremento do número de

distribuidores no País, logicamente uma melhor situação desse trabalho, essa

logística que a gente tem falado, e esse distribuidor, justamente pelo fato de ficar

mais prático até para o farmacêutico receber esse produto de forma fracionada do

que receber aquele produto de forma concentrada, em freqüências de visitas,

vamos dizer, mais longas, chegou-se a esse modo atual da distribuição. Quer dizer,

hoje, praticamente, como a gente disse, o mercado farmacêutico, ele passa por um

volume de 85%, via distribuição. Os outros 15% ficam por vendas direta do

distribuidor  às próprias redes, em situações de... daqueles clientes que porventura

eles possam fazer essa venda diretamente.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES  - Então, em resumo, anteriormente à

portaria ou vendia diretamente o laboratório ao varejista ou credenciava

distribuidores, que faziam essa venda mediante uma Comissão regulada por

representação comercial. A responsabilidade da entrega era do laboratório e esse

representante comercial era um mero repassador. É assim?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, não. Não bem isso. O... o

representante comercial, quando aqueles PVCs que eu disse, ele era elemento do

laboratório. Então, ele fazia visita ao médico...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Empregado do laboratório?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim. Em alguma...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Funcionário?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - ... É. E visitava algumas farmácias

daquela mesma praça e tirava os pedidos, encaminhava até a indústria, a indústria

remetia isso diretamente. (Microfone desligado.) E depois o...

(Não identificado) - Tem que ligar o microfone. 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Agora, o distribuidor, não só antes,

após a portaria, bem antes da portaria — o mercado, e de uma certa forma,

distribuidor —, ele veio evoluindo, com certeza, a partir dos anos... meados dos

anos 60. Aí  já começou a desenvolver bem esse mercado distribuidor e a indústria,

que não tem uma característica de ser distribuidora, ela tem a característica de

fabricar. E justamente esse fracionamento fica muito mais fácil ser feito via

distribuidora. Então, eles dão uma remuneração contratada com cada um deles e
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eles, por conta em risco, faz a distribuição, como se o... como se fosse o

laboratório, porém com uma eficiência muito maior e com uma remuneração de

uma certa forma bem menor do que aqueles gastos que o laboratório teria pra que

fosse fazer diretamente esse trabalho que o distribuidor faz — e, no nosso

entendimento, de uma forma muito bem feita.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Jorge, se eu tiver errado o senhor vai

me corrigir, até pra esclarecer a mim e à Comissão. O que o senhor diz é

exatamente o contrário do que está na portaria. A portaria — e aí vamos

pós-portaria —, que é de maio de 92... Primeiro lugar, não existe distribuidor na

portaria.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - A portaria praticamente, de forma tácita,

ela acabou a figura do distribuidor. Não existe. Aquele distribuidor que o senhor

acaba de dizer que era empregado do laboratório, que fazia visita aos médicos,

tirava o pedido, mandava e remetia para... para o varejista, essa figura desapareceu

com a Portaria 92. E o pior, desapareceu para prejudicar o consumidor. Porque se a

portaria regulasse a distribuição, até que nós podíamos ter discordância, mas

diríamos: "não, é necessário uma estrutura de distribuição". Mas a portaria diz  — e,

vejam Srs. Deputados, incrível essa mecânica, certamente responsável por essas

distorções de preço no País —, diz que o preço máximo ao consumidor será

calculado a partir da divisão do preço da unidade produtora, fabricante, por 0,7.

Onde é que está o distribuidor aqui, Dr. Jorge?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Relator, eu, quando disse do

empregado, não é o distribuidor que é empregado do laboratório, era um elemento;

são os propagandistas que existem hoje só...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sim, aí era no passado. Eu digo depois da

portaria? 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim. Então, na portaria, a figura do

distribuidor, ela não é citada ali. Eu entendo que eles estabeleceram o preço/fábrica

e estabeleceram o preço máximo ao consumidor, que esse é divisor 0.70. Os

distribuidores, quando da... da... da edição da portaria já existiam. O sistema era

feito através daí. Então, daquele preço/fábrica, que é o preço da indústria, é que ela

tira essa remuneração pra passar ao distribuidor. Não quer dizer... Se a indústria

fosse fazer isso diretamente ela ia vender pelo mesmo preço/fábrica que o
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distribuidor vende, ele não altera nada na cadeia da distribuição. Se esse produto

que o senhor citou, 0.7, se ele custa, por exemplo, 10 reais pro consumidor, ele

vem do preço/fábrica por 7. Ele vem ao distribuidor por 7, menos um desconto que

a indústria dá. E nós vamos lá ter os estabelecimentos varejistas e vendemos eles a

7 reais.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O senhor veja... o senhor veja, Dr. Jorge,

que, na prática, o que funcionava não era bem assim. A indústria ou tinha esse

propagandista que tirava o pedido  e ela depois remetia diretamente ou ela tinha um

representante comercial regulado por uma lei própria. Que aquele preço fosse igual

ao de hoje, me parece, sem nem cálculo a priori, impossível de ser, inclusive

porque nós temos aqui uma composição do preço final, aliás, publicada

recentemente pela revista Época, que demonstra... a indústria farmacêutica alega

que a sua fatia no bolo final é de 42,60%, enquanto o restante, 52% em número

redondo... 58%, em número redondo, ficaria na cadeia de distribuição varejo. Ora,

se nós somarmos este exemplo que eu dou ao que diz a portaria, que diz que é a

indústria quem calcula o preço, quem aplica o 0.7, os 30% quando o remédio chega

na prateleira da farmácia, é ditado pela indústria. E, aliás, tem que ser assim

mesmo por essa portaria, porque aqui não se fala em distribuição. É claro que há

um interesse de inflar esse preço o mais possível, de forma que todos ganhem na

cadeia da felicidade. Só quem não ganha é o consumidor. O consumidor fica

entregue a uma normatização de liberação total —  "liberou geral"  — de  preço de

medicamento no Brasil. Especificamente, tá dito nesse artigo 1º de uma portaria de

1992. Então, aqui, não se trata de discutir ou deixar de discutir a eficácia da

distribuição. Eu posso até admitir que ela... que ela seja necessária. Agora, o

importante é ver que pós-portaria os distribuidores grandes ou médios ou pequenos

que existirem, eles foram praticamente desativados na forma como se praticava até

92. E, daí por diante, eles passaram a ser uma mano, uma larga mão dos

produtores, dos fabricantes, porque eles é que fixam o preço pela portaria, para, no

fim, aplicar os 30%, o 0,7%. Então, aí vem margem de farmácia, desconto pra

distribuição, ICMS, PIS, COFINS, frete, custo... Quem paga o frete, Dr. Jorge, no

sistema atual? Por exemplo, uma farmácia lá de Natal, do Rio Grande do Norte, da

minha terra, que queira fazer um pedido de um laboratório "x", vai pro distribuidor ou

vai direto pra farmácia?
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR -  Todo o medicamento no País é

sempre entregue CIF, frete pago, não tem nenhum acréscimo. Nós recebemos ele

da indústria frete pago e mandamos para as farmácias frete pago. Não há alteração

nenhuma nesse preço referencial. E, dentro do que o senhor disse, dos quarenta e

dois, sessenta, cinqüenta e oito, então, a composição do preço realmente é da

indústria, né? Nem sabemos como é feito. Mas, só pra tentar esclarecer alguma

coisa, é o seguinte. Se a indústria, vamos dizer, considera, como o senhor tá na

planilha, que 18% é a nossa remuneração... E realmente seria a remuneração que

a gente imagina que seria ideal pra nós. Hoje, infelizmente, não é mais essa. Mas

se ela, porventura, tivesse que agregar, nos seus custos, pra ela ir diretamente,

como tinha uma boa parte, em tempos antigos, fazer essa distribuição, o senhor

pode ter certeza absoluta que ela teria que agregar não dezoito. Ela teria que

agregar 28, 30%, porque iria custar mais caro pra ela ir lá direto, por uma questão

justamente que ela está centrada principalmente nos dois Estados, São Paulo e Rio

de Janeiro, e tem que levar esse medicamento nessas distâncias todas. E os

distribuidores, por questão de localização e seus pontos de distribuição, eles estão

espalhados também, como as farmácias, em todo o Brasil. Então, nessa situação,

ele realmente não onera o preço, não é o formador do preço e nem tem condição

de participar do mecanismo que o laboratório possa usar pra fazê-lo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu teria, eu tenho aqui outras perguntas,

mas evidentemente não vou tomar mais tempo, porque os colegas também têm

direito de perguntar, Presidente, mas eu ainda vou me dirigir ao doutor, ao Sr. Paulo

Panarello. Dr. Paulo, chegou hoje aqui pela manhã à Comissão uma comunicação

da Receita Federal de que a empresa de V.Sa. tem um auto de infração superior a

cem milhões de reais. E esse documento está sobre a mesa, com acesso aos Srs.

Deputados. Então, pergunto: como é que V.Sa. explica uma multa tão alta, se a sua

atividade é à base de documentário fiscal regular, de notas fiscais que entram e que

são emitidas? Se o sistema é esse, como o Dr. Jorge explicou, recebe do

laboratório CIF o frete e  entrega CIF o frete? Como é que uma empresa que tem

um mecanismo assim tão ajustado à fonte produtora e que faz praticamente só um

repasse de papel, um repasse contábil, como é que... Eu sei que V.Sa. tem o direito

de se defender, de ter seus advogados, de alegar, mas o que eu pergunto aqui, no

sentido da curiosidade que esta CPI tem: por que, o que que houve pra haver uma

imputação tão alta num auto de infração?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Relator, em primeiro lugar, eu

queria comunicar que eu trouxe aqui em mãos todos os relatórios de defesa desse

auto que S.Exa. se refere. Estou contestando, porque não concordamos com esses

valores, e queria ter o direito de, se a Presidência assim o concordar, que, eu

passando a esta Comissão, que esta Comissão faça uma análise de todos os

nossos questionamentos jurídicos que nós estamos fazendo dessa ação, porque

essa matéria é ampla, nosso departamento jurídico está contestando esses dados.

No nosso ver, não procedem esses valores. A nossa empresa, pelo tamanho e pelo

faturamento que nós temos hoje, ela não tem a prática nenhuma de vender

nenhuma mercadoria sem emitir a nota fiscal. Alguns casos sobre esse processo

está tudo explicado na defesa. Eu gostaria que, se a sua Presidência aceitasse, eu

o encaminhasse a esta Comissão.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Claro. Eu realmente agradeço V.Sa.

passar esses materiais para um exame posterior, evidentemente, desta relatoria e

da Comissão. Eu apenas, com a conivência liberal...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, claro.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - ...do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, tem sim. Eu só

queria dizer ao...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não neoliberal, liberal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...ao depoente que os

documentos que ele entregar à Comissão logicamente estarão à disposição dos

Srs. Parlamentares e que nós recebemos todos os documentos, entendeu? Mas

isso não exime que ele responda as perguntas do Relator, que continua com a

palavra.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Bem, quanto a esse assunto e como é

uma matéria técnica, eu me satisfaço com os documentos posteriores para um

exame, até pra não prejudicar outras perguntas, uma outra só que eu tenho. A

empresa do senhor, Sr. Paulo, foi fundada em que ano, a distribuidora?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Excelência, nós estamos no mercado

há 25 anos, e eu sou de Goiás, moro em Goiás, a minha família é de Goiás, e lá

que nasceu a nossa empresa.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - De distribuição de medicamentos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Distribuição de medicamentos.
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES -  Ou de farmácia?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, sempre com distribuição de

medicamento.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O senhor participa como cotista,

majoritário ou minoritário, de alguma rede de farmácias, ou em Goiás ou em outra

parte do País?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, a nossa empresa é

puramente distribuidora de medicamento. Não temos nenhuma rede. A dedicação

da nossa empresa é..., o objetivo é de atender as farmácias.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - E o senhor acha, pela experiência que

tem, certamente herdada do seu pai, pelo longo do tempo da empresa no interior ou

da sua família, o senhor acha que essa Portaria a que eu me referi há pouco, trinta

e dois, melhorou em termos de lucratividade a ação das empresas, principalmente

distribuidoras no Brasil?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, existe uma, no meu ver,

um pequeno, talvez, mal-entendido. A distribuição, no caso da Panarello, como os

demais distribuidores no Brasil, ela não é uma empresa simplesmente comercial.

Ela é uma logística. A distribuição simplesmente ela faz o papel do meio. A indústria

fabrica o produto, cria os seus preços, cria as suas margens, e ela repassa pro

distribuidor um índice de desconto que é o suficiente pra bancar os custos de uma

distribuição e deixar uma margem normal, como qualquer outra empresa, qualquer

outro segmento no Brasil.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Essa margem de desconto varia ou é

permanente?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a margem de desconto,

na média, é de 16 a 17%, com exceção de produtos de campanhas, produtos OTC,

OTX e alguns produtos de perfumaria.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - A única lucratividade de uma distribuidora

seria, então, essas margens apropriadas pela indústria. Não há nenhuma parcela

adicionada pelo fato de atender o cliente, de entregar a mercadoria?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, na média, de 16 a 17%, é

a média normal de qualquer laboratório. Agora, com as exceções, como eu

expliquei, existem as campanhas da indústria. A indústria ela tem os seus produtos,

que ela cria a demanda, porque a nossa empresa trabalha com produtos de marca,
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produtos similares de marca, trabalha com produtos, agora, com genéricos. E essas

condições de campanhas que o laboratório queira, pra, pra fazer uma campanha de

um produto que talvez ele queira aumentar a demanda, então eles repassam

descontos variados numa campanha, desde que a distribuidora assuma o

comprometimento de repassar para a farmácia, para a farmácia repassar para o

consumidor, porque, se esses produtos, não houver essa cadeia de parceria da

indústria pro distribuidor, pra farmácia e para o consumidor, o objetivo do

laboratório, ele não consegue criar maior demanda, porque o intuito de uma

campanha é exatamente aumentar o volume de vendas, favorecendo diretamente

ao consumidor.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O senhor não acha... Por fim, Presidente,

uma pergunta que surgiu. O senhor não acha que ... o senhor, como empresário,

não se sente frustrado de estar numa atividade que vêm os custos apropriados, os

preços de venda que o senhor é obrigado a praticar? Aí vem, por exemplo, 15%,

digamos, de frete. O senhor não se sente frustrado, como um homem que acredita

em economia de mercado, que podia fazer por doze, por dez, por oito, mas é

obrigado a aceitar um número "x", que foi apropriado não pelo senhor, mas por

quem lhe vendeu? O senhor não acha isso uma coisa esquisita, na sua ótica de

empresário, dono de mercado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, o senhor disse 14, 15%

de frete?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não, uma hipótese. Eu estou dando um

exemplo. O frete que... O que foi dito aqui pelo Dr. Jorge é que o seguinte: alguém

pediu em Natal uma remessa de tais medicamentos, o laboratório calcula e entrega

CIF — não é verdade?—, lá, via, a portaria exige isso, via o, o distribuidor. Muito

bem. Então, o frete aí, o distribuidor não tem nenhuma interferência. Ele já vem

calculado, não é verdade?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Vem calculado. E, e...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Isso não é uma frustração pra um nome

de empresa? Isso é economia de mercado ou isso é tabelamento por cima, pelo...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Certo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - ... você tabela por, pelo preço máximo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Certo. É, quando se refere a, ao frete

do custo...
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu dei o frete como exemplo. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.! Mas eu, eu entendi, eu vou

responder. É..., a indústria, com o decorrer dos anos, se optou pela distribuição,

porque, na verdade, no sistema de distribuição, desculpa, no sistema de

distribuição da indústria, no passado direto, ela, ela fabricava o produto e ela

mesmo fazia sua distribuição fracionada e, assim, no nosso caso, a Panarello, que

trabalhava com quase 160 laboratórios, o custo do frete de uma indústria se ela não

tivesse a distribuidora, hoje, esse desconto que ela dá para o distribuidor, talvez

seria até maior que os 16 ou 17%. E eu explico por que, Excelência. É, a nossa

empresa, como todas as distribuidoras hoje no País, ela compra de todos os

laboratórios em conjunto, recebe na sua distribuidora esses produtos nas

quantidades dos objetivos que cada distribuidora almeja em suas demandas e nós

distribuímos 7.000 produtos em média, de todos os laboratórios juntos, para atender

o cliente... Que o sistema hoje das farmácias é de comprar de duas, até três vezes

por dia nos distribuidores nas grandes capitais. E em interiores o distribuidor tem

que entregar, no máximo, no outro dia ou à tarde. Então, esse custo para o

distribuidor ele não é elevado, porque a gente tá distribuindo diariamente 90, 95%

dos medicamentos que fabrica no Brasil.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu agradeço, sem deixar de observar, Sr.

Presidente, que, como homem de mercado que acredito na economia de mercado,

é muito estranho que o comprador não tenha o direito de dizer, por exemplo: eu

quero FOB, não quero CIF. Ou seja, eu escolho o meu transportador. Por esse

sistema, por essa portaria está tudo amarrado. Já sai com o preço composto,

adiciona os 30% e o consumidor é que tem que pagar tudo. Mas os colegas vão

dissecar isso e eu peço desculpa pelo, pelo excesso de perguntas e agradeço ao

Sr. Presidente e aos expositores.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Deputado

Arlindo Chinaglia. Queria fazer um esclarecimento, um pedido de esclarecimento a

V.Exa. Nós temos dois depoentes e pela nossas normas aqui costumeiras, e não

estamos questionando, autores de requerimentos falam primeiro. Mas, no caso,

alguns autores ou um autor ou mais de um poderá ter convocado um dos

depoentes, e outros, o outro depoente. E, aí, o que move a minha pergunta é: se
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quem pediu que viesse um depoente também vai ser o primeiro a falar com

referência ao outro depoente. Eu sugeriria que se obedecesse, talvez de maneira

que pudesse se organizar, porque senão vai ficar uma,... Se for perguntar os dois

diretamente, o Sr. Relator sempre faz assim, nós não estamos questionando isso,

mas a partir de agora pode trazer uma demora talvez maior pra quem está na lista e

não é autor. Mas fica a critério de V.Exa. e do conjunto aqui avaliar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu poderia ter

respondido de imediato, mas eu tive o prazer de ouvi-lo, até por.... O autor do

requerimento é o mesmo dos dois, no caso que não existe a razão. Tem a palavra o

Deputado Darcísio Perondi por dez, doze minutos. Obrigado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Deputado Arlindo Chinaglia,

brilhante, as regras funcionam pra todos, Deputado Arlindo. Uma pergunta pro Dr.

Jorge: se acabasse a Portaria 37 e desaparecessem os distribuidores cairia o

preço?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Deputado, eu não creio que cairia.

Eu creio que ou se manteria ou talvez até aumentaria em função dos custos que o

laboratório ia arcar, muito maior do que eles têm hoje pra que esse produto chegue

lá. Eu digo isso pro senhor visualizar nesse País e vendo situações de

medicamentos vão de....de veículos de carga, vão até de barcos. O senhor imagina

a dificuldade, o senhor imagina o padrão da farmácia no Brasil, hoje pelo aspecto

de capacidade e aporte de capital dela, a, a geração de faltas que ocorreu. O

senhor como médico, o senhor já ter, durante a sua vida em consultório, eu acho

que uma coisa que mais pode ter aborrecido o senhor e outros colegas do senhor é

quando chega um paciente no seu consultório e dizer: Dr. Darcísio não encontrei o

produto. O senhor, além de ficar muito aborrecido, e vai dar uma chamada de

atenção no propagandista no mês seguinte, o senhor, talvez, tenha que prescrever

outra ou até ver na farmácia o que é que tem. Quer dizer, contrariando o seu

receituário. E isso, com certeza, iria ocorrer, sem sombra de dúvida.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O que aconteceria com as

farmácias se caísse a Portaria 37?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, é uma situação que eu não sei

se eu sou a pessoa mais indicada, mas, olhando pela ótica da distribuição, eu

entendo que nós teríamos uma tremenda desorganização no processo do

atendimento da prescrição, em função de que principalmente a população e a

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

20



própria farmácia, de capacidade de capital menor, perderia aquele poder de compra

e, de repente, perderia o referencial de preços onde a pessoa, talvez, lá pelos idos

de 62 e 63 passava por uma farmácia..., de porta em porta. Às vezes, no verso da

receita tinha dez, vinte preços diferentes para ela optar. Fim da vida, corrida de

hoje, eu acho que falta dinheiro, a população não teria todo esse tempo pra tá

fazendo essa pesquisa toda. Eu, sinceramente, a minha visão é essa, e não sei se,

se tá dentro daquilo que o senhor imagina.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O senhor como é líder da, da

Associação Brasileira dos Distribuidores, quero fazer uma outra pergunta. Existem,

hoje, grandes redes, médias redes, tá? As redes não compram das distribuidoras,

segundo o que eu já pude levantar. Então, compram diretamente e ganham, e

ganham os 16%, os 16%. O senhor acha que essas grandes redes que ocupam de

fato o maior mercado varejista, e não é lá a farmácia familiar que sofre, tem que

vender, no mínimo, 25.000 reais brutos por mês pra conseguir isso, e com a família

trabalhando, o senhor acha que essas grandes redes estão passando isso, estão

passando isso para o consumidor? Principalmente o remédio de marca, esses

remédios mais, mais usados aí pela área médica, na grande experiência que o

senhor tem?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, eu não sei, assim, dizer pro

senhor a grande experiência. Mas dentro daquilo que eu conheço, o que eu

entendo é o seguinte: primeiro, as grandes redes estão localizadas nas grandes

cidades, estão localizadas nos melhores pontos, nem sempre aquele ponto onde a

população mais carente tem acesso. O que a gente vê... E, e também localizado em

lugares onde elas possam ter um faturamento talvez oito a dez vezes superior a

esse que o senhor disse com a farmácia familiar tem que... Não é?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sem dúvida, sem dúvida.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Então, conseqüentemente, eu

acredito que 80% da população ia ficar desprotegida. Agora, no aspecto de que

eles repassam, a gente vê, por exemplo, promoções a aposentados, a gente vê

placas nas portas de farmácias com preços com referenciais muito grande, a gente

vê, inclusive a gente, às vezes, também, todos nós somos consumidores de

medicamentos, você entra, você recebe uma sacolinha com o produto que você

comprou e mais uma lista de ofertas. Então, de forma ou de outra, isso, bem ou

mal, ele é transferido numa boa parte. E também não sei dizer ao senhor se ele
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recebe os 16%, que nós recebemos. O que... Há indícios é que pra que não compre

do distribuidor, comprando direto da indústria, porque eles têm capacidade de

volume, logicamente devem receber uma remuneração por isso.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O senhor acha que é maior,

então?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, não. Não digo que é maior do

que o distribuidor. Seria até injusto, mas pode ser igual, porque se recebeu um

negócio pra tu ganhar duas margens e nós recebemos uma só pra fazer todo esse

trabalho que os senhores viram, aí, na exposição e pelo que a gente falou e pelo

conhecimento que os senhores já adquiriram durante essa CPI, que eu acho que

realmente seria por aí.

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - A grande rede concorda com os

distribuidores, não há dúvida nenhuma. As pequenas farmácias estão morrendo por

causa das grandes redes?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, eu não diria, talvez. Porque é

uma situação de mercado. Porque são nossos clientes as grandes redes,

eventualmente possam ser ou já foram no passado e poderão vir a ser no futuro.

Digo que o grande problema das farmácias é até conjuntural. Temos uma situação

no País onde a maioria dos clientes das farmácias, como o senhor disse, são

justamente aqueles que estão situados numa faixa, numa camada salarial muito

baixa ou nenhuma. Então, fica numa situação realmente que, às vezes, esse

farmacêutico, de uma certa forma, é financiado pelos nossos prazos e financia

aquele consumidor no caderninho que ele marca lá. A gente vê nesse interior do

País todo e, realmente, o maior Estado produtivo da Nação é São Paulo, mas o

senhor vai no interior e vê essas mesmas situações. O senhor vê aquela pessoa, o

trabalhador rural, aquela pessoa da periferia, às vezes, ali num sacrifício e,

realmente, ele pode estar passando por esse problema conjuntural, essa

globalização toda. Tudo isso afeta, de uma certa forma, aquele comerciante que, de

uma certa forma, está menos preparado e até sem condições de entrar numa

sistemática mais moderna de administração.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, é que as grandes redes, de

fato, ganham muito, passam menos, tiram mercado de vocês, mas passam menos

lá na ponta e quem se rala é o consumidor. Isenção de ICMS e substituição

tributária. Substituição tributária é para engordar os cofres dos Estados que dão
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mau serviço ao cidadão. Além do mais, na área de medicamentos, o que nós não

sabíamos e esta CPI está mostrando, é que a área de medicamentos engorda, sim,

os cofres fazendários e os Estados gastam cada vezes menos na área da saúde,

sobrecarregando o Município, que ganham pouco na distribuição do ICMS e vivem,

a rigor, do repasse federal. Então, a isenção do ICMS, à medida que estudo mais

estou me convencendo mais de que é fundamental para ajudar a derrubar preço,

com ajustes como o Secretário Everardo Maciel levantou aqui. E a substituição

tributária, que a Lei Kandir ajudou a amarrar mais ainda, porque lá na ponta a

farmácia não reduz mais o preço, porque ela pagou o ICMS lá na origem e está

pronto. O senhor acha que a distribuidora — o senhor vai dizer que sim, é óbvio —,

mas a farmácia iria repassar essa isenção na ponta? Porque os adversários da

isenção, além dos Governadores gastadores, tem alguém que diz que o

farmacêutico, que é seu cliente, não merece isso. O consumidor merece, mas o

farmacêutico não. O que o senhor acha?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, a pergunta do senhor... O

senhor quer dizer se...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Da isenção, da substituição, o

que o senhor acha disso? Baixa preço ou não baixa?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eu diria ao senhor que, numa posição

muito pessoal, realmente a gente... A finalidade social do Governo, ele não deveria

ganhar impostos em cima de medicamentos. Agora, o senhor pode ter certeza

absoluta que o imposto, seja ele ICMS, que é o mais alto dentro da cadeia — por

exemplo, no Estado de São Paulo é 18%, em outros Estados é 17% e com algumas

variáveis por aí —, mas o senhor pode ter certeza de que, acredito, o medicamento

baixaria na ponta, porque ele é um componente do custo do fabricante. A partir do

momento que esse custo fosse desindexado, fosse expurgado desse preço...

Então, vamos pegar hipoteticamente que um produto de R$10,00, se sair o ICM de

São Paulo, de 18%, ele já cairia para R$ 8,20. E, dentro da própria Portaria 37, ele

ficava R$ 8,20, com redutor de 0.70, nos iríamos vender por seis reais e alguma

coisa e a farmácia por R$ 8,20, e não por R$10,00. Então, com certeza, de

imediato, ele beneficiaria o consumidor, sem sombra de dúvida.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, porque hoje beneficia o

cachorro e o boi, e não a pessoa humana. 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Panarello, o senhor está

vendendo genérico e seus concorrentes estão vendendo genéricos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, Excelência, a Panarello foi a

primeira distribuidora a lançar genérico no Brasil. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E como é que o senhor vê? O

senhor acha que o genérico vai aumentar seu lucro, vai diminuir seu lucro, vai

aumentar o mercado, vai diminuir o mercado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, tem vários pontos

importantes nessa pergunta que V.Exa. me fez. O primeiro ponto: no ver nosso, da

empresa Panarello, em unidade, em volume de venda acredito que vai ser coisa de

sonho o que vou vender de unidade. Valores? Não é tão importante. O importante é

que nós vamos ter volume, muito volume de venda, quando todos os produtos

genéricos, pelo menos os principais, estiverem prontos no mercado para a gente

poder distribuí-los. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Tem distribuidoras que financiam

as farmácias e as farmácias... Grandes redes financiam farmácias, distribuidoras

e... Lá no Rio Grande do Sul tem uma. Farmácia lá de um bairro e a farmácia fica

comprometida de comprar sempre o remédio dessa distribuidora. Está permitida por

contrato comprar de outra distribuidora, se ela não tem. O senhor faz isso? E o

senhor acha isso correto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, existe no Brasil...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Só um pouquinho...Financiam,

assim, a instalação, o marketing, computadores, enfim, é um banco que financia lá

a farmácia. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, da nossa empresa não é

prática. Agora, eu queria completar, para até melhorar essa pergunta: a nossa

empresa..., nós temos parceria com todo o associativismo do Brasil, que as

pequenas farmácias que de cinco anos para cá vêm se unindo para ficarem mais

fortes; as pequenas e as médias para pequenas. E a nossa empresa tem feito

grandes parcerias nesses cinco anos. E hoje me parece que já tem umas cinqüenta

ou sessenta associativismos no Brasil. Isso representando, se não me falha a

memória, uns 8 mil pontos de venda, que são farmácias que estão competindo em

alto nível com as grandes redes citadas. E o que elas têm exigido dos

distribuidores? Nenhuma pressão por estar grande, por estar unida. Ela está
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exigindo que a distribuidora ajude ela em treinamentos, que ajude também em

informática, não dando, mas com estrutura de informática para elas começarem a

se organizar. Elas conseguem fazer mídias em planos em conjunto que o custo

fique baixo. E a nossa empresa acredita muito que a competição no mercado hoje

entre pequenas farmácias, médias farmácias independentes e grandes redes e com

alavancamento do genérico que, com certeza, acreditamos nós que o mais rápido

possível esteja no mercado, pelo menos os principais produtos, até o fim do ano,

acho que a concorrência vai começar a  ser quase por igual. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O senhor acha que as

distribuidores poderiam participar desse mutirão que a CPI está fazendo para

derrubar preço, junto com o Governo Federal, no sentido de pegar 30 produtos das

10 doenças mais freqüentes? Se nós falarmos aqui nas doenças mais freqüentes,

vamos chegar a dez, no máximo quinze. As distribuidoras suportariam contribuir

com essa margem da Portaria 37, para se reduzir aí de imediato 20% dos preços de

marca? Os genéricos já coloca. Nós vamos invadir o País com genéricos, pós Lei

dos Genéricos e pós CPI este País vai ser invadido, em menos de um ano, de

genéricos. Mas, num mutirão a curto prazo — e isso vale para o Jorge, não sei se

tenho tempo ainda — as distribuidoras poderiam participar de uma redução da sua

margem junto fundamentalmente dos laboratórios, que são os grandes vorazes

desse processo, para se reduzir, numa proposta que viesse do Ministro Serra de

reduzirmos aí de imediato 30 remédios que pegam as dez maiores doenças?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço a V.Exa. que

encerre.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Encerrei, encerrei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a pergunta que S.Exa. fez

é fantástica. No meu ver, não só 30 produtos, a distribuidora poderia até ter mais

unidades de produtos para fazer essa contribuição. Porque, na verdade, o que

acontece? Toda a distribuidora tem o seu mix de desconto variado. No momento

que essa idéia que V.Exa. deu for apoiada pelo distribuidor  — e da nossa parte,

Panarello, tenha certeza de que vai ter esse apoio —, nós podemos, nos descontos

variados, diminuir, de certa forma, um percentual pequeno e, em compensação, ter

realmente em 50 ou 60 produtos principais a distribuidora não participando com

lucro nenhum. Pedindo até — acredito que a indústria aceitaria — reduzir os seus
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lucros para que nesses produtos toda a cadeia colaborasse: a indústria, o

distribuidor e a farmácia também, porque ela tem maneira de divulgar esse tipo de

vantagem para o consumidor, para as pessoas carentes. Porque, no nosso ver,

Excelência, acreditamos nós que tem 40% ou mais da população que praticamente

não têm acesso a medicamentos importantes. Acreditamos muito e realmente

apoiamos esta questão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado Arlindo Chinaglia. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, demais pares da

Comissão, pela primeira vez a CPI está tendo a oportunidade de ouvir e também

agora de discutir aspectos referentes à distribuição de medicamentos em nosso

País. Assim como o Sr. Relator já tinha anunciado que ele tem uma certa

dificuldade de entender, queria dizer que também tenho e quero acrescentar, de

maneira rigorosamente leal, que tenho uma profunda desconfiança do sistema,

porque, no que diz respeito a preços, esta Portaria, a de nº 37, a rigor, legalizou o

cartel, porque o preço cartelizado vem a partir da indústria. E tem uma contradição

com aquilo que disse o Sr. Jorge Froes, porque o senhor falou: olha, se não fosse

nesse sistema, os consumidores, os cidadãos perderiam referencial de preço e

teriam que fazer pesquisas e não conseguiriam. Mas veja, em tese, o senhor, de

maneira indireta, estaria defendendo o controle de preços. Não defende. Se não

defende, se há liberação de preços, o senhor não acha que a liberação de preços

cria exatamente essa falta de condição do cidadão brasileiro acompanhar preço?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eu dei ao Sr. Relator e ao Darcísio a

resposta em cima do mecanismo da portaria. O que a gente entende nesse tipo de

segmento que a pessoa, se tem condição de comprar, não pode postergar a

compra, ela tem uma segurança, sem pegar o aspecto que...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas, Dr. Jorge, veja, o senhor

está repetindo. Estou apontando uma contradição. O senhor defende ou não o

controle de preço? Porque veja que a pergunta, portanto, é: a liberação de preço,

digamos, organiza o mercado ou, na sua lógica, deixa em aberto o suficiente para

que o consumidor, o cidadão, se perca? Porque o senhor está... Vou, então, agora,

de maneira direta: por que eu disse que aqui legaliza o cartel? Porque aqui permite

o preço máximo. No seu depoimento, por escrito, o senhor disse isso:  é a partir do

preço máximo, vai ser o comprador na farmácia que vai pagar o transporte,
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garantindo, no mínimo, 30% de lucro. Por que no mínimo? Porque o senhor diz que

repassa o desconto para o consumidor, mas nem sempre, concorda? O senhor

pode obter pelo poder de compra que a distribuidora tem, pode passar parte do

desconto. Então, veja, aqui é a garantia de lucro mínimo. E pergunto para o senhor,

mudando a pergunta: qual é o risco que tem a distribuidora de não ter pelo menos

30% de lucro? Qual é o risco naquilo que se chama economia de mercado?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Dr. Chinaglia, não é o distribuidor

que tem trinta, esse trinta aí é o preço de fábrica pelo qual nós vendemos e o preço

máximo para o consumidor que a farmácia vende. Nós não temos trinta, nós temos

aquela margem média de 16%... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, eu falo trinta na fórmula.

Está certo.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Quer dizer, nós não participamos

desse preço da fábrica para o consumidor. Esse aí é dali para trás. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, mas resguardado o lucro

da indústria, dali para trás fica distribuidor e farmácia e o varejo. 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, dali para trás fica indústria e o

distribuidor, porque o distribuidor está embutido no desconto que ele dá. Dali para

frente só fica a farmácia e o consumidor. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então veja. Mas qual é o risco

que os senhores tem? Qual é a margem de lucro? Então, vamos...

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, hoje, como a indústria... O

Relator disse que eles apresentaram planilha de dezoito, que realmente foi uma

margem negociada lá da época da implantação da URV. Hoje ele está na faixa de

dezesseis. Houve redutores, uma indústria...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Há quanto tempo está em

dezesseis, dezoito e tal?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Bom, em 1994, na implantação da

URV, ou no início de 1994 e fim de 1993, foi negociado entre Governo e os

segmentos todos a margem de distribuição em torno de dezoito, porque levantou-se

que, como o senhor vê, dentro desses dezoito está embutida uma boa carga de

tributos diretos, que não têm como sair. Agora, dali para frente nós começamos ter

reduções posteriores, em 1998, 1999, 2000. Hoje estamos numa média de

dezesseis. Agora, completando a sua pergunta lá, acho que o livre preço para nós,
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que de forma geral é a distribuição, é organizada, tem condição de administrar isso,

num livre mercado, numa democracia, não tem dúvida. A preocupação que a gente

está dizendo seria mais lá do varejo de absorver essa forma...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas, veja. O senhor não

respondeu o essencial, mas nem precisa mais. Veja. Mesmo a margem tendo caído

de dezoito para dezesseis, é uma atividade sem risco de não ter lucro, exatamente

porque foi negociado, esta portaria garantiu o lucro da indústria, garantiu o lucro da

distribuidora, garantiu o lucro do varejo. Portanto, é cartel. Minha conclusão, o

senhor não precisa nem comentar, quero ir adiante, quero fazer outra pergunta. 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Pois não. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Quais são as empresas que o

senhor representa que estão sob investigação da CPI do Narcotráfico? 

O SR. JORGE FROES  DE  AGUILAR  - Bom, a entidade tem hoje...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não a entidade, as empresas

que o senhor representa. O senhor...

O SR. JORGE FROES DE  AGUILAR  - Não, eu sou executivo fora do ramo,

contratado...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, não é isso. Deixa eu

repetir para o senhor: o senhor é Presidente da ABAFARMA?

O SR. JORGE FROES  DE  AGUILAR - Vice-Presidente Executivo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Vice-Presidente. Como a

ABAFARMA representa várias distribuidoras?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Ela congrega várias distribuidoras.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Das empresas que a

ABRAFARMA congrega, quais estão sob a investigação da CPI do Narcotráfico?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Do narcotráfico?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Do meu conhecimento...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Nem a Panarello? O senhor não

sabe?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Não, ela tá aqui na CPI... do

Narcotráfico não sei. 
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, eu estou perguntando para

o senhor.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Não, não saberia dizer, porque não

tenho informação de que nenhuma esteja na CPI do Narcotráfico. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Dr. Paulo, a CPI do Narcotráfico

ouviu a Panarello, pediu documentos da Panarello, está investigando nesses limites

ou em outros a distribuidora Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - De jeito nenhum, Excelência.

Desconheço este fato e estou surpreso de citarem aqui que eu estou sendo

investigado pela CPI do Narcotráfico. Desconheço. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Quero pedir aqui ao Deputado

Robson Tuma qual é a atividade da CPI do Narcotráfico que diz respeito à

distribuidora Panarello?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A CPI do Narcotráfico, Deputado

Arlindo Chinaglia, tem, na participação da investigação sobre narcotráfico, a

informação de que os roubos são feitos a cargas e são trocados parte em dinheiro e

parte por droga. E existem informações de que há empresas distribuidoras, como a

Panarello, que fariam a distribuição desses remédios roubados.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu pergunto isso ao Sr.

Panarello.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  - Posso responder para S.Exa. isso?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro, claro.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Que a polícia investigue, que faça um

inquérito e que me intime para provar se eu tenho algum envolvimento com sistema

de medicamento roubado. E vou concluir mais: na nossa empresa, todos os

medicamentos que a nossa empresa compra eu compro dos fabricantes

credenciados, com exceção de dois ou três fabricantes que têm suas distribuidoras

credenciadas, como a Dorsay, que fatura em nome da SM Distribuidora. Nossos

produtos vêm da indústria com os seus devidos lotes e controle de fabricação na

nota fiscal que eles emitem para nós, nós temos um sistema de controle que todos

esses produtos que têm nas nossas onze filiais no Brasil todo e temos como provar

que todos os produtos que estão dentro de nossas filiais hoje tenho a nota de

origem para provar o código que estiver no estoque físico, pela nota de compra da

indústria. E tem mais. Os nossos produtos são todos selados, com selo de
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segurança; nenhum produto da nossa empresa é repassado às farmácias sem o

selo de controle; nossos produtos são identificados...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Está bem, Dr. Panarello. Vamos

rápido, porque só tenho doze minutos. O senhor já disse que vai ser investigado, o

senhor está garantindo e não precisa entrar em detalhes que os senhores praticam

com a melhor qualidade. É isso em síntese. Não é?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - É isso. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, está bem. Veja, a

Panarello financiou algum atual Ministro, que tenha sido candidato ou a Deputado

ou a Senador? Se não é nenhum Ministro, a Panarello financia campanhas de

políticos no Brasil?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, não financia.... Não,

não financio campanha de nenhum político no Brasil.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, eu vou explicar pro

senhor, porque hoje num jornal de Brasília, o Jornal de Brasília fala que uma das

suspeições que pesa sobre a Panarello —  e é por isso que o seu sigilo não seria

quebrado, da Panarello — é que ela financiaria políticos. Evidente ali como que

estamos numa CPI e onde iríamos votar até em solidariedade a outros colegas

eventualmente, eu quero perguntar diretamente ao senhor se tem esse

financiamento ou não. Mas vamos em frente. Eu queria que o Deputado Ney Lopes

estivesse presente pra fazer o comentário com referência à portaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ei-lo aqui.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, eu já vi.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, ele fez referência..., a ele

com toda razão, de que a portaria é de 1900 e...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu não entendi esse

verbo queria, entendeu? Mas tem V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Continuo querendo e quero

aproveitar o momento, né? Veja, de fato, a portaria é de 1992. De fato, foi no

Governo Collor. O Ministro da Fazenda era o Sr. Marcílio Marques Moreira. E como

portaria ela poderia ter sido, digamos, eliminada nos governos seguintes, tanto pelo

Ministro Fernando Henrique, quando foi Ministro da Fazenda, quanto pelo Ministro

Ciro Gomes, quando foi Ministro da época e também pelo Ministro Malan. Ou seja,

é uma pena que nem o Presidente da República atual nem o passado não tenham,
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digamos, eliminado essa portaria, porque eu concordei com V.Exa. e acrescentei

que esta é uma portaria que legaliza...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES  - V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pois não. ...O cartel. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - V.Exa. tem sempre a tentação de politizar

preço de medicamento. Eu, de toda forma tenho... (inaudível.)

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas veja, o senhor nega

política, Relator?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu, eu, eu poderia....

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não existe política de preços?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu quero explicar. Mas politica no sentido

eleitoral. Mas deixemos de lado isso e vamos.... O que eu entendo, e

principalmente com relação ao Governo atual, é que nós tivemos aqui vários

depoimentos que provaram a ineficácia, o não uso dessa portaria. Por exemplo, na

implantação do Real, antes e depois da implantação do Real foram criadas

Câmaras Setoriais. E de 96 pra cá o Governo tem optado por uma política de

monitoramente, através da Secretaria de Assuntos Econômicos e da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, dos preços do medicamento no Brasil —

monitoramento esse que não existe e que eu considero inócuo e nós vamos lutar

para reformulá-lo. Agora, não há, na verdade, ao que eu sei, a aplicação nem a

obediência a essa portaria. Ela existe como uma cobertura muito maior para as

indústrias, os distribuidores e o varejo do que para o Governo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É, eu cumprimento V.Exa. por

ter recuperado a portaria. Esse debate entre nós é exatamente porque no art. 1º é

que diz:...ficam sujeitos ao regime de preços liberados as matérias primas

farmacêuticas. E quando V.Exa. defende o monitoramento, eu tenho total

concordância, exatamente porque causa...— e eu queria fazer referência ao art. 1º

— e que, portanto, os sucessivos Governos têm tido uma complacência. Aí a

politização que V.Exa. fez referência de maneira elegante... Mas veja, eu não posso

deixar de reagir quando a Panarello ela apresenta um caderno bonito —

evidentemente, fizeram com o maior capricho — e aqui coloca antes do Plano Real,

compra na pré-alta e venda na alta, ganhos financeiros, ao invés de ganhos

operacionais. E aí demonstra alguma fórmula. Coloca assim "p", que é preço, é

igual a custo mais lucro. Maravilha da matemática moderna! Pois bem, na frente
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fala: após o Plano Real, a hora e a vez das pequenas e médias farmácias. Isso é

política. E conclui: menor rentabilidade para a distribuidora. E aí coloca outra

fórmula: "l", que é igual, que é lucro, é igual a preço menos custo. Eu que sou

médico e não sou matemático, qualquer um aqui sabe que a equação é

rigorosamente a mesma. E pra defender o Real pega uma equação simples e...

Porque se, se o preço é igual a custo mais lucro é antes e depois do Plano Real.

Então, eu tô só, digamos, fazendo assim um referência, que a politização, talvez a

Panarello tenha trazido pra defender o Real, mas de maneira, eu diria menos

competente que outros poderiam fazer. Mas vamos em frente. Veja. O Sr. Paulo

Panarello ele fez aqui uma referência daquilo que é o cuidado da distribuidora, que

ele é o dono, um dos donos, enfim, relatando aqui, até falei, não precisa dar tanto

detalhe. Eu queria fazer uma pergunta nesse respeito. Como é que o Governo

tem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo esgotado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pra concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim, tem V.Exa. dois

minutinhos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Obrigado. Como é que o

Governo tem feito a fiscalização na sua empresa? Além do fisco... Por exemplo, a

Vigilância Sanitária, os vários órgãos governamentais têm feito algum tipo de

fiscalização na sua empresa?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - No que se refere à Vigilância

Sanitária, sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Fora a Vigilância, não?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, não, ao contrário. Todas as

fiscalizações fiscalizam todas distribuidoras normalmente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k. Na sua opinião. Quer dizer,

tem aquele processo da chamada bonificação, BO, que depois se divulgou como

bom para otário. Como é que as distribuidoras, ao fazer a compra em escala e ao

vender a distribuidora faz ou não bonificação? Porque pode ser o laboratório.

Agora, nada impede que a distribuidora também o faça. Eu pergunto, primeiro: a

distribuidora recebe bonificação da indústria farmacêutica nacional ou internacional

das multinacionais? Segundo: a distribuidora Panarello ela retribui esta, digamos,
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vantagem da bonificação para as farmácias? Ou seja, a distribuidora Panarello

entra nesse esquema ou não? 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, nós trabalhamos com um

produto de marca, marca genérica, similares e produtos OTC, OTX. Quando um

laboratório promove o tipo da bonificação que S.Exa. tá falando, na nossa empresa,

no entender do mercado, um produto... A bonificação na verdade, ela não é..., a

palavra não é certa, bonificação. Quando um laboratório quer promover um produto,

ele tem que dar o desconto. Que se esse desconto não...,se não for repassado nas

cadeias farmácias/consumidor, o produto... ele não consegue o objetivo de vender.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas Sr. Paulo, veja, ... os que

estão na área, profissionalmente, têm conhecimento daqueles medicamentos que

têm, digamos, o perfil e a possibilidade da bonificação. Os...Vou fazer uma

afirmação, posso até estar errado, mas eu não posso acreditar que a sua

distribuidora ou qualquer distribuidora tivesse, digamos, condições de selecionar

medicamentos que são bonificados e não distribuídos. Portanto, na minha opinião,

a sua distribuidora distribui também aqueles que são os BO, como outras

distribuidoras. Eu tô fazendo carga. É que eu tô querendo entender de que maneira

que a distribuidora participa desse esquema. É só isso. Tipo: as indústrias que

fabricam BO dão bonificação pra vocês ou não? Como é que isso ocorre? E como é

que vocês repassam para as farmácias? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para concluir.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Explique, por

gentileza, pro Deputado entender...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Vou explicar, Excelência. Com

certeza o senhor vai entender. Nossa empresa, na verdade, quando o senhor se

refere à bonificação ou ao BO, nós não trabalhamos com BO. Certo? Os

laboratórios, na verdade, que trabalham com produtos que não ele cria demanda,

que são similares, que depende da farmácia promover esses produtos, nós não

trabalhamos porque nós temos todos os nossos produtos que a demanda já seja

criada, seja de marca, seja de marca similar, seja OTC ou OTX. O que é que

acontece com produtos de laboratórios similares que ele não propaga? Na maioria

dos laboratórios que trabalha com produto que não propaga, ele tem suas

distribuidoras exclusiva. Porque esse produto depende de uma dedicação, de um
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acompanhamento. Ele tem que chegar numa farmácia, um representante de uma

distribuidora exclusiva de um produto similar, pra ele explicar os produtos, explicar o

nome científico, o nome genérico do produto. E no nosso caso, Panarello, é muito

dinâmica o sistema de distribuição. Nós não temos equipe preparada pra trabalhar

cem, duzentos produtos específicos. Tanto é, o por que eu disse anteriormente, o

sucesso que nossa empresa acredita no genérico, porque o genérico é, de certa

forma, um produto que vai passar a ser de demanda espontânea. Por isso que nós

acreditamos no volume de venda e no sucesso que vai ser esse produto.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Tem a

palavra o nobre Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Paulo Panarello...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Pois não, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu, infelizmente, regimentalmente

tinha doze minutos. Eu gostaria de ter doze horas, porque nós tínhamos... Gostaria

de ter muita... muito do tempo do senhor pra esclarecer. Só voltando ao assunto do

Deputado Chinaglia, inclusive eu recebi do senhor, que tem mandado alguns

documentos ao meu gabinete, esclarecendo alguns pontos que eu levantei.

Obviamente, não concordo com vários pontos aqui elencados, mas, dado o meu

escasso tempo, eu não vou ficar discutindo com o senhor, mas posteriormente eu

vou dar ao Deputado Chinaglia para que ele tenha a oportunidade de ler a posição

do senhor e a posição da sua empresa a respeito das...das declarações que tenho

dado. O senhor conhece a senhora Liliane Pontes Vieira?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, não conheço, nunca

conversei com ela. Não conheço, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E o Sr. Antonio Luiz de Barros.

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - O Sr. Antonio Luiz de Barros, estive...

Ele, no passado ele era, se eu não me engano, Chefe da Fiscalização da Receita

Federal. E quando se iniciou-se uma fiscalização há um ano atrás que concluíram

agora há pouco tempo, ele é o atual, se eu não me engano, Chefe da Fiscalização.

Eu estive, se eu não me engano, uma vez lá para requisição de intimações que eles

estavam fazendo pra empresa e prazo que nós queríamos pra entregar a

documentação. Após isso, eu não tive contato e... com essa pessoa, não tenho
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amizade com essa pessoa, não... não... não tenho relacionamento com essa

pessoa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou voltar já no assunto. Só pra

que eu não precise voltar, num dos documentos que o senhor encaminhou a mim, o

senhor diz o seguinte: com relação a autos de infração por transporte de

mercadoria sem a necessária documentação fiscal, em rodovias federais e

estaduais, tem essa distribuidora a informar que tal procedimento não é usual e, se

eventualmente tal fato ocorreu em um dos seus onze pontos de atuação, constará

no relatório oportunamente encaminhado a V.Exa., após apurado exame de

diversos arquivos administrativos. Eu estou aguardando ainda este relatório que

ainda não chegou às minhas mãos, momento na qual inclusive talvez isto dará uma

reconvocação do senhor a esta Comissão.

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu... eu trouxe essa...

essa ocorrência de todos documentos estaduais e federais que V.Exa. pediu. Eu

gostaria de entregar à Presidência. (Pausa.) Sr. Presidente, todos os documentos

de estradas estaduais e federais.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas atuações?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Com toda a justificativa e... Posso

completar? Todas atuações que existem aqui têm sua justificativa, algumas, e

minorias, datas às vezes de uma nota..., com data de saída, outras multa formal,

defendida, parte ganha, mas tá tudo aqui, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Esse Sr. Antonio Luiz de Barros ele é

Chefe da Fiscalização mais especificamente de Goiânia, não é isso?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Isso.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele foi funcionário da empresa

Panarello?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Nunca, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nunca?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu não tenho nenhum relacionamento

com essa pessoa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A informação que nós temos é que ele

teria saído da fiscalização e teria ido trabalhar com o senhor.

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Não, que... que é isso, Excelência?

Isso não existe, isso é humanamente impossível.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nem ele presta assessoria e que

tenha sido contratada pela empresa?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Não, senhor, de jeito nenhum,

Excelência?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não? Nem ninguém que seria sócio

dele ou que tivesse alguma participação em alguma empresa dele?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu não tenho esse

relacionamento, essa informação dele porque é uma pessoa que, até o que eu

conheço, era agente da Receita Federal.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual que é o faturamento mensal e

anual da sua empresa hoje?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Excelência, em 1997, a nossa

empresa faturou 763 milhões. Em 1998, o faturamento foi de 1 bilhão 285. Em

1999, o nosso faturamento foi de 1 bilhão 570.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, vamos lá. O senhor..., o Sr.

Nilson, ex-Diretor do Janssen-Cilag, é sócio da sua empresa?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - De alguma empresa a qual o senhor

possui?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E qual foi o interesse — e eu pediria

pro senhor sempre ser muito sucinto nas suas respostas por causa do tempo —,

qual foi o interesse do senhor tirar um executivo de uma alta empresa é...

multinacional fabricante para ser seu gerente em São Paulo de vendas?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, primeiro eu não tirei o Sr.

Nilson de uma grande empresa. O Sr. Nilson é um grande profissional como

existem grandes profissionais hoje no mercado saindo de algumas indústrias. Essa

pessoa, o Sr. Nilson, ele... o que eu tenho conhecimento, no mês de março ou abril

de 99, ele taria se afastando da empresa e ele estava, se não me falha a memória,

sendo... tentado sendo contratado por outras distribuidoras. E eu estava

contratando uma pessoa, um profissional de competência pra dois objetivos que á

nossa empresa precisaria, que era fazer a cepeamento dos 35 mil clientes que nós

temos ativos e pra montar uma equipe exclusiva de genéricos.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quanto, quanto o senhor pegou para o

Sr. Nilson aceitar? Porque eu sei que grandes empresários que são muito

procurados recebem uma luva pra mudarem de empresa. Qual foi esse valor dado

ao Sr. Nilson?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, nenhum .E eu explico

que do jeito que o Sr. Nilson é um grande profissional tem dezenas de grandes

profissionais no mercado hoje à disposição pra trabalhar numa distribuidora.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor não deu nada? E quanto o

senhor paga pro Sr. Nilson?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - O Sr. Nilson ele tem um valor fixo de

3 mil na carteira e mais participação no faturamento de 0,95, que é...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Do faturamento da empresa?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Isso.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, são 1 bilhão e 500. O Sr.

Nilson receberia?

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - Receberia três mais doze, quinze,

mais ou menos, quinze e quinhentos, mais ou menos, o valor total do... do...salário.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, vamos lá. O senhor, em 1995,

faturou 159 milhões. Em 1996, o faturamento da sua empresa foi de 365 milhões.

Em 1997, o faturamento da sua empresa foi de 770 milhões. Sempre 776 e alguma

coisa — eu tô sempre arredondando e estou sendo generoso arredondando pra

baixo. Em 1998, a informação que eu tenho é que o seu faturamento teria sido de 1

milhão 304 mil.

O SR.  PAULO PANARELLO NETTO - É... é 1 bilhão...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Um bilhão trezentos e quatro mil. O

senhor falou aí 1 bilhão duzentos...

O SR  PAULO PANARELLO NETTO - ...duzentos e oitenta e cinco.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Oitenta e cinco. O senhor vê que eu

não tô tão mal informado assim, porque nossos valores são bem aproximados a

ponto de serem insignificativos as diferenças, principalmente quando se trata

desses valores. E o senhor tá me falando de 99, um bilhão e meio. A pergunta que

eu faço ao senhor é a seguinte: o senhor em 96, em 95 não pagou nada de

imposto. O senhor alegou que teve um prejuízo e não paga nada de imposto. Em

96 o senhor pagou 940 mil de imposto. A fiscalização da Receita chega à sua
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empresa, o senhor paga 5 milhões 150 mil de imposto. Veja só: o senhor pegou

num ano 900 mil e, posteriormente, 5 milhões. O senhor tinha um faturamento de

365 mil, passa a 770 mil, ou seja, o senhor dobrou o faturamento... É...milhões. O

senhor dobrou o faturamento, porém o imposto quintuplicou, mais do que isso,

sextuplicou. A Receita faz a sua fiscalização, sai. O senhor, em 98, passa de 775

milhões de faturamento de 97 pra 1 bilhão e 300 milhões. E eu devo só por um

parêntese que esse faturamento me leva a crer que o senhor seja  não a maior

distribuidora, mas me leva a crer que os senhor esteja entre as cinqüenta maiores

empresas do País, a ponto de que a PETROBRAS fatura cerca de 7 bi; a BR

Distribuidora, 4 bi; FURNAS, 3 bi; o senhor 1 bi e meio... É uma das grandes

empresas, se não entre as cinqüenta, as vinte maiores empresas do País. O

senhor, em 97, então fatura 775 milhões e paga 5 milhões de imposto. Em 98, o

senhor faturou 1 bilhão e 300, ou seja, o senhor novamente quase dobrou o

faturamento da sua empresa, só que o senhor paga 800 mil de imposto. Como é

que o senhor consegue essa proeza, dobrar o faturamento e pagar quase oito

vezes a menos de imposto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu recolhi de imposto,

nos último cinco ano, quase meio bilhão de reais. Eu paguei 400 milhões de

impostos. Só no ano de 99, nossa empresa recolheu 171 milhões. Eu pago uma

média de onze a doze milhões por mês de impostos, estadual e federal incluído.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em 99. Eu tô perguntando pro

senhor... Eu tô fazendo uma comparação entre 95 e 96, depois eu faço uma

comparação 96, 97 e a última que eu faço, que foi quando eu perguntei pro senhor,

é entre 97 e 98. Que mais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só para esclarecer:

Imposto de Renda?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - São, é. As declarações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas ele tá

respondendo sobre impostos gerais...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Impostos gerais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...são coisas

diferentes.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Os impostos que ele tá se referindo,

ele fala de impostos, de Imposto de Renda, mais COFINS, PIS, e é isso que eu

estou falando, as contribuições e o imposto.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k. Só, só de imposto federal,

Excelência, eu paguei em 98 de 40 a 50 milhões.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só de...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Só de mil e novecentos, desculpa, 99.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, eu tô... O que me causa mais, o

que me dá até a oportunidade de fazer mais uma pergunta pro senhor. Eu queria

passar logo por esse aspecto, que o meu tempo eu sei que tá acabando, e eu quero

entrar ainda no problema das cargas...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...que eu ainda não entrei. O senhor,

em 97, fatura 700 milhões e paga cinco de imposto. Em 98, o senhor fatura 1 bi e

300, paga 800 mil. Em 99, o senhor fatura 1 bi e 500, e o senhor tá me dizendo que

pagou 110 milhões de imposto. Então, como é que é isso? Eu não queria que o seu

advogado respondesse. Eu queria que o senhor me respondesse.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, é muito fácil. A nossa

empresa quando vendeu, em 98, 1 bilhão 285, ela pagou 140 milhões de impostos.

Impostos, geral. E faturamento de 99 de 1 bilhão e 570, ela pulou pra 170 milhões

de impostos. Eu não tô entendendo... Imposto totais da empresa. Imposto de

Renda?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não tô falando de impostos totais.

Eu agora estou me referindo especificamente a Imposto de Renda, que inclusive lhe

aplicou uma multa de cerca de 110 milhões.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k., Excelência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em 97, e eu sei que o senhor está

novamente sendo investigado pela Receita.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k. A empresa tá aberta pra

qualquer fiscalização, sem nenhum problema. Excelência, eu não tô entendendo.

Nós pagamos impostos federais, em 98, mais de 40 milhões, de federais. A

informação que o senhor tem...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou, eu vou mudar a perguntar pro

senhor.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Presidente, ele tá falando

de Imposto de Renda, ele tá falando de impostos gerais. Essa é a diferença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu já esclareci, mas

não, não (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Presidente já esclareceu. Só pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra,

continua com a palavra V.Exa., Deputado Robson.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou, eu vou então mudar a

pergunta, já que o senhor não entende sobre pagamento de imposto, e a própria

Receita com a multa deixou bem claro isso. Eu vou falar sobre lucro, porque o lucro

é uma coisa que o senhor entende, não é isso?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Como é que o senhor conseguiu em

97... Aí a gente vai falar de Imposto de Renda de uma maneira diferente. O senhor

faturou 770 milhões e lucrou vinte milhões declarados. Em 98, o senhor faturou 1

bilhão e 300 milhões e lucrou nove milhões, ou seja, o senhor dobra o seu

faturamento e divide por dois no seu lucro.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k., posso explicar. Excelência, o

sistema de distribuição de medicamento no País, ele, a cada ano que passa, ele tá

mais dinâmico. Os lucros cada vez vão se diminuindo mais. A tendência é até do

lucro ser menor nos próximos anos, porque, no meu ver, o nosso sistema de

distribuição, nós temos que ganhar e tentar baixar custos. A tendência do lucro,

num parâmetro de 97, a empresa ganhar vinte milhões e, no outro ano, de certa

forma, cair um pouco não significa nenhuma irregularidade fiscal.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou passar pra pergunta de roubo

de cargas. Só uma pergunta, só, Sr. Presidente. Eu recebi e tenho aqui vários

documentos sobre o roubo de cargas da sua empresa. Muitos inclusive — tenho

que ser correto — foi o senhor que mandou. Apesar de que os roubos que o senhor

mandou os boletins de ocorrências com as cópias são de valores insignificantes

perto, óbvio, do faturamento do senhor. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Tá o.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E eu sei que existem roubos muito

maiores da distribuidora do senhor, mas que infelizmente eu ainda não recebi,

talvez esteja naqueles documentos que o senhor posteriormente disse que
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encaminharia, de acordo com aquele documento que o senhor mandou. Agora, o

que me causa a maior estranheza, entre outras — é que infelizmente eu não tenho

mais tempo — é o seguinte. Eu fiz somente de uma das pastas que me deram, me

deram dez páginas escritos assim somente de remédios controlados. O senhor

acha que o maior número de cargas roubadas da sua empresa é sobre remédios

controlados? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o senhor hoje faz distribuição

usando aviões? E depois eu vou fazer uma terceira pergunta.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Primeira pergunta. O roubo de carga

que a nossa empresa é vítima, ela... você não sabe o que foi roubado. Pode ter,

pode acontecer de no momento de a nossa empresa ser assaltada ter alguns

produtos controlados (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu estou... não. Se o senhor não

sabe, talvez o senhor não tenha tido a curiosidade. Eu tive a curiosidade de ler nota

por nota. E estou dizendo pro senhor aqui ó, são dez páginas de papel sulfite

escritos nomes só de medicamentos controlados.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, mas, Excelência, isso é minoria

do... dos restantes dos produtos que está nessas...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso, o seu advogado respondeu. Eu

queria que o senhor me respondesse.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, ele não respondeu, não. Nem

ouvi ele. Todas esses laudos de roubo de carga, que eu não... não cheguei a nem

olhar eles, porque eu nem tenho tempo pra olhar isso, mas com certeza é roubo de

carga normais que deve ter alguns produtos controlados. Se S.Exa. tem quatro

páginas...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dez.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Dez. Vai ter trezentas ali dos produtos

normais. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, não, não. Existem várias e várias

notas. Eu não repeti. Nas notas... existem várias notas aonde consta o mesmo

medicamento, só que eu não fiquei repetindo o medicamento porque eu seria

leviano dizer que tinha dez páginas, sendo que tinham quatro tipos de

medicamentos. Não é verdadeiro. Então, existem dez páginas de medicamentos

diferenciados achados na nota, e quando eles são repetidos eu não repito nesse

documento. E digo mais: foi só em uma pasta. O senhor hoje faz transporte...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou dar três

minutos pra V.Exa. concluir...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ótimo, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...porque eu acho que

não deve ficar nem o depoente com esse calhamaço de coisas aí pesando, e acho

que ele quer ter a oportunidade de esclarecer. E V.Exa. tentando esclarecer, ajuda

a Comissão. Três minutos pra V.Exa. concluir.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso aqui todos são documentos,

Presidente, inclusive muitos encaminhados pelo Dr. Paulo. O senhor hoje faz,

continua fazendo transporte só terrestre, ou o senhor faz transporte aéreo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Fazemos transporte terrestre,

fazemos transporte aéreo também. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E como é que o senhor consegue

aumentar o seu custo na distribuição e dobrar o seu faturamento ano a ano? O

senhor... Primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: não é mais barato

fazer seguro? Por que que o senhor não faz seguro e prefere alugar um avião?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Bom, Excelência, o...no que se refere

a seguro, primeiro, o primeiro ponto é que a maioria das seguradoras do Brasil não

quer assegurar mais medicamento, ponto. Segundo ponto é que aquelas que

aceitam fazer seguro, além da apólice de seguro não ser barata, ela exige que você

terceiriza empresas de rastreamento, escolta armada, sistema de rastreamento da

carga e que esse, essa carga não pode ser valor acima de 200 mil. Ele só garante

até 200 mil, pelo menos que o de meu conhecimento das seguradoras. Por isso, o

não interesse da Panarello nesses 25 anos de mercado não ter feito nenhum

seguro de carga de medicamento.

 O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, eu inclusive com essa

resposta... afirma que... o senhor mandou pra mim cópias e boletins de ocorrências

de trinta mil, vinte mil, quarenta mil, oitenta mil. Se são esses os seus roubos, então

o senhor tranqüilamente conseguiria fazer seguro das suas cargas.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Excelência...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A não ser que realmente o senhor

tinha sonegado informações a mim, ou prefiro acreditar que o senhor não sonegou,

ou que o senhor ainda está para encaminhar para mim outros boletins de
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ocorrência com números, obviamente, muito maiores do que esses que estão aqui,

que é o que acredito; ou o senhor vende sem nota.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, nenhuma das coisa. Não

vendemos sem nota e o... os roubos que a nossa empresa vem sofrendo é os, os,

os laudos que estão aí. Agora, na verdade, o índice, o índice, o valor que, que

consta nesse relatório, realmente, é valores pequenos. Mas por quê? Porque a

nossa empresa ela é mais vítima no roubo de cargas nos veículos pequenos,

porque os nossos caminhões de transferência, nós mesmos temos a nossa sistema

de segurança, nós temos rastreamento, todos os nossos caminhões controlado por

Goiânia. Nós sabemos onde o caminhão está localizado, o sistema trava baú, trava

combustível, trava as porta. O motorista não consegue acionar...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E mesmo assim o senhor é roubado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, o roubo de caminhões no Brasil,

não é sou eu que sou vítima de medicamentos roubados no Brasil. Todas as

distribuidoras estão sofrendo essa situação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - O senhor... eu não tenho mais tempo

e eu sei que o Presidente, obviamente, regimentalmente, vai já, já me tirar a

palavra. Mas o senhor tem cerca de catorze processos na Vara Cível que eu,

obviamente, numa nova oportunidade, vou perguntar ao senhor. E o senhor, só de

execução fiscal, o senhor tem sete processos de... em tramitação na Vara Federal,

sendo de execução fiscal. Fora isso, o senhor tem inclusive um indiciamento, certo,

o senhor concorda com esses números?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  -  Com os números dos processos, eu

precisaria consultar meu departamento jurídico, porque eu não consigo ter esses

números de processo na, na... agora no momento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas eu tenho várias outras perguntas,

eu vou aguardar os documentos, vou analisar esses documentos que o senhor

trouxe e, posteriormente, inclusive, Sr. Presidente, eu devo apresentar um pedido

de reconvocação do senhor à Comissão, para que nós possamos ficar totalmente

bem esclarecidos sobre este assunto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

 Por permuta de tempo, com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - Sr. Presidente, Sr.

Relator, pergunto inicialmente ao Dr. Jorge. No tocante se a ABAFARMA  e os seus
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associados e ele vem sofrendo alguma vítima, vem sendo vítima de alguma

multinacional no tocante a lobbies de determinados produtos. Nós sabemos que as

indústrias farmacêuticas produzem vários medicamentos e se existe alguma

pressão de alguma multinacional de que se compre somente aquele laboratório "x",

sem se ter acesso à distribuidora de outros medicamentos? A primeira pergunta é

essa. A segunda também ao  Dr. Jorge é no tocante à Portaria 92. Qual sua visão,

no tocante à 37 de 92, qual a sua visão, hoje, já num processo já globalizado de

economia e informatização, se não era hora, já uma portaria de oito anos atrás, se

não era hora já de mudar essa portaria e qual a contribuição que a ABAFARMA

poderia dar no tocante a essa portaria? Depois vou perguntar as perguntas ao Dr.

Panarello.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Com a palavra o Dr.

Jorge.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Dr. Raimundo, a pressão, essa que....

não existe porque o distribuidor, de modo geral, ele trabalha com uma gama grande

de laboratórios, cinqüenta, sessenta, cem laboratórios entre multinacionais e

nacionais. A compra ela é feita em cima de... de projetos de venda da demanda do

produto. Então não há, pelo menos nem um indicador, nem um comentário de

nenhum dos nossos associados de que ele  tenha recebido a pressão pra comprar

só esse ou aquele produto. Isso não tem por quê; fugiria inclusive de um contato

normal de... uma parceria entre cliente e fornecedor. Realmente não há essa

situação. Agora, quanto à Portaria 37, o que o atacado de uma certa forma, no meu

entendimento, pode fazer, é esperar, porque como o próprio Relator leu, o atacado

não foi contemplado, por citação, nenhuma vez de quando editou a portaria. Quer

dizer, ele foi inclusive desconsiderado. Quer dizer, licitou então as duas pontas —

produtora e a varejista. Então, nós... como me perguntou o Deputado Arlindo

Chinaglia, se  a gente acha que o mercado deve ser livre. Numa economia aberta

tem realmente que ser livre. Nós, o atacado, estamos preparados pra administrar

essa situação. Agora, nós entendemos que deveria ser um assunto mais voltado à

própria indústria e ao Governo que realmente foi o autor, em outra oportunidade,

mas foi o autor da edição dessa portaria.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - Vou fazer pergunta...

Sr. Presidente, vou fazer pergunta agora ao Dr. Panarello. Pela exposição feita, nós

observamos que a Panarello atua em onze Estados da Federação. Eu pergunto ao

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

44



Dr. Panarello se esses Estados, eles participaram com incentivos fiscais, qual foi o

mecanismo utilizado para essa instalação dessas empresas nesses Estados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k., Excelência. É... incentivos

fiscais, na verdade, vários Estados estão dando não só pro segmento de

medicamento como os outros segmentos. A S. Exa. queria que eu respondesse os

Estados que dão incentivos fiscais?

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É, desses onze quais

aqueles que a empresa recebeu incentivo pra  se instalar.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  - Bom, nós temos incentivos fiscais em

Goiás, que é um crédito outorgado de 2%, mas com comprometimento de aumentar

a arrecadação. Exemplo: no termo de acordo que o Estado de Goiás nos deu em

99, que vai vencer no fim do ano de 2000, a nossa empresa não pode recorrer,

recolher menos que 21 milhões no ano. Caso ela não recolher, ela tem que estornar

o crédito. No caso do Rio Grande do Sul, existe um decreto que dá 2% de crédito

outorgado para as distribuidoras pra venda interna, desde que ela, de certa forma,

tenha suas matrizes lá, por exemplo, não deixa de ser um grande incentivo

também. O Estado  de Pernambuco dá um incentivo de 2.42 para as distribuidoras,

mas ela tem que repassar para a farmácia esse percentual. O Ceará, pras empresa

que, se é...  pra empresa que quisesse coligar o sistema de controle fiscal, que é o

nome que se criou, chama SISIF, essas empresa se adaptar por essa opção dessa

empresa ter todo o controle coligado direto com a Secretaria da Fazenda do Ceará,

ela dá um crédito outorgado de 4,5%. Essa exigência é se ela se adaptar ao

sistema do SISIF. Empresa que não quiser esse sistema do SISIF, ela não tem

esse benefício. Tem mais Estado, Excelência, que tem incentivos, mas eu não me

recordo agora num rápido... Ah,  um momentinho, Brasília. Brasília tem também um

incentivo. O distribuidor que se instalar em Brasília  tem o  incentivo de pagar 3% de

ICMS na saída pra venda interna, desde que não aproveite os créditos; e pras

vendas fora do Distrito Federal, para outro Estado, você paga 2% na saída, também

não se aproveitando de crédito. Pra esse incentivo, ela exige que a arrecadação

tenha um acréscimo anual de 10%; que parte desse ICM, a empresa é obrigada a

depositar para o sistema de cultura, de incentivos, e com comprometimento de

geração de emprego.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - E nesses Estados,

qual, aproximadamente, o volume de impostos gerados pela Panarello?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a nossa empresa, ela

paga de ICMS, Brasil, mais ou menos, em média, cem milhões de reais. Agora, por

filiais, Excelência, eu não tenho essa informação, mas poderia encaminhar a V.Exa.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  -   Não. Atende à

indagação. E atualmente, hoje, desses vinte mil — Dr. Jorge falou que tem vinte mil

empregos diretos vinculados à ABAFARMA — a Panarello participa com quantos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  - Nossa empresa, hoje, ela tem mais

de três mil funcionários.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - Diretos, né?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  -  Diretos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - No tocante aqui, a

gente observa realmente a questão aqui da documentação, todas essas são

relativas a roubo de carga. Todas elas passam por esse procedimento de fazer a

ocorrência policial,  ou algumas não chegam nem ser feita essa ocorrência policial?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, todo sinistro de

roubo temos um controle que...o primeiro passo, após uma carga nossa ser

roubada, o motorista de imediato já comunica o primeiro distrito próximo, comunica

o gerente da filial do acontecido, faz-se a ocorrência, depois da ocorrência a nossa

empresa localiza as notas fiscais daquela carga, porque quando o ladrão rouba a

carga ele rouba a carga, rouba a minuta, rouba a nota, rouba tudo. Então, você tem

que pegar pelo manifesto aquelas cargas para fazer um processo, um trâmite

normal de uma carga roubada normal.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então,

automaticamente é aleatório o que vai dentro da carga? Vai depender do pedido

que for...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - É aleatório, é aleatório. Sai um

veículo, o cliente compra a sua necessidade, vai perfumaria, vai produtos normais,

pode acontecer de ir uns produtos controlados, mas não especificamente

controlado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só um esclarecimento,

eu vou interromper. Como aleatório, esses documentos não saem com nota fiscal...

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Não, aleatório é o

seguinte... Todos têm. Aleatório, os produtos que estão na carga. Não, na nota tem

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

46



a especificação, a quantidade, certo? Eu digo aleatório o seguinte: se vão só

antibióticos, se vão só remédios controlados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, tá bom, não

tem nada de aleatório, está tudo registradinho, não é? Tá, obrigado.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - A última pergunta é

no tocante...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, só completando.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pois não.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Aleatório ao pedido da farmácia.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Ao pedido, não,

exatamente, quer dizer, a farmácia é que induz, a busca espontânea da farmácia é

que fez o pedido, a formatação da carga, não é isso?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Exatamente. E todos os BO,

Excelência, temos como grampear todas as cargas daquele  roubo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - No tocante a

medicamento falsificado, qual o mecanismo que...que inclusive às vezes até saiu do

laboratório? A empresa tem algum mecanismo de tentar evitar fazer essa

redistribuição caso chegue na empresa um medicamento falsificado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, na nossa empresa

é humanamente impossível entrar um produto que não seja direto da indústria,

porque nós só compramos de laboratórios credenciados e temos o controle do lote

em todos os produtos de aquisição da indústria, e nós... Até critério de evoluções,

nós somos muito criteriosos. Se o cliente comprou um produto de nós e devolver,

se não for o produto com nosso selo de garantia, com o controle da nota de origem

que comprei, ele não consegue nos devolver a mercadoria. O nosso sistema de

cadastramento é muito controlado, a nossa empresa é muito responsável e

criteriosa nesse ponto de controle de medicamento.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - E qual a sua visão no

tocante hoje dessa formação dessas grandes redes de farmácia? Com certeza a

sua visão é que haverá uma concorrência desleal ou mais uma vez o Governo não

vai ter condições de controlar esse mercado, já que praticamente não se existe aqui

uma política nacional de medicamentos?
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 O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, eu acho que

medicamentos de novembro de 99 para trás era uma situação. Após essa CPI ser

instalada, no meu ver, o sucesso que já está acontecendo no sistema não só de

distribuição, mas de fabricação dos produtos genéricos que estão sendo

alavancados, enfim, nós vamos ter um outro tempo de medicamento. Na nossa

visão, esses próximos tempos nós temos que ter outra visão. Eu acho que agora de

verdade o consumidor vai conseguir ter mais acesso a medicamento. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - E as multinacionais

não fizeram nenhum lobby junto às distribuidoras para também não ser viabilizada

a entrada do genérico?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, isso não aconteceu.

Primeiro que seria um absurdo isso acontecer porque o genérico já é conhecido no

mundo inteiro, com sucesso. Aliás, o Brasil demorou até demais isso para

acontecer, mas graças a Deus já está acontecendo. Isso vai de certa forma

favorecer toda a população. Acredito que a demanda vai crescer. Acho que o

volume vai ser muito maior. Essa é a nossa opinião.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Presidente, satisfeito

com as respostas. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Tem a palavra o nobre Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.

Paulo Panarello, a quem já tive a honra de conhecer no meu Estado, na cidade de

Goiânia, já de longa data, e conhecer também o trabalho que ele desenvolve no

setor de distribuição de medicamento. Mas nós tratamos aqui, Sr. Presidente, de

um assunto específico nesta Comissão, que é objeto maior da nossa discussão,

que é o aumento abusivo do preço de medicamentos por parte de inúmeros

laboratórios farmacêuticos, a maioria deles multinacionais. Eu gostaria de fazer

aqui, inicialmente, a minha primeira pergunta aos dois depoentes: se a indústria

farmacêutica multinacional exerce um poder de pressão nas distribuidoras,

obrigando as distribuidoras a comprarem lotes de medicamentos e a bancarem o

estoque, fazendo com que esse medicamento implicitamente seja desovado da

produção da indústria e arcando essa responsabilidade com os distribuidores. Se

existe concretamente essa pressão dos distribuidores, inclusive limitando a entrada

de pessoas no mercado. 
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - A pergunta é para mim, Excelência?

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Para os dois.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Qualquer um pode responder

primeiro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o Dr.

Jorge.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, a indústria, Sr. Deputado, de

modo geral ela é a geradora da demanda através da visitação ao médico.

Conseqüentemente, dentro dessa expectativa ela estabelece objetivos de vendas

dentro do País.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - É, mas a pergunta que eu faço é

objetiva. A indústria impõe quotas ao distribuidor? Se ele é obrigado a comprar

aquela quantidade ou a indústria não venda ao distribuidor: Oh, tem que comprar

aqui cem mil unidades do medicamento x, Voltaren, por exemplo?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - De modo geral, o distribuidor de cada

laboratório se obriga a determinados volumes. Quer dizer, logicamente há uma

comercialização, há uma negociação, mas de modo geral ele tem o compromisso

de absorver um determinado volume...

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - E se ele não absorver esse

volume, o que acontece?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, no geral, é uma situação,

vamos dizer, de trato comercial, mas de modo geral ele pode realmente receber

uma pressão maior para que ele absorva exatamente esse tipo de volume que às

vezes está incompatível com a capacidade dele de distribuir. Isso realmente é uma

prática, vamos dizer assim, não é 100%, mas em determinadas ocasiões ela... em

determinadas ocasiões ou por questão às vezes até de uma queda de demanda, e

o senhor sabe que em qualquer empresa multinacional ele se reporta sempre a sua

matriz, eles têm que atingir os volumes. Então, de uma forma ou de outra eles

tentam...

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Na realidade, então, não existe

uma relação de mercado, existe uma relação de imposição da indústria com os

distribuidores para que eles vendam o volume que as indústrias estabelecem como

meta de produção. 
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Na verdade, eu entendo que a

indústria começa, de uma certa forma, a buscar isso através do médico, que é

realmente aquele que no receituário ele vai fazer o sucesso ou o fracasso de um

produto e logicamente a qualidade desse produto. Porém, o distribuidor, como o

elemento intermediário da cadeia, ele se obriga muitas vezes a determinados

volumes e que ele, de uma forma ou de outra, tem que fazer isso chegar ao

mercado, principalmente uma categoria de produto que tem vencimentos

determinados e ele tem que fazer isso chegar para ser consumido, ao ponto, se

caso contrário, ele se perder no meio, não é?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, no que se refere à

Panarello, como a estratégica gerencial de compra e decisão é feita em Goiânia e

no momento que nós elaboramos o nosso objetivo para a compra e é para

abastecer onze depósitos, no caso Panarello, na verdade, nós temos alguns

planejamentos de objetivo. Exemplo, o laboratório planeja para um trimestre, um

semestre, determinada quantia de unidade numa projeção de demanda que ele

esteja criando. Às vezes, na negociação, o distribuidor faz essa meta de cobrir esse

objetivo e não consegue, pode acontecer de o estoque ficar mais elevado, mas na

nossa empresa não temos esse problema de pressão de comprar aquilo que nós

não queremos.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - É, eu digo isso, Sr. Presidente,

inclusive por afirmações que já foram feitas aqui anteriormente e objeto de um

documento que foi amplamente divulgado de uma reunião de representantes de 21

indústrias farmacêuticas que já estão sob investigação complexa dessa Comissão,

onde, num determinado momento, essas indústrias se reuniu pra estabelecer uma

estratégia para boicotar a comercialização e a implantação dos genéricos no Brasil

e também de criar um mecanismo de distribuição entre elas que pudesse, inclusive,

favorecer e fortalecer a... o fortalecimento dessas indústrias com relação ao

controle de mercado, num sentido claro de cartelização desse setor. A Folha de S.
Paulo, de hoje, ela traz um dado, aliás, ela traz vários dados muito interessantes,

mas um deles... ele diz o seguinte: "que as vendas do setor farmacêutico triplicaram

entre os anos de 1992 e 1998." E o curioso dessa multiplicação do faturamento é

que o setor experimentou esse aumento sem que houvesse o aumento de venda do

número de unidades vendidas. Em relação a 92 houve uma redução das unidades

vendidas de mil, um milhão, 1,71 bilhões, em 92, contra 1,65 bilhões de unidades

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

50



vendidas em 98. O faturamento saltou de 3,6 bilhões para 10,3 bilhões. Isto

também já foi discutido aqui amplamente, e o Relator fez uma pergunta

interessante, no início das suas colocações, da frustração que teriam os

intermediários nesse processo em perceber todo esse movimento financeiro de

multiplicação de lucros, sem que pudesse haver aí, durante todo esse processo,

uma discussão mais relativa, mais objetivada com relação à proteção do

consumidor, até porque se diz que muitas distribuidoras não podem vender os

genérico, produtos genéricos ou produtos similares em função da proibição que as

empresas multinacionais impunham a essas distribuidoras, para que elas não

comercializassem os genéricos e, evidentemente, fortalecendo a comercialização

dos produtos de marca que elas naturalmente fabricam. Eu, eu... esses dados, por

si só, não comprovam já essa, essa, essa pressão que as distribuidoras sofrem

do...  da indústria farmacêutica nacional?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Dos fatos que o senhor citou, a

questão de volumes e o fato de triplicar, eu confesso que eu não tenho esses

números. A própria entidade da indústria, ela... normalmente divulga situações e

que realmente a última que eu assisti é que houve realmente uma queda na venda

de unidades de 97 até 99, quedas unitárias. Agora, essa pressão, a única que

realmente a gente confirma e que tem reclamação de... associados e tudo é uma

pressão por um volume maior, dentro da aquisição do distribuidor e ele tem que se

virar pra colocar isso no mercado. Agora, outro tipo de pressão, de não trabalhar

com isso ou com aquilo, esse realmente não existe. O distribuidor de um modo

geral, pelo menos dentro da situação dos nossos associados, ele tem liberdade pra

trabalhar, embora existe certas segmentação que já existe distribuidores que é

especializado mais num tipo de linha, como nós temos, existe distribuidores

especializado em linha hospitalar, o distribuidor especializado, às vezes, em

medicamento, perfumaria, aqueles só em medicamentos, aqueles só que trabalham

com similares, mas não há, pelo menos no nosso conhecimento, nenhuma pressão,

e, talvez até essa situação que o senhor citou nessa ata aí, se houvesse talvez até

o objetivo deles de pressionar, o próprio fato do, de ter abortado essa ata e de

modo nacional, isso aí acabou implodindo, porque não chegou a ter ninguém. Se

tinha essa intenção, pelo fato dessa ata ser divulgada, ela deixou de acontecer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Bom, eu pergunto ainda pro, pro

Panarello: o Sr. Nilson, ex-gerente da Janssen-Cilag, ele é sócio da sua empresa?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Qual o motivo que o senhor levou

a contratá-lo pela sua empresa?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, nós precisávamos de um

grande profissional e tínhamos várias opções no mercado e o Nilson foi contratado,

simplesmente, como um grande profissional.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - A sua empresa já sofreu algum

tipo de denúncia pela venda de medicamentos falsificados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência. Nos 25 anos de

mercado que a nossa empresa tem, atendendo trinta mil clientes, três mil

funcionários envolvido dia e noite separando produto, embalando, remanejando,

transportando, nunca tivemos nenhuma ocorrência que se refere a medicamento

falsificado.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - E com relação ao roubo de

cargas, qual o volume de cargas roubadas das suas empresas nesses, nesses

últimos quatro anos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Em valores, Excelência, não tenho

aqui pra precisar. Seria em volume de valores ou de carga?

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Em unidades e em valor.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho, Excelência.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - E o tipo de medicamento

roubado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Normal, de venda normal pra

farmácia...

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Remédios controlados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Existe também, quando um cliente faz

um pedido pra empresa, existe também alguns produtos controlado que ele

comprou, e, caso aconteça um roubo, pode ter alguns produtos controlados,

normal, como qualquer outro produto, porque a mercadoria sai controlada da

empresa, tanto produto controlado como produto normal, normal, sem nenhum,

sem nenhuma diferença de ter mais ou menos. Na... na normalidade, os

controlados realmente vendem bem menos que os normais, mas pode acontecer de

ter um controlado no roubo de cargas. 
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - É isso,  Sr. Presidente. Não tenho

mais nada a questionar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Tem a palavra a nobre Deputada Vanessa Grazziotin. Creio que está atendendo a

um compromisso aqui fora. Ela é tão presente. (Pausa.) Tem V.Exa. a palavra,

Deputada Vanessa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Obrigado, Sr. Presidente, e,

antes de mais nada, me desculpo com V.Exa. e com os meus colegas ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não há problema

nenhum.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... por essa minha ausência

inicial. Mas eu gostaria, Dr. Panarello, Sr. Paulo Panarello, de ir diretamente a

algumas perguntas e gostaria que, pela escassez do tempo, que V.Sa. fosse tão

breve, o mais sucinto possível nas suas respostas. Primeiro: qual o Estado — nós

assistimos aí umas transparências, um filmezinho que mostra, mostrou as áreas de

atuação da Panarello. Eu lhe pergunto: qual o Estado que há o maior volume de

vendas da sua empresa?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k., Excelência. Atualmente, o.k.?

Maior volume no ranking a filial de São Paulo, Capital; a segunda, a filial de Rio

Grande do Sul, em Porto Alegre; a terceira, maior faturamento — aí começa a ter

uma média, Excelência, entre a filial de Bebedouro, Bahia, Rio de Janeiro. As

menores é a filial de Recife e de Fortaleza que começamos há pouco tempo...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas a maior é São Paulo.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Ela quase, ela quase é o mesmo valor

da filial de Porto Alegre, pouquinho mais São Paulo, só.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sudeste e Sul, portanto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Exatamente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E onde se centraliza o

controle, não sei como que se fala, o controle de política da comercialização de sua

empresa? Em qual Estado, em qual cidade?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Política comercial fica em São Paulo,

capital.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas o controle de vendas em

si?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Também na capital. O que fica na

matriz é todo gerenciamento, financeiro — eu sou de Goiânia —, administrativa,

decisões. Ela fica em Goiânia. Agora, a estratégica comercial, ela tá passando

devagar, vários pontos importando pra São Paulo. Como o sistema...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O Sr. Nilson, o Sr. Nilson é

funcionário da sua empresa?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - É funcionário da nossa empresa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O ex-funcionário da Janssen.

Ele, ele trabalha aonde?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Ele trabalha atualmente na

distribuidora Panarello.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, distribuidora Panarello

nós todos sabemos, em quê local? Em quê filial?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Ah, tá. Ele fica em São Paulo, Capital.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - São Paulo, Capital. Qual a

função dele?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Ele é gerente comercial.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Gerente comercial de todo o

complexo ou só da filial São Paulo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, não. Ele tem dois projetos

específico que é o  "cepeamento" dos 35 mil clientes cadastrados e ele tem um

outro objetivo específico que é montar equipe para distribuição de genéricos, que

ele já está fazendo, e feito em São Paulo, porque é em São Paulo que está a

estratégica comercial...

 A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, uma função é para

trabalhar com os genéricos, e a outra?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - "Cepeamento" dos 35 mil clientes.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Ou seja, ele gerencia todo o

setor de vendas?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Na verdade, de vendas, não. Todo

setor de vendas não. Ele tem dois plano específico. Se ele...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Ah, então, os senhores tem

mais de um gerente para esta área de comercialização e vendas.
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Temos outros gerentes da área.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - São vários gerentes.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Vários gerentes.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito. Quando foi que o

senhor Nilson fechou o contrato com a Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, que nos fechamos

e ele decidiu e eu também decidi que ele viesse a trabalhar na Panarello foi uma

decisão, uma conversa numa convenção que, na época, tinha em São Paulo, da

Capel, que a Panarello tava expondo nos estandes, foi na primeira semana de

agosto, entre dia 6, dia 7, que a Panarello fechou, realmente, com o Seu Nílson

Ribeiro para vim para a Panarello, que ele começou em setembro, depois.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Dia 6 de agosto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Seis, sete ou oito, foi um desses três

dias, porque foi uma convenção de três dias e eu participei de manhã, depois, vim

de tarde. Então, fechado mesmo é entre ou 6, 7, 8, nesses três dias. De cabeça,

assim, o dia... Mas que foi a primeira semana de agosto ou início da segunda foi.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor tomou

conhecimento de uma reunião que aconteceu em julho do ano passado entre

gerentes de vendas de vários laboratórios multinacionais, reunião na cidade de São

Paulo, no Estado de São Paulo. O senhor deve ter tomado conhecimento. Tomou

conhecimento dessa reunião?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Tomei conhecimento da ata, como

todos distribuidores tomou conhecimento também. Essa ata, o conhecimento tomei

foi por via de correios, imprensa e clientes.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, veja bem, nessa ata a

Panarello é citada por várias vezes. Eu vou fazer vários questionamentos em

relação a citações da Panarello. Mas uma das citações é o seguinte: que o senhor

Nílson comunicou a todos, é... lá, da reunião, do evento da Panarello com indústria,

no dia 18/8/99, a partir das 17h, na sede do Pari e solicitou para que todos

comparecem, agendassem e comparecessem a essa reunião. Quando o senhor

Nílson veio aqui, na CPI, eu perguntei pra ele que reunião seria essa. E ele

respondeu o senhor sabe o quê? A reunião, Dr. Paulo, Sr. Paulo Panarello, a

reunião aconteceu em julho. E, depois, quando ele veio aqui, ele confirmou que a

Panarello estava convocando o evento para o dia 18, para o dia 18, acho que do
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mês de agosto, não sei o quê, pra anunciar a entrada do Sr. Nílson na Panarello.

Isso ele falou em julho. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não procede, Excelência. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Bom, mas está aqui. Nos

temos as notas taquigráficas...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas isso que tá na ata, que eu não

tenho nada a ver com essa ata.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, o senhor não tá me

entendendo. A ata... Primeiro, na reunião da ata que eu me referi, o senhor Nílson

fez um convite a todos os laboratórios e representantes para que participassem no

dia é...18 de agosto, de uma reunião, um evento da Panarello, ok?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Tá na ata escrito, o senhor

leu a ata, o senhor leu isso. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Posso explica a reunião?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, só um minutinho. Aí, o

Sr. Nílson veio na CPI prestar depoimento. Eu questionei que evento seria esse da

Panarello e ele respondeu: "É que a Panarello havia soltado um comunicado

dizendo que no dia 18 estava anunciando a minha entrada na Panarello". Ou seja, a

reunião foi em julho, ele fez em julho o convite para todos os laboratórios para o

evento da Panarello, que aconteceria em agosto e disse, aqui, para todos nós da

CPI, que naquele momento a Panarello anunciaria formalmente a entrada dele na

Panarello. Eu lhe pergunto, lhe pergunto novamente, quando foi que o senhor

fechou com o Sr. Nílson a ida dele para a Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Na primeira semana de agosto, entre

o dia 6, dia 8. E essa comunicado dessa reunião do dia 18 de agosto, da Panarello,

eu faço todos os anos, convocando a indústria para mostrar os objetivos do ano. E

não só o Nílson...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu vou chegar lá.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - ...como vários gerentes de indústria...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o senhor acha... a sua

resposta diverge da resposta... conflita com a resposta do Sr. Nílson. Então, o

senhor acha que Seu Nílson faltou com a verdade perante a CPI?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, no meu ver a reunião da

Panarello, dia 18, com a indústria eu convoquei três, quatro meses, dois meses,

indústrias sobre a convenção da Panarello. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas...Seu Paulo...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tinha nada a ver com o Nílson.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Seu Paulo, veja, foi o Seu

Nílson Ribeiro que disse: "Eu sei que a Panarello soltou um comunicado para toda

indústria dizendo que no dia 18 estava anunciando a minha entrada na Panarello".

Ele disse isso aqui.  

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E disse que o evento que ele

convocou na reunião de julho era pra isso. Então, o senhor que o Sr. Nílson faltou

com a verdade, aqui, perante os Deputados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, deve ter mal-entendido.

Deve ter um mal-entendido.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mal-entendido de quem, Sr.

Paulo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, eu acho que de ninguém. Deixa

eu explicar pra...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas mal-entendido de

quem? Se há...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, não. Deixa explicar pra Sra.

Excelência pra entender. Dia 18, dia 18 de agosto, a nossa empresa tava

anunciando uma convenção com a indústria farmacêutica.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito, o senhor não

precisa repetir, isso eu entendi. Eu só estou dizendo que não foi isso que o Sr.

Nílson falou diante dessa CPI. Ele disse, o Sr. Nílson disse que o evento do dia 18

seria pra anunciar o ingresso dele na Panarello.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Bom, então, acho que o

senhor não quis citar o nome dele. Parece que quem não tá entendendo bem é o

Sr. Nílson. Mas, enfim, vou mudar, pra que depois possamos voltar, aí, a reunião, a

famosa ata da reunião de julho.

(Intervenção inaudível.)

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

57



A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Muito obrigada. Em relação

as suas... ao processo de comercialização da Panarello. O senhor registra em todas

as notas da Panarello de venda de produtos, de medicamentos, o número do lote

dos medicamentos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  - Excelência, toda a mercadoria que a

nossa empresa adquire da indústria está devidamente controlada pelo lote,

fabricação de origem. No momento que eu repasso para as farmácias nós usamos

o selo de controle de segurança dos produtos que eu vendo e tenho controle...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor afirmou, então, que

registra o número de lote. Nós temos aqui, o Deputado Robson Tuma estava com

todas as pastas, que já foram devidamente recolhidas, mas eu fiquei com uma

delas, onde tem inúmeras, centenas, milhares de notas fiscais da Panarello, de

venda de produtos. Em nenhuma delas existe o número de lotes, Sr. Paulo

Panarello. O que tem aqui especificado é o código do produto, que não tem nada a

ver com o lote, o senhor sabe disso, é o código do produto, a descrição do produto,

o prazo de pagamento, a situação tributária, unidade, quantidade, valor unitário,

percentual do desconto, valor total e alíquota do ICMS. O senhor, lhe pergunto de

novo, Sr. Paulo Panarello, quando o senhor vende medicamentos o senhor registra

nas notas o número de lotes?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, todas... a maioria das

indústria do Brasil, como a nossa, controla o lote, sim, mas coloca...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas como é que o senhor

explica o fato da sua ...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - ... mas coloca o selo...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu não perguntei de selo. O

selo é outra coisa.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas tá na lei, Excelência.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu estou lhe perguntando...

Mas eu quero falar do lote. Do selo eu sei que está lá nele, que conheço a lei. Eu

conheço a lei, a Lei nº 6.360, de 1976. E mais, a Portaria nº 802, de outubro de

1998, que fala de várias coisas, entre eles, a obrigatoriedade na nota fiscal do

número do lote. O senhor diz que tem?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Controle, sim, do lote...
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E eu lhe digo que nós temos

várias notas da sua empresa recentes, do dia 16 de fevereiro desse ano 2000,

várias notas, do ano passado, deste ano, e em nenhuma delas consta o número do

lote. Por que isso?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Porque a Panarello se optou como

todas as distribuidoras de colocar o selo de garantia de segurança. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas selo de segurança é

uma coisa; número de lote é outra.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu...eu... não é obrigado,

não é obrigado colocar ainda o lote... a nota fiscal, desde que você tenha um

controle interno e coloque o selo de segurança identificando o seu produto. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Veja, não é isso que disse o

Dr. Vecina, recentemente, nesta CPI. Eu tenho aqui as notas taquigráficas, do dia

16, do mês passado, onde foi o nobre Relator, Deputado Ney Lopes, que fez a

pergunta pra ele, porque essa foi a informação também da Janssen, que não

precisava mais, que a lei não obrigava mais a declarar o número de lote. Aí, o

Relator, naquele momento, o Deputado Relator, perguntou do Dr. Vecina,

Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se era verdade que não

havia mais obrigatoriedade. E sabe qual foi a resposta dele? Que não, a

obrigatoriedade existe, através da Portaria nº 802, que é a portaria de outubro de

1998. Existe a obrigatoriedade. Ele disse mais o seguinte: que muitas distribuidoras

se colocam contra a exigência do número do lote na nota fiscal, mas que a

Vigilância não abre mão dessa exigência. A Vigilância não abre mão dessa

exigência, que aliás é o único caminho pra poder se fiscalizar. No momento em que

haja o roubo, o desvio de cargas, possa o produto ser localizado no mercado.

Então, a lei existe, a lei existe e é obrigatório o número de lote, que é diferente de

selo de segurança. O senhor há de convir que é diferente de selo de segurança.

Tem de haver o número do lote expresso na caixinha, porque essa é uma

obrigatoriedade da indústria e tanto o distribuidor como aquele que comercializa

diretamente pro consumidor, a farmácia, tanto um quanto o outro fica obrigado a

transpor, a escrever na nota fiscal o número do lote. Por que que o senhor não

cumpre a lei, Sr. Paulo Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu cumpro a lei. O

sistema do lote de segurança que é colocado no produto, ele é legal.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Seu Paulo Panarello, veja, o

sistema de segurança é uma coisa. Não tá caracterizado o número do lote. O selo é

uma coisa. O número do lote é outra. Ele tem que tá expresso na caixa, na caixinha

— que essa é uma obrigação da indústria  — e na nota. E como é que vai se

comparar o medicamento que está sendo vendido e quem foi que vendeu, qual a

distribuidora, qual o número do lote. Até pode-se identificar com selo de segurança

que veio da Panarello, só, só isso identifica, mas e o número do lote ...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... pra, pra trabalhar, pra se

trabalhar problema de medicamentos ... os falsificados? Por exemplo, por

exemplo...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, todos os produtos

adquiridos por qualquer distribuidora, ele tem o controle do lote de entrada. E ela

existe um controle que chama FIFO, que é um controle interno do produto e sela o

produto. A prática, a prática das distribuidoras usar esse sistema de controle FIFO e

colocar o selo é prática normal do mercado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas não é o que a lei diz.

Acho que, acho que aí eu, eu ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço a V.Exa. que

conclua.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Vou. Só tem mais uma

pergunta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois, não. Tem V.Exa.

a palavra.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Acho que é um problema que

nós, os Deputados da CPI, têm que tratar ... é ... com a vigilância inclusive pra

saber se está vendo a fiscalização, porque isso é um controle sanitário fundamental

que tem de haver e que o próprio doutor, seu Vecina falou, ele não abre mão, mas

parece que, na prática, isso não acontece. E, pra concluir, ainda essa ata, eu

gostaria que o senhor fizesse algumas referências, porque os laboratórios, os

gerentes, eles se referiram muito às distribuidoras. E, pelo que a gente chegou de

conclusão aqui, eles trabalham, a indústria de medicamentos trabalha, as

multinacionais, no sentido de cada vez mais espremendo o número de

distribuidoras, concentrando a distribuição em nosso País; inclusive eles relatam
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que o Grupo 1 são as profissionalizadas, o Grupo 2,  as que teriam que se

profissionalizar — e a sua está no Grupo 2 —  e o Grupo 3 é que deve ir pro varejo,

ou seja, tem que sair da distribuição. Mas eles colocam lá o que eu achei

extremamente grave e que não conseguiram responder aqui, os representantes da

Janssen. É que precisava haver determinadas normatizações em algumas políticas

ou práticas comerciais, visando bloquear truques conhecidos de distribuidoras. Aí,

entre parênteses, jogadas com mix, desconto em boletos etc., e mais, jogadas

fiscais. O que são, seu Paulo Panarello, jogada com mix ... é ... descontos em

boleto, jogadas fiscais? O que que é isso?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Não, Excelência, no meu ver,

desconto em mix é desconto em mercado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, jogada de mix.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Jogada de mix é descontos

comerciais. Descontos, é descontos, é, é, descontos variados, mix de desconto de

um laboratório ... é ... com, com um média de desconto, você faz uma média com

outros laboratórios pra dar um ... É um mix, é um mix, do que eu entendi.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Concluindo, então, acho que

seguindo a resposta do Dr. Jorge, eu gostaria que o senhor ... o senhor não falou a

respeito, pelo menos eu não, eu não ouvi, sobre a pressão da indústria, que ela é

clara e evidente. A indústria, ela determina uma determinada ... determina cotas.

Cada distribuidora terá que atender no mínimo xis de lotes, sei lá. E, lá, o senhor

sente, sofre muito isso? O senhor acha que essa tipo de ação, por exemplo, da

indústria multinacional é responsável por aquilo que os laboratórios nacionais  muito

reclamam de que diminui muito a venda dos laboratórios nacionais por parte das

distribuidoras, quando há uma pressão das multinacionais? Essa cota, essa

pressão, ela é evidente da indústria multinacional diante das distribuidoras? Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, V.Exa.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, como a nossa compra, a

decisão do mix para as filiais é em Goiânia, nós não temos problema com pressão.

Nós temos um sistema de mix. Nós fazemos um planejamento de demanda

trimestral, propusemos pra indústria aquilo que a demanda está acontecendo. E

pressão realmente, pressão, não recebemos pressão de indústria pra comprar

aquilo que a gente, que nós não queremos.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O que que os senhores tanto

discutem com a indústria nacional, essas ... a multinacional? Que reuniões são

essas a que o senhor se referiu? Qual é o objetivo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Qual reuniões?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Desses eventos, reuniões,

várias reuniões que sempre acontecem?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não ... é ... Excelência. Reuniões... o

que as distribuidoras fazem com a indústria é no sentido de mostrar o mercado,

mostrar o que a empresa tá fazendo, o que que ela tá criando pra melhorar o

atendimento do cliente. É esse tipo de reunião, de projetos, não reunião de

pressão.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nestas reuniões só

participam as afiliadas à ABIFARMA?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não. Nenhuma.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Uma afiliada à ABIFARMA?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não entendi?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nenhuma?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, eu não entendi a pergunta.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Se dessas ...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Ah... os laboratórios que vendem pra

nós? Têm laboratórios que... que é da ABIFARMA, como tem ... Eu trabalho com

todos laboratórios.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E as reuniões, elas são

coletivas com todos laboratórios, independente de ...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não é reunião, Excelência. É ... deixa

eu ... da reunião que V.Exa. se refere é a seguinte: a nossa empresa, no dia... no

dia 18 de agosto, como é normal há muitos anos, nós convidamos algumas

indústria ir numa filial nossa pra gente mostrar o projeto da empresa, de

crescimento, o que que ela tá fazendo, o que que ela tá fazendo de melhor pra

atender a demanda, o cliente, enfim, mostrar a empresa, não é verdade, fazer o

marketing da empresa. Não é reuniões pra discutir quanto vai comprar, quanto vai

vender.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Uma questão de ordem, Sr.

Presidente, só pra esclarecimentos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, nós discutimos sobre

esse assunto dos lotes, nas notas fiscais, inclusive com o Dr. Aparecido, naquela

época, e depois ... Ele foi feito. E, o ano passado, teve uma portaria revogando

novamente isso. E que depois ... Inclusive vai, como medida de sugestão, V.Exa.,

como Presidente da Comissão, mandar para que imediatamente se faça uma nova

portaria exigindo o número do lotes, que é a única forma realmente de se controlar

a distribuição de remédio ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Olha, esse assunto...

sobre esse assunto tem divergência V.Exa. com a Deputada Vanessa. Eu peço que

esclareça e vamos ver se existe. Se não existe, se for o caso, nós adotaremos o

critério que V.Exa. acaba de optar, inclusive fazendo uma, uma... correspondência

ao dr. Vecina pra que ele se pronuncie, entendeu? Obrigado, V.Exa. Com a palavra

o Deputado Alceu Collares. Ausente S.Exa. por compromissos. Com a palavra o

Deputado Sérgio Novais. V.Exa. tem a palavra por doze minutos, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu queria inicialmente, Sr. Presidente

... acho que era importante, já que algumas afirmações do seu Paulo Panarello... é

... não batem com as informações que tenho. Era importante que nós pedíssemos o

juramento do seu Paulo Panarello. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu não... não sei como

nós faríamos agora. Há uma proposição de que o seu Panarello volte aqui como

depoente oportunamente. Como nós estamos no meio dos depoimentos, eu não sei

se agora seria o momento. Eu posso consultar os Deputados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Então, voltaria?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas acho que seria ...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Voltaria, então?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Voltaria,

eventualmente ...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bom. Então, satisfaz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... numa outra

oportunidade. Se... se os esclarecimentos que ele prestar hoje não são suficientes,

aí ele voltaria, porque nós estamos vendo que alguns assuntos temos até

divergência dentro da própria Comissão ainda. Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, uma questão de

ordem. Deputado Geraldo Magela, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero propor a

V.Exa. que, se o Deputado Sérgio Novais entende que há necessidade da, da ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ele já não entendeu, já

aceitou a explicação, de minha, minha explicação. De forma que já esclareço isso.

Tem V.Exa. a palavra para questão de ordem, mas esse assunto já foi esclarecido.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Porque, Sr. Presidente, eu ... é, é

... essa questão da volta do Dr. Paulo a esta Comissão, eu particularmente vou

defender que, se for o caso, até se estenda hoje, pro ... o tempo que for necessário,

porque o tempo da CPI pra coletar depoimentos vai se ... é, é ... exaurindo, porque

nós estamos hoje, nós devemos votar a prorrogação, que o tempo normal finda

manhã,e nós vamos ter muito pouco tempo pra coletar informações. Talvez o

próprio dr. Paulo pudesse se colocar à disposição pra se colocar sob juramento e

prestar as informações todas ainda nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu já... já ponderei ao

Deputado e indefiro a questão de ordem de V.Exa., porque me parece que, pro bom

andamento dos trabalhos, tendo em vista o que eu aprendi dos debates, a falta de

sintonia em alguns pontos, o aprofundamento em questões, questões que o

depoente não esclareceu e que os Deputados ainda, então, se não ficarem

esclarecidos hoje, voltaremos, aí, sim, como depoente, como testemunha, com...

com o juramento. Tem V.Exa. a palavra, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bem. Então, eu, inicialmente,

pediria ao Sr. Paulo Panarello que ele... se ele assumiria a responsabilidade do

que, tudo que ele afirmou nesta Comissão até esse momento.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, Excelência.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Pois não. Então, eu queria

inicialmente fazer uma constatação, Presidente, porque nós estamos aqui diante,

realmente, de uma... só de sonegação de Imposto de Renda, nós estamos com

100... mais de 100 milhões... de PIS, COFINS, mais 10 milhões e 600, portanto,

algo em torno de 14... 114 milhões de reais é a situação que nós estamos aqui

diante. Queria pedir informação sobre esse sinistro. Uma das razões... uma das

razões da sonegação e dessa luta jurídica que existe entre a Panarello e a Receita
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Federal é um incêndio... um dito incêndio que aconteceu no ano de 95. Eu queria...

e que a Receita Federal tem informações também que esse sinistro foi... o local foi

violado, não tendo, portanto, a certeza de que os documentos relacionados pela

Panarello de que tinham sido... é... sinistrados estariam realmente... é... foram, né,

o... tiveram outro desvio. Então, queria que o senhor rapidamente nos dissesse que

incêndio foi esse que aconteceu na Panarello.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, é... esse incêndio que

houve na Panarello em 95 destruiu alguns documentos, mas nós fizemos...

refizemos... ah... as contabilidades e foi entregue à Receita, sim.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mas a partir... o senhor... o senhor

também precisa me confirmar isso. O senhor só refez essas contas... essa

contabilidade a partir de uma provocação da Receita Federal. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, ah... a verdade, esse...

esse ano já tinha até sido fiscalizado pela Receita Federal...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, eu queria... eu quero saber se

a... a... o refazimento da... dos documentos foi a partir da provocação da Receita.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - É.... quando eles fizeram a segunda

fiscalização, que exigiram esse período que alguns documentos, alguns

documentos só que estavam avariados, nós pedimos o requerimento para eles

darem um prazo para refazer, a Receita negou.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Portanto, só a partir do momento que

foi provocado é que foi feito a... a re... recolocação do... da... dos documentos,

portanto. Eu queria perguntar a V.Sa. se o senhor conhece o termo nota branca.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, não conheço nota branca.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor não... nunca ouviu esse

termo no mercado atacadista?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Nota branca, não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Porque a informação que nós temos

é que o senhor é useiro e vezeiro em vender mercadorias sem nota e usa a nota

branca como o... o termo usado, que vamos já perguntar ali ao... ao... ao

Presidente... ao Vice-Presidente se ele conhece esse termo, o termo utilizado para

uma nota que não é nota fiscal, é uma nota só de remessa de mercadoria se chama
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nota branca, portanto... Dentro da Receita Federal as informações que se tem é que

o senhor compra medicamentos sem nota e vende sem nota. É isso? Tem muitos...

é... dentro da... quando foi verificado dentro da Receita... a... os dados bancários da

Panarello foi identificado muitos depósitos e muitas remessas sem nota. Portanto, o

senhor não conhece esse termo nota branca, o senhor não se utiliza da nota

branca?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, além de não utilizar nota

branca, porque nossa empresa, todas as vendas nós emitimos a nota fiscal. No que

se refere à compra sem nota, o... a Receita Federal, ela... ela... levantou todos os

laboratórios do Brasil nos últimos cinco anos e todas aquisições de vendas que as

indústrias fez pra nossa empresa foi cruzado nas nossas contabilidades.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tudo bem. A informação que eu

tenho, Sr. Paulo Panarello, é de que o senhor chega a vender... tem a ousadia de

vender nota... é... remédios controlados sem nota. Essa informação é que nós

vamos checar, por isso é que eu pedi o juramento. É porque nós temos informações

precisas de que o senhor vende não só aqui em... em... em Goiânia, mas em todas

as onze filiais o senhor vende sem nota. Então, nós vamos ter que checar isso, e a

reconvocação de V.Sa. vai ser fundamental para que nós façamos esse encontro

aqui na CPI. Eu queria... eu queria entender também, Sr. Panarello... eu tenho...

vamos dizer que hoje eu esteja com um capital de 10 milhões de reais para montar

um laboratório... um... uma distribuidora. E eu não consigo montar uma distribuidora

no Brasil porque há um... um vínculo muito forte entre distribuidora e as indústrias.

Que vínculo é esse, Sr. Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, eu não tenho

conhecimento desse vínculo. Se V.Exa.... é... investir esse valor que está falando e

abrir uma distribuidora, todas as indústrias vai estar com as portas abertas para

S.Exa..

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Me dê, por favor, a ordem de... a

ordem... os maiores... as indústrias que maiores... a ordem de fornecedores do

senhor... as maiores... as maiores indústrias que fornecem à Panarello.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu tenho aqui, Excelência, um

demonstrativo que fala todas as indústrias que a Panarello adquire, percentual...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Por ordem de...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - ... por ordem...
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ... de venda? De compra? Era... é

importante deixar... deixar...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - ... por ordem de compra...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ... deixar na CPI isso, Sr. Panarello.

Sr. Presidente, era importante a... esse material... a ordem de compra da Panarello.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estou aqui pronto para

receber os documentos que V.Exa. está requisitando.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu queria também do Sr. Panarello

que ele me dissesse a ordem também de venda das principais redes. Quais são os

maiores compradores da Panarello do Brasil?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu posso mandar um relatório de

todas as redes e farmácias que eu vendo para essa Comissão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bem. Então fica... fica também

esse compromisso, Sr. Panarello. Por último, eu queria ao... ao... ao

Vice-Presidente. Eu queria... se o senhor. tem conhecimento desse termo nota

branca dentro do mercado da distribuição de medicamentos.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, dentro do... do... esse termo

nota branca, termo "S.N.", que... eu, como advogado, inclusive, não podia dizer

assim que eu nunca ouvi falar disso.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor ouviu falar já disso?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Claro. Isso no... no botequim... no

armazém... em todas as situações, é uma coisa que comenta-se. Isso não quer

dizer que esse ou aquele faz. Dentro da entidade, aliás, nem é competência dela,

ela não entra nesse mérito de perguntar se esse ou aquele associado pratica esse

ou aquele tipo de venda, é uma autonomia dele, a entidade não tem a competência

para entrar nesse mérito lá com esse ou aquele associado. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor... o senhor não é sócio de

nenhuma distribuidora, não é isso?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, senhor. Eu sou um executivo... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor é um executivo somente?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eu sou um executivo originário do

ramo de distribuição, sempre trabalhei como funcionário, quer dizer, tenho um

conhecimento e fui contratado em... junho... julho do ano passado...
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Então, dentro... dentro do ramo

farmacêutico, o senhor já ouviu falar em nota branca?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não dentro do ramo farmacêutico.

Estou dizendo para o senhor que, como cidadão e como advogado, eu já ouvi

termos, como eu disse ao senhor, mas não disse que esse ou aquele faz isso ou

faz aquilo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Infelizmente o Sr. Panarello, que é

também tão... um dos maiores empresários deste País, não ouviu falar nisso,

quando todo o Brasil sabe que existe a nota branca, principalmente nesse ramo de

farmacêutico... Mas eu queria completar, Sr. Presidente, só saber se o Sr. Panarello

tem conta no exterior — pessoa física e pessoa jurídica. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho, Excelência, não tenho

nenhuma .. nem uma conta no exterior, nem física nem jurídica.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bem. Nem familiares?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Nem familiares, nem parentes

também.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Vicente Caropreso, que está no exercício aqui de

Relator ad hoc, por designação do Sr. Deputado Ney Lopes, que teve que se retirar

por uns momentos. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, Sr. Paulo Panarello, eu solicitaria algumas respostas do senhor.

Quais são as medidas preventivas que as distribuidoras usam para evitar a

distribuição de cargas de produtos falsificados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Desculpa, Excelência, não tava te

vendo... O senhor podia repetir a pergunta, Excelência?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Quais as medidas preventivas

que as distribuidoras usam para evitar a distribuição de cargas de produtos

falsificados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, a nossa... a nossa empresa...

nós temos um controle muito eficaz sobre todo o produto que entra na empresa.

Nenhum produto na nossa empresa entra se não passar num sistema de
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rastreamento de responsabilidade dos nossos farmacêuticos, que analisam

qualquer produto, e nós só compramos da indústria credenciada.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor fazia entrega de

produtos da empresa Sidone, de Uberlândia?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, não... nunca... não

conheço e nunca compramos dessa empresa.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor, na sua distribuidora

nunca vendeu produto Derma... Dermalife ou Derm'Attive?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, nunca vendemos

esse produto.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO  - O que é mais interessante,

Sr. Panarello, trabalhar com empresa nacional ou multinacional? Onde se fatura

mais percentualmente, a cada nota emitida?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a nossa empresa, ela

trabalha com os laboratórios nacionais e multinacionais. A importância de nós

trabalharmos com os laboratórios... de certa forma, é em conjunto, porque nós só

fizemos a logística da distribuição.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO  - A distribuição ganha, quando

existe aqueles remédios bonificados, os BOs... é... a distribuidora ganha algum

percentual nessa transação, na qual o varejista e o atendente da farmácia têm o

seu lucro?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, nós não

trabalhamos com  produtos bonificados, todos os produtos que nós compramos, se

algum laboratório repassar algum desconto, nós repassamos pra farmácia, pra

farmácia repassar pro consumidor. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O Sr. Aparecido Bueno

Camargo, o senhor chegou a conhecê-lo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não conheço, Excelência.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O Presidente da

ABRAFARMA?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não conheço, Excelência.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor não conheceu o

Presidente de todo o comércio varejista do Brasil?
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 O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência. Na verdade, a

minha vida é muito corrida, porque eu fico visitando as filiais, e eu não tenho tido

tempo de ter esse maior relacionamento.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor sabe da existência

de uma diferença entre redes de distribuição de produtos bonificados e a rede de

distribuição de outros produtos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, não saberia... Aliás,

Excelência, eu gostaria que o senhor repetisse a pergunta, pra ver se eu consigo

entender.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Bom, nos foi colocado pelo Sr.

Aparecido Bueno Camargo que existem dois tipos de distribuidores: um que distribui

produtos bonificados, e o outro, dos outros tipos de produtos. O senhor, na sua

experiência... Há quantos anos o senhor tá nesse, nesse ramo?

 O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Vinte e cinco anos no mercado.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Nos seus 25 anos, o senhor

nunca notou nenhuma..., não existe diferença entre o distribuidor que distribui esses

produtos bonificados dos outros tipos?

 O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, Excelência, não, porque nós

trabalhamos com os produtos, aqueles que geram demanda por mídia, por

propaganda médica, agora, laboratórios conforme S.Exa. está referindo, nós não

trabalhamos, eu não conheço essas distribuidoras que trabalham com uma linha, e

outro com outra, eu não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Existe diferença na

embalagem das cargas de bonificados com as outras?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, como a gente não

trabalha com bonificados, eu não poderei responder essa pergunta;

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - São 25 anos, portanto, de

serviços prestados na área de distribuição de medicamentos no Brasil. Gostaria que

o senhor falasse a respeito de cargas roubadas, que parece que é uma coisa

bastante freqüente no Brasil, é... um dos maiores índices de cargas roubadas que

existe no Brasil são de medicamentos. É... quem compra? Quem compra carga

roubada? É do seu conhecimento? Já foi desbaratada alguma vez, através de seu

conhecimento, alguma rede ?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, que eu tenha

conhecimento, eu não saberia... eu não sei.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor nunca teve

conhecimento de alguma farmácia que comprou remédio roubado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho conhecimento, Excelência.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Nunca?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Nunca.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O.k., senhor. Sr. Dr. Jorge

Froes de Aguilar, o senhor tem conhecimento de que há diferença na embalagem

de produtos de cargas de bonificados das outras?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Deputado, eu gostaria que o

senhor me esclarecesse que tipo de embalagem, o senhor fala de embalagem de

embarque ou embalagem individual do produto?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Bom, consta que a bonificação

consiste em se dar um mesmo é... um determinado número de... de... unidades de

um determinado remédio por um preço inferior. Portanto, normalmente, o volume

dessas cargas é um pouco diferente daquele que não é modificado, bonificado, eu

diria. Existe algum conhecimento do senhor, ou o senhor que representa essa

instituição, o senhor poderia nos dizer alguma coisa a esse respeito?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bem, como eu disse antes numa

resposta, existe uma certa segmentação na atividade, por uma questão

principalmente da logística que cada tipo de produto exige. Hoje, por exemplo, um

distribuidor de laboratórios multinacionais e dos principais laboratórios nacionais,

vamos dizer, de similares e, agora, de genéricos, onde há uma demanda natural e

há um pedido constante do distribuidor, via visita do representante, ou via o próprio

operador de televendas das distribuidoras, diferencia daquele setor daí do... do

bonificado, onde o representante tem que visitar a farmácia, esperar o tempo do

farmacêutico, mostrar o produto que ele tá vendendo, as condições que ele tá

dando.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Então o senhor confirma que

existem dois tipos de distribuidores: um pra remédio bonificado e outro pra

remédios... os outros. 

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eu não digo que seria dois tipos de

distribuidor, mas dois tipos de segmentação. Então, esse pessoal realmente da
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área de bonificados, eles trabalham especificamente com...  Por exemplo, hoje,

quando o distribuidor, vamos dizer, de similares, genéricos e produtos de

marketing, ele visita diariamente, entrega diariamente, o... esse tipo de segmento

já é uma venda mais concentrada, onde ele visita aí, vamos dizer, uma vez a cada

21 dias, a entrega é feita depois de três ou quatro dias, e aquela demanda é gerada

através da... da... do próprio varejo, porque não é um produto, teoricamente, por

informações que eles levam até o médico, ele tem é... é... uma situação de ser uma

cópia, alguma coisa do outro. E existe uma entidade que congrega a maioria

desses distribuidores aqui no País, que é a ABRADILAN, a Associação Brasileira de

Distribuidores de Laboratórios Nacionais. Então, esse pessoal tá mais concentrado,

vamos dizer, nessa entidade, né?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Quer dizer que a ABRADILAN

é a que ... é a distribuidora especializada...

O SR. JORGE FROES AGUILAR - Não, não...

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - ...em remédio bonificado?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, não, não é a distribuidora, é a

entidade que congrega a maioria desses distribuidores, desse tipo de segmentação.

E que ela tem uma sede em Goiânia, se não me engano, em Goiânia, e...

atualmente é quem poderia dar uma informação mais concreta, eu acredito, desse

segmento dos produtos bonificados, conhecidos aí como BO, que é uma abreviação

de bonificados.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Dr. Jorge, é... queria também

que o senhor falasse quantos anos o senhor tem de mercado, do... de distribuição

de medicamentos?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, eu... considerando aí dois anos

e meio que eu fiquei fora, mais dedicando à parte de advocacia, dois e meio, três,

eu comecei com 16 anos, estou com 52, então, teria aí teoricamente, 34, 35 anos

de contato com o segmento.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Então, com esse contato todo

de trinta e poucos anos, o senhor já ouviu falar de carga roubada adquirida por

farmácias indevidamente, ilegalmente.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Caro Deputado, eu já ouvi, sabemos,

temos associados que enfrentam o problema, quer dizer, então, saber de carga

roubada, sabemos, e acontece diariamente, infelizmente. Agora, o receptador,
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sinceramente, nós não... infelizmente, não conseguimos chegar até eles pra poder

denunciar, quer dizer, a polícia, de uma certa forma, teria essa atribuição, mas que

ouvimos... E infelizmente é um problema que o nosso segmento passa por ele, nos

gerando custos desnecessários, porque hoje o senhor pega, vamos supor aqui,

dentro de Brasília mesmo, qualquer um distribuidor aqui, ele não concentra a

entrega, às vezes, de um roteiro, numa viagem só, ele às vezes precisa fazer em

duas, três viagens pra diminuir o risco dele, porque o seguro é muito caro, e o risco

é muito grande. Então, quando, às vezes, rouba-se aí uma mercadoria que

(ininteligível), roubou "x" reais", por quê? Porque tá fracionado. Então, a gente vai

no mesmo roteiro, pra entregar a mesma coisa, duas ou três vezes.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Quem, da sua entidade, da

ABAFARMA, fazia a entrega dos produtos da empresa Sidone, que foi fechada por

falsificação de medicamentos?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Nós tivemos oportunidade de

constatar, nós temos 37 associados, e nenhum deles, de uma forma ou outra,

conhecia essa distribuidora. Aliás, ela, nesse segmento todo, a gente acabou tendo

conhecimento pela intervenção da Comissão lá naquela situação de Uberlândia,

parece que, pelo que a gente ouviu falar, era a Sidone ligada especificamente

àquele laboratório, talvez até fosse uma distribuidora própria deles. Eu acredito que

ela não era inclusive associada a entidade nenhuma de representatividade, seja

sindical, ou seja associativa. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O.k. Obrigado aos

expositores, obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Caropreso. Com a palavra o Deputado Iris...

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, pela ordem, Sr.

Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem.. quem é

que tá pedindo? Tem V.Exa. a palavra.

   O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente, ainda que

intempestivo, eu pedi agora há pouco à Secretaria para incluir o nosso nome nessa

subcomissão... ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu pediria a V. Exa.

a compreensão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu quero dizer que já

acabo de designar V.Exa. e o Deputado Robson Tuma. Estou comunicando ao

Deputado Ney Lopes, que vai coordenar a subcomissão, que V.Exa. e o Deputado

Tuma já integram a Comissão.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, V.Exa. Com

a palavra o nobre Deputado Iris Simões.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Muito obrigado, Sr. Presidente, eu queria

me dirigir de imediato ao Dr. Paulo Panarello. Dr. Paulo, o senhor sabe o que que é

BO ou bonificado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não sei, Excelência.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O senhor não sabe o que é bonificado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, bonificado, no meu

entender, é produto que dá desconto.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas o senhor não sabe?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, eu não sei... é...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Tem notícia de que produtos são os

bonificados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho notícia.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Que laboratórios fabricam?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho conhecimento, Excelência.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O senhor vende algum produto do

Neoquímica?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Neoquímica, vendo. São... É produto

similar, e agora...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Do Teuto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Trabalho com o Teuto. É produto...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Do EMS?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Trabalho com o EMS.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Esses são laboratórios que vendem

bonificados.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eles vendem similares. Nós estamos

comprando os genéricos desses três laboratórios.
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Os similares, a grande maioria são

bonificados. O senhor sabia disso?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, nós estamos trabalhando

com o EMS. Começamos a trabalhar agora com os genéricos só.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Não, mas o senhor sabia que os

similares, a grande maioria são produtos bonificados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Similares, se eu sabia... é... Similares

que eu estou trabalhando, há algum tempo que eu estou trabalhando com alguns

produtos similares... é produtos que vêm com descontos, se é bonificado, eu não

tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Então, o desconto não é ... e o BO pro

senhor, bonificado, são coisas distintas?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - No nosso entender, um produto que...

um produto em que existe o desconto, um produto similar igual o Teuto, por

exemplo, o Neoquímica e o EMS, eles dão o desconto, um desconto normal. Emite

a nota fiscal e dão o desconto na nota fiscal.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Como é que é isso? Eles emitem a nota

fiscal? Vamos citar um exemplo. O senhor vai... comprou trezentas caixas de um

determinado produto do Neoquímica, por exemplo. Como é que vem isso? Que

desconto que ele passa pro...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Se ele faturar trezentas caixas pra

mim, ele fatura trezentas caixas e dá o desconto que tiver que dá na nota fiscal,

30%, 40%.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Dá na nota fiscal?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Do desconto que ele for dar. E nós

trabalha...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Como é que o senhor repassa daí, na

seqüência, para a farmácia?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Todo produto, todo produto nosso,

como exemplo desse produto, eu já trabalho com produto já... no produto de venda.

Nós trabalhamos com a média de 15, 17%, no máximo, né?

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Veja bem. Nós tivemos no começo do

mês lá em Curitiba, numa diligência, uma subcomissão desta CPI. E nós tivemos —

nós vamos apresentar isso amanhã, Sr. Presidente... Mas eu tenho aqui
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informações e que nos levam e nos dão embasamento para pedir a quebra do sigilo

bancário, telefônico e fiscal — a subcomissão vai apresentar à CPI — de dez

laboratórios nacionais e de dez distribuidoras nacionais, e uma delas é a Panarello,

em que o depoente, em Curitiba, nos fala com clareza que há... como é que é?...

Vem na... Eu perguntei o seguinte: o desconto do bonificado, como ele se

caracteriza? Vem na mercadoria ou no desconto? Na nota? Como é que vem? E o

Sr. Anderson Donizetti Lima, dono de uma farmácia comprou medicamento

roubado. Ele disse o seguinte: há uma em que vem no desconto e outras na

mercadoria, isto é — isto está confirmado, está aqui em nota taquigráfica —,

compra cem caixas, vem duzentas ou trezentas, ou dois por um, ou três por um.

Isto é a sonegação fiscal. É uma coisa espantosa. Eu vi agora... o Deputado

Bittencourt colocou o número de medicamentos, de unidades no Brasil caiu. Mas

essa é uma questão psicológica, porque ele não caiu. O que acontece, Sr.

Presidente e Srs. Deputados, é que aumentou a sonegação coisa assim

extraordinária. Dos laboratórios nacionais, a gente já sabe isso, que o bonificado, o

tal do BO que se falou muito, "bom pra otário", é... o que está acontecendo é... o

otário aqui realmente é a sociedade como um todo, porque o Governo não está

arrecadando, porque a sonegação é impressionante. Compra-se — e isso eu tenho

aqui em notas taquigráficas —, compra-se cem caixas, recebe ou no desconto da

nota, mas uma grande parte vem na mercadoria e pelas distribuidoras carregando

cem caixas, na nota cem caixas, mas trazendo duzentas, trezentas, e entregando

nas farmácias. O "sem nota" é algo absurdo que acontece no País, e eu fico

impressionado em saber que o senhor... ouvir do senhor que o senhor não sabe o

que é BO, o que é o bonificado, com 25 anos trabalhando no setor de remédios. Eu

estou aqui na CPI há três meses, estou bem por dentro do BO, e o País inteiro. Se

for perguntar hoje, o País inteiro, as pessoas mais humildes estão sabendo o que é

bonificado, o que é o BO. Mas o senhor não conhece e não trabalha com

bonificado, mas compra do Neoquímica, do Teuto, de todos os laboratórios que são

essencialmente, são quase que 100% bonificados. São laboratórios que trabalham

exclusivamente com bonificados. O senhor tem medo, Sr. Panarello, da quebra do

seu sigilo bancário, telefônico, fiscal?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência. Não tenho medo e

quero reforçar a explicação.
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - O senhor gostaria inclusive que fosse

quebrado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, se esta Comissão assim o

quiser, sem nenhuma objeção. Eu queria completar, Excelência, o seguinte: eu não

trabalho com produto, eu não trabalho com produtos bonificados, porque, na

verdade, os laboratórios que trabalham com produto similar têm suas distribuidoras

exclusivas. Eu só trabalho com o Teuto, Neoquímica e EMS, só genérico e da linha

Andrômaco, que é produto de marca similar...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Então, o senhor, com a Teuto, com o

Neoquímica, com esses laboratórios, o senhor só trabalha ...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Com produtos genéricos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Só com os genéricos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Genéricos e...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Há quanto tempo o senhor vende produto

do Teuto, por exemplo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Da linha Andrômaco, que é também

divisão da Teuto, eu trabalho há algum tempo. Não poderia recordar agora quanto...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Mas há alguns anos?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu forneço a CPI, porque...

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Porque o genérico começou a sair há

pouco... há um mês e pouco atrás.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Exatamente, Excelência.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - E são só seis, no mercado.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, todos os laboratórios que

trabalham com descontos similares, eles têm a distribuidora deles exclusiva. No

nosso caso, que eu trabalho com muitos laboratórios, e preciso atender às

demandas de produtos de marca e similar, para essa venda tem que ser

distribuidora... é... exclusiva para esses produtos de descontos.

O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Lá em Curitiba, Sr. Panarello, nós

tivemos a informação seguinte: que o senhor é voraz, a sua distribuidora é voraz, é

um... é um dragão que trabalha um... uma margem assim de desconto, coisa...

coisa bruta, mas eu pude observar hoje que isso é verdade, porque o senhor, de

quatro anos para cá, o senhor foi dobrando, o seu, o seu faturamento foi dobrando.

Vai chegar em 2000 aí e passar de 2 bilhões. Por isso que o senhor consegue ter

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0141/00 Data: 15/03/00

77



essa fama de ser voraz e que... esse, inclusive, esse dono desta distribuidora

pequena diz que há um tempo atrás, faz alguns meses que não consegue fazer

negócio com o senhor, porque a exigência na sua distribuidora é que se compre

uma quantidade muito superior à que as pequenas farmácias têm poder de compra.

Elas não têm esse poder de compra. É muito superior. Por isso que a sua venda é

mais nas grandes redes e muito pouco nas pequenas farmácias, segundo o que ele

me falou, o que ele falou à CPI, porque o senhor pratica um desconto, mas se

comprar um caminhão, uma carga fechada, um certo número de uma quantidade

de medicamentos. E o senhor está incluído nesta lista de que... dos, dos

distribuidores que praticam o bonificado sem nota fiscal. O dois por um, o três por

um, e assim por diante. Sr. Presidente, eu já ouvi de todos os Srs. Deputados, e aí

eu gostaria de ter colocado essas questões e me sinto já gratificado pelas respostas

que ouvi e fico pasmo em saber que em 25 anos de mercado não se tem uma

definição do que é o BO ou o bonificado. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero fazer

uma pergunta inicial ao Dr. Jorge. Dr. Jorge, qual é a média de lucratividade do

setor de distribuição de medicamentos?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Deputado, hoje, neste ano de

2000, o... essa margem está girando líquida, antes do Imposto de Renda, no

máximo em 1%.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Um por cento líquida, antes do

Imposto de Renda?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Só de tributos tem 6,91 direto.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor teria esse dado na

década de 80 e na década de 90?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, eu... o dados com certeza, se

for necessário a gente pode até levantar e passar, mas eu tenho certeza que era

superior a isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Superior, superior, Dr. Jorge, é  

um e meio e mil.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim, mas para dizer pro senhor o

número aproximado, pro senhor ter idéia, por exemplo, quando disse aí da nossa...
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por exemplo, em 94, na época da implantação do real, quando a gente tinha um

desconto de 18, e que hoje ele está na média de 16, dali pra cá, por exemplo, se

nós formos somando esse um, por exemplo, nós somaríamos mais um de... da

COFINS, somaríamos mais ponto trinta e oito da CPMF, que não existia, nós já

chegaríamos aí a dois e alguma coisa. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Na década de 90, então, o senhor

afirma que a lucratividade seria por volta de 2%?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - De 90? Não, estou dizendo que só

somando isso, nós pegamos o real em 94, eu digo pro senhor que anteriormente,

quando havia o processo inflacionário também, que não só o setor farmacêutico,

mas como todo setor deste País, muitas vezes, vivia mais em cima de ganhos

inflacionários do que ganhos realmente operacionais, ele... ele realmente tinha uma

conotação maior naquele que soubesse melhor administrar seus estoques e suas

vendas, seja medicamentos, seja...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E... mas isso poderia variar de

quanto a quanto a lucratividade, Dr. Jorge?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Ah... dá... vamos dizer assim de 80

pra cá, vamos analisar, nós partiríamos de, sei lá, 4% até os... em torno de 1% que

nós temos hoje.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Está certo, o lucro é decrescente,

então?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - O lucro nosso final, realmente, é

decrescente. Alguém pode ter um lucro maior real em termos de escala e de venda,

porém o lucro pela operação em si, ele é decrescente, com certeza absoluta.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Nestas duas décadas há um

aumento ou diminuição de número de empresas distribuidoras?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, eu diria pro senhor que nós, na

verdade, não temos e se perguntar da mesma forma que fala quantas farmácias

existem no País e distribuidores... Nós achamos que existe hoje no Brasil entre

todos o segmentos, toda a segmentação de distribuição, de 250 a 300

distribuidores.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Hoje?
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Hoje. E eu acredito que anteriormente

se houve pra mais ou pra menos a variação fica em torno de 10%, por uma questão

natural de mercado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Esse é  o número médio, então,

que não se alterou durante esse tempo?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR  - Se alterou, alterou nessa proporção,

pra mais ou pra menos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E também no número de quem

compra, ou seja, das farmácias, também não teria se alterado tanto?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, as farmácias durante um

determinado período houve até um acréscimo. Eu... existe a entidade que congrega

as farmácias, teve períodos aí, vamos dizer, nos anos 80, que se falavam em 40

mil, hoje fala-se em cinqüenta, cinqüenta e poucas mil. Realmente são números

assim aproximados. Talvez cresceram em quantidade e não cresceram em

qualidade, mas que houve um acréscimo no mercado, houve.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Se eu faço a pergunta ao senhor

se há uma concentração, concentração no setor de distribuição em algumas

empresas, o senhor me responde afirmativa ou negativamente? Hoje, há uma

concentração em algumas empresas no setor de distribuição de medicamentos?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - O senhor fala concentração de

laboratórios?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, concentração de

distribuição.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, esse mercado realmente, ele

mudou de, vamos dizer, de dez anos pra cá, e aquelas empresas que foram mais

eficientes conseguiram... conseqüentemente conseguiram ganhar mais mercado

pela eficiência. Algumas deixaram o mercado, outras foram incorporadas, outras

estão aí, às vezes diminuíram de tamanho. Mas, essa concentração, ela realmente

acontece em função, vamos dizer, da eficiência administrativa dessa ou daquela

distribuidora.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá certo. Sr. Paulo Panarello, eu

tive a honra de receber no meu gabinete — e acredito que o senhor deve ter

remetido pra todos ou pra alguns da Comissão —, no dia 28 de fevereiro, este

caderno que seria... e aqui o senhor, de forma muito gentil, me disse, que era um
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material preparado antecipadamente, já que haveria a possibilidade da convocação

de V.Sa., já que V.Sa. tinha conhecimento de requerimento neste sentido nesta

Comissão. Os dados que estão neste caderno são distintos dos que o senhor

apresentou hoje no vídeo. Distintos, eu diria o seguinte: a apresentação é distinta.

Não é que os dados sejam distintos, porque eles não constam no caderno. O

senhor reconhece esse caderno como um caderno da Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Reconheço.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Os dados que estão aqui são

verdadeiros?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - São verdadeiros.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Aqui, Sr. Paulo, há dados que me

aguçaram a curiosidade, mas, mais do que curiosidade, quero informações oficiais.

Na década... entre os anos de 1980 e 1990, a empresa do senhor teve uma

evolução de 229% no número de funcionários, passando de 42 para 183. De 90 a

2000, esse número cresce 1.445%, passa para 2.646. O senhor confirma esses

números?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Confirmo, Excelência.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O que é força de vendas?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Força de venda é representante

comercial.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É aquele que é... indivíduo, é um

indivíduo o quê?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  É uma firma jurídica. O representante

comercial ele presta serviços de representação comercial.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Representa a Panarello?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Exatamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Também aqui houve uma

evolução de 80 para 90, passa de 276%, e de 90 para 2000, em 2.710%. Passa

então esta força de vendas de 21 para 58, de 80 para 90, e de 58 para 1572, em

2000. Quando vem o número de cadastrados, em 1980, este número era de 693,

passa para 1914, em 1990, seguindo a tendência daquela década de uma evolução

de por volta de 270, 280%, seja no número de funcionários, no número de clientes

cadastrados, na... no... na chamada força de vendas. E depois, também

interessante, é a evolução na frota. No número de cadastrados... é... passa, de
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1990 para 2000, de 1.914 para 35.000, e a frota, naturalmente, também tinha que

crescer de 48, em 90, contra 15 em 80, para 482, aí também um crescimento de

mais de 1000%. A que que V.Sa. atribuiu esta diferença nestas duas décadas?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  O.k., Excelência. Não só a Panarello,

outras empresas também cresceu, evoluiu no mesmo sistema da Panarello. No

caso da Panarello...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Nesta mesma proporção?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Nessa mesma proporção.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor saberia citar alguma?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Citaria várias.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por favor.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas eu gostaria primeiro de explicar o

crescimento da Panarello, que seria a primeira pergunta, se S.Exa. me permitir.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Claro.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO -  Esse crescimento todo, Excelência,

se refere ao seguinte: nossa empresa, ela nasceu no Estado de Goiás, pelo Estado

de Goiás ela foi... de Goiás vendendo para o Distrito Federal, Mato Grosso,

Tocantins, Minas Gerais, interior de São Paulo, Barreiras, em Bahia, interior do

Paraná, por Goiás. Esse crescimento como é que foi acontecendo? No momento

que nós... algumas... alguns mercados ficavam... alguns Estados estavam com

alguns distribuidores que, às vezes, poderiam ter saído do mercado, a gente

começou ganhar alguns mercados entrando noutros Estados por Goiás. No

momento que nós conseguimos, por Goiás, atuar em outros Estados e que já

tivesse alguns... já começasse a ter clientes, nós montávamos os depósitos nas

filiais. Então, nesse período, nós fomos criando... de Goiás, abrimos filiais em Minas

Gerais, com o tempo, filiais no Rio de Janeiro, porque já atendia por Goiás. No

mesmo tempo, nós atendíamos o interior de São Paulo...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Dr. Paulo, quando o senhor abre

uma filial, em tese, nos primeiros momentos da abertura desta filial há mais

despesas do que rentabilidade, o senhor está com despesas novas ou o senhor

está num processo de implantação, ou eu estou equivocado?

 O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência. As despesas, a

distribuidora, na verdade, tem uma logística de distribuição. Você compra do
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laboratório, fica devendo pro laboratório, vende para os clientes, recebe dos clientes

e paga o laboratório.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sim, eu sei. Mas tem depósito,

tu... o senhor tem que comprar caminhões, o senhor tem ... Há toda uma logística

pra fazer a distribuição. Isso gera despesas.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, Excelência. No momento que eu

ia ganhando mercado de Goiás e outros mercados, tudo que a empresa, tudo da

empresa foi investido na própria empresa em estoques, toda a vida da empresa. E,

no momento que começava a ganhar o mercado em outro Estado, vendendo pro

Goiás, nós íamos abrindo a despesa. E a despesa pra montar uma filial, num mês

você tem... já mercado em outro Estado, não é tão caro, basta alugar um depósito,

um galpão, já tem a logística, já tem cliente que você tá vendendo, você já tem, de

certa forma, um capital de giro desse cliente que você tá vendendo. Não é muita

dificuldade.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá certo.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu daria até exemplo de ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então, o senhor justifica a

ocupação de mercado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO  - A ocupação de mercado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor ouviu, como todos nós

ouvimos, o representante da associação — que eu compreendo o senhor deva

fazer parte dessa associação — dizer que, nessas duas décadas, o lucro variou

entre 4 e 1%. É, eu diria ao senhor que a evolução, de 90 a 2000, do ponto de vista,

do ponto de vista de qualquer análise econômica, é impossível de ser feito,

impossível de ser feito com esse nível de lucratividade, com esse índice de

lucratividade real. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, é ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor me contradiz?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu gostaria de explicar.

Na verdade, o sistema é dinâmico. Você vai comprando da indústria e vai abrindo

outros mercados, você vai... Você tanto tem a pagar como tem a receber daquele

giro logístico de venda, porque no mercado nacional, nesses últimos cinco anos,

várias distribuidoras logisticamente fizeram a mesma coisa. Eu posso citar

exemplos aqui de várias ...
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu pedi que o senhor citasse.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Aqui, por exemplo, nesse mesmo

período, outras empresas adotaram a mesma postura. A Imediata, por exemplo, de

Timon, ela comprou as empresas (ininteligível), de Pernambuco; Adalberto Vieira

dos Santos, de Fortaleza, e a SOFARMA, de Aracaju. A AUDIFAR, de São Paulo...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ela passou de quanto a quanto, o

senhor tem idéia nesses dados de, de clientes cadastrados?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, esses dados eu não teria.

Poderia encaminhar depois, mas, no momento, eu não tenho. A AUDIFAR, de São

Paulo, ela comprou a Rio Pretana, a AUDIFAR, de São Paulo, ela comprou a Rio

Pretana, de São José do Rio Preto, e tá abrindo filial em Campo Grande. A

PROFARMA, do Rio de Janeiro, ela comprou, a Distribuidora KF, da capital, a

Distribuidora KF do interior de São Paulo, São Carlos, abriu filial em Belo Horizonte

e em Vitória. A Sagra, de Ribeirão Preto, comprou a Distribuidora São Lucas de

Presidente Prudente; a J. Batista, de Teresina e Imperatriz do Maranhão, ela

comprou a Commerce (?), em Fortaleza. A Centro América, de Cuiabá, ela comprou

a Demar(?), de Campo Grande.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Só, então, eu gostaria que o

senhor, se pudesse, nos remetesse um comparativo com essas informações, se é

que o senhor tem das outras empresas, número de funcionários, número de clientes

cadastrados, nesse mesmo período, porque aí, como o senhor começou a ler

empresas que compraram outras, eu pergunto ao senhor: de 90 a 2000, quantas

empresas a Panarello incorporou, comprou?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - A Panarello, ela comprou o prédio, o

prédio da Majela e parte do estoque, e ela continua no mercado com distribuição. E

compramos...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Quem? Ah, esta Majela Comércio

e Representações continua...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Continua no mercado. Ela nos

vendeu, porque, na verdade, Excelência...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas, então, o senhor não

comprou o cadastro?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, não compramos, porque a nossa

empresa ...
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ah, mas, então, aí, não pode

dizer que este, esta compra não incorporou... é... é... a não ser estoque, mais

absolutamente nada.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Estoque e o prédio, porque nós

estávamos montando uma filial...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sim, mas não incorporou o

cadastro.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Cadastro, não. Nós estávamos

montando, Excelência ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ah, mas, então, essa não fez o

crescimento de número de cadastrados, que é um dos dados que eu estou...

porque aqui eu não tenho ... É um dado que me falta aqui que eu gostaria que o

senhor informasse ativos e passivos da empresa, inclusive estoque,

comparativamente ano a ano, pra que a gente pudesse fazer essa comparação,

inclusive pra analisar esta questão do índice de lucratividade com crescimento

desta relação ativo/passivo.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k., Excelência. É, continuando...

Posso continuar, Excelência?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Pode continuar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu tô advertido que o

tempo de ambos está esgotado. 

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas, então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas complete a

resposta, por favor. Completa, se possível.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Só continuando, só pra mostrar a

amplitude do mercado da distribuição, a Santa Cruz, de Curitiba, ela abriu uma filial

no Rio Grande do Sul, ela abriu uma filial em São Paulo, uma em Araraquara e uma

no Rio de Janeiro. Entendeu? É só mostrar a dinâmica do mercado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu vou poupá-lo de fazer esse

relatório, porque, na verdade, Dr. Paulo, o que eu quero fazer, viu, Sr. Presidente, aí

é solicitar da ABAFARMA que nos forneça oficialmente, em caráter oficial, que seja

já uma solicitação de V.Exa., Sr. Presidente, o relatório. Como a Panarello, que é

uma das convocadas, veio e nos informa aqui a sua evolução com esses dados, eu

gostaria de ter das dez maiores distribuidoras do País, fornecido pela ABAFARMA,
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para que nós possamos fazer esse comparativo. Me parece absolutamente

impossível, a menos que algum técnico possa me comprovar o contrário, que é uma

evolução incompatível com a lucratividade que foi aqui informada do setor. Mas eu

quero fazer uma última pergunta. É, que nós recebemos aqui um ofício, uma cópia

de um ofício, respondendo ao Ministério da Justiça, do Laboratório Teuto, é... de 22

de outubro, onde acusa a Panarello de que depois que comprou a Majela Comércio

e Representações, que era um grande cliente do Teuto, passou a não comprar mais

ou diminuiu. Aqui, na verdade, diz o seguinte, vou ler pra V.Sa.: "As distribuidoras

INTERMED, Atalaia e AUDIFAR negam terminantemente negociar conosco por

motivo de pressão das multinacionais." Isso está escrito no... "E a Majela Comércio

e Representações — que não tem nada a ver com... é apenas homônimo —, que

antes era um grande cliente nosso do Ceará, após ser comprada pela Distribuidora

Farmacêutica Panarello, passou a não nos comprar pelos mesmos motivos." Isso

está assinado pelo Sr. Walterci de Melo, Presidente do Teuto. Isso é uma acusação

formal. Depois o próprio Teuto disse que, em 1º de março de 2000, diz o seguinte:

"Conforme relatório em anexo, a maioria dos distribuidores citados na ata — aquela

ata daquela reunião dos laboratórios — cancelou ou reduziu drasticamente

negócios com o Laboratório Teuto, entre os meses de setembro a outubro de 1999,

no auge da polêmica em torno dos genéricos." A acusação que é feita aos

laboratórios era de boicotar os genéricos. E, naquela reunião, foi dito que os

laboratórios fariam a pressão nas distribuidoras para não distribuir genéricos. E o

Teuto continua afirmando que a Panarello foi uma das distribuidoras que, durante

os meses de setembro e outubro, não só baixou, como se negou a negociar com o

Teuto. O senhor afirma que o Laboratório Teuto está fazendo afirmações

mentirosas, que não são verídicas?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, em primeiro lugar, a

Majela não parou de comprar Teuto, ela continua comprando Teuto até hoje. E a

Panarello também...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Como é que o senhor sabe disso?

O senhor é concorrente dela?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, mas ela continua comprando

Teuto, sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor tem essas informações?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Tenho, a Majela continua distribuindo

Teuto, como vinha sido normalmente. E a Panarello também não parou de comprar

da Teuto. Eu compro a linha divisão Andrômaco, que é a divisão Teuto,

normalmente. Não houve...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E não genérico da Teuto?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O genérico, compro, compro.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Senhor, por favor... Sr.

Presidente, peça que nos forneça, que a Panarello nos forneça as comprovações

dessa afirmação oficialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deferido o

requerimento de V.Exa., nobre Deputado, para que o Sr. Dr. Paulo Panarello

forneça as informações por escrito pra corroborar as informações que acaba de dar,

pra que possamos aguardar.

  O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Henrique Fontana, ausente o nobre Deputado,

por compromisso, o nobre Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente... Ah, sim, é o

Márcio que está ausente. Obrigado, Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - De vez em quando,

V.Exa. também se perde, né? Continua V.Exa. com a palavra.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Eu gostaria, primeiro,

Presidente, de fazer uma constatação, porque a nossa CPI, evidentemente, além

de investigar e perguntar, à medida que ela vai conhecendo o mercado da indústria

farmacêutica, ela precisa expressar para a opinião pública como é que se vai

formando este mercado ultracartelizado e ultramonopolizado. Aliás, eu fico cada dia

mais impressionado de ver o gosto que alguns membros da iniciativa privada que

atuam nessa área têm pelo chamado monopólio e oligopólio. Por exemplo, hoje,

nós ouvimos aqui uma aula, dando uma idéia de que quanto menos distribuidoras

tiver, vai ser melhor pro consumidor. E eu fico fazendo uma pergunta pra mim

mesmo, se porventura essa estrutura ultracartelizada, que só oferece um, dois ou

três troncos da distribuição, não pode impedir, por exemplo, com a força que ela

passa a ter, que um laboratório menor que produza determinado medicamento e

quer colocar esse medicamento no mercado, ele fica impedido de colocar no
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mercado, porque essas distribuidoras, através de acordos com as grandes

multinacionais, impedem esses laboratórios pequenos de colocar o seu produto na

mão do consumidor, porque elas detêm quase que um monopólio de chegar às

mãos do consumidor. E outra coisa que me impressionou bastante — e aí eu vou

fazer a primeira pergunta — é o critério que campeia nesse mercado no nosso País,

que transforma o medicamento, que é um produto essencial e que deve ser

utilizado só em última instância, quando um cidadão precisa daquele medicamento

realmente, ou pra se curar de uma doença ou pra prevenir o agravamento de uma

doença, como o medicamento passou a ser, de maneira ultraespecializada, como

foi dito, em diversas frases hoje, pelos dois depoentes do dia, se transformou numa

mercadoria realmente, numa mercadoria que é vendida como bala de goma,

chocolate, camisa, calça e outras coisas. Eu li aqui, Presidente, algumas

propagandas feitas pela Panarello, e não quero dizer que isso seja ilegal, mas que

são verdadeiros libelos de indução ao consumo de medicamento, sem nenhuma

necessidade. Então, por exemplo, chega-se a comemorar que, numa das

promoções, que aliás vamos fazer uma cobrança aqui ao Ministério da Saúde, se

comemora quando o Xenical deixou de exigir a chamada receita médica especial

pra ser comercializado. Então, se diz pro dono da farmácia aqui, numa propaganda:

"Que bom! Conquistamos uma vitória, do ponto de vista da venda do Xenical.

Agora, vamos poder vender mais porque não precisa mais da receita

especializada." Uma outra propaganda diz que o dono de farmácia compre bastante

medicamento (ininteligível), porque a indústria farmacêutica está investindo cinco

vezes mais em promoção médica. "Nós saltamos de 5 mil visitas a médicos para 25

mil visitas a médicos, então, portanto, nós organizamos, fique tranqüilo você, que é

dono de farmácia, porque nós organizamos uma bela estrutura pra induzir o

consumo desse medicamento para a população." Eu pergunto ao

Diretor-Presidente da Panarello, se ele considera ético induzir o consumo de

medicamentos.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, não é prática da nossa

empresa induzir consumo de medicamentos. No momento em que a gente faz uma

campanha, nós fazemos com a farmácia, nós não temos nenhum contato em

venda, divulgação, com o consumidor, com o paciente.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Mas eu pergunto pro senhor, o

senhor acha que o medicamento, ou se vão induzir o consumo do dono da
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farmácia, e ele não vai induzir o consumo do cidadão? Ele vai ficar com o

medicamento empilhado dentro da farmácia?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência, a idéia das

campanhas é de fazer uma campanha que ajude a farmácia e o consumidor,

porque as farmácias estão passando dificuldades grandes, no sentido de falta de

produto. A farmácia não tem hoje toda a linha de medicamento na farmácia. E

essas promoções que é feita é para a farmácia, mas não no intuito de induzir,

aumentar o consumo de medicamento.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Eu, aliás, acho que esta CPI

tem que se debruçar sobre temas que legislem e controlem esse mercado, porque

eu vejo que há uma grande festa de indução de consumo de medicamento. Uma

outra pergunta que eu me faço, quando se fala... e acho que nós temos que

perguntar para o povo brasileiro, que se reflita sobre isso, se quando se oferece

uma bonificação de 40% para que eu compre um remédio, será que antes, ou se eu

comprar num lugar que não tenha bonificação de 40%, eu estou pagando um

superlucro pra indústria e pro dono da farmácia e pro distribuidor, ou será que o

distribuidor e o dono da indústria passaram a ter prejuízo quando eles deram 40%?

Eu acho que isso é um escândalo. Descontos de 40 a 50% significam que, ou tá se

roubando quando vende pelo preço normal, ou tá se tendo prejuízo, o que não é o

que mostram os, vamos dizer, os chamados dados aí, os balanços etc., que são

publicados, mostram que a indústria farmacêutica, o distribuidor, as farmácias têm

lucro sempre. Então, a conclusão que eu chego é que há um superlucro, que

permite uma verdadeira anarquia de promoções pra induzir o consumo. Eu ouvi

frases aqui hoje, tanto do Sr. Paulo Panarello como do Sr. Jorge, algumas eu anotei

porque foram pérolas, do meu ponto de vista, né? Uma diz o seguinte: "As

chamadas campanhas da indústria, um produto que o laboratório queira aumentar a

demanda", ou seja, o laboratório quer aumentar a demanda. Nós não estamos

perguntando, na realidade, se tem mais gente doente que está precisando usar

aquele remédio, não. O laboratório decidiu que ele quer que a população consuma

mais remédio, aí ele pega e faz uma promoção, ou de BO ou disso ou daquilo, ou

dá presente pro cara, ou visita médico, faz toda essa indústria da indução do

consumo, pra que aumente o consumo daquele medicamento. Aí se diz numa outra

frase: "A indústria é geradora da demanda". Olha, a frase dita aqui por um dos dois

senhores que eu não me lembro qual foi, "A indústria é geradora da demanda, é
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obrigada a comprar determinadas quantidades" — o distribuidor, no caso — "tem

que atingir os volumes", porque a indústria fala com a matriz lá no exterior e diz que

tem que atingir os volumes, ou seja, é evidente... E aí eu insisto com a minha

pergunta e agora dirijo pro Doutor Jorge Froes, se ele considera ético e razoável

esse mercado que induz consumo desnecessário de medicamentos?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sr. Deputado, eu não diria que seja

ético, realmente, induzir consumo de qualquer tipo de produto, quer dizer, a pessoa

tem que consumir pela necessidade que ele tem desse ou daquele produto, seja

medicamento, ou não. Porém volto a frisar o seguinte: Essa demanda, e foi dito

aqui, em situações até de que mais da metade da população não tem acesso ao

remédio, talvez até essa situação de oferecer desconto em alguns produtos, talvez

é até um facilitador pra quem não tem acesso poder ter. Agora, quando o senhor diz

aí de desconto de 40, ou mais ou menos, é...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - O (ininteligível) diz que tem

casos em que vende mil caixas e entrega duas mil.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Aí, como... volta ao assunto do

bonificado, fatura-se 2 mil caixas, dá o desconto de 50% e...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Não seria mais justo que todas

as caixas fossem vendidas por 50% do preço?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Aí, o senhor veja só, é uma situação

de se perguntar pra quem fabrica. Nós, se o produto vier a um real...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Estou pedindo a sua opinião, só

pra nos ajudar a definir sobre o tema.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Na minha opinião, eu digo que

realmente induzir qualquer tipo de uso daquilo que não é necessário, não é ético,

seja bicicleta, seja remédio, seja...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Então o senhor acha que

remédio e bicicleta é a mesma coisa?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - De jeito nenhum.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Então, eu tô querendo é

chamar...
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eu tô dizendo ao senhor que não é

ético induzir consumo de nada, porém o fabricante é quem faz. Pra nós, se o

remédio vier a 10 reais ou a 1 real, nós repassamos dessa forma.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Porque o que eu quero dizer é o

seguinte: o que eu sinto é que a indústria farmacêutica, que não é a  de bicicleta e

nem de chocolate, ela induz mais o consumo do que a indústria de bicicleta, até

porque ela tem mais dinheiro, pra fazer propaganda absolutamente indutora de

consumo. Aliás, eu quero aproveitar e comunicar ao Presidente e ao Relator, ad
hoc, — o Relator não está aqui —, que nós temos um projeto tramitando nesta

Casa, que foi apresentado por mim e pelo Deputado Rosinha, que tá tramitando

desde antes de nós instalarmos a CPI, que exatamente propõe a regulamentação

de toda a estrutura de publicidade, promoção etc. de medicamentos, baseado na lei

européia. Porque quem lê a lei européia sobre este tema se apavora de ver a

facilidade que existe aqui no Brasil, pra ficar promovendo venda desnecessária de

medicamento. Então, a população não tem dinheiro pra comprar o remédio que

precisa e fica comprando coisas que não têm eficácia, que não têm indicação pra

sua patologia, pro seu problema, baseado nesta indústria que vocês hoje nos

apresentaram com bastante detalhe aqui, com bastante...com uma situação,

inclusive, de estruturas muito pesadas montadas. Daí acho que nós devemos nos

preocupar, nós da CPI, em evitar também esta cartelização da distribuição, que

criou um mercado, que é o chamado mercado do capitalismo sem risco. Não tem

risco esse capitalismo. Este que vende remédio não tem risco. E quero também

aproveitar o momento, pra dizer que evidentemente eu discordo — e quero

sensibilizar os colegas Deputados — da proposta do Deputado Perondi de isentar o

ICMS da venda de medicamentos. Ora, já há um superlucro desta indústria privada

que vende medicamentos. Aí nós vamos pegar a parcela pública deste recurso e

vamos cancelar o pagamento de ICMS, ao invés de pegar este ICMS, por exemplo,

e construir novas fábricas públicas, de produção de medicamento público, com esse

dinheiro, para concorrer com este absurdo cartel privado na área de medicamento.

O raciocínio tem que ser o contrário. Nós temos que trazer o ICMS pro cofre

público, pra, por exemplo, reconstituir uma indústria nacional de produção de

medicamento e concorrer contra este mercado absolutamente anárquico que tá

aqui, que, na minha opinião, não deveria ter nenhum tipo de promoção em nenhum

medicamento. A indústria deveria ter a obrigação ética, moral e legal de fazer o
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cálculo do preço mínimo que ela pode vender e colocar todo medicamento pra

vender por aquele preço mínimo, em qualquer farmácia do Brasil, e não dizer que

essa semana tem 20%; na outra tem 40; na outra, tu compra mil caixas, vêm duas

mil; na outra, o balconista ganha não sei o quê, pra vender tal coisa. Tem que

terminar com essa lógica. E acho que esta CPI, essa é uma das formas de nós

baixarmos preço de medicamento, é terminar com esta anarquia de propaganda e

promoção que existe, pra induzir o consumo desnecessário de medicamento.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Antes de dar a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, temos dois ou três

inquisidores, eu queria dizer que há um requerimento da Deputada Vanessa,

convocando aqui o Kurt Polistzer, Vice-Presidente do Conselho da Associação

Brasileira das Indústrias de Química Fina, e o Sr. Nelson, da mesma entidade. Em

combinação com o Sr. Relator, nós adaptamos pro Sr. Nelson, da ABIFINA, o Sr.

José Correia, da ABIQUIF, e o Professor César Cerqueira. Digo que esses dois

anteriores são ligados à produção de matéria-prima, de sais, no Brasil, que é um

setor que a CPI ainda não ouviu. E o Dr. César Cerqueira Leite é um cientista

brasileiro de renome. De forma que eu vou fazer essa alteração. Acho que os Srs.

Deputados não têm nenhuma oposição. E também quero dizer que vou...Há um

pedido de informações da Deputada Vanessa Grazziotin, Fernando Zuppo e Sérgio

Novais sobre informação de importação de medicamentos e matéria-prima do

Uruguai, Paraguai e Argentina. São informações...eu vou deferir esse requerimento,

pra que a gente tenha essas informações. 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o nobre

Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Só aproveitar o momento que

V.Exa. tá falando de requerimentos, pra lembrar um requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Olha, eu vou dar a

palavra a V.Exa., mas V.Exa. falou dez minutos, coisa que eu não deixo a nenhum

Deputado.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Não, era só pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. talvez não tá

acostumado...né?
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O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Tá bem. Era só, Presidente, pra

relembrar e ver se V.Exa. já encaminhou um requerimento onde nós sugerimos o

convite do Presidente da Associação Brasileira de Nefrologia, que denuncia a

formação de um cartel no tratamento de hemodialisados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou mandar ver

esse requerimento, ver se nós já votamos ou não.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço que se

informem. E submeterei oportunamente. Com a palavra o nobre Deputado Arnaldo

Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Jorge, o senhor é ligado

a que distribuidora?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, eu sou um profissional liberal,

contratado como Vice-Presidente Executivo, estatutariamente, pela entidade, para

cuidar de atribuições de contato com os distribuidores e com a indústria, de modo

geral.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Profissional liberal...

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não sou ligado a distribuidor nenhum.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Profissional liberal...

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Advogado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Advogado. E o Godoy, é

ligado a que distribuidora?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - O Sr. João também não é ligado à

distribuidora. Ele inclusive não pôde vir por um problema cirúrgico. Dentro da nossa

entidade, estatutariamente, pra ser Presidente ou ser o Vice-Presidente Executivo,

ele apenas tem que conhecer do ramo, não tem que ser ligado a distribuidor

nenhum.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Qual é a atividade dele antes

de ser Presidente da ABAFARMA?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, pelo que eu sei, o Sr. João é

diretor de sindicato, ele foi, parece, que Juiz Classista, acho que é já aposentado, e

não sei dizer ao senhor mais, se ele tem...a atividade comercial dele não...eu

sempre conheci o Sr. João no Sindicato do Comércio Atacadista do Estado de São
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Paulo e, concomitantemente, ele como Juiz Classista do TRT. Não sei também

dizer de que junta, né? Eu sei que é da 2ª Região, que é de São Paulo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor disse que ele teve

um problema cirúrgico. Que problema cirúrgico foi esse?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Como?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor disse que ele teve

um problema cirúrgico. Que problema cirúrgico foi esse, que impediu de ele estar

aqui hoje?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - O Seu João fez, agora no mês de

fevereiro, uma prótese total de joelho. Então, ele tem todo aquele processo normal

de recuperação e ele não pode, assim, se locomover e nem ficar muito tempo

sentado ou em pé, em situações assim. Foi o motivo pelo qual ele não pôde

comparecer.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Quais são as maiores

distribuidoras filiadas à ABAFARMA?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, foi solicitada aqui uma relação

das dez maiores, que nós vamos encaminhar, aqui pra...pra CPI. O senhor prefere,

assim, que eu diga ou que...o senhor recebe esse relatório, que a gente deverá

estar encaminhando amanhã?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Não, não, quero saber

agora. O senhor não é Vice-Presidente?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, tudo bem. Eu tô dizendo se vem

pra cá. Agora...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Quais são as principais?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - É, eu vou dizer as dez maiores, sem

com isso...Nós não temos o "ranqueamento". Por exemplo, nós temos aqui a

própria Panarello...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Panarello é a maior?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não temos "ranqueamento". Ele diz aí

na representação que ele tem 10% do mercado, mas nós não temos, mesmo

porque...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Ele disse, quem? Ele disse?
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Aqui no...nesse tape passou que

participa com 10% do mercado. Agora, nós não temos acesso a faturamento dos

distribuidores, mesmo porque são situações que eles não abrem...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Não, não, não. Na reunião

de vocês lá, quais são os...

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim, eu vou dizer ao senhor. Nós

temos, por exemplo, a ITA.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - ITA? De onde é?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - A ITA tem...Rio de Janeiro, Minas

Gerais, Bahia...tá espalhada por aí, não sei quantas, acho que dez ou onze filiais

também. Nós temos a Intermed, a Atalaia foi citada aqui, que tem Rio de Janeiro,

Minas, Bahia também. Temos a Santa Cruz, que tem...a Distribuidora Farmed, a

Imediata, que é essa do Nordeste. Temos a Takeda Ltda, da Região Norte, temos a

Dimed, no Sul. Falta o que mais aí? Quantos faltam aí?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Até agora o senhor deu oito.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Temos a Profarma, do Rio de

Janeiro, temos Equipe, do Paraná.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Hoje os laboratórios não

vendem direto para as farmácias, eles vendem para as distribuidoras, e as

distribuidoras é que distribuem. É isso?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - É, já há muito tempo. Ele vende,

logicamente, para algumas farmácias, principalmente as farmácias de maior porte,

questão de farmácias de rede, grupos de saúde, essa situação toda, mas o grande

volume da distribuição...do medicamento chegar, é através da distribuição

espalhada pelo Brasil todo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Então, além de vender pras

distribuidoras, ele vende direto para as farmácias de rede? Pra farmácia

pequenininha e tal o laboratório não vende direto?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - É por causa daquela situação que foi

dita, que a farmácia pequena não suporta. O senhor imagina, por exemplo...vamos

pegar aí os setenta principais laboratórios visitando uma farmácia que fatura 25 mil

reais por mês, e cada um deles com uma gama aí de dez a doze produtos, vamos

dizer, de alto giro. Ele não teria suporte pra...
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, o que o senhor tá

dizendo é laboratórios, distribuidoras ou redes. Esse é o mecanismo todo. Agora,

aonde vai parar o medicamento roubado? Ele some?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - É uma boa pergunta, que nós

gostaríamos também de saber.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Não, não. Quero saber a sua

resposta.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não. A minha resposta eu já disse

aqui: se nós soubéssemos, nós já teríamos denunciado. Nós gostaríamos de saber

porque muitos de nossos associados são prejudicados por essa atividade

criminosa. Que ele vai parar em algum lugar...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas vocês, como entidade,

como ABAFARMA, uma entidade, vocês não têm interesse em saber aonde vai

parar o medicamento roubado?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Nós temos, temos contato inclusive,

por exemplo, em São Paulo, com autoridades. Tem delegacias especializadas, eles

têm percentuais, têm os locais onde são roubados, mas infelizmente, a não ser uma

ou outra situação que a gente vê, a nível da imprensa, que localizou numa

determinada farmácia, aqui ou ali, mas a gente não vê a seqüência daquilo. De

repente, a coisa vai...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual o percentual de

mercadoria roubada no setor?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, não existe, pelo menos

catalogado, um percentual.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Tá bom, o que vocês têm

noção.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Do volume de mercado hoje...que ela

representa, assim, de um impacto, quando rouba de um, rouba de outro, porque os

roubos hoje tão sendo tipo desses seqüestros-relâmpago. O cara aborda um

veículo — logicamente eles devem ter essas informações, pela seqüência de

roteiros das próprias distribuidoras — e levam. O que ele levar, ele desaparece com

aquilo. Felizmente, tão desaparecendo só com a mercadoria. Os veículos são

abandonados, as vidas humanas dos condutores são preservadas...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor conhece...
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O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - ...mas eu diria que, num mercado de

dez...vamos dizer, 10 bilhões de reais, no ano passado...O senhor veja só, isso é

uma suposição. Isso deve estar aí em torno de quê? De 1 a 2% desse volume,

embora, quando ele concentra, aparece como um grande volume.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Agora, esse medicamento

roubado, ele foi consumido por alguém. Ele virou mercadoria comercializada.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Logicamente. A gente não tem a

pretensão de dizer que a pessoa rouba, pra jogar no ralo, mas infelizmente não

temos notícia de onde ele tá chegando. Nós gostaríamos, realmente...nós inclusive

promovemos e já tivemos inclusive dentro da entidade contato com empresas de

segurança, que tá implantando sistemas diferentes desses rastreamentos.

Infelizmente, estão implantando inicialmente só na Grande São Paulo, porque é a

maior concentração de volume e de interesses comerciais deles, mas a intenção

nossa é, a partir do momento que for disponibilizado e que o distribuidor tiver

condições de suporte pra poder arcar com isso, logicamente nós vamos empregar.

Nós temos todo o interesse realmente que a medicação seja...a coisa feita de uma

forma conforme. Laboratório e distribuidor ou laboratório e farmácia, (ininteligível)

farmácia, mas nunca...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor tá no setor, mas

não é ligado diretamente ao setor. O senhor é um executivo.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Nós acabamos de discutir

aqui cartel de laboratórios, cartel de distribuidoras, cartel de redes. O que precisa

ser feito, para melhorar a possibilidade de uma grande parcela da população, que

não tem acesso nenhum a medicamento ter acesso a medicamento? O que precisa

mudar nesse balaio todo?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, eu acho que precisa melhorar a

renda do povo, em primeiro lugar, tá certo? O senhor veja, por exemplo, só pra

citar: nós temos um mercado de 5 bilhões e 746 milhões de dólares o ano passado,

enquanto os Estados Unidos têm um mercado de 100 bilhões de dólares. Isso

seguramente em torno de dezessete a dezoito vezes mais. Eles não têm três vezes

mais a população do País. Então, como é que se justifica? Deve ser pelo poder

aquisitivo.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor já ouviu falar em

BO?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Ouvi, conheço o termo BO. Não

conheço...aquele termo que apareceu aqui, eu ouvi aqui, acho que foi colocado de

uma forma infeliz. Pra nós, dentro do ramo, o BO sempre foi o diminutivo ou a

forma sincopada de bonificado, da mesma forma que é a forma sincopada de

Boletim de Ocorrência. É BO, é um produto bonificado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E quais são os laboratórios

que trabalham com os BOs?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Olha, pra eu dizer pro senhor,

nominar o laboratório de BOs...eu passei ao Sr. Relator ad hoc aqui a situação da

associação que congrega a maioria dos distribuidores desses laboratórios. E eu

acho que eles têm mais informações, pra poder passar efetivamente pros senhores

do que nós pudéssemos...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu quero ver...o senhor deu

uma relação pra ele? Lê pra mim a relação.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, não, não dei relação. Dei o

nome da entidade, como a nossa, que congrega os distribuidores...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual é a entidade, então?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - ABRADILAN — Associação Brasileira

dos Distribuidores de Laboratórios Nacionais. Isso não quer dizer que de todos os

laboratórios nacionais, da mesma forma que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - É esse que tem os BOs?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Eles trabalham com laboratórios

nacionais, BOs, similares, até genéricos também, porque o mercado é livre. A

pessoa compra de acordo com a necessidade dele e a possibilidade dele de

comercializar, e o laboratório vende de acordo com suas condições também

comerciais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Dá pro senhor repetir o nome

da entidade?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - É ABRADILAN — Associação

Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios Nacionais. Eles congregam...Como eu

falei, a distribuição é um pouco segmentada. Então, esse pessoal, pela

característica de trabalho, de visita, assim, mais demorada, de uma entrega mais
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também demorada, de uma visita, ao invés de ser diária, como a das maiores

distribuidoras, ela é feita a cada três semanas, ou a cada quinzena, ou a cada mês.

Então, tem característica bem diferenciada. É um trabalho...não é aquele produto

que chega lá e a pessoa tá esperando um vendedor pra comprar, tá certo?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Paulo, quanto o senhor

recolheu de ICM o ano passado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - No ano passado, eu recolhi mais ou

menos 100 milhões.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Especificamente na filial de

Goiás, quanto o senhor recolheu, na matriz de Goiás?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mais ou menos 20 milhões.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Vinte milhões?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - No ano, né?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Vinte milhões, no ano

passado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - ICMS?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - É.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Vinte milhões, estaduais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas o senhor não tem uma

TARE, com o Governo de Goiás, que o senhor é obrigado a recolher, no mínimo,

27,5 milhões no ano passado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - O senhor tá falando no ano de 99?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - É.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, no ano de 99, eu

recolhi...Esse termo de acordo era de 97/98, 41 milhões. Eu recolhi 41 e pouco.

Passou até. Em 99, o Governo deu só pra um ano, que o comprometimento é 21

milhões. Esse...97/98, o termo de acordo é pra 41 milhões em dois anos. Pagamos.

E pra esse ano, até novembro, é 21 milhões, e estamos cumprindo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, na verdade...qual foi o

ganho que a matriz da Panarello teve com esse regime especial, em Goiás?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, na verdade, o incentivo fiscal

que Goiás dá, como outros Estados dão, não é...não é o motivo da empresa estar

comprando por Goiás. O motivo de Goiás é que a empresa nasceu lá,
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logisticamente as decisões de compra vão lá, nós compramos a mercadoria pra

Goiás, conseguimos deflacionar ela, pra atender só as demandas das filiais. Com

isso, nós não precisamos estocar grandes volumes de estoques, mensal.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas se o senhor ganha 2%

nessa operação por Goiás e o senhor disse que o percentual de lucro final é uma

importância pequena, se o senhor desprezar esses 2%, o senhor passa a diminuir

bastante o seu lucro.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, Excelência. Esses 2% é muito

importante.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E em São Paulo, o senhor

tem algum benefício desse tipo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Aqui em Goiás, o senhor

sabe quais são as outras distribuidoras que têm esse mesmo tipo de tarifa

especial?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Tem a Rey Drogas Distribuidora, a

Unidrogas Distribuidora. As que eu lembro, tá? Mas eu acho que todas têm.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Martins Peixoto tem?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Martins Peixoto tem também.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Drogafarma tem?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Drogafarma, Excelência? Drogafarma

eu não tenho...não lembro agora, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Multidrogas tem?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Multidrogas? Também não tenho

conhecimento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Santa Marta tem? Ou Santa

Maria?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Santa Marta não é distribuidora, é

uma rede de farmácia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas ela tá como distribuidora

na relação da Secretaria de Fazenda de Goiás.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas ela é uma rede, não é

distribuidora.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, ela tem, como rede, o

mesmo tratamento que vocês têm como distribuidora?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Aí não é do meu conhecimento,

Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Esse Termo de Acordo 047,

ele tem um anexo que tem a relação dessas empresas. Esse Termo 047 é um

regime especial do senhor, da sua empresa, com o Governo de Goiás.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim. Então, mas nesse termo de

acordo...das empresas que têm esse termo de acordo eu não lembraria todas,

mas...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Tá aqui a relação das

empresas que têm regime especial, entre elas essas que eu citei.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Então, elas devem ter, devem

ter...regime especial elas têm todas, sim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E por que, em São Paulo, o

senhor não consegue esse tipo de regime?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, São Paulo, São

Paulo...Na verdade, Excelência, o sistema de medicamento no Brasil, exceto São

Paulo, todos os Estados (ininteligível) o ICM é retido. Só o Estado de São Paulo

que renunciou, na época, à substituição tributária. Agora...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas em São Paulo o senhor

não tem esse crédito de 2%?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho, não tenho, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E esse crédito é importante

pro...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Muito importante, muito importante.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E por que que a fiscalização

de São Paulo acusa o senhor de comprar mercadoria com destino de Goiás e, na

verdade, ser mercadoria pra São Paulo?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, todas as mercadorias que

nós compramos da indústria, a indústria que é responsável pela entrega, pela

transportadora que ela contrata e ela vai até Goiás. De Goiás, nós pegamos a

mercadoria e repartimos pras filiais, pra atender todas as demandas, de todas as

filiais nossas.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, a compra é toda

centralizada aqui em Goiás?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Em Goiás.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Pra aproveitar desse, desse

incentivo.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Na verdade, não é todos os

laboratórios não, Excelência. É só, mais ou menos, uns 50% de laboratórios que

aceitam vender por Goiás. Os demais vendem para...cada filial compra o seu.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Por que que o laboratório não

aceita vender pra Goiás?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eles...num sistema de...no sistema

deles eles, eles não querem vender pra Goiás. Parte dos laboratórios não vendem

pra Goiás.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E qual a razão que eles

alegam de não querer vender pra Goiás, se o senhor é o maior distribuidor hoje?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Olha, eles alegam que é o sistema

deles, é a política deles trabalharem, por isso é que eles não vendem pra Goiás.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas se o senhor é o maior

distribuidor, como o laboratório pode-se negar a vender pro senhor, sendo pra

Goiás? Vou concluir, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, eu não sou o maior

distribuidor. Todos...existem muitos grandes distribuidores. E, na verdade, eu não

tenho muita força assim com a indústria, não, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Se o senhor é o distribuidor,

e o senhor acabou de dizer que faturou 1,5 bilhão, ano passado, tem uma previsão

de faturamento pra esse ano de 2 bilhões, no mercado de 10 bilhões, o senhor é o

maior distribuidor.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Sim, com certeza, mas eu não

tenho...não tenho forças junto a nenhum laboratório, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Quem tem força, então?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não sei, Excelência, nossa empresa

não tem força, não. Ela é uma distribuidora normal, que compra, distribui e tem que

seguir as normas normais de uma...logística de distribuição. E, se nós não

conseguirmos ser um bom distribuidor, também não...não temos preferência.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual o seu estoque em 31 de

dezembro de 99?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Poderia...não tenho esse número

agora, mas poderia passar...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, esse é o estoque de

balanço. Trinta e um de dezembro. Não estou pedindo estoque de hoje: estoque de

31 de dezembro de 99.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Eu não me lembro  agora, Excelência.

Pra não dar um valor, às vezes, que não tenho de cabeça...posso informar pra

V.Exa. o valor do...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, não precisa informar,

não. Aproximadamente, qual é a média do seu estoque?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - A média do estoque mensal é 150,

170. Depende do mês.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Cento e cinqüenta, cento e

setenta o quê?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Milhões...E eu vendo também e faço

o giro dessa mercadoria. Porque tenho produtos que eu tenho pra 30 dias, pra 40

dias, pra 20 dias. Alguns que a demanda cai...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Esse estoque de 150, 170

milhões, é o conjunto de todas as...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Todas as filiais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Todas as filiais?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Todas as filiais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E onde tá a maior parte

desse estoque? Em Goiânia ou nas demais cidades?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Goiânia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Goiânia? Isso em razão

desse acordo que o senhor tem com a Secretaria da Fazenda?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Exatamente, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor não tem problemas

com a Secretaria da Fazenda em Goiás?
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O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Normal. Problema, não temos. Nós

somos tratados em Goiás como qualquer outro contribuinte.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Se o senhor arrecada o que o

senhor falou, o senhor não...não pode ser considerado qualquer outro contribuinte.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Mas, Excelência, no termo de acordo,

ele é claro: se eu não crescer ICMS e não cumprir com esse valor mínimo de

arrecadação, o crédito (ininteligível), eu sou obrigado a devolver tudo, com correção

monetária e juro.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, já vou

concluir, só uma última pergunta: por que que a sua empresa não faz seguro contra

mercadoria roubada?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, na visão da nossa

empresa, o custo/seguro é muito alto. Porque o problema do seguro não é só a

apólice. As companhias de seguro elas exigem que os, que a empresa tenha...

terceirizam outras empresas de segurança, de escolta, de rastreamento...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor não faz seguro por

opção. Mas o senhor tem...o senhor tem recebido proposta de seguro ou de

seguradoras?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Só...proposta de seguradoras, como

não tínhamos procurado, mas muita...As seguradoras, na verdade...existem poucas

seguradoras que querem fazer seguro de cargas.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas o senhor disse que tem

tantas exigências. Como o senhor sabe que têm as exigências? O senhor recebe

proposta das seguradoras?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Na verdade, nós não...não temos...

interessado procurar seguradoras. Mas as seguradoras, elas não faz muita questão

de fazer seguro de carga pra nenhuma distribuidora do Brasil.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas se o senhor não faz

seguro e não procura a seguradora, como o senhor sabe que a seguradora faz

tantas exigências e que o senhor não se interessa por...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não. Porque eu tenho conhecimento,

Excelência, que as seguradoras têm um custo. A carga que eles garantem,

também, existe um valor...o caminhão não pode viajar com valores acima de 200
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mil, que eles só garantem a duzentos, mais ou menos assim. Então, é por esse, por

esse motivo que...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Última pergunta: onde o

senhor acha que vai o medicamento roubado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho conhecimento, Excelência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Jogado fora, perdido...

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Não tenho conhecimento, Excelência.

Se eu tivesse conhecimento, seria o primeiro a denunciar, porque nós somos

vítimas também do roubo de carga.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Eu tenho

uma informação e duas perguntas. A informação é ao Deputado Fontana. Não há

requerimento de S.Exa. Há um requerimento do Deputado Márcio Matos nesse

sentido. Mas esse requerimento eu não pus ainda em votação porque há uma

reclamação da Comissão de que nós estamos convocando pessoas que se poderia

resolver sem convocação. E eu tenho um ofício de 11 de fevereiro, do Dr. João

Moreira, Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pedindo informações,

ainda não respondido. Eu vou cobrar de S.Exa. Recebidas as informações, nós

vamos julgar o requerimento, se é conveniente ou não. Eu quero dar uma

informação pra V.Exa., não sei o que V.Exa. deseja, mas essa é uma decisão que

vou tomar...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Só queria, Presidente,

insistir...pra reflexão posterior de V.Exa. da importância de nós...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...a importância, nobre

Deputado, é esse senhor responder...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - ... votarmos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Se ele, num mês, não

encontrou tempo pra responder...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Presidente, se o senhor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...ele não está

interessado na contribuição.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - ...se o senhor não me conceder

a palavra, eu...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou conceder a

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - ...eu faria o apelo que tenho a

fazer democraticamente a V.Exa. Eu entendo que esta denúncia ela é bastante

sólida e importante e tenho certeza que a nossa CPI vai encontrar informações

muito importantes, trazendo essas pessoas, pra deporem na CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nobre Deputado...

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Quero, então, apelar a V.Exa.

que, num outro momento, evidentemente, coloque esse requerimento em discussão

e votação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não vou colocar esse

requerimento em votação ainda, enquanto esse senhor não responder ou dizer

porque, ou ele se pronunciar. A Comissão...ele...está sendo uma desconsideração

para com esta CPI. E espero que V.Exa. levante o assunto numa época apropriada,

e discutiremos. V.Exa. tem toda a razão de levantar. Mas...o Presidente cumpriu o

dever, se dirigiu a esta...a esta sociedade, pedindo informações. E até aqui eu devo

dizer: não houve cooperação de S.Exa. Quero, aliás, denunciar: não está

cooperando, de forma que o assunto, pelo menos pro Dr. Moreira, não deve ter a

importância que V.Exa. atribui. Mas na oportunidade vou colocar o requerimento em

discussão, com essas informações.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - O último apelo, então,

Presidente: que se reitere esses pedidos de informações à sociedade...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Já, já informei que vou

fazê-lo.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - ...talvez até tenha-se extraviado

no meio do caminho, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Já está decidido,

Deputado. Doutor Panarello, queria o seguinte: esclarecer um assunto que

foi...V.Exa. disse que não havia necessidade de acompanhar, nas notas fiscais, os

lotes. Eu acho que acompanhar o número dos lotes é uma providência formidável,

pra identificar os roubos e poder comunicar à Agência de Vigilância, às farmácias,

que não comprem aquela coisa roubada. O decreto-lei, o decreto não, a Portaria

802, de 8 de outubro, estabelece no art. 13: "As empresas autorizadas como

distribuidoras têm o dever de: X - somente efetuar as transações comerciais através
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de nota fiscal, que conterá obrigatoriamente o número dos lotes dos produtos

farmacêuticos". Depois diz, lá adiante, realmente, no item, no §1º: "na

impossibilidade do cumprimento do item X do art. 13 deste regulamento, as

empresas poderão usar impressão do sistema jato de tinta ou, então" — parece que

é seu caso — "acrescentar ao cartucho, embalagem secundária, uma etiqueta

autocolante, autodestrutiva, contendo o logotipo da empresa distribuidora e sua

identificação". Se V.Exa. dirige uma empresa...e essa pergunta também é pra

V.Exa. Dirige uma empresa que é considerada a maior empresa, por que que

V.Exa. usa uma coisa que facilita o roubo e dificulta a identificação da carga

roubada? Se V.Exa. é tão organizado, tão estruturado?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a única solução pra uma

distribuidora que vende 5, 6 mil itens, em média, era que a indústria colocasse o

lote no controle de barra, para as distribuidoras conseguirem pôr um lote

efetivamente na nota. Porque a mão-de-obra de colocar...o lote na nota fiscal, sem

o lote no código de barra...é muito difícil, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas como vai se

descobrir se um produto é de má qualidade ou é roubado, sem essa nota? V.Exa.

disse que é ruim. Então, essa portaria toda é inútil. Porque se V.Exa., que tem uma

empresa desse porte, não é capaz de fazer isso, nenhuma outra o fará. Então, isso

é inútil.

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência...a indústria, ela já deve

estar praticando...Se ela começar a colocar o lote no código de barra, a dificuldade

de colocar ao lado da nota, por sistema da leitura ótica, ela seria possível. Mas

mesmo essa lei, Excelência, o sistema de controle interno, com o próprio selo, há

um controle muito grande do produto aonde a farmácia adquiriu. Hoje, em todas

farmácias, se consegue detectar da onde ele comprou, facilmente. Porque nenhum

medicamento, hoje, na farmácia, não pode ser vendido sem o devido selo da onde

ele comprou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas...é possível

arrumar notas frias, é possível que haja distribuidoras frias, que vendam esse lote

impugnado, roubado. Quer dizer, uma farmácia pode — eu não tô defendendo a

farmácia — ela pode receber uma nota fiscal de uma distribuidora que esteja

comprando o seu produto roubado ou, então, o senhor tá vendendo. Quer dizer, se

não houver identificação do lote é inteiramente impossível não controlar isso. Quer
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dizer, eu queria estranhar que V.Exas. não colaborem isso e nem V.Exa., nem o

Presidente manifestaram nenhuma preocupação aqui com a concorrência desleal

do roubo, com a identificação dos receptadores, com a eliminação dessa

concorrência. Quer dizer, os senhores ignoram olimpicamente o roubo de

medicamentos, que é tão importante. O senhor nem mais faz seguro, faz uma

empresa e tal...os caminhões pequenos o senhor não faz, não sei por que razão.

Se o senhor tem nos grandes um sistema de controle, por que não tem nos

pequenos? Por que não vale a pena? É preferível deixar ser roubado? Como é que

o senhor deixa ser roubado num e não deixa nos outros?

O SR. PAULO PANARELLO NETTO - Excelência, a nossa empresa

movimenta diariamente quatrocentos veículos de entrega. Dos quatrocentos

veículos de entrega, por semana, às vezes, acontece uma Kombi ou duas que

rouba. Dos 480 veículos que roda diariamente. Então, nosso roubo semanal é dos

quatrocentos veículos que rodam por semana; dois mil carro viajando, uma, dois,

três ocorrências por semana, de valores pequenos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Que tal se a gente

fizesse uma lei aqui, fazendo com que essas empresas que se deixam roubar assim

não tivessem...já que V.Exa. consegue, quando quer, quando quer, e a pergunta é

pra V.Exa. também, quando quer, V.Exa. consegue não ser roubado, tanto é que

despreza os seguros. Se a gente fizesse uma lei que as empresas que se deixem

roubar bastante perdessem a condição do registro de distribuidoras, o que que os

senhores achariam sobre isso?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Bom, Excelência, o aspecto...quando

foi editada a Portaria 802, na época, essa situação que o Seu Paulo colocou, tem

uma empresa que disponibiliza esse código de barra. E foi conversado com o Dr.

Vecina. Até eu fiquei surpreso dele dizer que foi, porque isso foi uma negociação

feita com ele temporária, até que essa empresa chamada EAM, que é a que cuida

de códigos de barras a nível mundial, ela parece que tá disponibilizando já pra esse

ano...criar um sistema, vamos dizer, um subcódigo de barra...hoje se usa o código

13, que é esse código que a gente conhece em todos os produtos. E iria ter um

código, parece, se não me engano, RS 14 ou 15, que aí ele ia dar

condições...porque o senhor veja: o distribuidor, ele é o maior interessado em não

ser roubado. O grande problema é que, principalmente nessas separações

automatizadas, ele corre o risco. Vamos pegar hipoteticamente. Temos três
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celulares: dois de um código, outro de outro. Ele tá no escaninho. A pessoa pede

três, entra dois de um código e um de outro. Aí vai registrar o primeiro código.

Numa fiscalização, vamos supor aqui, numa batida da fiscalização de sempre,

chega lá, fala: "Opa, esse código aqui é fajuto". Quer dizer, na verdade, ele não é.

O produto é verdadeiro, mas escapou por quê? Se tivesse a leitora do código de

barra...O senhor veja que isso facilita, a gente vê hoje em todo segmento. Quando a

gente passa no supermercado, a gente lembra do tempo de bater; e quando passa

o código de barra, a rapidez que a gente passa pelos check outs. Então, eu acho

que assim que for disponibilizado, o distribuidor é o maior interessado, porque esse

aspecto, quando o senhor diz pra ele aí, por exemplo...por que que ele pode evitar

que é roubado e pode evitar que não? O senhor imagina uma carreta, por exemplo,

saindo aqui de Brasília e indo lá pra São Paulo. É...se ele tem um...qualquer um

desses identificadores aí de...de acompanhamento, de rastreamento, se a

bandidagem começar a organizar, se ele simplesmente substituir o cavalo e sumir

com a carreta, a mercadoria toda some, não adiantou nada. O cara recupera a

carreta, mas não recupera a mercadoria. E até a mercadoria roubada, quando ela

chega eventualmente numa farmácia ou numa distribuidora, como se suspeita, ela

eventualmente...ela chegou pelo aspecto ilegal pelo lado tributário, mas pelo lado

da qualidade é o mesmo medicamento. Então, a população não seria prejudicada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Bom, V.Exa...V.Exa.

acha que o ladrão dá um tratamento adequado...

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Não, não acho. Pelo contrário. Eu

nem acho porque não sei o modus operandi deles, mas...porém, a distribuição

está só esperando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nem desconfia?

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - ...e essa alternativa aí de colocar o

inkjet ou colocar a etiqueta, ela é justamente esperando esse código, porque assim

que ele entrar, o senhor pode ter certeza que todos vão fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas ele tá falando

em...não tá falando de código, tá falando em lotes. Tá falando em lote.

O SR. JORGE FROES DE AGUILAR - Sim. Só...Exato. Não, quando eu digo

código é lote. Quando...existe uma Portaria 2.814 também que exige o

rastreamento. Então, mesmo essa mercadoria não constando na nota,

internamente, no sistema das distribuidoras ele sabe exatamente pra onde foi
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faturada a mercadoria. Isso é uma obrigação que cada um tem pela...pela Portaria

2.814 combinada com a 802.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. deseja falar

sobre o que eu acabei de perguntar? (Pausa.) Não? Eu só...eu só queria era dizer o

seguinte: eu estranho muito...nós os trouxemos aqui, pra cooperar conosco, e eu

lhes agradeço o depoimento. Mas pela primeira vez eu vou dizer: me parece

olimpicamente que os senhores ignoram uma realidade dura que acontece, muito

roubo, muita coisa que acontece no País. E acho que V.Exas. deveriam ser os

maiores interessados. Eu acho que essa CPI vai se pronunciar sobre isso e

seguramente nós vamos voltar a ouvir mais pessoas e trazer informações de outros

órgãos de segurança do País. E aí nós vamos ver se realmente há toda essa

inocência, porque nós gostaríamos de ter de V.Exas. a contribuição, pra que nós

adotássemos medidas, pra eliminar o roubo. E eu saio convencido aqui hoje que

V.Exas., nesse ponto, me desculpem, trouxeram aqui empresa, organização,

eficiência, mas quanto a roubo, que pudéssemos acabar com o roubo, me parece

que V.Exas. ficaram devendo a essa Comissão. Esse é o meu juízo pessoal. A

nós...vamos ter uma reunião amanhã, para ouvir aqui o Dr. George Alleyne, Diretor

da Organização Pan-Americana de Saúde, e também pra ouvir o relatório daquela

Comissão que fez aquela diligência em Curitiba, onde seguramente teremos alguns

dados interessantes do trabalho daqueles Srs. Deputados, cujo um dos

representantes se encontra aqui, Deputado Caropreso. Não havendo mais nada a

fazer...a tratar, agradeço a presença de todos, dos depoentes e considero

encerrada essa reunião. Obrigado. Ah! Eu quero dizer que tô recebendo aqui a

defesa da empresa Panarello a respeito da...daqueles documentos que recebemos

da Receita Federal, onde ela é autuada por infrações, segundo a Receita, à

tributação nacional. Muito obrigado a V.Exa.
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