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

regimental, declaro abertos os trabalhos da trigésima reunião desta Comissão.

Antes de entrar na Ordem do Dia, quero avisar aos Srs. Deputados que eu havia

me agendado para fazer uma reunião reservada com os Srs. Deputados por uma

hora antes de começarmos esse depoimento. Todavia, como é notório se

encontram poucos Parlamentares aqui, o objetivo da minha fala aos Srs. Deputados

e da vontade de ouvi-los fica por inteiro frustrada, porque eu faria com um grupo

diminuto de Deputados. De forma que eu vou agendar um outro dia, mais

oportunamente, para que eu possa ter esta conversa com os Srs. Deputados de

caráter reservado, como, aliás, alguns já pediram, e até por escrito, para a gente

poder discutir alguns problemas desta Comissão e também não só alguns

problemas como as grandes soluções que esta Comissão já está participando na

solução dos problemas de medicamentos do País. Tenho a certeza de que todos

nós contaremos com a colaboração de cada um: eu com a dos senhores, os

senhores com a minha, o Relator com a dos senhores, os senhores com a do

Relator, e nós haveremos de chegar ao fim com sucesso. De forma que, fazendo

esse intróito, declarando esta intenção destas providências, eu quero dar seqüência

à Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - V.Exa. me permite, para um

esclarecimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

um pequeno esclarecimento, com toda a tranqüilidade, mas por respeito à

Comissão, em relação a uma notícia que sai hoje no Jornal da Câmara, referente a

um discurso do eminente Deputado Alceu Collares. E quando se refere a este

Relator S.Exa. diz que a relatoria estaria, de uma forma não transparente,

sonegando informações e documentos à CPI. Eu, caso não tenha sido claro na

resposta que dei ontem, até me penitencio da falta de clareza, porque eu sei que o

Deputado Alceu Collares certamente fez esta imputação pela forma, talvez, como

entendeu ou como... Faltou-me clareza na exposição. Aqui está presente, além do

Presidente, que é o responsável pela área administrativa, o Secretário da

Comissão, Sr. Valdivino. Ambos, principalmente o Secretário, podem dar, como já

me deu pessoalmente, o depoimento de que como Relator não tirei um documento
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sequer da Secretaria para sonegar informação aos colegas. O que eu tenho feito,

para ficar bem claro, é o seguinte: eu tiro cópia, tiro não, mando tirar cópias,

distribuo com os meus assessores, tem um deles aqui presente, que todos os dias

vão colocando informações no computador para auxiliar nessa tarefa que, todos

sabem, dificílima de elaboração de um histórico e de um voto no final. Então, eu

acredito que o Deputado Alceu Collares pode até ter prestado um serviço a esta

Comissão, embora um serviço pela via de uma insinuação sobre o meu

comportamento, mas que tenho certeza não foi feita em caráter doloso, mas talvez

por não ter sido eu suficientemente claro, dizer que estava faltando a transparência.

Aqui tudo é absolutamente transparente. Todos os documentos estão no poder da

Presidência, que é quem gere a ação administrativa da CPI, e estão no poder do

Secretário da CPI, que tem conhecimento que nenhum documento foi sonegado. E

todos os documentos estão à disposição dos Srs. Deputados até para fiscalização,

para cruzamentos, para conclusões. Apenas o Relator, repito, recolhe cópias para

trabalhar com a Comissão de Consultores da Câmara dos Deputados. E, quanto ao

meu relatório, embora eu não possa fazê-lo a conta-gotas nem por etapa, porque

senão eu ia gerar tumulto, mas eu tenho um compromisso, uma metodologia, que

aproveito o ensejo para dar conhecimento à Comissão, metodologia que usei em

outras situações muito mais polêmicas, como foi, por exemplo, a Lei de Patentes.

Aqui está presente o Dr. Nelson Brasil, que nos opusemos muito — ele é da

ALANAC — naquela época, com relação à Lei de Patentes. E hoje ele me dizia que

a Deputada Irma Passoni chegou a chorar no microfone, e eu recordei, quando teve

que aceitar uma colocação sobre microorganismo, que ela não concordava, mas

que fez justiça ao esforço do Relator. Passamos mais de doze horas discutindo com

todos os partidos o texto da lei no sentido de encontrarmos soluções. O que foi

possível acolher o Relator acolheu, o que não foi possível foi para o voto, com o

Relator deixando a questão em aberto. E aprovamos uma Lei de Patentes como

aquela por consenso, uma das maiores vitórias parlamentares deste Parlamento,

duas vezes. E o Dr. Nelson Brasil, que é uma figura insuspeita da ALANAC, está

aqui para dar o testemunho. É evidente que eu não estou esperando que o relatório

desta CPI possa ter o mesmo destino de consenso, mas a obrigação que eu

assumo com a Comissão é de antes de apresentá-lo me reunir com os Deputados,

dar conhecimento do texto, tentar ajustar o que for possível e dar condições a quem

se opuser de fazer voto em separado, de pedir destaque, porque, pela minha

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

2



formação e pelos compromissos que eu tenho com o meu partido, muita coisa que

eu possa aceitar por acordo não posso ter iniciativa de fazê-lo. Isso é uma visão

pragmática da ação parlamentar. Então, isto eu me comprometo a discutir na hora

própria, com tempo, para que ninguém seja surpreendido e possa naturalmente

alterar ou rejeitar. Agora, é fundamental, e é o ensejo, Sr. Presidente, eu faço um

apelo em nome dos próprios trabalhos da CPI, que a gente não crie um clima de

guerra aqui dentro, que haja um respeito recíproco. Cada um pensa da maneira que

o seu ideário político, a sua forma de ver lhe orienta, e, quem discorda, discorda no

voto, no parecer, na indicação. Porque, dessa forma, nós chegaremos ao grande

objetivo, que creio que é de todos nós, que é uma investigação séria para dar

conseqüência à iniciativa do Deputado Nelson Marchezan, que lutou bravamente

para a aprovação desta CPI, vem conduzindo a CPI com equilíbrio, com isenção. E,

de minha parte, eu tenho feito o que é possível. Estou à disposição para dar todas

as informações necessárias, estou à disposição para o diálogo, para a transigência,

e que eu espero sejam as armas usadas de agora por diante nesta CPI. E com a

certeza de que ela é transparente, será e nunca deixou de ser, porque os

documentos que chegaram aqui e que vão chegar estão à disposição dos colegas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

V.Exa.  palavra.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Agradeço. Apenas para fazer

um registro. Não é a primeira vez que o Deputado Ney Lopes faz referência a uma

suposta unanimidade numa determinada votação ou reunião da Lei de Patentes.

Entre a primeira vez e a segunda, eu já tive algumas oportunidades que eu trouxe

aqui toda a documentação onde eu tinha a votação do PT, PDT, PCdoB, PSB, entre

outros partidos. E, portanto, o registro que eu quero fazer é que eu não estava no

Congresso nessa época, não conheço todos os momentos daquele debate, mas eu

queria registrar que nós discordamos da Lei de Patentes, nós apresentamos

destaques, fomos derrotados, e até porque esse não é o debate, mas é para que

não fique a idéia de que a Lei de Patentes foi uma unanimidade na Casa. Eu estou

falando isso, Sr. Relator, da maneira mais respeitosa, só para registrar, porque é

altamente incomodativo para nós, visto que, se nós pegarmos o dia da votação da
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lei, o PT votou contra. Os destaques que apresentamos, não sei quantos perdemos,

se até ganhamos alguns...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não foi votado nenhum destaque. Eu

trarei o documento. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, mas eu digo assim, num

momento adequado, então, para que a gente pudesse esclarecer isso.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu quero apenas, Sr. Presidente, me

permita?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Complementando, eu invoquei o

depoimento do doutor, que evidente não vai dar aqui, mas está presente o Dr.

Nelson Brasil, da ALANAC, eu tenho o documento assinado pelo PT, pelo PDT. É

evidente que tiveram muitos destaques, muitas emendas, acomodamos muita

coisa. Foi feito um acordo, não foi submissão. Ninguém ganhou, nem ninguém

perdeu. Quem ganhou foi o Congresso pela sua capacidade de compor. Eu não

quero dizer com isso que o partido de V.Exa. e outros não tenham tido posições

discordantes, mas sentaram à mesa exaustivamente, e nós chegamos a um texto

consensual. Só isso que eu quero dizer. Eu tenho o documento.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Diálogo, nós sempre estaremos

à disposição.

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

gostaria...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, pela ordem.

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

Deputado Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, a imprensa

noticiou ontem, e hoje está noticiando também, que na cidade de Curitiba, no

Paraná, uma farmácia, ou mais de uma farmácia, foi descoberta lá pela polícia com

medicamentos roubados, medicamentos falsificados, e foi noticiado à larga.

Parece-me prudente, Sr. Presidente, que esta Comissão designe um ou dois

Deputados do Paraná — aqui nós temos acho que no mínimo dois do Paraná —

para uma diligência lá naquela cidade a fim de apurar o que realmente aconteceu

com relação a esta questão de furto de medicamentos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu estou inteiramente

de acordo e creio que a Comissão... Peço apenas que V.Exa. formalize, entendeu?

E até indique os Deputados que possam fazer isso, porque é importante que faça.

Do contrário, eu faria uma diligência, um pedido de informações escrita, em nome

da Comissão, à autoridade competente lá para nos informar. Mas essa diligência

seria ótima. Eu quero até que a assessoria tente localizar os Deputados do Paraná,

no mínimo o Deputado Márcio e o Iris Simões, Deputado Iris Simões.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O Rosenmann.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Rosenmann é

suplente. Quer dizer, a gente podia designar os três, inclusive. Eu peço que tente

localizar os Deputados e dizer que precisamos conversar com eles, entendeu? Se

eles possam estar aqui... Certamente estarão daqui a pouco. Eu gostaria, a

propósito do que foi dito, em primeiro lugar, de dizer, ou unicamente, que todos os

documentos que chegam à Comissão — e esse acho que foi o mal-entendido —,

todos os documentos, só excluídos disso os que têm caráter sigiloso e confidencial,

que estes eu tenho notificado aos Deputados que se encontram à disposição para

consulta. Mas todos os outros estão sendo distribuídos a todos os senhores

Parlamentares, de tal forma que toda a correspondência está certa. Há outras

coisas no campo administrativo desta Comissão que oportunamente nós

haveremos de discutir, que estão sendo estruturadas. Estando presente o

depoente, nós vamos dar início à nossa Ordem do Dia, convidando para que tome

assento à mesa o Dr. Fernando de Castro Marques, Presidente da Associação dos

Laboratórios Nacionais, ALANAC. Como de praxe, o nosso depoente terá vinte

minutos. E após a sua exposição — se for necessário a gente pode prorrogar

alguns minutos — e após os Srs. Deputados terão direito a interpelá-lo. Tenho a

honra, então, de conceder a palavra por vinte minutos ao Dr. Fernando de Castro

Marques, Presidente da ALANAC.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Bom-dia a todos. Eu queria

parabenizar o Presidente da Comissão, o Relator e os demais membros que

compõem esta Comissão, pela iniciativa tomada, e que tenho certeza que vai ser

muito importante pros rumos da indústria farmacêutica, de uma política de

medicamentos e de apoio aos produtos genéricos, alternativa tão importante para a

população brasileira. A indústria farmacêutica privada de capital nacional investe

praticamente 100% do seu faturamento no território brasileiro. Aqui tem seu
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patrimônio, constrói, pesquisa, desenvolve recursos humanos e participa do próprio

mercado. A ALANAC é a entidade que representa estas indústrias, e acompanha o

seu envolvimento gradual nos mercados externos, que se consolidam nos acordos

regionais, como MERCOSUL, mas almejam alcançar mercados maiores e os países

desenvolvidos. A indústria nacional está... estão instaladas e têm capacidade

produtiva para abastecer o mercado brasileiro, o qual, embora somente cerca de

50% da população tenha acesso, significando aproximadamente 70 milhões de

habitantes. São raros os países que contam com mercado real e potencial desta

natureza e abrangência. Essas indústrias possuem instalações industriais,

tecnologias avançadas, de modo que, na produção de medicamentos, competem

em igualdade com qualquer empresa do ramo, seja governamental ou

multinacional. A indústria...As condições para associar-se à indústria é que ela

tenha, junto à ALANAC, é que ela tenha certificado do Programa Nacional de

Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas — PNIFF, ou seja,

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, comprovando adequação de

suas instalações e equipamentos, tendo em vista o objetivo maior que é de

manutenção e melhoria da qualidade dos medicamentos produzidos. Seminários

tecnológicos. Cumprindo o objetivo de estabelecer os padrões de ética, dando

orientação e assistência técnico-consultiva aos associados, órgãos governamentais,

entidades de classe, organizações não-governamentais, a ALANAC promove

encontros técnicos entre os diversos segmentos do setor na busca da manutenção

do alto padrão de qualidade dos produtos fabricados pela indústria nacional,

conforme os três últimos realizados: QUALIMED, em 97, Simpósio de Qualidade de

Medicamentos. Estabilidade de medicamentos, informação e tecnologia. Seminário

Técnico BIOFAR-ALANAC. A ALANAC possui representantes e participa de grupos

de estudos e atividades de diversas entidades e órgãos governamentais. ABIQUIM,

Regras de Origem e Preços de Transferência; ABNT - Comitê Brasileiro de

Embalagem e Acondicionamento; ALCA — Área de Livre Comércio das Américas -

Fórum Empresarial das Américas; ALIFAR — Associação Latino-Americana da

Indústria Farmacêutica - Membro permanente e exercendo a Presidência (gestão

entre 99 e 2000); MERCOSUL - Comissão: Produtos para a Saúde - SGT 3 -

Normas Técnicas, hoje SGT 11, Saúde; OPAS/OMS - Harmonização da

Regulamentação Farmacêutica. MERCOSUL. A ALANAC apóia os acordos

comerciais regionais, a expansão do MERCOSUL a todos os Estados da América
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do Sul, visando a fortalecer as posições do bloco nas negociações com a

Comunidade Européia e com a Área de Livre Comércio das Américas — ALCA e os

demais blocos regionais. Anexos estão cópias das propostas da ALANAC e da

ABIFINA do último fórum, em relação aos Direitos de Propriedade Industrial, e

também da PHRMA, que revelam o nível das pressões das indústrias farmacêuticas

americanas sobre as indústrias nacionais, quanto à proteção de patentes. Política

de preços. A ALANAC apóia a liberação do controle com responsabilidade de

decisão cabendo a cada indústria perante os órgãos de acompanhamento junto à

sociedade. Medicamentos em supermercados. A ALANAC não reconhece a

existência de benefícios ao consumidor que justifiquem os riscos de abdicar dos

cuidados técnicos indispensáveis aos medicamentos. Fitoterápicos. As plantas

medicinais brasileiras são um patrimônio inestimável, e vêm sendo pirateadas por

grandes grupos internacionais, resultando em patentes que se utilizam do

conhecimento dos nossos povos indígenas e da cultura tradicional. Um exemplo

marcante é o da Espinheira Santa, patenteada no Japão e pesquisada pela antiga

Central de Medicamentos, com a contribuição do Prof. Elisaldo Carlini. A ALANAC

tem proposto um programa nacional que envolve e integra os Ministérios da

Agricultura, Ciência e Tecnologia, Saúde e Indústria e Comércio, para que o Brasil

possa realmente avançar e desenvolver o seu potencial nessa área tão importante,

que levou os Estados Unidos a não assinar a Convenção de Biodiversidade

realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Para tanto, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária precisa tratar do tema como uma política nacional, para que se alcance

patamares tecnológicos e produtivos que nos coloquem em nível de competitividade

com os maiores produtores mundiais, como a Alemanha e Itália. Sobre falsificação

de medicamento. A ALANAC posicionou-se claramente durante os episódios de

falsificação de medicamentos, dirigindo-se às autoridades e ao Poder Legislativo,

inclusive propondo ações para identificar e punir os criminosos, conforme

documento anexo. Dia 22 de abril de 98, à Secretaria de Vigilância Sanitária,

Ministério da Saúde, Dra. Marta Nóbrega, propondo criar uma rede de informação

para tal assunto; dia 25 de junho de 98, junto ao Ministro José Serra, propondo a

consolidação dos sistemas de controle; em 2 de julho de 98, tivemos, junto ao

Exmo. Sr. Ministro José Renan Vasconcelos Calheiros, propondo a criação de

delegacias especializadas e denunciando a prática de farmácias de manipulação de

rotular com o nome do produto industrializado o medicamento manipulado; em 15
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de julho de 98, junto à Secretaria de Vigilância Sanitária, Dra. Marta Nóbrega,

denunciando a falsificação de medicamentos em algumas farmácias de

manipulação. Somente depois de 90 dias da denúncia da ALANAC foi constatado

que a farmácia de manipulação — a tradicional Botica Veado d'Ouro — falsificava o

Androcur, em seu laboratório VEAFARM, conforme nota da Folha, de setembro de

98. A falsificação só pode ser impedida pela efetiva vigilância sanitária e é também

caso de polícia, pois envolve as indústrias legalmente habilitadas inspecionadas...

pois não envolve as indústrias legalmente habilitadas e inspecionadas no Brasil.

Patentes. Desde o início dos projetos, a ALANAC promoveu a identificação de 847

pipelines, e fez oposição a 74 pedidos, num total de 1.170 pipelines fabricados na

área farmacêutica, conforme o anexo. Foram identificados pipelines
(retroatividades) que ferem os direitos das indústrias nacionais, pois atingem

produtos/processos já utilizados no Brasil. Por exemplo, Extrato de Ginkgo Biloba,

Azitromicina, Granulados efervescentes, Lamivudina, Didanosina entre outros. A

informação tecnológica é levada permanentemente às empresas associadas para

orientá-las sobre desenvolvimento de seus produtos e possibilidades de utilização

do sistema patenteário. Por outro lado, a ALANAC monitora constantemente o INPI,

tendo questionado as incorreções das primeiras publicações de patentes/pipelines,

de forma a que toda a informação esteja disponível e correta. Pipelines/patentes já

concedidas, num total de 323. Exemplo dessas patentes já concedidas, cujos

produtos estão registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e

comercializados no País, estão nas tabelas "Comparativo de Preços de

Medicamentos no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte". Ou seja, o

"Brasileiro paga menos quando há similares nacionais", onde se comprova...

Patentes pipelines com oposição da ALANAC, num total de 74. A ALANAC

manifestou oposição a pedidos de patente pipeline de produtos conhecidos ou

comercializados no País ou no mundo e importantes para o tratamento de

infecções, AIDS, doenças crônicas como, por exemplo: azitromicina; eritropoietina;

didanosina; fanciclovir; lamivudina; simeticona associada; cápsulas de paracetemol;

eritromicina, granulados efervescentes entre outros. Patentes em andamento no

INIP, depositados entre janeiro de 1995 e maio de 1997: 2.172. Estas patentes,

cujos pedidos deveriam ter sido indeferidos, são de produtos de importância muito

grande: antibióticos, analgésicos, anti-retrovirais, anticancerígenos,

anti-hipertensivos, antiepilépticos, antiendêmico, fitoterápicos. A Lei de Patentes
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deve ser um instrumento de estímulo ao desenvolvimento do País e, nesse sentido,

os mecanismos de licenças compulsórias devem ser ampliados, inclusive em

relação à falta de produção local. A Medida Provisória nº 2.014-1 deve prever o

indeferimento das patentes de produtos e processos em andamento no INPI,

depositadas até 15 de maio de 1997 e que se referiam a produtos químicos,

farmacêuticos e alimentícios. A ALANAC publicou matéria no Correio Braziliense e

na Folha de S.Paulo, no dia 15/2, confirmando o apoio ao Sr. Presidente da

República, Ministro da Saúde nas negociações com os industriais norte-americanos,

quando da visita do Secretário de Comércio Exterior americano no Brasil. Os

Estados Unidos dão exemplo aos países em desenvolvimento quando exercem as

pressões em defesa dos interesses econômicos do seu país. Por outro lado, o

Presidente do INPI, Dr. Graça Aranha, em matéria de O Globo, do dia 22 de

fevereiro, afirma que 90% dos medicamentos produzidos hoje no Brasil estão em

domínio público, o que requer a imediata liberação desta relação, bem como dos

10% que estão sob proteção. A entidade das maiores indústrias farmacêuticas dos

Estados Unidos, as multinacionais norte-americanas, coloca os seus relatórios

sobre diferentes países da Internet, o seguinte, conforme comprovação em anexo.

A PHRMA reconhece que a Lei de Patentes no Brasil é forte, reclama da exigência

de produção local, do Decreto Presidencial sobre as licenças compulsórias e apóia

a realização de trabalhos com os membros do INPI. Entretanto, apesar de ser uma

lei forte, o Brasil incluiu em item que proíbe a importação indefinitivamente,

propondo, desta forma, que o produto patenteado seja industrializado no País.

Nossa indústria está particularmente preocupada com esse item e permanece

esperançosa que essa matéria seja rapidamente solucionada. A PHRMA também,

nós, da PHRMA, ou seja, eles se referem dessa forma também, acreditamos que o

próximo passo, adequada e efetiva implementação para complementar estas

medidas. Assim, nossas indústrias endossam ações de suporte nas áreas de

educação, treinamento e outras atividades dos funcionários do INPI. A PHRMA,

então, ela quer treinar os nossos funcionários do INPI, para defender os interesses

dela. O incremento da proteção patentária brasileira tornou-se um exemplo positivo

para o desenvolvimento dos países  na América Latina e para todos aqueles que

possuem inadequada proteção patentária. É o que eles comentam. Eu gostaria de

colocar algumas transparências, Sr. Presidente, sobre medicamentos patenteados

já no Brasil. (Pausa.) Bem, o que podemos observar é que os produtos patenteados
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eles estão custando mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos. Há um

exemplo aqui do Viagra, que, no Brasil, custa nove e sessenta e sete e nos Estados

Unidos sete e cinqüenta e três, entre outros. Temos aqui diversos casos, que estão

relacionados. É incrível a gente ver esses absurdos. E quando a gente lê na

imprensa que a população americana está indo pro Canadá comprar

medicamentos, que lá no Canadá custa mais barato do que nos Estados Unidos...

E, no entanto, aqui no Brasil, o brasileiro vai compensar ir para os Estados Unidos

comprar medicamento patenteado. Nós tivemos recentemente publicado na revista

Veja, sobre esse assunto. Podemos observar e confirmar aqui que o medicamento

Cataflan, que nos Estados Unidos custa 35 dólares, no Brasil custa seis. Por que

isso ocorre? Porque, no Brasil, temos os similares das indústrias nacionais, que têm

preços mais baratos. Ou seja, quando tem similar, o preço reduz significativamente.

Veja o caso aqui em cima do Cataflan, do Voltaren a mesma coisa: nos Estados

Unidos, 24 dólares, no Brasil, seis. Por quê? Aqui tem os similares de indústria

nacional que custam mais barato ainda. O caso do Prozac, que é um produto mais

recente que ainda não está coberto por patente. Há o similar nacional. O Prozac

custa noventa e vinte e dois, o similar Verotina, do Libbs, custa trinta e nove e

noventa e sete. Ou seja, quando o produto é com patente, aí sim o preço é elevado.

Aqui está o (ininteligível) entre duas companhias americanas. Quando tem o similar

brasileiro, o preço cai significativamente. (Pausa.) Eu trouxe aqui o gráfico com

relação ao que acontece no setor farmacêutico em relação à importação de

produtos acabados. Na década de noventa, importávamos 50 milhões de dólares.

Fechamos o ano de 99 com mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Nós vamos ganhar isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim, sim, está à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Os Srs. Deputados já

estão com cópias. Quero que forneça ao Deputado Perondi cópia.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ou seja, aqui está um

comparativo como é que está sendo distribuído inclusive essa importação, que o

valor correto é 1 bilhão e 435 milhões de dólares, Fonte: ABIQUIF, fevereiro de

2000, conforme boletim anexo da ABIQUIF. Quer dizer, 1 bilhão e 400 milhões de

dólares. Isso hoje, se for obedecido a lei de transferência de preço, preço de

transferência, já está representando praticamente 30% do nosso mercado, produto

importado. Então, veja bem, o investimento que as empresas internacionais têm
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feito aqui no Brasil não é em novas fábricas, e sim está sendo investido na

importação de produtos. Estão fechando fábricas e desativando linhas de produção,

quer dizer, exportando o nosso emprego. E toda a cadeia produtiva do nosso País

sendo prejudicada, não só a de produção de medicamento, a de produção de

embalagem, enfim a fábrica de plásticos, de vidros, a indústria gráfica, toda a

cadeia produtiva brasileira está sendo prejudicada com esse volume de importação

brutal que está sendo feito. Eu trouxe também aqui um perfil comercial de produtos

farmacêuticos no Brasil. Ou seja, no que é vendido, nós temos 28% em receita

médica, 69% de procura espontânea, e 3% de indicação de balcão. Da procura

espontânea, a repetição de receita significa 54%. Sem interferência médica, ou

seja, aquela pessoa que é usuária de um medicamento e volta para comprar,

representa 36%. E compra por impulso, ou seja, propaganda, representa 10%

desses 69%, ou seja, 6,9%. Todos esses percentuais é em cima de 69%. Ou seja, a

indicação de balcão representa apenas 3% do mercado farmacêutico. (Pausa.) Eu

tenho aqui também uma transparência que mostra... Dos produtos indicados em

balcão o ranking das empresas onde aparece a Hoechst em primeiro lugar, a Aché

em segundo, a Whitehall em terceiro, Boehringer em quarto, a EMS em quinto e

assim por diante. Isso é um... é um levantamento feito junto as farmácias em cima

daqueles 3% do mercado. (Pausa.) Eu gostaria também de justificar a minha

ausência na última reunião e também comentar que nas duas audiências públicas

que tiveram no final do ano, foi convocado pelo Deputado Guerra, a primeira ficou

prejudicada com a ausência da ABIFARMA, que não pôde mandar nenhum

representante. Então, ficou muito é... prejudicada. Depois de dez dias, no dia 18 de

novembro eu tive aqui, teve a segunda audiência e a ABIFARMA estava presente.

Agora, nessa última convocação eu, por problemas de saúde do meu filho, tive que

levá-lo por recomendação médica para os Estados Unidos, não pude estar

presente. Ele há dois anos teve um problema de saúde e, graças a Deus, foi tratado

com produto genérico, ou seja, quando o Dr. Sérgio Petrilli foi prescrever o

Meticorten, eu falei: olha, eu tenho... eu tenho (ininteligível) na... na empresa.

Quando ele foi prescrever o... o Leucovorin, eu falei: eu tenho o ácido nalidílico na

empresa. Ele olhou pra mim assustado. Eu falei: Dr. Sérgio, não se preocupe,

porque eu fabrico produto que tem que ser bom pro filho de um operário numa

santa casa e tem que ser bom pro meu filho. Medicamento tem de ser dessa forma.

Aliás, vale aqui salientar que inclusive produto ecológico não dá pra fazer
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bioequivalência, só biodisponibilidade. Então, por recomendação médica, ele teve

uma descompensação no ombro, eu tive que levá-lo aos Estados Unidos pra fazer

uma avaliação e, graças a Deus, não precisou operar lá. Por isso que eu não pude

estar presente e mandei a Dra. Sara. Muito obrigado.

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

Expositor, Presidente da ALANAC, Dr. Fernando de Castro Marques...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Se eu tiver mais um minuto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tem um minuto,

se desejar pra concluir, entendeu?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sobre os genéricos, a

ALANAC apóia totalmente a política de genéricos, que foi tão discutida no

Congresso, e entende que genérico é uma alternativa muito importante pra

população brasileira, o genérico com qualidade, entendeu, apesar dele... A gente

sabe que ele vai enfrentar campanha de desmoralização, mas a gente... A indústria

nacional tá disposta, tá investindo, aliás... toda a vida já... fabricava antes o

genérico. Agora, vai... vai produzir o genérico intercambiável, conforme determina a

lei, e disponibilizar para a população, pra que uma grande parte da população

passe a ter acesso a medicamento... que está excluída hoje em função dos custos

desse... da  possibilidade de compra de produto farmacêutico. Então, nós tamos...

todos... todas as empresas nacionais interessadas no genérico. Inclusive convido

V.Exa., Presidente, o Relator e os demais Deputados desta Comissão a visitarem

indústrias nacionais que hoje já estão produzindo e estão aparelhadas, estão com

diversos pedidos de produtos genéricos. Em São Paulo, em Hortolândia a... o Ems,

em São Paulo, a Sintofarma, a Biolab, a União Química, Laboratório Libbs e outros

mais. Quer dizer, nós gostaríamos de receber os membros desta Comissão pra que

conhecessem e constatassem in loco que a indústria nacional tá preparada e vai

colocar o genérico disponível à população. Muito obrigado.

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

expoente. Passamos desde logo aos debates. (Pausa.) Com a palavra o Sr.

Relator, Deputado Ney Lopes.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Fernando,

na escala de preços, na planilha de preços, diante da experiência que V.Sa. tem no

setor, na composição de custos pra chegar ao preço final de um produto, em média,
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não digo (inaudível), V.Sa. poderia adiantar qual é a margem média de lucratividade

do laboratório, da distribuidora e da farmácia?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, hoje é... hoje tá difícil

estabelecer esses percentuais. Existe uma variável muito grande de produtos, uma

agressividade muito grande das grandes companhias com seus produtos líderes —

entendeu? —, oferecendo condições comerciais muito fortes que realmente tira

esses critérios, a possibilidade da gente analisar esses critérios. Quer dizer, quando

você vê empresas internacionais, uma... como tem aqui o... exemplo, um produto

como a Novalgina, da Hoechst, sendo dado 40% de desconto pra farmácia, além da

margem da farmácia, fica muito difícil pra indústria nacional competir e acertar

esses critérios de preço. Quer dizer, a gente entende que os preços no Brasil eles

estão abaixo inclusive do... dos países da América do Sul. Porém, a gente sabe que

hoje a indústria tem uma margem grande, e essa margem tá ficando com o

comércio ou com a própria indústria, enfim, com... e com a carga tributária que hoje

pega grande parte disso. Quando se fala em composição de preço de

medicamento, a carga tributária realmente é um peso muito forte. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Fernando, pela exposição de V.Sa.,

V.Sa. sofre na carne a concorrência das megaempresas do setor, com abuso de

preços, conforme os dados estatísticos. Eu pergunto a V.Sa. o seguinte, em função

da sua experiência e para orientação nossa. Pela legislação brasileira atual, que

está em vigor, V.Sa. acha que é possível penalizar instantaneamente esses abusos

que ocorrem ou, na visão de V.Sa., precisa haver alteração em relação ao futuro. E

em caso positivo, na primeira indicação, qual seria o enquadramento presumido que

V.Sa. poderia sugerir à CPI.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A penalização, ela deve ser, e

ela vai ser, com o genérico. Ou seja, o genérico vai fazer essas companhias terem

que baixar o preço. Elas vão perder a participação no mercado. É a alternativa, é a

alternativa segura. É como funciona assim nos países desenvolvidos. Ou seja, o

genérico não deve acabar com a marca, como propunha lá o ex-Ministro Jamil

Haddad, mas tem que ser uma alternativa, uma alternativa segura. E, com a

aprovação dos genéricos, que vão acontecendo e, evidentemente, não tá tendo a

velocidade que a gente espera, mas é importante que ela venha de forma segura

pra que o usuário tenha segurança, realmente vai fazer o usuário ter essa

alternativa de poder comprar o produto mais barato, o que já acontece hoje junto da
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classe médica. Algumas indústrias vão aos médicos e mostram que têm um preço

inferior ao produto da indústria chamada "inovadora" — entre aspas. Então, esse

produto o médico opina em prescrever esse produto. Mas muito importante são as

campanhas informativas e haver uma esclarecimento da população. A penalização

pra essas empresas vai ser perder a participação no mercado. Essa vai ser a maior

penalização pra elas, perder a participação no mercado, perder grande parte do

mercado. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Em termos de legislação...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Em termos de legislação eu

não acredito que tenha o que fazer, porque nós tamos vivendo num país de

liberdade de preço. Nós tamos torcendo aqui pra que Agência Nacional de Saúde...

de Vigilância Sanitária consiga acelerar o processo da análise dos produtos que não

precisam fazer teste em vivo, que é um teste mais demorado, só a

biodisponibilidade, que tem uma gama muito grande. E com isso vai proporcionar

rapidamente ter um número de produto disponível no mercado muito maior.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Fernando, como é que V.Sa. interpreta

essas diferenças brutais de preços de medicamentos produzidos pela

Far-Manguinhos ou pela FURP, ou entidades similares? E o mercado, de um modo

geral? Como V.Sa. interpreta?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu interpreto da seguinte

forma. É muito difícil a gente comparar um custo de uma estatal, que não paga

impostos, que não tem que amortizar seus investimentos, que não paga luz, que

não paga telefone, enfim, com o custo de uma empresa privada. É muito difícil isso.

Eu acho que os laboratórios oficiais têm uma importante missão de fabricar

medicamentos, como são construídos, a preço de custo. Aliás, eles são isentos de

tributos porque eles não têm fins lucrativos, inclusive. Eles não devem ter lucro, eles

têm que fabricar o medicamento e atender à população carente da qual eles são...

foram construídos pra tal... a preço de custo. Então, é muito difícil a gente comparar

uma planilha de preço de um laboratório oficial a um laboratório privado. Sabe, é

mais ou menos como... É um comparativo de uma empresa, vamos dizer, de um

país comunista, como a China, como num país capitalista como os Estados Unidos.

É uma diferença brutal, são os custos e a necessidade de investimento. Quer dizer,

a iniciativa privada ela visa lucro, vai continuar visando, seja em cima do produto de

marca ou do genérico. 
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O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Fernando, os gastos com propaganda

têm sido colocados aqui como um dos principais responsáveis pela alta de preços.

E essa atividade parece ser uma ação comum na indústria farmacêutica. V.Sa. tem

conhecimento de quanto representam esses gastos na composição de custos e

quais as estratégias de marketing adotada, como também eu gostaria de ter um

esclarecimento específico sobre a ótica do setor, como um todo, e, em particular,

em relação à indústria nacional.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem. O gasto de

propaganda depende muito da companhia. Tem companhia que é mais agressiva

com relação a suas propagandas. Hoje existem congressos médicos que são muito

importantes pra atualização da classe médica, levando informação, e as indústrias

sempre estão presentes nesses congressos. Então, esse volume de recursos

gastos ele é grande, mas ele é dentro dos padrões utilizados internacionalmente, ou

seja, não é diferente da Argentina ou dos Estados Unidos, enfim, essas coisas hoje

estão iguais no mundo inteiro. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Atualmente representa quanto?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não sei... Eu não sei

precisar. É aquilo que eu falo: tem a empresa que gasta mais em propaganda, tem

empresa que gasta menos em propaganda. Depende muito do produto e da

estratégias de cada companhia.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Então, em relação à ótica da ALANAC,

V.Sa. quer dizer que a despesa com propaganda é útil, inclusive para orientação

dos médicos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não tenha dúvida.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Dr. Fernando, na sua relação com os

médicos, farmacêuticos, donos de farmácias, se denuncia também, foi denunciado

nessa CPI não apenas a propaganda, digamos, institucionalizada, mas a oferta de

brinde, de bonificação, de financiamento de congressos, viagens, sorteios e assim

por diante. Em relação a essas denúncias, e especialmente em relação aos

chamados BOs, associam-se práticas indesejáveis das farmácias com o laboratório,

principalmente nacionais, inclusive destacando parte da embalagem como prêmio

de bonificação para o vendedor. E foi dito aqui também que os grandes laboratórios

atuam mais em relação à classe médica. Diante dessas denúncias que chegam

todos os dias aqui, eu perguntaria... eu gostaria de saber de V.Sa. o seguinte.
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Primeiro, V.Sa. confirma a existência dessas práticas? Como a ALANAC avalia

essas práticas? V.Sa. tem conhecimento da participação de alguma das suas

associadas no processo ou não? E que instrumentos a ALANAC tem para interferir,

disciplinar ou orientar suas associadas?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem. A ALANAC pauta

como princípio aquilo que é ético e aquilo que é o correto, e orienta os seus

associados a cumprir a legislação em vigor neste País. Esses tempos pra trás fui

interpelado acho que por uma repórter: vem cá, vocês da ALANAC não vão

defender o genérico? Eu falei: não. Genérico é lei. Lei não se defende, se cumpre.

Ou então, se ela não é boa, temos que ir ao Congresso conversar com os

representantes do povo, que lá estão e foram eleitos, mostrando que a lei não é boa

e que a lei tem que ser mudada, entende? Então, nós pautamos pelo aquilo que é

correto, pelas práticas corretas que existem no mercado. Agora, descontos

comerciais são práticas corretas? São práticas corretas que existem no mercado.

Isso é feito pela indústria nacional, talvez até um pouco maior do que a

multinacional. Agora, eu tenho aqui, se o senhor me permite fazer uma

transparência, pra mostrar um exemplo. (Pausa.) Nós temos aqui um exemplo

muito claro disso. A Bayer, com o seu produto Cipro, ela vai junto à classe médica e

mostra o preço que o produto está sendo comercializado, mais barato, ao médico

— deixa essa lâmina que eu trouxe aí pros senhores —, falando que ela adotou

uma política de desconto pra ser repassado para o cliente. Só que embaixo vocês

podem observar: desconto nas farmácias conveniadas. Olha a diferença de preço: é

50% o preço do BRASÍNDICE, do caderno de preço. Quer dizer, o médico acredita

que o paciente dele vai tá pagando esse preço, quando preço é outro. É 50%.

Quando a Bayer vai no mercado e faz uma situação dessa, como é que a gente vai

concorrer com a Bayer? Nós temos que ser agressivos também, temos que dar

desconto, não tem outra saída, senão não temos como competir. Agora, a Bayer —

eu trouxe esse documento pra deixar com V.Sas. —, esse é um documento da

Bayer que, no nosso entender, nesse documento ela devia discriminar que

farmácias são essas conveniadas. Ela leva essa informação pro médico e o médico

prescreve o produto. E onde o seu paciente vai achar isso pra comprar pelo preço

da metade, pra falar que o preço da metade custa a metade, que é o preço que é

praticado pela indústria nacional, de capital nacional? Eu tenho aí exemplos, e

trouxe aí boletins de distribuidoras, com repasses de descontos de produtos de

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

16



grandes companhias, de 40% da Novalgina, com noventa dias pra pagar, com 40 a

30%, da Cebion, da Merck. Enfim, as companhias tão muito agressivas, dando um

desconto enorme, o que obriga também a indústria nacional privada a ter que dar

esses descontos.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - V.Sa. permita só complementar? Diante

de uma situação dessa, que é realmente seriíssima, e dentro do objeto que nós

estamos estudando, que é um abuso, uma prática desleal com relação à

concorrência, que é uma base da economia de mercado, se você não proteger a

concorrência, não tem como existir economia de mercado. Daí o exemplo que vem

dos Estados Unidos, da Europa, etc. V.Sa., que está sentindo também na pele isso,

o que fazer diante da legislação atual, o que que o seu departamento jurídico,

sobretudo jurídico, orienta? É possível enquadrar uma prática dessa na lei de abuso

da economia popular? Se for, gostaria que V.Sa. mandasse para a Comissão. Nós

vamos refletir sobre isso, mas que também a ALANAC nos ajudasse a refletir,

porque o nosso papel aqui é aplicar a lei ou propor mudanças. Na sua visão, o que

é que se deve fazer?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É,  eu não entendo muito bem

a legislação de defesa do consumidor, essa coisa, não... defesa comercial, enfim,

mas também de defesa do consumidor. Eu acredito, quando a  Bayer faz  uma

propaganda como essa e leva ao médico, ela teria que esclarecer ou relacionar

aonde está disponível esse medicamento por esse preço líquido, certo? Porque, na

nossa visão, ela tá enganando o médico e tá enganando o consumidor. Agora, com

relação a essas práticas comercias, realmente nós podemos estudar e fazer

sugestões pra que  possa se corrigir  essas distorções. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Eu gostaria desse parecer jurídico, mas

gostaria também desses subsídios que V.Sa. vai deixar aqui na Comissão.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vou deixar.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - E outros mais sobre esse caso que se

torna emblemático para que — peço a atenção especial do consultor para coletar

esse material —, para que  a relatoria possa pedir, no seu trabalho investigativo,

não apenas explicações, mas também o enquadramento pela via legal da

propaganda enganosa, que V.Sa. aponta aqui, que me parece de lógica...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sem dúvida. Agora, eu acho

que na revisão da legislação de propriedade industrial é muito importante,

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

17



principalmente pra gente tentar cercar determinadas políticas que hoje estão sendo

feitas no País. Eu trouxe aqui, por exemplo... Eu trouxe aqui alguns exemplos,

passei numa farmácia e comprei produtos importados, produtos importados, hoje,

muitos deles...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço a V.Sa. que

use o microfone.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Muitos deles, antes, inclusive,

eram produzidos no País, hoje são importados. Tá aqui o caso. E vocês vão

observar coisas interessantíssimas. Um  produto aqui da BYK fabricado em

Mônaco, Monte Carlo. Eu não sabia que lá tinha laboratório. Monte Carlo...

Principado de Mônaco... 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Esse produto é acabado?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Estreva. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - É acabado, né?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Produto acabado.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Produto acabado. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Chama Estreva. Estreva. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - O produto vem com a caixa,

inclusive?

 O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vem, vem. Tudo isso aqui

vem pronto do exterior..

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Vem com a caixa, vem com a

caixa?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tudo, tudo. Monte Carlo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só um minutinho,

pediram para soletrar. É: e-s-t-r-e-v-a. E embaixo tem estradiol hemiidratado, com

"h" no começo...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - BYK.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...gel, frasco e o

dosador. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Laboratório BYK .

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Laboratório, qual é?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, é aqui no Brasil,

comercializado pela BYK.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) -  É BYK Química.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É... é esse o investimento que

o Sr. Bandeira de Mello fala que as indústrias internacionais tão fazendo no Brasil,

exportando os nossos empregos, entendeu? Quer dizer, a única indústria que se

construiu nos últimos anos, multinacional, no Brasil, foi  a Glaxo Wellcome, no Rio

de Janeiro, que levou dez anos para ser construída, enquanto o laboratório EMS fez

uma fábrica maior em Hortolândia, interior de São Paulo, uma fábrica mais

moderna, em dois anos.  É um produto como o Metamucil, que antes era produzido

aqui, hoje é importado dos Estados Unidos, pronto. A linha...

(Não identificado) - Laboratório? Laboratório...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Qual é o laboratório? Deixa

ver... Proc... Hã? 

(Não identificado) - Procter & Gamble. 

(Não identificado) - É Procter & Gamble?

(Não identificado) - É Procter & Gamble.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É Procter & Gamble. É

temos... tem aqui o caso da linha hormonal da Wyeth, todos, a parte de

anovulatório, da  Fontoura-Wyeth, que antes era produzido aqui no Brasil, hoje vem

tudo da... da Irlanda. O antiácido Rennie vem da França, da Roche; carbonato de

cálcio e magnésio,  duas substâncias que... duas matérias-primas que inclusive são

fabricadas no Brasil. Aliás, inclusive... 

(Intervenção inaudível.)

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Rennie, da Roche. Inclusive,

é... é... um produto que vende pouco no mercado, Tylenol gotas, é importado dos

Estados Unidos, da Procter & Gamble, aquele rapaz  que teve aqui anteontem,

aquelas... da Janssen. Desculpe, da Janssen. Olha, aqui, por exemplo, tem mais

um detalhe, as amostras grátis também vêm prontas de fora, tudo isso é amostra.

Tudo, até amostra grátis, se importa neste País. Há que se verificar se isso tá

sendo tributado de forma adequada. Enfim, de que forma tá entrando essas

amostras no País, no âmbito tributário, que forma tá sendo tributado isso. Amostra

grátis. Ou o que se pretende é inclusive, os produtos patenteados, como o caso do

Viagra, que a nossa lei obriga que depois de três anos produza no País, nós temos
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informações a PHRMA vai pressionar para que seja mudada  a Lei de Propriedade

Industrial, pra que se tire esse artigo. 

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Adequadamente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - O que é absurdo, o nosso

País, ele tem que ser um país industrial, tem que ser um País... tem que ser a sede

produtiva do MERCOSUL, não o grande mercado do MERCOSUL. Eu deixo à

disposição da Comissão os medicamentos pra uma avaliação posterior de vocês,

pra analisar aqui diversos fatores muito interessante que tem aí... Outro produto que

era produzido aqui, hoje é importado da Alemanha, o Adalat, produto cardiológico.

(Intervenção inaudível.)

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vai... vai ficar aqui, eu peço

que o Relator ou o Presidente manda relacionar o produto.

(Intervenção inaudível.)

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto, já deixa... podemos

trazer. Posso providenciar a relação dos produtos e mandar, mas já deixo as

amostras aqui  também, esse tá à disposição.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Presidente, Marchezan, eu faço

um requerimento a V.Exa., se possível, para que faça a relação de todos esses

remédios, e o Presidente faça a assinatura da entrega dele a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Pois não. Não há por

que não registrar. Peço à Secretaria que tome as providências, pra tentar relacionar

desde logo os documentos, e, se possível, o Presidente assinará, senão, fica

evidente que... (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não, eu gostaria de ter, pros meus

arquivos, toda essa denúncia, que é das mais graves, com a assinatura da

Associação mesmo, com a responsabilidade ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou providenciar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES  - ...da Presidência.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para uma questão de

ordem, tem V. Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Na sessão de... Na sessão de

ontem à tarde, Sr. Presidente, nós tivemos a votação do meu requerimento, da

quebra de sigilo bancário e telefônico de 21 laboratórios que participaram daquela

reunião lá de São Paulo, nós tivemos a votação interrompida por uma questão

regimental levantada pelo Deputado Arlindo Chinaglia, pois nós tínhamos já tido o

início da Ordem do Dia. Eu pergunto a V.Exa. : quando que esse requerimento será

colocado novamente em votação? O senhor já marcou a reunião deliberativa?

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

marquei, Deputado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Se não, eu gostaria que V.Exa.

tão logo tivesse, avisasse esse Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Fa-lo-ei, entendeu, na

oportunidade. Espero apenas concluir esses debates, e esperava também ter um

pouco mais de audiência da Comissão,  pois tive que começar quase às 10, com

poucos Deputados. E eu queria  até fazer uma reunião antes sobre isso, mas  não

tive quorum, Deputado. Oportunamente voltaremos a falar, ainda nessa sessão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Continua com a

palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, eu tenho algumas

questões, mas, para não tomar o tempo dos colegas, que certamente vão fazer

indagações semelhantes, eu agradeço ao expositor as respostas dadas.

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

nobre  Relator. Eu tenho em mãos um requerimento do nobre Deputado Mosconi,

nos seguintes termos: Exmo. Sr. Presidente da CPI dos Medicamentos, requeiro a

V.Exa., nos termos regimentais, que seja realizada diligência desta Comissão na

cidade de Curitiba, Paraná,  para apurar fatos noticiados pela imprensa, referentes

a grandes quantidades de medicamentos roubados e/ou falsificados encontrados

em farmácias daquela cidade. Sala das sessões, em 24 de fevereiro de 2000.

Carlos Mosconi, Deputado Federal, PSDB de Minas Gerais. Pela natureza do

requerimento, eu não posso submeter esse requerimento à tradicional publicação.

Estou lendo e, de acordo com audiências que  ouvi, eu quero submeter à

designação da seguinte Comissão:  Deputados Iris Resende, Iris Simões, escusas,

Deputado Márcio Matos — o nome tá correto aqui —, Deputado Vicente Caropreso,
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Deputado Max Rosenmann e Deputado Werner Wanderer. São quatro Deputados

do Estado do Paraná e o Deputado Caropreso, de Santa Catarina, que manifestou

o desejo. Se nenhum dos Srs. Deputados tem observações a fazer,  vou submeter

à votação esta Comissão. Tá aprovado por unanimidade. Tá designada a Comissão

pras diligências. Eu, aliás, queria pedir uma autorização nesta linha: Srs.

Deputados, eu tenho colocado já por três vezes, na Ordem do Dia, providências a

serem tomadas, por exemplo, como no caso daquela diligência feita em Uberlândia,

e eu não pude fazê-lo, porque nós nunca chegamos lá. Há algumas providências

que são urgentes. Eu vou pedir autorização dos Srs. Deputados pra tomar essas

providências, quando se requer exame disso,  lista daquilo, etc. comunicando na

reunião que eu tomei tal providência, pra fim de que não possa, amanhã ou depois,

a Presidência  ser inquinada por falta de providências que podem ajudar a elucidar

o caso. Se não tiverem nada a opor, farei isso...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - ...as providências administrativas

V.Exa. pode tomar sem comunicar a ninguém. 

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

V.Exa. Obrigado aos Srs. Deputados. Aprovado e designada a Comissão...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES  - Devem ser tomadas...

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

Secretaria prepare o documento credenciando os Srs. Deputados pras

providências. Continua o debate. Com a palavra o nobre Deputado, primeiro orador

inscrito, deixa eu ver... tinham me levado a lista, Deputado Carlos Mosconi. Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados,  Sr. Presidente da ALANAC, eu ouvi com a maior atenção a exposição

de V.Sa. e confesso até ter ficado surpreendido com a contundência de sua

manifestação. Eu acho que a explanação foi extremamente útil para todos nós. Eu

entendo que  o Brasil é extremamente permissivo  para as indústrias, para alguns

setores das indústrias internacionais,  e até, de certa maneira, prejudicando, como a

gente tem visto, com alguma freqüência até, ultimamente, atitudes tomadas por

órgãos oficiais, prejudicando as indústrias nacionais. Eu... E nós vemos exatamente

o oposto,  com  relação às indústrias brasileiras operando no exterior. A todo

momento se vê o seguinte:  o aço brasileiro é sobretaxado lá fora; o suco brasileiro,

pra entrar nos Estados Unidos, tem que pagar um imposto extra,  não sei quanto; o
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calçado brasileiro, pra entrar lá fora, também tem as suas dificuldades. Eu mesmo

participei de uma reunião do Parlamento Europeu, no ano passado, e pude

observar ali a resistência de alguns países com relação a produtos agrícolas

brasileiros, com  a maior dificuldade. E nós vemos aqui, pela exposição de V.Sa.,

exatamente o oposto, quer dizer, a indústria estrangeira — e ninguém aqui vai ficar

contra a indústria estrangeira, até porque é a realidade que aí está — vem pro

Brasil e se aproveita de... talvez de leis, ou de furos nas leis, e fazem aqui

praticamente o que bem entendem, em detrimento do interesse da população

brasileira. Essa  relação de medicamentos que V.Sa. mostrou aqui é de suma

importância pra nós vermos, analisarmos corretamente o que é que pode ser feito

no Brasil, o que que poderia ser feito no Brasil, e que nós estamos importando a

custo aí, peso de ouro, naturalmente trazendo um enorme prejuízo para o País.

Então, eu já faço a primeira indagação: será possível que nós possamos tomar

medidas coerentes, equilibradas, corretas, mas duras e firmes, no sentido de coibir

esse tipo de abuso? Será que isso é possível, que a gente possa chegar a um... a

um ponto desses? Porque essa parece uma questão fundamental nossa aqui, de

encontrar, buscar soluções pra isso. Essa é uma questão aqui... eu acho que

fundamental para esta CPI. V.Exa. fez também, durante sua exposição, várias

observações sobre  a questão da Lei de Patentes. Eu queria indagar de V.Sa. se

esta... se na sua visão ou na visão da sua entidade esta lei deveria merecer alguns

reparos ou ser revista em alguns de seus aspectos. Isso também me parece

importante, porque algumas das questões colocadas por V.Sa. dizem respeito a,

vamos dizer, aumento de preço, aumento de custo, etc. depois, da... da... da

vigência da Lei de Patentes. E também gostaria de... V.Sa. defendeu aqui com

ênfase a questão dos medicamentos genéricos. Eu confesso que eu não entendo

bem por que que a questão dos medicamentos genéricos não foi implantada no

País com mais força, até  mesmo pela indústria nacional. Eu sinto que existem

alguns entraves de ordem técnica ou mesmo científica: "Não, o medicamento

genérico não pode, porque tem que passar pela questão da... de testes de

bioequivalência, etc". Mas eu pergunto a V.Sa. o seguinte: se o medicamento, o

medicamento fantasia, que é utilizado largamente tanto pela indústria multinacional,

quanto pela indústria nacional, ele já passou pela bioequivalência. Então, como ele

já tem todos os testes feitos, se não seria suficiente apenas a mudança no nome ou

se, pra mudar o nome, é preciso fazer  também o teste de equivalência? Mudar o
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nome não do genérico. Já tá lá, já fez. Quer dizer, tal medicamento assim, o

antibiótico  Ciprofloxacina, que foi mostrado aqui, e com esse preço abusivo que

V.Sa. colocou. Então, esse é um nome... é um nome, vamos dizer... quer dizer, tem

um nome fantasia, mas ele já, seguramente, já fez o teste de bioequivalência.

Então, seria necessário outro teste de bioequivalência para que o... esse

medicamento, com o seu nome genérico, pudesse ser oferecido à população? Essa

é uma questão que eu tenho, porque... é uma dúvida que eu tenho, porque  muitos

alegam esta dificuldade do teste de bioequivalência pra colocar o genérico no

mercado. E eu considero que não seria tão. difícil assim, se esta providência

pudesse ser tomada. Então, são essas as questões que eu coloco para V.Sa., e

ressaltando  o papel — acho que nós todos aqui precisamos enfatizar —  da

questão da falta de uma política no País, não só da falta de uma política de

medicamentos,  mas a falta de uma política de insumos básicos. Nós vimos, tanto lá

na FURP quanto em Manguinhos  essa deficiência, flagrante deficiência do País.

Quer dizer, o Brasil fica... investe, muitas vezes, indevidamente, em algumas áreas,

no que diz respeito à política de medicamentos, mas deixando de produzir aqui o

que poderia produzir. Tem todas as condições para produzir. V.Sa. mesmo se

referiu à questão de... de... do... da fitoterapia que...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Produtos fitoterápicos..

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ...fitoterápicos, que o Brasil

poderia ser uma grande potência mundial.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sem dúvida..

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - E, na realidade, não é, porque não

investe, como deveria investir, em pesquisas dessa natureza. Então, são essas,

basicamente, as indagações que eu faria, primeiramente, a V.Sa. Muito obrigado.

 O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Obrigado ao Deputado

Mosconi pelas perguntas, que são de grande importância, no meu entendimento. É,

veja bem, eu acho que o genérico... Na realidade, nós... o que já vinha ocorrendo,

que naquela lâmina eu mostrei, com relação ao similar, o similar... a indústria

nacional pratica preços menores, o que, então, nivelava o preço do produto original

em baixo, quer dizer, porque tinha o similar. Com a Lei de Patentes, a figura do

similar não existe. Aí você o tem o exemplo do... às vezes de produto patenteado

na mão de mais de uma companhia, que é só uma posição de marketing, é um

co-marketing que se faz. Então, você vê o caso do Celebra, por exemplo, é um
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co-marketing da Pfizer com a Searle, hoje Monsanto, certo? Então, é um produto

que se é feito, que é patenteado pela... internacionalmente pela Pfizer ou... é pela

Monsanto, e ela faz um co-marketing com... internacional com a Pfizer pra ganhar

uma maior participação no mercado, mas o preço deles são lá em cima, porque

quem decide sobre o preço do produto patenteado é o detentor do invento. Ele que

decide pra quem ele vende, a que preço vende e se vende. Então, esse é um

problema muito sério. Eu acho que a nossa lei de propriedade industrial, que é isso

que eu tava falando, que tá no site da PHRMA americana, que devem ser

modificada... eles devem influenciar pra que seja modificada a lei no Brasil. A lei

hoje obriga, depois de três anos, o detentor da patente a produzir aqui. Então, isso

tá no site. Eu tenho aqui. Eu vou deixar com o Relator essa cópia em inglês que foi

tirada do site da PHRMA e também traduzida. Vou deixar à disposição de vocês aí.

Então, é muito importante que se altere a lei de propriedade industrial pra tentar

cercar esse abusos que hoje existem no produto patenteado, produtos que

poderiam estar chegando à população a custos bem menores; produtos é... é...

importantes, resultados de inovações terapêuticas. Com relação ao genérico

bioequivalente, é... temos que... acreditamos que temos mercados distintos: o

mercado do produto de marca, que é o mercado que a indústria nacional já oferece

a possibilidade de um similar pro médico prescrever aquela marca e também a

alternativa do genérico, com o teste de bioequivalência. Porque só o genérico com

teste de bioequivalência ou biodisponibilidade, que tem uma gama de produtos

muito grandes... Que, aliás, a ALANAC já até, em outubro do ano passado,

conforme documento aí que eu vou deixar, interpelou a Agência Nacional de Saúde

pra ela... pra ela... ela normatizar isso, ou seja,  falar: olha, esses produtos aqui não

precisa fazer em vidro, em vivo, só em vidro, entendeu, só em nível de laboratório,

que é coisa rápida. E vai disponibilizar uma gama muito grande de produtos à

população brasileira. A indústria nacional tá atenta. É a indústria nacional que vai

produzir genérico nesse País. Isso... As indústrias multinacionais que aqui estão só

vão produzir a hora que a indústria nacional tiver ganhando, tomando o mercado

deles nessa... nessa área. Espero ter respondido. Acho que eram essas duas

questão.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Satisfeito. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Mosconi. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, nobre Deputado Arlindo

Chinaglia. Tem V. Exa. a palavra.

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

demais presentes, é... eu penso que deveríamos aproveitar aqui a presença do

Presidente da ALANAC, Dr. Fernando, para, se possível, estabelecermos alguns

parâmetros. De minha parte, a indústria nacional conta com uma simpatia inicial,

visto que nós não compartilhamos da opinião de que o Estado tenha que ser

reduzido a apenas um controlador das atividades econômicas e principalmente

quando esse controle está submetido a uma orientação que a abertura econômica

do País, de suas fronteiras econômicas, ocorresse como ocorreu. Mas o senhor, em

dado momento, falou contra o controle de preços e disse que o mercado é que vai

punir aqueles que vierem a praticar preços abusivos, etc. Esta é a opinião do

Ministro Malan, exatamente igual. Ele também acha que o mercado corrige.

Ultimamente, quem tem feito o controle de preços da indústria farmacêutica? É o

mercado ou são organismos do Estado?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É o mercado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O mercado. Na sua opinião, os

preços aumentaram abusivamente ou não?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não. Qual a diferença, além,

evidentemente, da óbvia de gerar empregos no Brasil, mas eu digo para o paciente,

para o que depende do uso de medicamentos, pro paciente eventual ou

condicional...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Todos nós dependemos, né,

Deputado. População... Medicamento é um benefício pra população.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Hoje podemos não precisar,

amanhã vamos estar precisando.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu digo de maneira continuada,

muito mais...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto. O medicamento

contínuo? De uso contínuo?
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, não. Veja: se o senhor

aguardar eu concluir...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, desculpe.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ...talvez fique mais fácil pra nós

dois.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - Tá bom.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja... é... eu entendo

perfeitamente que o medicamento é útil pra qualquer ser humano. Nós vamos pra

frente disso. É... Vamos discutir o acesso. O senhor fez uma referência, na sua

exposição, que a propaganda agressiva das multinacionais, inclusive oferecendo

descontos que muitas vezes não têm a praticidade de se realizar, tipo convênio com

farmácia que a Bayer propagandeou, que isso obriga a indústria nacional a também

fazer uma política agressiva, inclusive reduzindo o preço. Isso me chamou a

atenção, porque a conclusão óbvia é que é possível reduzir preço. E o senhor

acabou de dizer que não houve aumento abusivo de preço. Se é possível tanto a

indústria farmacêutica multinacional reduzir como a indústria nacional reduzir, não

há uma contradição? Não haveria aí um lucro exagerado da indústria farmacêutica

em detrimento do paciente?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Veja bem, tudo é questão

também de escala de produção, Deputado. Eu acho que quando você tem uma

participação menor no mercado e você, tentando adotar uma política mais

agressiva, você tem que ou oferecer produto um pouco mais barato, que é o que a

indústria nacional faz... Se você comparar aqui uma...

(Falha na gravação.)

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Falta som aí.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ... uma publicação que foi

feita essa semana nos jornais com os comparativos de preços feito pelo Conselho

Federal de Farmácias aqui de São Paulo... do Distrito Federal, desculpe, que foi

publicado em diversos jornais. Eu tenho aqui, o do caso da Folha. Então, em

relação...

(Falha na gravação.)

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...tudo o que está grifado aqui,

em amarelo, são os produtos das indústrias genuinamente nacional, similar, mais
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barato, e têm ganho participação no mercado, porque tão vendendo mais barato.

Então, isso é livre concorrência.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas veja: o senhor aqui — e eu

não lhe tiro razão — fez uma caracterização do papel do Presidente da ABIFARMA,

evidentemente, da entidade. Agora, vocês têm concordâncias que me

surpreenderam. Eles também acham que não houve aumento abusivo de preços;

eles também acham que não tem que ter controle do Estado; e eles também

culpam o Governo nas suas falhas, no que diz respeito, com razão, à vigilância

sanitária. Eu tô tentando entender, veja, porque, dentro da lógica do capitalismo —

e aí não é uma questão... ela é estrutural —... mas só é pequeno aquele que não

conseguiu ser grande. Agora, qual a, digamos, a justificativa para as suas

sociedade apoiar a indústria farmacêutica nacional, fora a questão do emprego? Eu

falo do ponto de vista do medicamento. Acho que é importante. Eu tô te dando a

oportunidade de fazer a defesa daqueles que o senhor representa.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu aca...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas veja: é que eu tô colocando

obstáculos, porque se o senhor defende aqui que não há aumento de preços, se o

senhor fala: olha, nós fizemos a nossa parte... Vou dar um exemplo pro senhor —

eu falei de preço, agora quero falar de qualidade. Veja: a matéria prima é

importada. Qual é a segurança que a sociedade brasileira tem de que a indústria

farmacêutica multinacional ou nacional não importa matéria prima, digamos, por

outros mecanismos que não garantam a qualidade? Que mecanismos vocês têm

pra controlar e nos dar garantia pra sociedade?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso a própria Vigilância

Sanitária acompanha. Quer dizer, as indústrias...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Acompanha aquelas

importações que chegam legais.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não. Todas as importações...

Nós estamos conversando aqui de quem é legal no mercado. De quem não é legal,

acho que o fórum não é esse...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - A CPI tem interesse...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - ... é a Polícia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, não. A CPI tem interesse

em descobrir o que é ilegal.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, não. Concordo com o

senhor, todos nós temos. Agora, nós tamos conversando de empresários honrados,

honestos...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - ...que se propõem a fazer o

medicamento para ser utilizado não só na população como no seu próprio filho.

Então, é por esse parâmetro que eu tomo. Agora, nós... O que que nós temos que

fazer? É importar... Nós, na ALANAC, recomendamos às nossas associados que

importem matéria prima de empresas aprovadas internacionalmente, que exportam

inclusive pro mercado americano. Porque isso é um quesito pra entrar lá no

mercado americano, você tem que sofrer uma inspeção do FDA. Então, é uma

recomendação nossa, mesmo que se importe da Índia, da China, de onde for,

qualquer tipo de matéria-prima, que seja uma fábrica aprovada pelo FDA.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deixa eu fazer uma pergunta

pro senhor, que acho que pode nos ajudar a entender. Veja: eu não compartilho de

uma... Vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor acha que com a legislação

atual é possível punir distribuidoras, indústrias, farmácias de manipulação que

pegam uma matéria-prima que sabida... que depois fica-se sabendo que não é boa,

e ele pode alegar: eu não sabia. É possível punir?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É possível. Basta... Por

exemplo, esse é um grande problema. Quando se fala em farmácias de

manipulação, fala em boas normas de fabricação em farmácias de manipulação, a

gente acredita que nela vai estar um profissional de farmácia — e geralmente está

— fazendo esse trabalho, com uma das melhores intenções, com a maior

capacidade que ele tenha, mas ele tem que ter instrumento, ele tem que ter

equipamento para analisar a matéria prima que ele está manipulando. Por isso que

nós estamos aguardando que seja feita uma... uma... um enquadramento com

relação às farmácias de manipulação, pra que elas tenham que ter um equipamento

mínimo de análise daquilo que põe dentro do produto...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas a lei...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...de situação bem diferente

— só concluindo —, situação bem diferente da indústria que é obrigado a tê-lo. Ou

seja, nada que se usa dentro de uma indústria farmacêutica aprovada pelo
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Ministério da Saúde tem... Tudo tem que ser analisado, entendeu? Tudo tem que

ser analisado, pra colocar dentro do medicamento.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deixa eu fazer uma pergunta

pro senhor. Primeiro, o senhor teve aqui a solidariedade, quando soubemos de que

o senhor tinha um problema pessoal. O senhor relatou aqui. E nós, inclusive,

fizemos uma observação ao Presidente que isso fosse considerado. Veja: não... pro

senhor entender a pergunta seguinte, porque acho que ela pega também no

emocional. O senhor aqui defendeu, com relativa naturalidade, a propaganda da

indústria farmacêutica junto aos médicos. Eu sou médico. Agora, veja — o senhor

vai fazer a correlação —, mas qualquer um de nós, se fôssemos nos consultar com

um médico que dependesse da propaganda da indústria farmacêutica, o senhor

entregaria a sua saúde ou de alguém da sua família para o médico que dependesse

dessa informação? Ou o senhor prefere um médico que tenha uma escola de

qualidade, que estuda, que tem direito a reciclagem  e que tem acesso à literatura

internacional? Eu estou dizendo, sabe por quê: eu queria que o senhor nos

explicasse qual é a justificativa, que não seja mercadológica, de tentar transformar o

médico — às vezes consegue, entendeu —...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ...em um mero vendedor de

luxo? Porque muitas vezes — me perdoe a franqueza — a indústria farmacêutica se

esconde, dizendo que aquilo é um bem pra humanidade. Na minha opinião, não é.

Eu queria que o senhor defendesse, então, por que é que se faz a propaganda

junto aos médicos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - Não, eu, eu... A propaganda

se faz, se leva literaturas. Geralmente são nos congressos médicos aonde se

apresentam as inovações, os congressos internacionais, são discutidos, são

debatidos. O senhor deve ter participado, como médico, de diversos deles, acredito

eu.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Virei Presidente do Sindicato de

Médicos e aí...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...pra poder se atualizar. Quer

dizer, é... são em... a atualização é que é importante. Se ela é por congresso, se ela

é hoje pela Internet, entendeu, se ela é pelo canal médico... Enfim, importante é a

atualização, né?
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Concordo.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então, nós, por exemplo, lá

no laboratório da qual eu faço parte, nós tamos muito preocupados em fazer um

trabalho com relação a diagnóstico precoce de câncer em criança. Então, tamos

trabalhando junto, nessa direção. Quer dizer, são diversas direções. O importante é

atingir o objetivo, certo?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k. O senhor fez uma

referência aos preços de laboratórios oficiais. Evidentemente, eu não tenho

elementos pra contestar sua afirmação de que não cabe comparação, mas eu

tenho obrigação moral e política de dizer que em Far-Manguinhos, bem como na

FURP, foi apresentado aos membros da CPI que lá estiveram — e o senhor terá

aqui testemunho de todos que lá estiveram...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ...eles apresentaram planilhas

onde consideraram, sim, de maneira hipotética, pra composição de preços, como se

estivessem pagando imposto como a indústria farmacêutica nacional ou

internacional tudo aquilo que são gastos da indústria. E, mesmo assim, eles nos

apresentaram valores muito abaixo. Eu tô dando essa informação por senhor...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ...porque eu creio que é um

dever da ALANAC, como também o é dos laboratórios oficiais, pra que a CPI e, por

conseqüência, todos nós e a população brasileira, tenha de fato a informação de

qual é a lucratividade, quais são os gastos, qual é a composição de custos. A esse

propósito, pergunto ao senhor: dentro da indústria que o senhor representa o

senhor poderia dizer, a grosso modo, a composição de preços? Falar: olha, quando

custa mil, nós gastamos quinhentos em propaganda, duzentos em material... O

senhor podia dar essa composição? Se já estiver em tabela, releve, porque eu não

tive tempo de ler o seu texto.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo. Não, não está em

tabela. Nós defendemos aquilo que eu te falo: a... o meu discurso nesse sentido é

bem parecido ao do Malan. Eu acho que o mercado... o mercado, ele tem que ter

concorrência. Se ele tiver uma concorrência salutar, é... consegue-se o objetivo de

baratear qualquer bem de produção.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Apenas pela

oportunidade. Eu queria... A concorrência de medicamentos é salutar no Brasil? O

senhor acha que é salutar?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, não tenha dúvida. Haver

concorrência é salutar, por que não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas o senhor não se

queixou aqui enormemente do...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Do produto patenteado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, tá. Desculpe a

interrupção.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, não. Foi... foi

"enriquecedor". Toda vez que quiser (ininteligível) pode entrar, Presidente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É importante qualquer dúvida

ser esclarecida, né? Inclusive, eu trouxe aqui pra Comissão, Deputado, a

concorrência, a última concorrência que houve na Prefeitura do Rio de Janeiro,

onde se praticou... Noventa por cento disso foi ganho por empresa nacional, tá?

Acho que noventa e cinco, pra ser mais preciso. Cinco por cento só que são de

produtos exclusivos que, infelizmente, tão cobertos sobre patentes, não podemos

entrar. Os preços são inferiores aos preços até, muitos deles da própria, lá da

Far-Manguinhos, da FURP — você vai observar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Beleza. Pra concluir, Sr.

Presidente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Porque a Prefeitura do Rio de

Janeiro compra sistematicamente, paga pontualmente, entendeu? Bem diferente da

Prefeitura de São Paulo, que ninguém quer vender nem por tabela cheia, porque

não recebe.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Perfeito. A última pergunta. Eu

queria que o senhor, se estiver dentro das suas possibilidades, o senhor nos

explicasse quais são, digamos, os golpes possíveis...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Presidente, é que ele tá se

organizando aí, não tá ouvindo.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pois não.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor, como representante

da Indústria Farmacêutica Nacional, poderia nos relatar quais são os golpes, as má

práticas feitas, praticadas — (ininteligível) — pelas distribuidoras, pra que nós da

CPI entendêssemos, porque nós ainda não tivemos ainda, digamos, não

conseguimos adentrar na questão da distribuidora. Mas o que que é que as

distribuidoras fazem de ruim, na sua opinião, aquelas que fazem?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, Deputado,

sinceramente, eu não sei comentar o que se faz de ruim. Eu sempre... Porque nós

procuramos trabalhar com as boas empresas, as empresas que tem hoje no

mercado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Tá bom. Se não sabe, vamos

pra frente. Vou fazer outra pergunta pra substituir.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não tenho. Não dá pra...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor reclamou da carga

tributária. É uma situação interessante o Brasil: os industriais reclamam, eu acho

que com dose de razão, a carga tributária. Ocorre que no Brasil a principal

tributação é indireta, quem paga é o consumidor. Se o Antonio Ermírio de Moraes

comprar um ácido acetilsalicílico, ele paga o mesmo imposto que paga um favelado:

70% aproximadamente — pode ser 65, 70, 75 —, de imposto indireto. Bom, e aí o

Secretário da Receita Federal deu a informação que dentre os 66 maiores bancos,

que dentre as cerca de quinhentas maiores empresas... No caso dos bancos,

apenas cerca de 28 não pagaram um centavo de Imposto de Renda. Que proposta

o senhor teria, no que diz  respeito à carga tributária, pra melhorar para, digamos —

eu não gosto da palavra consumidor —, para o cidadão brasileiro, no que diz

respeito a medicamentos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, Deputado, é difícil falar

com relação a não pagar Imposto de Renda, porque nós, da nossa companhia,

pagamos o Imposto de Renda, e a gente tem acompanhado pela imprensa que os

bancos não pagam. Eu não sei qual é a assessoria, como é que funciona essa

assessoria deles, tributária, pra eles não pagar Imposto de Renda. É uma coisa

incrível. Agora, nós, da indústria farmacêutica, pagamos. Se o senhor observar nos

nossos balanços, estão lá a previsão e a... o recolhimento dos tributos, não é?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É, não foi... eu não disse que

não pagava. Eu só dei como referência, pra o senhor nos dizer, na sua opinião, que
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proposta, que alteração teria que ser feita na questão tributária pra que o cidadão

brasileiro, o paciente brasileiro, pudesse ter medicamento mais acessível.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que a nossa... a

nossa legislação tributária tem que acabar com uma coisa que chama ICMS. Tem

que termos um... uns dois ou três impostos neste País, como é em todos os países

desenvolvidos. Aqui, esse sistema de ICMS é uma loucura isso. Isso é uma

diferença de tributos de um Estado pra outro. Um é doze outro é dezessete; São

Paulo é dezoito. Isso é uma... uma coisa absurda. Eu acho que nós deveríamos ter

um imposto semelhante, num IVA, entendeu? Eu acho que isso iria baratear de

forma brutal qualquer produção, seja de qualquer coisa que for, qualquer. De

serviço ou do setor industrial.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k. Na sua opinião, a Vigilância

Sanitária no Brasil funciona bem ou mal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para concluir.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pra concluir. Já conclui,

Presidente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A Vigilância Sanitária, no

Brasil, deu um passo muito importante na gestão do Prof. Carlini, do Ministro Adib

Jatene. Dali pra cá é que se formou uma... uma estrutura. Quer dizer, na época que

o Dr. Carlini foi pra Vigilância Sanitária eu me lembro que lá nas salas da... não

tinha nem cadeira, era um negócio horrível, não tinha a menor estrutura. Não tava

informatizada, não tava (ininteligível), mas ele tinha um propósito. Ele tinha um

propósito, como professor que é, como capacitado... capacitado que é, de fazer vir

uma Vigilância Sanitária. Então, ele cadastrou as companhias, ele cadastrou as

empresas, ele criou programas de inspeção das Vigilâncias Sanitárias, enfim. Foi

um passo muito bem... muito importante, que agora, com a Agência, a gente espera

que a Vigilância tenha uma estrutura maior e que possa ampliar bem esse trabalho.

Aliás, eu até, a título de sugestão, talvez queria recomendar que a Agência Nacional

de Vigilância Sanitária publique no Diário Oficial da União as empresas que estão

legalizadas neste País, pra evitar que um pequeno farmacêutico compre um

produto falso. Nós tivemos aqui o exemplo aí de uma grande rede, entendeu,

vendendo um produto fabricado não sei aonde, em que condições, não sei o quê,

com o quê dentro, ora com idioma italiano, ora com idioma português, que pode

causar até câncer de pele, não se sabe. Quer dizer, se uma rede faz isso, imagine
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um pequeno farmacêutico. Então, seria importante que as indústrias legalizadas

estejam publicadas no Diário Oficial da União, em termos de vigilância sanitária, e

as distribuidoras nos Estados, entendeu, com o nome do seu respectivo

farmacêutico. 

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

Deputado. Com a palavra o nobre Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.

Fernando, Presidente da ALANAC. Fernando por que que o... por que que a

ALANAC publicou essa matéria paga, no jornal aqui de Brasília, no dia 15 de

fevereiro agora, passado, onde um dos títulos é uma matéria, uma manchete de

1995 que foi publicada num jornal dos Estados Unidos, aonde diz que... se os

Estados Unidos deveria abrir a sua carteira pra um país que pirateia patentes, como

é o Brasil, inclusive com a bandeira brasileira aqui? Por que que a ALANAC soltou

essa matéria no dia 15 de fevereiro?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Quando, nessa ocasião, nos

Estados Unidos, que o nosso Presidente Fernando Henrique estava visitando, numa

visita comercial ao governo americano, foi publicado nos Estados Unidos esse

protesto. A nosso entender, foi um desrespeito ao Presidente brasileiro. Então, nós

sabemos que agora, apesar de toda a retaliação que os Estados Unidos faz com

produtos — com aço, com suco de laranja, com calçado —, todos os produtos

brasileiros naquele mercado, que o Secretário de Estado americano viria pro Brasil

com um grupo de empresários, inclusive da área farmacêutica, pressionar o

Governo brasileiro pra tirar determinados dispositivos da nossa lei de propriedade

industrial, que um deles eu acabei de citar que é a questão da produção local

depois de três anos de... de mercado. Então, se der a mão, ele quer o... eles

querem o braço; se der o braço, quer tudo. Quer dizer, é uma... Então, foi uma

forma de retribuir um protesto, como fez lá os empresários americanos aos

empresários... aos empresários brasileiros que lá foram, aos empresários

americanos que aqui vieram, entendeu, exercer essa pressão em cima do Governo

brasileiro e em cima do Presidente da República.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É, mas o Presidente do INPI, ele,

numa matéria publicada aqui pelo jornal O Globo, ele diz que 90% dos

medicamentos vendidos no País, hoje, estão fora do alcance do domínio público.

Procede essa informação?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Hum... é... Inclusive, em

função dessa matéria que o Presidente do INPI fez, a ALANAC, por intermédio do

seu advogado, vai fazer uma interpelação judicial ao Presidente do INPI, pra ele

relacionar quais são os produtos que tão fora de patente. Porque nós temos o

problema do Acordo Tríplice. O INPI aceitou 2.700 pedidos de patentes e não

indeferiu, mesmo nós não tendo lei de patentes neste País. Então, hoje, o

empresário que tá produzindo aqui, ele tá sujeito a, se ele estiver ferindo uma

patente, a um processo de perdas e danos e um processo até criminal.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor sabe que esta Comissão

foi, na minha opinião, responsável pela Medida Provisória 2.014, porque foi após a

visita do Ministro José Serra aqui que essa medida provisória foi editada,

cancelando todos os pedidos de registro de patente até 31 de dezembro de 94. Mas

restou, né, ou restaram lá dentro do INPI me parece que dois mil e poucos pedidos

de patentes que vão de 1º de janeiro de 95 até maio de 97, ou seja, numa época

onde o País a lei não assegurava a patente pra medicamentos...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Alimentos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -...alimentos e produtos químicos,

né? Essa... Inclusive aqui na sua manifestação aqui de patentes, no item 5, V.Sa.

faz referência a essas patentes. Eu pergunto: se essas patentes, esses pedidos de

patentes que não foram indeferidos pelo INPI e que não atendem os requisitos do

pipeline, se esses pedidos vierem a ser reconhecidos, eu pergunto: isso interferiria

no aumento de preço? Quais... Como seria prejudicial isso aos preços de

medicamento no Brasil?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pega grande parte dos

produtos modernos que hoje são fabricados também pela indústria nacional que,

em... que em função disso, o nível de preço é bem mais baixo do que o do mercado

internacional. Se isso acontecer, nós, empresários, vamos ter que deixar de —

vamos recorrer, é evidente, às vias legais —, mas vamos ter que deixar de produzir

uma série de produtos que hoje são produzidos aqui no Brasil.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E quais são as medidas...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Inclusive produtos genéricos

e... também.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E quais são as medidas que a

ALANAC tá tomando pra, junto ao Governo, na tentativa de, de cancelar essa... de

arquivar esses pedidos de registro de patente?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, nós já estivemos na

Comissão de Economia do Senado, já tivemos reunião com o Ministro José Serra,

tamos atentos e tamos levando informações e... Porque é um processo novo no

País, que o Governo tem dificuldade, às vezes, de entendê-lo, quer dizer, nós

sabemos da conseqüência, entende? Então, nós tamos dando instrumentação pra

que eles possam avaliar de forma adequada e tomar as providências pra evitar uma

coisa que vai ser muito ruim pro País. Uma série de produtos que hoje são

fabricados vão ter que deixar de ser produzidos aqui no País.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu queria...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A nossa importação — eu

trouxe um exemplo hoje aí —, pelo... pelo valor de... de... importado em 99, de 1

bilhão e 400 milhões de dólares, se for feita a internação e a venda, conforme

determina, que é cerca de 20% de margem, quer dizer, só o importado hoje já tá

representando praticamente 30% do mercado. Esse importado vai pra 50, vai pra

60, e é um preço muito maior.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu queria, tão logo o Presidente

desocupasse o telefone celular, eu queria fazer um apelo aqui à Presidência sobre

esse assunto. Mas pra que eu não perca aqui o meu tempo, eu queria perguntar ao

senhor hoje quantos laboratórios nacionais hoje existem no... no Brasil, em

números aproximados? E qual a participação no faturamento global desses

laboratórios?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Os laboratórios nacionais hoje

no Brasil são cerca de... de 250, 300, em atividade, quer dizer, em realmente

atividades, muitos trabalhando às vezes só regionalmente. No Rio Grande do Sul,

nós temos diversos casos, que é o Estado do País onde tem o maior número de

laboratórios pequenos que ainda tão sobrevivendo e.. mas que operam mais

regionalmente. Hoje, a indústria farmacêutica nacional, ela tem cerca de 25, 23% do

mercado, a gente calcula.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Que é de quanto?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Que é de onze e meio, 12

bilhões de dólares, de reais. Desculpem , de reais.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Agora, os preços dos

medicamentos vendidos pela indústria nacional são mais baratos que os

medicamentos vendidos pela indústria das multinacionais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sem dúvida. Eu trouxe um

exemplo aqui, deixei com o Presidente da Mesa, o comparativo que saiu na... foi

publicado pela... pela Conselho Federal de Farmácia aqui de Brasília, em que você

pega... praticamente todos os similares de indústria nacional são mais baratos do

que os produtos chamados de original, os produtos é... que... que, vamos dizer,

possibilitaram a cópia, né, possibilitaram você tirar do registro de similar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quer dizer que o produto

fabricado pelo laboratório brasileiro, nacional, é mais barato que o mesmo produto

fabricado pelo laboratório multinacional.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Com certeza.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Com certeza?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Com certeza.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Por que que os laboratórios

nacionais conseguem vender a preço mais em conta, quando o comprador é o

Governo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É escala de produção,

embalagem exclusiva, entendeu, é participação, porque, às vezes, influencia muito

num receituário um produto às vezes que tá no sistema, no sistema público ou

numa Prefeitura, entende? Então, a indústria... é uma briga tremenda pra vender

pra... pra... nessas concorrências, pra poder realmente, primeiro, ocupar esse

espaço, ocupar a capacidade de produção da fábrica. Você tem, acaba tendo um

preço médio, quer dizer, você vende mais barato lá, mas você consegue vender o

mais caro também, em nível de farmácia. Você consegue, então, ter um preço

médio um pouco menor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Agora, todos esses descontos que

a indústria farmacêutica concede, principalmente as farmácias, ou essas amostras

grátis que são distribuídas, isso tudo não favorece o consumidor final. Na verdade,

esses descontos todos são usufruídos aí pelos intermediários, porque o preço ao

consumidor final continua o preço alto, não é? Então, eu pergunto: se não houvesse

esse desconto, então o preço do remédio seria mais alto ainda do que é?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, na realidade, hoje, a gente

já vê diversas drogarias — quer dizer, e é uma prática do mercado — repassando

descontos. Quer dizer, geralmente, as farmácias fazem promoção, dão desconto

pra pessoas aposentadas e, num modo geral, dão desconto na tabela na ponta.

Esse... Então, eu acho que é muito importante que isso seja pleiteado também pelo

consumidor, o desconto.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Porque, de acordo com essa

Portaria nº 37 do Ministério da Fazenda, os preços dos medicamentos não podem

ser 42% superiores aos preços de fábrica. Essa portaria tá em vigor?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá em vigor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Tá em vigor?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá em vigor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então, o remédio que é vendido

pelo laboratório por um real tem que chegar na minha mão por um e quarenta e

dois?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Positivo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É isso. Isso funciona?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, isso funciona, porque as

drogarias, elas, geralmente elas têm que ter a tabela de preço nas revistas que são

CARES, ABC Farma, enfim, as revistas de preço que o consumidor pode pedir e

olhar realmente se ele tá pagando o preço que tá na revista.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, enquanto eu

interpelava ao convidado, V.Exa., ocupado em atender a uma ligação, não ouviu,

mas eu queria repetir. Nós, a Comissão teve... a CPI teve uma participação aí muito

grande na edição daquela Medida Provisória 2.014, mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu com o telefone no

ouvido e um ouvido no telefone e outro em V.Exa., eu ouvi. Ouvi e gostei de ouvir a

referência.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas aquela, mas aquela Medida

Provisória 2.014, ela não resolveu o problema dos pedidos de patentes requeridos

ao INPI entre 1º de janeiro de 95 e 15 de maio de 97. Então, eu quero deixar aqui

uma sugestão a V.Exa. para que nós façamos uma visita ao Ministro ou ao

Presidente da República, coloquemos isso com mais evidência, pra que nós

tenhamos, na próxima medida provisória, isso já alterado. Porque nós sabemos das
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dificuldades pra se modificar uma medida provisória aqui nesta Casa, né, com toda

a burocracia que existe, principalmente com um projeto tramitando pelas duas

Casas, tentando mudar isso. Então, eu quero deixar aqui, após a análise de V.Exa.,

do Sr. Relator, que me parece é simpático também à idéia, pra que nós não

esperemos essa medida provisória vir pra cá, pra que nós não precisemos

apresentar uma emenda a ela, mas que ela já venha com a alteração, como veio a

primeira, a edição original da Medida Provisória 2.014. Fica... fica a idéia aí pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu gostaria de dizer a

V.Exa. que eu não... nada impede. Eu gostaria que V.Exa. propusesse os termos da

modificação, nós ouviríamos a Comissão e faríamos chegar isso aos Ministros. E eu

não vejo porque não possamos emendar a emenda em nome da Comissão, da

própria Comissão, fazendo uma emenda.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Que daria uma força...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Acho que

atenderíamos, quer dizer, todos os segmentos. Mandaríamos ao Ministro do

Exterior, o Ministro da Saúde, o Ministro do Desenvolvimento, Presidente da

República e faríamos a emenda, criaríamos o clima, né? Mas eu queria que V.Exa.

propusesse os termos, pra que a gente pudesse tomar uma definição em nome da

Comissão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Com o maior prazer, farei isso

imediatamente. Eu ainda tenho algum tempo ainda, não é, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo V.Exa. não

tem, tem a tolerância da Mesa, que vou creditar a V.Exa. mais dois minutinhos pra

concluir.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então, dentro dessa tolerância, Sr.

Fernando, por que que esses produtos que o senhor exibiu aí, que eram fabricados

aqui no Brasil, hoje não são mais? Que que aconteceu aí que hoje nós não

fabricamos mais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que o principal... o

principal fator pra isso acontecer é realmente a... o interesse da companhia de

produzir lá fora e mandar produto acabado pra cá. Mas o principal dele eu acho que

é até o fiscal, porque a Lei de Transferência de Preço obriga, por exemplo, quando

você produz um produto, você tem que multiplicar por cinco vezes o preço final, ou

seja, o custo do produto você tem que multiplicar por cinco vezes. No caso de um
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produto acabado, é 20%. Ou seja, num produto acabado, você tem que deixar de

margem 20% só, entendeu, enquanto no produto da matéria-prima você tem que

deixar cinco vezes mais. Então, isso é um desincentivo à produção local.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Isso vai fazer com que a balança

comercial estoure negativamente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É lógico. Mas é lógico. Por

que que você vai produzir aqui sendo que você pode trazer da sua casa uma matriz,

um produto e fazer uma margem de lucro local que você vai tributar em 20% esse

lucro teórico local?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O Ministro José Serra tem

anunciado que, se necessário, ele quebra as patentes dos produtos que sejam aí

de interesse público. Inclusive, fala muito na importação de genéricos. Eu queria

saber de V.Sa. o seguinte: na sua opinião, na opinião da ALANAC, a velocidade da

entrada dos genéricos no mercado tem que ser essa mesmo? Nós podemos

apressar isso? E qual a sua posição quanto à importação desses produtos

genéricos? 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem.  primeira pergunta

é questão da... da... dos genéricos, da importação de genéricos. É totalmente

desnecessária. Basta acelerar um pouco, junto à vigilância sanitária, os produtos

que não precisam fazer, porque o produto que tem que fazer bioequivalência em

vidro demora seis meses para se fazer o teste. Aliás, a companhia da qual eu

presido tem dezoito sendo feitos, entendeu? É mais, pô, é na... é lá... é  na USP, é

na Paulista de Medicina. Demanda tempo. Mas tem uma gama de produtos muito

grandes que só teste de biodisponibilidade. Então, isso é.... pode ser feito rápido e

passar... esses produtos já passarem a entrar no mercado de forma é... significativa

e a preço muito mais barato. Voltando à questão daquilo que o Ministro José Serra

tem evocado, é um dispositivo que existe na nossa lei de patente, que o governo

americano quer modificar. Quer dizer, se tem... por interesse, por motivo de força

maior, a... o Governo pode comprar um medicamento, pode quebrar uma patente,

entendeu? Então, também o governo, as autoridades americanas querem modificar

esse dispositivo da nossa lei, que, ao nosso entender, é uma questão até de

segurança nacional.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É isso, Presidente. Muito

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

Deputado. Com a palavra o nobre Deputado Vicente Caropreso.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, Sr. Convidado, Sr. Fernando, gostaria que o senhor me fornecesse

quantos pedidos de registro de genéricos a ALANAC tem solicitado?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Bom, Deputado  Vicente, eu

não pedi esses dados ao meus associados, aos meus associados, mas eu lhe

garanto que, praticamente, dos pedidos que estão lá, 90% são de empresa minhas

associadas. Aliás, as que saíram, todas são de empresas associadas à ALANAC.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Que tempo o senhor espera

pra liberação desses produtos pra venda no mercado e uso? 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Esses  já... esses que foram

publicados já tão entrando imediatamente.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - E os outros? A grande

maioria?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vai entrar é... em seguida,

assim que a Vigilância for liberando, as indústrias... Já tem esses produtos no

mercado. Veja bem: não é que ela não tem. Ela tem o produto, só não foi feito o

teste de bioequivalência. Aí é questão só de fazer embalagem, entendeu? O

produto já tá desenvolvido, já é de linha.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor espera que até a

metade deste ano, até agosto, nós poderíamos contar com quantos genéricos no

País?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que se a Vigilância

regulamentando essa questão dos produtos que podem ser feitos só em escala de

laboratório, aqueles produtos que têm que fazer só a biodisponibilidade, eu acredito

que nós vamos ter mais de quinhentos produtos, aí, no mercado, até o final do ano,

se a Agência analisar. Agora, recursos financeiros, hoje, ela tem. Ela tá cobrando

umas taxas bem pesadas. Quer dizer, tem que por técnico lá e analisar. Nós

precisamos cobrar dela, já que ela tá cobrando a taxa, a pressa. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Em termos de concorrentes, a

indústria nacional, a Associação a qual o senhor é Presidente, nós poderíamos

enumerar que o senhor teria que tipos de concorrentes? A indústria multinacional,
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os manipulados, a indústria estatal? Existem mais alguns outros concorrentes que o

senhor queira enumerar? 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não. São esses concorrentes

que existem no mercado. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - A guerra maior é contra quem,

senhor?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É contra as grandes

companhias.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Multinacionais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Multinacionais, que detêm,

hoje, mais de 75% do mercado no Brasil.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Há provas concretas dentro do

seu relatório, que o senhor ofereceu esses papéis, aqui, à nossa...que foram

distribuídos aos membros da CPI, existem provas concretas de falsificação de

medicamentos manipulados?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Nós tivemos ao Ministro, que

eu lhe disse, Ministro Calheiros, na época, da Justiça, levamos provas de produtos

e farmácias que estavam, de manipulação, que estavam falsificando produto. O que

que é falsificar? Fazendo aquele produto com aquela própria substância, colocando

a marca das empresas, que é uma propriedade da empresa, entendeu? E

vendendo isso no balcão. Quer dizer, isso é uma falsificação. E nós levamos isso...

Esse processo deve estar dentro do Ministério da Justiça. Levamos isso como

forma de denúncia, por escrito, com fotografia, com queixa policial, com tudo, e

alertamos as autoridades, na época, que isso estava acontecendo, que era uma

coisa perigosa, entendeu, que haviam algumas farmácias de manipulação

falsificando medicamento. Isso é uma falsificação. E... Pedimos ao Ministro que

tomasse providência com relação ao assunto, criando delegacias, enfim, pra que se

operasse de forma mais efetiva nessa direção. E depois de noventa dias foi-se

descobrir que o Androcur... estava sendo falsificado pela Veado d'Ouro, pela

VEAFARM, que era uma empresa da Veado d'Ouro. 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - E não continha a substância

ativa, simplesmente? Ou a embalagem, a rotulação é que tinha sido colocada

indevidamente?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Acho que todos nós... A

grande maioria acompanhou, na época, esse episódio, né? A falsificação, se ela

fosse perfeita, talvez não se pegasse a Veado d'Ouro. Houve, houve alguém que

trapaceou dentro dessa quadrilha e não pôs a substância ativa lá dentro, que

desencadeou, desencadeou a descoberta, porque os produtos eram inócuos, né? 

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Há uma grande distribuidora

nacional dos insumos para a produção de medicamentos manipulados no Brasil? É

do seu conhecimento?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  Não. Nem pode. Quer dizer,

medicamento, farmácia magistral tem que receber a receita do médico, que a

formulação é de responsabilidade do médico...

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor não entendeu a

minha pergunta.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não... Eu tô

respondendo ela. E a farmácia magistral tem que manipular unidade por unidade.

Então, não pode ter distribuidora de farmácia de manipulação.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Eu quero reformular a

pergunta.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pois não.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Existe um grande distribuidor

que vende às pequenas farmácias de manipulação durante... por todo o Brasil?

Existe alguma distribuidora grande desses insumos para que as pequenas

farmácias distribuídas no Brasil façam...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - De matéria-prima?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sim.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah! Existe.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Quais são esses maiores

distribuidores?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - São... Tem diversos, diversos,

né?  

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sim... 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Mas importadores de

matéria-prima que atende em farmácia de manipulação, inclusive com relação a
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produtos controlados, entendeu, que é uma... hoje uma coisa que é muito feita em

farmácia de manipulação: produto controlado pra emagrecer.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor poderia me dar essa

lista?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Dos distribuidores?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sim.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Posso passar pra Comissão.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Eu gostaria que ficasse

anotado, Sr. Presidente, que a ALANAC...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Os importadores e

revendedores de matéria-prima que vendem pra farmácia de manipulação ou

vendem pra qualquer estabelecimento, Secretaria de Saúde, laboratório estatal,

privado, enfim, posso lhe passar.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Que avanços a nossa

capacidade de pesquisa tem tido nos últimos, por exemplo, cinco anos em relação

ao desenvolvimento de novos produtos aqui no Brasil?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, existe uma série de

produtos em estudos, em fase de testes clínicos por algumas empresas nacionais.

Isso tudo é mantido sob um certo sigilo, entendeu? Porque se trata de produto de

inovação e que se, se aprovado pretende ser patenteado e entrar em mercados

maiores internacionalmente, tá?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Existe algum incentivo

governamental pra que isso esteja acontecendo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, existe muito pequeno. A

gente tem se queixado, e isso tem que ser ampliado pra que haja linhas pra, pra

essas pesquisas. Geralmente, o senhor sabe que essas pesquisas elas são... elas

podem dar certo como podem não dar certo. Então, acho que tem que haver a

cláusula de insucesso. Se não tiver insucesso, se tiver um financiamento e essa

pesquisa não... chegar em bom termo, pagar aquela dívida por uma coisa que não

tem sucesso é difícil.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O.k., Sr. Presidente, obrigado.

Obrigado, Sr. Expositor.

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

Vicente Caropreso. Com a palavra o Deputado José Carlos Vieira. (Pausa.) Ausente
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S.Exa. Com a palavra o Deputado Iris Simões. (Pausa.) Ausente S.Exa. Com a

palavra o Deputado Márcio Matos. 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Eu gostaria de perguntar ao Dr.

Fernando que num país, um país que queira ser soberano ele tem que ter

instrumentos adequados de Estado, Governo, inclusive para, nesse campo do

medicamento, não deixar simplesmente o medicamento ser, ser controlado pelo

mercado. Eu acho que no... o mercado brasileiro está nessa situação justamente

por falta do Estado. Das coisas que nós ouvimos aqui, nós temos deficiência até na,

no controle do Estado, do mercado, como nós temos também uma série de

situações até das leis. Mas eu acho que o mais importante de tudo seria a

inteligência nacional. Eu queria perguntar ao senhor se os laboratórios nacionais

têm algum medicamento patenteado no Brasil ou fora do Brasil e qual o nível de

investimento da indústria nacional em pesquisas? Eu posso fazer as perguntas, o

senhor respondendo. Acho que é melhor assim.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto. Veja bem, Deputado,

o volume das pesquisas também é uma coisa que não se sabe, porque, na

realidade, isso é uma estratégia de cada companhia. Quer dizer, nós temos

companhias desenvolvendo alguns projetos junto com as universidades brasileiras

e junto com hospitais brasileiros, com pesquisadores brasileiros. Porém, isso é uma

coisa de sigilo de cada uma das empresas, é uma coisa que ninguém passa isso

pra uma estatística, ninguém passa... dá essa informação. Agora, pelo

conhecimento que eu tenho, não tem nada patenteado por cientista brasileiro em

termos de medicamento, que um cientista receba royalty por isso. A gente tem até

conhecimento...O produto cardiológico que tá sendo tão citado aí, comentado por

esta Comissão ao longo desses trabalhos, que é o Captopril, que foi desenvolvido

na Universidade de Ribeirão Preto, foi extraído do veneno da cobra jararaca e

depois sintetizado por um cientista brasileiro...

(Não identificado) - Sérgio Ferreira.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Como é que é o nome?

(Não identificado) - Sérgio Ferreira.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sérgio Ferreira. Mas pelo que

nós temos  conhecimento, ele nunca recebeu um centavo de royalty pelo seu

invento. 
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Com relação, com relação às

propagandas, a ABIFARMA deixou aqui transparecer que os seus, os seus

associados fazem propagandas ditas éticas somente a nível da classe médica. E

que os laboratórios nacionais, na sua maioria, fazem a propaganda diretamente no

posto de venda, lá nas farmácias. Aqui, nesse documento distribuído por senhor, o

senhor diz... coloca aqui o perfil comercial dos laboratórios mais indicados nos

balcões das farmácias. Eu estou vendo aqui que na sua grande maioria são

laboratórios que pertencem à ABIFARMA. Eu gostaria que o senhor nos

esclarecesse isso aí, se realmente os laboratórios nacionais é que pressionam o

vendedor da farmácia, fazem a propaganda lá na farmácia e são os maiores

praticantes dos bonificados e que os internacionais ou transnacionais fazem a coisa

mais ética a nível da classe médica. Eu queria saber quem é que tem razão nesse

aspecto?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem, Deputado, esse

levantamento é feito por uma companhia sueca, que chama-se IMS, que faz todo o

levantamento do mercado farmacêutico no Brasil e nos países capitalistas. Então, a

indústria farmacêutica avalia seu desempenho, suas vendas em cima de estatística

feita pelo IMS. E essa exposição que eu fiz, relacionando as empresas, é um

trabalho feito pelo IMS. Só porque... Eu coloquei à disposição pra ver que no ponto

de venda a indicação... a chamada indicação de balcão, a empresa número um é a

Hoechst.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Concordo. E também...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então, isso aí não é um

levantamento feito pela indústria nacional. É feito por uma instituição internacional.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - E também nesse perfil comercial que

o senhor nos passou o senhor diz o seguinte: que a comercialização dos produtos

farmacêuticos apenas 28% vêm da receita médica, e o restante é procura

espontânea e indicação de balcão. Como que pode se explicar que os laboratórios

que só trabalham junto,...os laboratórios que fazem a propaganda que eles chamam

de ética, só trabalham junto à classe médica, que têm um faturamento de 75%,

80% do bolo, e somente 28% ser proveniente da receita médica?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Muito bem, já lhe explico. Se

você olhar o gráfico tem...Isso é em cima do que entra na farmácia pra comprar, ou

seja, 28% entra com receita na mão. Aí, se você olhar onde tá 69%, que é procura
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espontânea, se você olhar no gráfico abaixo, dos 69%, 54% é repetição de receita,

quer dizer, o senhor vai lá buscar aquele produto que já lhe foi receitado, vai dar

continuidade ao tratamento. É... 36%, ou seja, desses 69% do mercado, 36% é sem

interferência médica, ou seja, o senhor vai lá comprar um Atroveran, o senhor

quer... o senhor usa o produto, o senhor quer ter na sua casa ou qualquer outro

produto, e 10% desse mercado é o comprador por impulso, que ele viu a

propaganda e foi lá comprar. Dos 69%... Então, se você somar dos 69% 54%, já dá

35%, mais os 28%, você vai chegar nessa participação. Agora, eu quero deixar

muito claro que os produtos de venda de impulso grande parte, as chamadas linhas

ATCs, são de companhias internacionais. Não é só produto receitado.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Eu queria fazer uma outra, uma outra

pergunta com relação à importação dos insumos básicos para fabricação de

medicamento. Nós temos dados de uma diferença muito grande dos produtos

médios de importação. E nós tivemos aqui também informações de que esses

produtos dependem muito da origem, da pureza, da qualidade, essa coisa toda.

Como nós temos levantamentos que tem diferenças enormes em termos do preço

unitário, eu gostaria de dizer ao senhor, perguntar ao senhor qual o percentual que

o senhor acha justo e que poderia ser aceitável, em termos dessas diferenças de

preços internacionais para o mesmo produto? Resumindo: aquele produto

internacional importado, vamos supor, de péssima qualidade para o de ótima

qualidade... Qual seria o percentual aceitável de variação de preço em dólar?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Nós temos que analisar o

seguinte: o de péssima qualidade não deve nem ser importado, porque ele não

atende às especificações.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Mas, vê só. Eu estou falando dos

produtos que são importados. Se são importados, são... têm o aval dos órgãos

governamentais brasileiros de ter alguma qualidade. Agora, foram colocados aqui

que existe um diferença muito grande nessa qualidade. Como existe diferença

enorme de preço, certo, eu queria ter uma idéia: qual diferença de preço seria

compatível por essa variação de qualidade?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Sinceramente, isso é uma

coisa que não dá pra estabelecer. Depende do produto, da sofisticação do produto.

Enfim, às vezes você pode ter uma substância que tá sendo produzida só por uma

companhia internacional. Aí, entra um fabricante da Índia, da Coréia, produzindo
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esse produto. Cai sensivelmente o preço desse produto. Às vezes, um fabricante de

produto bom. Não quer dizer que o produto vai ser um produto ruim. Agora, existe

produto ruim no mercado? Existe. Agora, o que a gente recomenda é aquilo que já

falei anteriormente, que os nossos associados importem matérias-primas de

fabricantes, se possível só de fabricantes, e que tenham plantas aprovadas pelo

FDA, que exportem para o mercado americano. E que depois que chegam aqui têm

que passar por toda a análise da empresa. Que é responsabilidade pegar essa

substância, colocar dentro da matéria-prima e entregar um produto pronto pra ser

utilizado é da indústria. 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Então, de acordo com essa

exposição do senhor, a matéria-prima que chega no Brasil não pode ser de péssima

qualidade. Então, aí fica...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Se chegar, tem que ser

reprovada.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Aí, fica difícil, então, você entender

por que existem essas variações enormes de preço na importação, né? Na sua

opinião, em termos de mercado existe, é lógico, essa briga das transnacionais com

as nacionais, e agora vem os laboratórios públicos, que a gente pretende que sejam

intensificados, principalmente nos genéricos. Por parte do Governo brasileiro, o

senhor da ALANAC, que representa os laboratórios nacionais, os senhores sentem

alguma discriminação ou alguma imposição que venha de fora e que o Governo

aceite, em detrimento da indústria nacional?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Discriminação em que

sentido, Deputado? Não entendi.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Privilégios em termos de leis ou

mesmo falta de ação do Estado em coibir, por exemplo, essa importação de

produtos acabados, quer dizer, prejudicando a indústria nacional, prejudicando o

País, em geral.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Nesse sentido.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho, eu acho que o

Estado poderia ser um pouco mais rígido com relação a esses assuntos, com

relação à importação de produto. Quer dizer, medicamento acabado no Brasil, ele

deveria ser, antes de entrar no País, inclusive analisado, entendeu? É. Porque,
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afinal de contas, se ele tá entrando, entrando no nosso mercado. Nós, que estamos

aqui no Brasil, estabelecidos, com as nossas unidades fabris, nós respondemos por

aquilo que a gente fabrica. Agora, um produto que vem de fora...

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - E com relação...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, responsabilidade existe,

mas ela deveria ser mais rigorosa, no meu entender.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Com relação a esse gráfico que o

senhor nos passou sobre as importações, a evolução das importações, que de 90 a

99,  e que passou de...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Cinqüenta milhões de dólares.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - ...50 milhões de dólares para 1 bilhão

e 400 milhões de dólares, na sua opinião isso aqui se deve à importação de

produtos acabados? E qual o percentual? Se o senhor... for possível? Ou se isto

aqui se deve a superfaturamento nas importações de produtos de insumos básicos

para a fabricação de medicamentos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Se V.Exa. analisar, tem um

outro gráfico que tá disponível. Se não tiver, eu lhe passo. A Dra. Sara pode passar.

Ele tá discriminado pela classificação da TAB. Desse 1 bilhão e 400 milhões de

dólares, 1 bilhão e 50 milhões é de produto acabado. Está separado aí. Produtos

hormonais, enfim... Página 14. Tá certo? 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - E esse, o fato de ter essa importação

exagerada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, o tempo de

V.Exa. está concluído.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Estou terminando. O fato de ter essa

importação exagerada de produtos acabados — o senhor já disse, já colocou aí

uma das razões que seriam 20% sobre o produto acabado —, quantos empregos o

senhor acha que isto diminui no País? Tem essa idéia?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, eu acredito que, se for

analisar toda a classe produtiva, uns 40 mil empregos pelo menos.

(Intervenção ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É possível, sim.

Suspendo. Suspendo a sessão por dois minutos.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, Sr. Presidente,

poderia reabrir? Eu queria fazer uma questão de ordem rápida?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu reabro a sessão,  e

tem V.Exa. a palavra enquanto o depoente...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu apresentei há uns dias atrás

dois requerimentos: um convocando o Diretor da OPAS, que é profundo

conhecedor do assunto, assunto medicamentos em nível de Brasil, em nível de

mundo; e a semana passada, um outro requerimento da Diretora da OMS, que

também é uma profunda estudiosa na questão de medicamento no mundo. O

Diretor da OPAS estará no Brasil dia 16, e se dispõe a vir. Eu pediria que esse

requerimento tivesse uma atenção especial pra nós não perdermos a oportunidade.

Ele viria gratuitamente. Ele só precisa a confirmação da CPI, se quer ouvi-lo ou não,

Sr. Presidente.

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

V.Exa. tem razão. Ontem nós tentamos votar os requerimentos e não conseguimos.

E tendo presente... Ele vai estar no Brasil?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Dia 16. Ele se dispõe...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu tinha feito o

encontro do Conselho Nacional de Saúde com o representante da Organização

Mundial de Saúde também para um depoimento dessa ordem. Vou pegar esses

requerimentos, e na segunda-feira, antes de ouvirmos o Deputado, o Dr. Everardo,

na terça, Everardo Maciel, a gente examinaria isso, então.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E é minha intenção

também decidir, antes de uma reunião dessas, ou segunda, ou terça, ou quarta,

provavelmente quarta-feira, antes de ouvirmos o Dr. Murad — e eu vou comunicar

— colocarmos em votação os requerimentos que ficaram, sobretudo,

exclusivamente, aquele que ficou em ser, ou ficou, não foi decidido pela interrupção

da Ordem do Dia da última reunião.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sobre o assunto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. a palavra

pra...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Na verdade, aproveitando a

oportunidade da questão levantada pelo Deputado Darcísio Perondi, eu queria fazer
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uma sugestão a V.Exa. Talvez isso ajudasse no encaminhamento da Comissão. O

Dr. Elias Murad tá previsto ser ouvido pela manhã. Eu quero sugerir a V.Exa. a

troca. Que nós pudéssemos realizar na quarta-feira pela manhã a sessão

deliberativa dos requerimentos. Muitos como estes que o Deputado Darcísio

colocou, que não teremos nenhuma dificuldade de aprovar, e especialmente o da

quebra de sigilo fiscal ou melhor bancário e telefônico do Deputado Zuppo. Porque

aí, na segunda-feira, sendo pela... na quarta-feira sendo pela manhã nós teríamos

tempo de na terça-feira ainda trocar algumas idéias bilaterais, ou mesmo em grupo,

sobre o requerimento, e na terça-feira pela manhã votar. E o Dr. Elias Murad seria...

na quarta-feira, votar, pela manhã, e o Dr. Elias Murad seria ouvido na quarta à

tarde, porque aí não teríamos o problema com a sessão deliberativa, como o que

ocorreu ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Eu não sei se nós

teremos condições, na quarta-feira, de fazer a votação. Primeiro, eu tenho que

consultar o Dr. Murad, se ele concorda para a votação, para esta alteração;

segundo, nós corremos um risco de em fazendo à tarde com o Dr. Murad, nós

temos aqui uma presença escassa de Deputados, entendeu? Mas eu vou fazer

consulta sobre isso, e se houver, digamos, a conveniência, farei essa alteração.

Continua com a palavra o Dr... Antes de mais nada, tá presente, continua, retornou

à mesa o depoente. Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Dr. Fernando, eu queria iniciar

perguntando se o senhor tem conhecimento de quantos pedidos de registro de

produtos genéricos de laboratórios nacionais estão aguardando deliberação na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, eu não tenho esse número

preciso, porque a coisa é muito dinâmica. Eu sei que tem laboratórios dando

entrada quase que toda semana. Eu acredito que é cerca de trezentos. Mas é uma

estimativa que eu tô fazendo. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas o senhor, essa estimativa o

senhor assumiria como uma estimativa da ALANAC?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - De trezentos de laboratórios

nacionais.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Justamente. É, praticamente,

só laboratório nacional, porque, veja bem, até mesmo laboratório multinacional não

precisa fazer a bioequivalência, porque ela é dona do produto inventivo. Então,

basta ela... E se você olhar a Lilly... e tem mais algumas multinacionais que já têm

inclusive registro pra genérico. Ela tem o produto de marca e tem o registro pra

genérico também. Só uma questão política pra ela colocar o genérico no mercado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E por que será que ela não

coloca?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Por que que você vai vender

um produto mais barato, se pode vender mais caro?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas ela, com a entrada do

genérico, ela não teria interesse?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah! Ela vai ter que colocar. A

hora que entrar o genérico, começar a tomar... pela empresa nacional, tomando o

mercado, aí ela vai entrar, entendeu? Hoje, por exemplo, já tem o caso da... Já tem

uma...A gente tem só uma empresa internacional trabalhando efetivamente com

genérico já há algum tempo no Brasil, que é a Basf Generics, que é da Knoll.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Talvez já tenha lhe sido

perguntado, e eu tive que me afastar, mas eu vou fazer a pergunta, porque...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pois não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...se o senhor já respondeu, eu

quero novamente a resposta. O Ministro José Serra tem defendido a importação de

genéricos. Qual a opinião do senhor sobre isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Veja bem, eu acredito que

se houver a necessidade dele importar algum genérico, deve ser pra atender

alguma emergência, porque a indústria nacional ela está apta. Até formulei um

convite pra os senhores... — e estiveram lá em São Paulo visitando a FURBE, no

Rio, visitando a Far-Manguinhos —, ir visitar as indústrias associadas da ALANAC,

pra ver que nós estamos aparelhados, em condições de atender o mercado

rapidamente com genéricos, com genéricos bioequivalentes. Então, eu formulei

uma visita pra conhecer as fábricas da, do EMS, em Hortolândia, Sintofarma...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas Dr. Fernando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...eu tô perguntando... O senhor

deve estar acompanhando a imprensa tanto quanto nós...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...especialmente as notícias sobre

a CPI. O Ministro José Serra não defendeu a importação de genéricos em caso de

emergência. Ao contrário, ele está defendendo claramente a importação de

genéricos para concorrência no mercado e para ajudar, segundo ele, na baixa de

preços. É isso que eu quero que o senhor me responda. Não há hipótese, pelo

menos levantada pelo Dr. Serra, para emergência...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...mas para a concorrência.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu queria dizer a vocês que

nós, da ALANAC, também estamos no entendimento, desde agosto do ano

passado, com o Ministério da Saúde, com um elenco de  produtos somente pra

problemas de endemias, de uso contínuo, produtos pra diabete, produtos

cardiológicos, produtos de uso contínuo, um elenco de produtos... a fazer uma

redução de preço, e disponibilizar isso rapidamente, produto similar a preço bem

mais barato. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor tá sendo muito

diplomático. Eu quero que o senhor me responda objetivamente. Eu fiz uma

pergunta duas vezes. O senhor não me respondeu.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, pois é... Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Qual é a opinião da ALANAC

sobre a proposta do José Serra de importar genéricos para baixar preço e concorrer

no mercado? Qual que é a opinião?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sou totalmente contrário.

Quer dizer, é aumentar aquele leque que já se faz ali. Quer dizer, as multinacionais,

parando de produzir aqui, importando os produtos das suas casas matrizes. E,

agora, o genérico, que é um mercado que a indústria nacional pode oferecer,

gerando emprego no nosso País, que é um problema grave hoje no nosso País, e a

indústria nacional está apta a fazê-lo, o genérico.... Quer dizer, basta acelerar os

projetos de registro. Então, eu considero totalmente desnecessário importar

genérico.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então, o senhor diria, no dito

popular, que o Ministro José Serra estaria como aquela figura do sujo falando do

mal lavado, porque ele tá falando em importar genéricos, quando é na casa dele

que deveria acelerar o processo de liberação dos genéricos, a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu entendo da... vamos dizer,

da ansiedade do Ministro que o genérico entre logo. Nós também, do setor

nacional, estamos ansiosos pra a aceleração dessas aprovações. É isso que eu

citei, não sei se o senhor estava presente, que nós, da ALANAC, em outubro do

ano passado, fizemos um ofício ao Dr. Vecina, solicitando a regulamentação de

uma série de produtos, que é só fazer teste de biodisponibilidade. Não precisa fazer

bioequivalência. E produtos...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E qual que foi a resposta do Dr.

(inaudível)?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, nós estamos

aguardando a resposta. Quer dizer, eu... 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - De outubro até agora...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...o senhor tá aguardando a

resposta?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Estamos aguardando, porque

isso vai ampliar bastante o leque de produtos, que podem ser (ininteligível).

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor pediu que fosse feita

pra quanto... Qual é mesmo  o pedido? O senhor tem cópia desse pedido?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tenho. Tá no, tá nesse...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E não teve resposta ainda?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, nós estamos

aguardando.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu também... Algumas perguntas

que eu possa fazer o senhor pode já ter respondido em função de eu ter...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não tem problema, eu posso

responder de novo. Não tem problema.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor disse: os laboratórios

nacionais trabalham com bonificações.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, laboratório nacional

trabalha como bonificação. Existe laboratório que dá bonificação, existe laboratório

não dá bonificação.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor poderia citar ...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu já disse, eu já mostrei o

exemplo da Bayer aqui. O senhor tava aqui quando eu mostrei a transparência?

Entendeu? A Bayer, com 50% no Cipro. Eu trouxe aqui esse trabalho. Vou passar

pra Comissão.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, isso, ...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso aqui é bonificação.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... Eu quero saber o seguinte: os

laboratórios nacionais trabalham com bonificação. Alguns, sim?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Alguns, sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Essa bonificação é feita de que

forma, dos laboratórios que (ininteligível)?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Descontos comerciais.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E não concessão de novos...

novas unidades?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, descontos comerciais.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Agora, eu quero perguntar ao

senhor. Os laboratórios multinacionais têm uma prática, como essa que o senhor

mostrou, de concessão de descontos. O senhor tá dizendo que também alguns

laboratórios nacionais também trabalham com descontos e isso é uma forma de

bonificação. Nós temos evidências de preços majorados além da inflação. Alguns

considerados até abusivos. No caso, se todos os laboratórios eliminassem os

descontos e viessem pro preço real do que é vendido, qual o efeito que teria no

mercado de medicamentos? Se os multinacionais ou os nacionais eliminassem

todos os descontos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, eu sinceramente acho

difícil que isso aconteça.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA  -  Por quê?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Porque... é muito difícil que as

empresas deixem de dar desconto. Como é que o senhor quer que uma indústria

nacional vá concorrer com uma Novalgina, que dá 40% de desconto. Está aqui,
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40% de desconto da Novalgina. Ela tem que, ela tem que oferecer uma Dipirona no

mercado com 50%. Agora, então a Hoechst vai abaixar o preço da Novalgina? Vai

abaixar o desconto, vai abaixar o preço, vai?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, então, o seguinte: se tem

desconto de 40%, grosseiramente, grosseiramente eu posso dizer que o preço real

desse medicamento é 40% menos. E isso serve pra qualquer hipótese. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É lógico.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Seja pra medicamento fabricado

por, por laboratório multinacional ou nacional.  É... se o preço que o senhor citou aí,

qual o medicamento mesmo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É  Novalgina.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A Dipirona. Se... Eu mostrei aqui

ao José Serra a Novalgina sendo... Eu comprei uma Novalgina por cinco e pouco, e

comprei a Dipirona por um e setenta. A Novalgina com 40% estaria, então, inflada

de 40%, o que também os outros medicamentos estariam. Se os laboratórios

nacionais quisessem de fato contribuir na questão dos medicamentos, dos preços

dos medicamentos e tirassem todos os descontos e passassem a vender esse

medicamento pelo preço final, real, não estariam ajudando a abaixar os preços?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tamos em negociação, eu

disse — não sei se o senhor estava —, com o Ministério da Saúde de uma gama de

produtos pra estabelecer já isso. Esperamos nos próximos dias já estar anunciando

isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso de todos os que são

concedidos descontos hoje?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  -  Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E se os laboratórios

multinacionais eliminarem os descontos e venderem pelo preço real,

automaticamente eles vão perder mercado. Perdendo mercado, eles vão ter que

baixar ...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Também, é a livre

concorrência.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então, na verdade, o que eu

posso deduzir é que, hoje, laboratórios nacionais e laboratórios multinacionais têm

interesses comuns em não baixarem os preços?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  -  Sem dúvida. A finalidade da

indústria é ganhar dinheiro, não é outra, não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não, não. Ganhar dinheiro,

sim, tem margem de lucro, sim; ter preço abusivo, não.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Porque o que eu, o que eu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. já tem onze

minutos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Porque o que eu estou

perguntando é exatamente se tem desconto que pode ser retirado pra cair pro

preço real, seja de medicamento de laboratório nacional ou multinacional. O que eu

posso deduzir é que há um cartel de preços independente da origem da pátria dos

laboratórios. Porque, se todos podem baixar, e não baixaram ainda, hoje existe um

cartel pra manter esses preços nos patamares  que eles estão.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, negativo. Discordo

completamente. Não, eu não disse isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Foi o senhor que disse que há

entendimentos em curso pra se baixar...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  Há.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E se isso acontecer...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso já acontece... 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... eles vão ter que baixar.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É lógico. Se... Veja bem, eu

mostrei a transparência da Bayer, mostrando que ela tá baixando o preço pra

poder... Ela tá perdendo participação no mercado, ela tá baixando o preço. Por

quê? Porque tem uma nacional vendendo mais barato. Se você pegar e analisar

isso, é o que acontece.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Na verdade, hoje, nós estamos

trabalhando com a lógica, claro, do mercado ser o controlador. O Ministro Serra

defende a importação — o senhor já disse que é contrário — para inclusive ser um

instrumento regulador de preços. O senhor reconheceu que há uma inflada,

diríamos assim, em todos os preços de medicamentos. O senhor reconheceu isso,

porque na medida inclusive que reconhece que pode baixar esses preços para o

que realmente é praticado, isso está inflado. E isso poderia trazer também o
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rebaixamento dos preços dos medicamentos de laboratórios multinacionais. O

senhor está reconhecendo aqui, na minha visão, que os laboratórios estão

praticando crime contra a economia popular, porque estão praticando preços acima

do que realmente pode praticar. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu discordo completamente

do senhor, da sua posição.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ao propor, ao propor o

rebaixamento de preço...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, tempo

esgotado... Eu quero...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...e eu faço como última

pergunta...

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

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ao propor isso, os laboratórios

passaram  a ser bons samaritanos e vão abrir  mão de lucros, vão diminuir  o lucro,

vão diminuir o lucro de quem? Ou por que que estão fazendo isso, se estão

praticando esse preço há muito tempo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu não lhe disse que estão...

fazendo isso. Eu disse que existe uma solicitação do Ministério da Saúde pra que a

indústria nacional baixe... É aquilo que o Sr. Presidente da outra associação tava

falando aqui de uma cesta de produtos, aquela coisa toda. Isso, isso é uma

negociação. Existe uma ansiedade pra que uma gama de produtos possa estar à

disposição da população de mais baixo poder aquisitivo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não abrindo mão, Sr.

Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Eu vou suspender, eu

peço... V.Exa...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, essa, talvez, eu

não sei, eu não ouvi as outras, mas essa talvez seja a questão mais importante...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, eu quero

dizer a V.Exa. o seguinte: eu vou dar um minuto pra V.Exa. Depois eu vou

interromper V.Exa. Está havendo verificação de quorum no plenário. Eu vou

suspender por dez minutinhos cravados pra a gente ir lá dar quorum e voltar. A
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nossa ausência pode impedir votações. E V.Exa. terá um minuto. Apesar de estar

com quatorze, darei um minuto na retomada, sob pena de não dar quorum.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tem que ser agora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Bom, se V.Exa. quiser,

vou dar um minuto a V.Exa.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, eu queria exatamente fazer

a última pergunta. Bom, os laboratórios, se concordarem com este rebaixamento de

preço que o Ministério está dizendo, tá pedindo, qual passa a ser a margem de

lucro dos laboratórios?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não sei. Cada empresa,

Deputado, tem uma estrutura administrativa, uma estrutura industrial, entendeu,

investimentos a ser amortizados. Isso é uma situação que varia de uma empresa

pra outra. Não tem como se você definir o investimento, a estrutura administrativa

de uma empresa com relação à outra. Quer dizer, as margens são variáveis de uma

companhia pra outra. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está suspensa a

reunião por dez minutos, para que os Deputados possam dar presença em plenário.

E retornaremos aqui. E aí, se for caso, a gente votará posteriormente em blocos.

Obrigado, por enquanto.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Convido o senhor

suplente a tomar o seu lugar à mesa. Concedo a palavra à Deputada Vanessa

Grazziotin. Antes de V.Exa. iniciar, devo dizer que combinei com o Sr. Presidente

da Câmara que nós prosseguiremos os nosso trabalhos. E sempre que for

anunciada uma votação nos quartearemos votando, a fim de que possamos concluir

mais depressa os trabalhos, para o bem geral e felicidade da Nação.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiros...

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Obrigada, Sr. Presidente.

Companheiros e companheiras, Dr. Fernando, eu gostaria de iniciar as minhas

dúvidas, os meus questionamentos pela reunião, pela questão que diz respeito aos

genéricos. O Deputado Magela falou e V.Sa. respondeu a respeito de um
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requerimento, de um ofício que a ALANAC assinou conjuntamente com a ALFOB,

que é a Associação dos Laboratórios Oficiais, e que encaminhou ao Ministério da

Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 29 do mês de outubro do

ano passado. E V.Sa., se eu ouvi bem a resposta, informou que não receberam

qualquer questão relativa a esse ofício da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Eu gostaria que o senhor repetisse: a Agência Nacional até hoje não respondeu o

ofício da ALANAC, da ALFOB?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - É... Eu vou... Na realidade, a

gente... que eu tenha conhecimento, não recebemos. Não, a Dra. Sara tá me

confirmando que não recebemos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -  Porque esse ofício, ele é de

nosso conhecimento já há algum tempo. Tanto que fizemos um requerimento ao

Presidente Nelson Marchezan, o requerimento foi aprovado e já encaminhado à

ANVS. E quando esteve, pela última vez, o Dr. Vecina aqui, eu tratei do assunto e

ele disse que já havia respondido. Então, acho que cabe a nós, os membros da

CPI, porque não é apenas uma... perguntas da ALANAC, mas perguntas que a

própria CPI fez à Agência, e acho que devemos novamente nos dirigirmos ao Dr.

Vecina pra saber o por quê. Porque nem nós da CPI nem a ALFOB, a Associação

dos Laboratórios Oficiais, e tampouco a ALANAC tenha recebido resposta. Porque

eu considero esse ofício de fundamental importância. Porque a regulamentação dos

genéricos ela tipifica quais as formas farmacêuticas que não necessitam passar

pelo teste de bioequivalência. E os senhores, num estudo feito com a ALFOB,

encaminharam a ele a lista desses medicamentos, não é? Então, eu acho muito

grave. Acho que antes de se falar em importar produtos, medicamentos genéricos

acabados, nós deveríamos cobrar uma maior agilidade por parte do Ministério.

Obviamente, todos nós queremos o genérico no mercado, o genérico de qualidade

garantida, não é? Não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Então, eu penso que

merece e cabe do Ministério da Saúde, particularmente da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária, uma resposta a todos nós, aos senhores e, particularmente, a

esta CPI de Medicamentos. E eu pergunto ao senhor, eu fui informada aqui, eu fiz a

pergunta, e sei que o senhor, a sua empresa, o seu laboratório é União Química

Bisanos.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É a Biolab Bisanos. 
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Biolab Bisanos. O senhor já

tem algum pedido protocolado de genérico?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, nós temos estudos

sendo feitos na USP, na Paulista dos produtos que dependem de testes de

bioequivalência, tá? São dezoito produtos. Agora, nós tamos agora justamente essa

regulamentação, que tem uma série de produtos que a gente vai fazer, sua

biodisponibilidade, que é uma coisa rápida, e passar a atuar de imediato no

mercado esses produtos, o.k.?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Exatamente por essa razão

que eu acho que deve não só ao setor farmacêutico, da indústria farmacêutica e à

CPI, mas à sociedade como um todo uma resposta ao ofício que foi encaminhado

ainda no mês de outubro do ano passado. Também questionei, quando o Dr.

Vecina aqui esteve, sobre as dificuldades que algumas indústrias, alguns

laboratórios que querem entrar no mercado com os genéricos, estão encontrando

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, particularmente no que diz respeito a

informações sobre excipientes e substâncias inativas. Essa dificuldade existe de

fato, Dr. Fernando?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Com relação à Agência

informar?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Informar questões relativas

aos genéricos.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - É, existe, realmente existe.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Porque ele disse que era

muito grave, quando eu citei isso, ele disse que isso era muito grave, e que nós

mandássemos a ele por escrito. Então, eu gostaria de fazer aqui um pedido. Faço

através do senhor, que preside a ALANAC.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  -  Correto.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Que o senhor encaminhe à

CPI um relatório dizendo de que dificuldades são essas.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto. Eu vou pedir pro

nosso pessoal da área técnica elaborar isso e... pra que também vocês possam

também interceder pra a gente tentar agilizar todo esse processo, o.k.?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito. Acho que, salvo

engano, o Anexo V, o Anexo 5 da 391, da Resolução 391, item 4.1, ele fala de que
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quando a indústria, o laboratório que não dispõe de informações sobre os

excipientes, essas informações são solicitadas à Agência que deve,

obrigatoriamente, repassar.  Eu acredito que esse seja uma, uma das tantas outras

dificuldades. Mas, enfim, essa documentação pra nós é fundamental e urgente,

porque todos nós queremos que o medicamento genérico entre o mais rápido

possível no mercado, mas o genérico produzido aqui, no nosso País. É a minha

opinião.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  Não tenha dúvida, gerando

emprego, pagando impostos, enfim...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A respeito ainda do Decreto

3.181, de setembro do ano passado, que é o decreto que regulamenta a Lei dos

Genéricos. Ele dá um prazo, deu um prazo, porque já acabou, era setembro,

outubro, novembro e janeiro. Quer dizer, expirou o prazo. É pra que os laboratórios

se enquadrassem nas novas exigências legais. O senhor sabe se esse prazo foi

prorrogado? 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  Não, não sei. Teria que ver

com o pessoal da minha assessoria. Eu realmente não sei. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, foi cassada, a Dra. Sara diz

que foi cancelada a prorrogação.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, não tem prorrogação.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não houve.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Aí eu lhe pergunto. O senhor

só pode, obviamente, responder pelas empresas associadas à ALANAC. Mas as

empresas associadas à ALANAC já estão buscando o cumprimento da legislação...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...no que diz respeito, no que

diz respeito à embalagem?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não tenha dúvida. Todas

estão se enquadrando, é de todo interesse.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E qual a previsão pra essa,

qual a previsão pra que cheguem nas farmácias novas embalagens?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem, eu acredito que

isso vai estar a partir de agora março, abril, já vai estar tendo uma

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

63



representatividade em torno de 30, 40% já das embalagens já com... dentro desse

enquadramento.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Trinta a 40%.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Em que prazo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Até final de março, mês de

abril.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Muito obrigada. Em relação

aos preços ainda. Acho que, primeiro, obviamente que a indústria.... e não há

nenhum empresário que não busque o lucro. Mas eu acho que no caso de uma

indústria, um laboratório farmacêutico, deve-se buscar também o alcance,

perseguir, deve ser perseguido o alcance social.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não tenha dúvida.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não é? Então, penso que

nós todos aqui estamos empenhados muito em desvendar, desvendar o preço do

medicamento. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Nós não temos dúvidas que

grande parte dos medicamentos comercializados no País são comercializados com

preços inexplicáveis, preços extremamente inflados, seja pelo superfaturamento da

matéria-prima, seja pelo excesso de gastos comerciais, não é? Nós tivemos acesso

aqui à uma planilha de custos de um produto, salvo engano, do laboratório Sanabel,

onde ele coloca que os custos comerciais representam 60% daquele medicamento.

Eu já tive acesso a outras planilhas, e esse percentual se mantém, de 60 a 65%.

Acho que isso é extremamente danoso, prejudica a população, porque não permite

o acesso da grande maioria da nossa gente ao medicamento, que é um insumo

fundamental na manutenção da saúde e, portanto, à manutenção da vida. Mas,

enfim, o que quero lhe perguntar em relação a preços é que esteve aqui também o

Dr. Considera, não só aqui mas em outras Comissão da Casa, como Seguridade

Social, falando sobre preços de medicamentos. E quando aqui esteve não só falou,

mas nos trouxe documento que nos informava do acordo que houve entre o

Governo e os laboratórios, fabricantes, produtores de medicamentos, no período de

final de 98, início de 99, quando houve a mudança do câmbio no País.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Veja bem, com algumas, com

alguns laboratórios...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu vou lhe perguntar: a

ALANAC participou desse acordo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não. Não, porque, veja

bem: nós não podemos tratar de preço... Hoje nós tamos vivendo liberdade de

preço. Uma associação não pode tratar de ir ao Governo pleitear alguma coisa em

bloco, poxa, isso...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas eu não tô falando da

Associação pleitear junto o Governo. Estou dizendo que o Governo chamou, e tá

aqui a exposição do Dr. Considera, dizendo que chamou laboratórios e que na

reunião que eles tiveram fizeram um acordo. E baseado nesse acordo é que o Dr.

Considera tentou dizer a todos nós o que eu considero uma coisa extremamente

equivocada. Que o acordo poderia ter trazido um reajuste na ordem de 26% nos

medicamentos, e o reajuste foi de em torno de dezesseis. Ou seja, ele nos disse

que houve uma economia pra população de 10%, o que eu considero um absurdo

extremo. Mas eu volto a lhe perguntar: os senhores não foram convidados pra essa

reunião?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, a ALANAC, não. Agora,

deixa eu lhe falar uma coisa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E por que será que o

Governo não convidou a ALANAC?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, porque na realidade foi

chamado pelo Ministério as empresas... No momento, como houve aquela

disparada no dólar violenta, que bateu acima de dois reais o dólar, houve

inquietação no País brutal com relação a nossa economia. E a grande preocupação

do Governo, acredito eu, naquele momento, seria a inflação, era a inflação. Então,

o setor farmacêutico teve, algumas empresas, reunião com... no Ministério da

Fazenda, pra não repassar naquele primeiro momento. Quer dizer, me parece, se

não me falhe bem a memória, os primeiros momentos...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Repassar escalonadamente

dentro do período...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Foram a partir de março.

Então, foi discutido a questão dos aumentos de custos. Naquela ocasião mesmo,
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no próprio mês de janeiro, produtos como vidro, alumínio, que são insumos que a

indústria gasta, sofreram aumentos aí de 20, 25% em função do aumento do dólar

num período que tava a inflação praticamente estagnada.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas a pergunta que eu lhe

fiz é por que que o senhor... que o Ministério, a Secretária de Acompanhamento de

Preços, a SEAE, não chamou a ALANAC para essa conversa?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não. Na realidade, foi

chamado empresas, foi chamado empresas. As entidades não participaram desta

reunião.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas alguma empresa ligada

à ALANAC foi chamada?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, foi... participou, sim.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Participou, né?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Teve lá no Ministério da

Fazenda, escutou as recomendações pra não aumentar o preço de medicamento,

apesar de existir a liberdade de preço para que não se aumentasse o preço de

remédios.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Um outro questionamento.

Há uma certa constância por parte da Secretária de Acompanhamentos de Preços

no que diz respeito à solicitação aos laboratórios das suas planilhas, para que elas

sejam enviadas para a Secretária?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Toda alteração de preços,

atendendo as portarias em vigor, que uma indústria fizer, ela tem que mandar para

o Ministério da Fazenda a justificativa. Todo aumento.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, com a justificativa

logicamente acompanhado da planilha?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, essa justifica é baseado

em aumento de custos que você teve. Por que você está aumento o preço? Por

isso, por isso, por isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, nobre

Relator, eu fiz esse questionamento porque nós já solicitamos, foi um dos primeiros

requerimentos, as planilhas da SEAE. E a documentação que nos chegou é

extremamente insuficiente. Até hoje a Secretária de Acompanhamento de Preços

não enviou pra esta CPI esse conjunto... esse espectro amplo de planilhas que ela
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detém. Eu acho que vale a pena retornamos com o pedido, até para que possamos

trabalhar com dados mais seguros, dados mais concretos. Enfim, eu gostaria

também, Dr. Fernando...

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

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Só para concluir, Sr.

Presidente. ...Dr. Fernando de fazer uma última pergunta, em relação ao que o

senhor falou aí sobre os produtos importados acabados. Nós todos vimos vários

deles aí e dispomos de dados que mostram como tem sido o crescimento das

importações no Brasil. Em 1995, foram 529 milhões de dólares o nível de

importação do setor. Em 1998, superou a casa de um bilhão de dólares, ou seja,

um crescimento absurdo. E grande parte aí de produtos já acabados. Quero dizer

que nós já encaminhamos à CPI recentemente um requerimento onde nós listamos

134 insumos, matérias-primas, que eram produzidos no Brasil em 1989 e, hoje, não

estão mais. Já temos também aprovado o convite para que aqui venham os

representantes da ABIFINA. Inclusive, registro a presença do Nélson Brasil...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...aqui no dia de hoje, porque

eu penso que eles darão uma grande contribuição, não apenas no que se refere a

dados relativo a isso, mas a sugestões pra uma política industrial que o Brasil

carece urgentemente de um política industrial para o setor de química fina, pra o

setor farmacêutica. Mas a última pergunta que eu lhe faço diz respeito àquela ata

da reunião que aconteceu em julho do ano passado entre laboratórios e integrantes

da ABIFARMA. Lá estava muito colocado de forma muita clara o boicote aos

genéricos, que eles aqui tentavam dizer que eram os pseudogenéricos, enfim...Mas

estava lá o boicote aos genéricos e particularmente aos laboratórios Teuto e Neo

Química, e toda uma ação que deveria ser desenvolvida pelas distribuidoras para

que não trabalhassem com os  genéricos. Eu lhe pergunto: quais as dificuldades ou

como é que funciona, qual é a relação entre laboratórios, produtores e distribuidoras

com os genéricos? Eu lhe pergunto: quais as dificuldades ou como é que funciona,

qual é a relação entre laboratórios, produtores e distribuidoras de medicamentos

neste País?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - São relações comerciais.

Evidente que as empresas internacionais elas estão é... Elas são... Elas têm uma
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força maior junto ao distribuidor, porque têm maior participação no mercado. Então,

elas têm a força do mercado na mão. Então, isso é realmente um peso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas essa força causa

dificuldade aos seus associados?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Mas é lógico! Como não?

Eles têm uma força com relação ao mercado, eles detêm grande parte do mercado,

entende?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu gostaria, Sr. Presidente

— estou concluindo —, que solicitasse que se possível relatar quais as dificuldades

que as indústrias nacionais encontram junto às distribuidoras para que a gente

possa conhecer melhor esse quadro.

(Não identificado) - Correto. Obrigado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -  Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. vai encaminhar

o requerido pela Deputada Vanessa?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Perfeitamente, eu vou.

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

palavra o nobre o Deputado Iris Simões. Ausente S.Exa. Com a palavra o nobre

Deputado Neuton Lima. Ausente S.Exa. Com a palavra o Deputado Alceu Collares.

Ausente S.Exa. Com a palavra o nobre Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Fernando, qual é a empresa que o

senhor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu gostaria, Deputado

Tuma... Eu gostaria, viu, Deputado Magela, Deputada Vanessa e Deputados... Eu

gostaria de fazer duas comunicações ao final da reunião. Ainda tem alguns

oradores. Eu só queria notificá-los disso, entendeu? Ainda tem oradores inscritos,

mas eu agradeço. Obrigado. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu só quero

comunicar a V.Exa que infelizmente não vou poder permanecer, mas tomarei

conhecimento e responderei.

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

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Dr. Fernando, qual que é a empresa

que o senhor é presidente? O senhor é presidente ou proprietário?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sou presidente de uma S.A.,

União Química e Farmacêutica Nacional S.A. União Química.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Os genéricos, eles são fabricados por

quem?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pelas empresas nacionais.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Só.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E lá fora?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pelas multinacionais também,

algumas delas.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - As multinacionais que estão no Brasil

fabricam genéricos lá fora?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Algumas sim, outras não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A facilitação da importação dos

genéricos, como o Ministro José Serra defende, poderia, em tese, fazer com que as

empresas multinacionais importassem os seus genéricos e continuassem a montar

cartéis para que os genéricos ficassem com os preços altos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não. Eu acho que as

multinacionais elas só vão entrar com os genéricos no Brasil à medida que as

indústrias nacionais tiverem produzindo genérico intercambiável aqui e

disponibilizando pra população. Respondi a pergunta?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, qual é a vantagem então de se

importar os genéricos? Você vê alguma?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu não vejo nenhuma. Eu

acho que seria uma coisa ruim para o nosso parque industrial local, quer dizer, nós

tamos hoje... Nós temos que investir e arrumar emprego no Brasil.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor acha que em vez de ajudar

que as importações de genéricos fossem facilitadas, se se facilitasse a aprovação

dos genéricos seria mais eficiente e nós geraríamos mais empregos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Acelerar as análises e a

aprovação dos produtos genéricos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Porque existiam... O senhor sabe ali

os laboratórios, os vinte e um laboratórios que estiveram presentes àquela reunião,

né?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Acompanhei pela imprensa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor sabe me dizer o porquê que

existiam laboratórios nacionais naquela reunião?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tem laboratórios nacionais

que fazem parte da ABIFARMA.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas o sabe o porquê que eles

estariam lá?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não. Veja bem...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Esses laboratórios que estavam lá não

fabricam genéricos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Fabricam. Um deles é um

maior.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E por que eles estariam lá?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Porque, veja bem, quem foi

na reunião não foi o proprietário, foi o diretor, que foi convidado pra uma reunião da

ABIFARMA que não se sabia do que se tratava.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor acha que pode ter sido

alguém desses laboratórios que vazou essa ata?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vai saber. Não posso dizer

que pode ser também...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas há uma possibilidade?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...de algum executivo de

multinacional.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Com raiva?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  Sem dúvida. Eu quero frisar

aqui que inclusive um dos laboratórios nacionais que estava lá, nesse dia, com um

representante, é um dos principais fornecedores de produtores genéricos no

mercado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só eu queria saber o seguinte...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ou seja, dos genéricos não

intercambiáveis, que agora com os exames de bioequivalência vão estar

(ininteligível).
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - As empresas nacionais são favoráveis

à abertura de suas contas bancárias?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, eu acredito que

favorável... Ninguém quer um transtorno de tá tendo, vamos dizer, a sua vida toda

especulada. Acho que ninguém gosta disto, né?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas se nós falássemos...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso é um desconforto pra

qualquer cidadão, pra qualquer empresário.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas pra que nós pudéssemos ter

certeza de que os preços que as empresas nacionais estabelecem em seus

produtos... Nós queríamos analisar as suas contas bancárias a fim de podermos ter

certeza do que as empresas nacionais falam. Elas se oporiam de antemão a isso e

lutariam pra que isso não acontecesse ou elas aceitariam até provar que elas não

tem nenhuma má-fé em sua conduta?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acredito que grande parte

delas vá recorrer judicialmente se isso acontecer.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Vão recorrer?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, vão.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, elas também têm medo de que

se abra o sigilo bancário. Elas também têm medo de que se analise a verdade dos

fatos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, eu não acredito que têm

medo. É o desconforto de ter a sua vida, ou seja, o seu sigilo bancário...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se não existe absolutamente nada a

se esconder, não existe o porquê se ter desconforto em se mostrar o que se diz é

verdade.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Mas é... Seria mais ou menos

como aqui todos os Deputados que estão presentes, os Deputados falassem:

"Olha, todos nós abrimos mão do nosso sigilo bancário".

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Meu sigilo está aberto, e eu jamais

defendo alguma coisa sem antes aceitar...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo. 
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O meu sigilo bancário está aberto.

Inclusive, na CPI do Narcotráfico foi a primeira coisa que nós fizemos, abrir os

nossos sigilos.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Aliás, eu queria inclusive

parabenizá-lo pela coragem que tem trabalhado neste assunto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Muito obrigado. Então, as empresas

nacionais também não gostariam?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu teria que convocar uma

assembléia da associação pra saber qual é a posição.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu gostaria que o senhor então...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá, eu vou convocar então.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...pudesse em umas semanas

manifestar uma posição oficial.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto, oficial sobre o

assunto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor disse que existe uma grande

diferença entre os laboratórios, até para o Deputado Zuppo, dos nacionais em

relação aos preços dos internacionais. Os insumos importados pelos nacionais são

comprados dos laboratórios lá fora?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, negativo. Os insumos

dos laboratórios nacionais são comprados de produtores de matérias-primas

internacionais.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Que muitas vezes são empresas...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES -  São inclusive fornecedores

de multinacional.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - São os mesmos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, podem até ser, né?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Podem até ser, mas e a qualidade,

existe essa diferença de qualidade?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, existe diferença de

qualidade, sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas radicalmente, a fim de que...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Grau de impureza...
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Então, quer dizer que o senhor...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Projeto de (ininteligível).

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...na sua empresa paga cem reais um

produto, porque é um de uma qualidade absolutamente inferior àquela multinacional

que importa por 1.500 reais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, negativo. Eu respondo

pela empresa, pela empresa. Cada um tem... Cada empresário tem que responder

pela sua empresa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, a sua qualidade é igual à

qualidade da multinacional?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pra isso que nós estamos

fazendo a bioequivalência.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pra isso, pra provar isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Justamente. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E por que que então...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Aí não tem o que se discutir...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E por que que o senhor consegue...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Com a bioequivalência não

tem o que discutir.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se existe a bioequivalência que o

senhor tem dito aí que tem-se criado uma grande dificuldade pra se fazer...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, a morosidade, quer

dizer, nós temos que acelerar esse processo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro, porque a hora que fizer isso

não justifica pagarem mil num insumo que custa dez. Por que o senhor acha que é

isso? Eles aproveitam isso pra justificar nas suas planilhas os preços abusivos e

aproveitar e mandar dinheiro de lucro pra fora do País? O senhor acha que pode

ser isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Deixa eu te explicar uma

coisa. O que acontece no mercado internacional de matéria-prima, Deputado? Uma

substância, quando ela é desenvolvida, ela tem um custo bem mais elevado, ela

tem um determinado custo. Ao passar dos anos, vão entrando em países,

principalmente em países que não têm a patente farmacêutica, como Índia, China,

alguns asiáticos, começam a produzir essas matérias-primas e também em
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excelentes plantas, começam a produzir essas matérias-primas e o preço dessas

substâncias vão caindo no mercado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O que eu tenho discutido... Inclusive,

vendo aqui o "Panorama Político", da jornalista Teresa Cruvinel, ela fala uma coisa

interessante, ela faz uma matéria dizendo que a Hillary Clinton, que é a esposa do

Presidente americano, hoje, está defendo na sua campanha a baixa dos custos e

que... Existe uma lei nos Estados Unidos que proíbe com que as distribuidoras de

importar remédios, medicamentos em preços inferiores do que aqueles vendidos

pelos laboratórios. E aqui no Brasil eles querem fazer absolutamente ao contrário,

além de não quererem comprarem o nosso aço...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Querem não, tão fazendo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...eles estão fazendo ao contrário.

Inclusive cita aqui exemplos do anti-hipertensivo Norvasc com trezentos

comprimidos custa 371 dólares, nos Estados Unidos; 271, no Canadá; e, no Brasil,

se tivesse uma caixa com os mesmos trezentos, custaria 414 dólares, como se o

nosso salário mínimo fosse proporcionalmente maior ao salário mínimo americano.

Então, eu por isso que fiz essa pergunta pro senhor e faço a outra pergunta pro

senhor. Quem paga imposto? Os laboratórios internacionais pagam tantos impostos

tanto quanto os nacionais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, sinceramente, eu vou

lhe responder o seguinte, os laboratórios que publicam balanço, que são as S.A., a

gente tem acesso, né? Então, a gente vê que algumas empresas internacionais

pagam impostos, elas têm lucros e pagam imposto de renda. E os nacionais

também. Agora, o percentual varia dependendo da empresa, dependendo de

companhia pra companhia. Eu não sei se o senhor estava aqui no momento que fiz

algumas... expus algumas transparências. Eu mostrei um quadro aí com relação

aos produtos importados patenteados e mostrei que apesar de lá nos Estados

Unidos o consumidor americano tá indo no Canadá e no México pra fazer compra

de remédio, nós brasileiros dos produtos importados patenteados, nós vamos lá no

Estados Unidos pra comprar, porque lá tá custando mais barato do que os preços

que eles estão vendendo aqui.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ou seja, então quer dizer que eles

pagam bem menos impostos.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Dos produtos patenteados.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, fica clara a tese de que eles

compram insumos mais claros pra remeter lucros...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Por isso que eu tava falando

que a lei...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... de formas escusas pra fora do País.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...de transferência de preço,

de formação de preço precisa ser revista.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas eu também não acho, me

desculpe a franqueza, que os laboratórios nacionais são santos, não, ao contrário.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não termos nem a pretensão

de sermos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Em tudo, inclusive, porque o senhor

disse que a função dos laboratórios é ganhar dinheiro. Eu pergunto pro senhor: a

função dos laboratórios nacionais também é de ganhar dinheiro a qualquer custo,

inclusive indiretamente matando pessoas por não conseguirem comprar os seus

remédios, por não conseguirem chegar a ter dinheiro, com aqueles preços?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Deputado, se o senhor

acompanhar junto às secretárias de saúde de diversas cidades e de alguns

Estados, o senhor vai observar que o fornecimento às secretárias de saúde, aos

Municípios é basicamente feito por indústria nacional. Nós fornecemos lá, sim. E

deixei até com o Presidente da Comissão o preço, por exemplo, da Prefeitura do

Rio de Janeiro. A um preço ínfimo, um preço muito baixo, que é uma quota de

sacrifício da indústria nacional, porque ela vende mais barato no serviço público e

ela reputa um pouco mais no varejo e ela consegue fazer um preço médio que o

permita fazer investimento, modernizar suas fábricas, investir em tecnologias e tudo

mais.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Presidente da Associação dos

Laboratórios Multinacionais esteve aqui e disse pra mim que mandaria uma lista

com os medicamentos a custo de um real e quais seriam as imposições pra isso.

Vergonhosamente até hoje não mandou. Aliás, fugiu da associação pra não ter a

responsabilidade, entre outras, de mandar. O senhor poderia pela sua associação

fazer junto com os fabricantes, com os laboratórios nacionais, uma lista de

remédios, uma cesta básica de remédios a serem vendidos a um real? E quais
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seriam as condições para que isso fosse possível? O senhor poderia mandar isso

em uma semana pra nós?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A um real, eu não digo. Na

realidade, a gente tá em entendimento com o Ministério da Saúde, desde agosto do

ano passado, de um grupo de produtos importantes, essenciais que... Não adianta,

por exemplo, oferecer aqui uma aspirina mais barato do que um real ou a um real;

não vai resolver. Nós estamos falando de produtos de doenças crônicas, diabetes,

hipertensão, enfim, uma séria de produtos que é preocupação da indústria nacional

em ter produtos mais baratos na ponta pra atender uma gama de pessoas, hoje,

que estão desassistidas por esses medicamentos por pura falta de condições de ter

como comprar, porque depende do Estado fazer a doação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para eu encerrar, eu vou fazer duas

perguntas...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pra encerrar, mesmo porque o tempo,

eu acredito que já esteja se avançando, eu peço pro senhor ser... Só pra mim fazer

as duas últimas perguntas. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tive a informação que

existem empresas multinacionais que não diretamente, mas, através de terceiros,

comprando distribuidoras de remédio, a fim de que se criasse um monopólio na

distribuição, prejudicando as empresas nacionais, que não teriam condições de

distribuir seus remédios e a médio prazo, obviamente, quebrariam. É real essa

informação?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu não tenho conhecimento

disso. Veja bem...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por exemplo, a Distribuidora Panarello

parou de comprar remédios das indústrias nacionais com tanta intensidade como

comprava anteriormente?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não procede isso.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não procede isso.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não procede.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E a última pergunta que eu faço pro

senhor é a seguinte: o Deputado Arlindo Chinaglia perguntou pro senhor sobre os

BO e não ficou muito bem esclarecido a respeito dos BO O senhor pode me

explicar o que realmente são BO?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, existe produto que tem

bonificação no mercado. Eu, inclusive, mostrei aqui o exemplo do Cipro, da Bayer.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Bonificação.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Bonificação. Bonificação, que

é, por exemplo, o exemplo do Cipro, da Bayer, que tem 100% de bonificação,

certo? Então, isso é uma prática que algumas empresas têm no mercado,

entendeu, de dar desconto comercial. Existe essa prática.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu agradeço, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E tô deixando, inclusive, mais

documentos aqui sobre isso, tá?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tô recebendo

documentos a prestações aqui. A cada (ininteligível) vem um pedaço de

documento. Eu peço à secretaria...

(Não identificado) - Ainda tem muito ainda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... peça. Ah! então,

peça a V.Exa. entregue todos de uma vez.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A cada pergunta, a cada pergunta,

uma leva de documento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - A cada pergunta

surge, tá entendendo? Eu gostaria de... Está inscrito o Deputado Sérgio Novais.

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Queria, inicialmente, perguntar ao Dr.

Fernando sobre a União Química. A produção de unidades. Qual a  produção anual

de unidades da União Química?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - No ano passado, só pro

senhor ter uma idéia, nós produzimos 80 milhões de ampolas injetáveis, ampolas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Nação, tô querendo saber tudo,

todas as unidades.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Entre injetáveis e

comprimidos, alguma coisa em torno de 1 bilhão e 400 mil unidades.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Um bilhão e quatrocentos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. Comprimido, cápsula...
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E o faturamento/ano...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - No ano passado foi 109

milhões, 108 milhões de reais líquido.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Dr. Fernando, quanto custa uma

planta dessa da União Química, hoje?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, a nossa... A União

Química, hoje, ela tem três unidades fabris — uma em Município de Embu-Guaçu,

outro em Taboão da Serra e outra, que tamos inaugurando esse mês, no sul de

Minas, em Pouso Alegre.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Quanto custam as três plantas?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Em torno de 7 milhões de

dólares custou a de Taboão da Serra, que foi uma planta que nós compramos da

Cilag, inclusive.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E as outras duas?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - As outras duas, a planta de

Embu, que é a nossa mais antiga planta, que passou por uma série de reformas,

ela deve, se for uma planta igual, também em torno disso — 7 milhões, 14 milhões

de reais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E a outra, a terceira também?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Também. Não, a terceira é

uma planta menor, com possibilidade de expansão, que tá numa área bem maior.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Isso orçado em quanto, Dr.

Fernando?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Nessa primeira fase, cerca de

2 milhões de dólares de investimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Algo em torno de 16 milhões de

dólares de planta. Dr. Fernando, com esse nível de faturamento e esse nível de

lucratividade que o senhor tem nessas indústrias, o senhor recomporia essas

plantas, pelo que eu vejo, um faturamento de 109 milhões/ano, de reais, então, em

torno de 50 milhões de dólares e as plantas custaram algo em torno de 16 milhões.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então, deixa eu explicar mais

uma coisa: nós temos uma outra empresa no grupo que chama Biolab... Biolab

(ininteligível) Farmacêutica, que ocupa a fábrica de Taboão da Serra, tá? Então, se
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você agregar mais essa empresa, aí nosso faturamento nela, no ano passado, foi

de 67 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mais 67?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Mais 67.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Em vez de 109 milhões, 176.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E as plantas somariam ainda 16, ou

ainda o senhor vai somar?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, não, é isso mesmo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Já soma 16.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, 16 milhões.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor tem um faturamento/ano

algo em torno de 80 milhões de dólares e as plantas custaram 16 milhões de

dólares,é isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Portanto, a cada ano, o senhor tem

um faturamento referente a cinco complexos desses.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Esse faturamento é

faturamento bruto, menos... Aí você tem que abater ICMS, toda a carga tributária.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tudo bem, mas é só pra dar uma

demonstração...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É melhor a gente falar de

resultado, né, de lucro.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ...uma demonstração, assim, patente,

de quanto... Porque nós estivemos na FURP...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A FURP afirmou que uma planta de

60 milhões, portanto, três, mais de três vezes o que o senhor tem, a FURP tem algo

em torno de 60 milhões de dólares, e ela tirava esse investimento, com o preço

FURP, que eu vou já entrar na questão de preço FURP e preço União Química,

tirava essas plantas, em um ano e meio a três anos ela tirava o valor das plantas. O

senhor acha esses números razoáveis, que foram coletados pela CPI?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, veja bem, eu não conheço

a estrutura de preço da FURP. Eu disse, no começo da minha exposição, que os

laboratórios oficiais, eles foram construídos para fabricar remédios a preço de

custo, ou seja, pra repassar à população carente do seu Estado. Então, por isso

eles não pagam tributos nenhum, eles não têm que fazer investimentos de

equipamento, não pagam funcionários...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Investimento tem, sim.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...geralmente... Não, quem faz

é a Secretaria de Saúde.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, não, de maneira alguma.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Quem faz é a Secretaria de

Saúde.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, de maneira alguma. Todo...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Como não?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A FURP, ela é auto-sustentada há

muito tempo, auto-sustentável, ela se sustenta com os próprios preços que ela

pratica, ela faz todos investimentos...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Como posso... Ela venda pra

ela mesma, porque ela é da Secretaria da Saúde.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, de maneira alguma. Ela vende

pra 3 mil Municípios no Brasil. São Paulo não tem 3 mil Municípios.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, pois é, mas ela, na

realidade, ela não participa em nenhuma concorrência com nenhuma indústria

privada. Nunca vejo a FURP entrar em concorrência nenhuma. Ela vende de que

forma pra esses lugares?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A composição de custo dela, é

interessante dizer que a composição... Além de pagar todo o custo, tem um BX que

estaria previsto para ter equipamento de ponta que foi afirmado aqui que muitas

empresas nacionais e multinacionais, aqui no Brasil, não têm. Essa foi a informação

que foi coletada pela CPI. Então, eu queria só pra, com essa pergunta, dar uma

dimensão de como é que nós tamos tratando. Um faturamento de 176, de 80

milhões de dólares, uma planta instalada de 16 milhões. Pra você ter uma noção da

lucratividade e das possibilidades e lucratividade desse setor. Mas eu queria, Dr.

Fernando, fazer algumas pergunta aqui sobre a questão de preço, que mesmo que
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a... O sulfato ferroso, por exemplo, um complemento alimentar, um complemento

principalmente usado pelas nossas grávidas, pelas crianças. Sulfato ferroso, preço

FIOCRUZ: 5 reais para 40 miligramas, 500 comprimidos. Embalagem de 500

comprimidos e 40 mg custa 5 reais. Uma embalagem do Laboratório União

Química, mesmos 40 miligramas, de 50 drágeas, portanto um décimo da

embalagem FURP.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Quanto que é a embalagem

dela?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Quinhentos, quinhentos

comprimidos. Custa 3,57.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Agora, você sabe dentro de

uma composição de preço de um medicamento, ainda mais como o sulfato ferroso,

que a matéria-prima não representa nada, a embalagem é muito mais do que a

própria matéria-prima.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Só a embalagem, então?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A embalagem é muito mais

do que a matéria-prima.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Diferencial de dez vezes?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A matéria-prima não

representa nada no custo do sulfato ferroso.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Dez, dez vezes, então, só a

embalagem, dez vezes. Então, vamos para outro exemplo. 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Exemplo do anticonvulsivante

famoso, que é  o fenobarbital. O fenobarbital, na União Química, uma caixa de

100mg, com duzentos comprimidos, custa 26,42. O fenobarbital FIOCRUZ, uma

caixa com 100mg, os comprimidos de 100mg, duzentos comprimidos, também, a

mesma situação de concentração e embalagem, custa 6,74. Portanto, quatro vezes

a menos. Isso, Dr. Fernando, fica, assim... V.Sa. já deu a declaração aqui pro

Deputado Magela que o que interessa é o preço. Eu fico aqui a imaginar o seguinte:

que a indústria nacional tá fazendo o seguinte: "Eu tô no cartel menos 10%". É essa

parece ser... Essas parecem ser a composição de preço: "Cartel menos 10%, eu tô

vendendo mais barato, eu tô resolvido."
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, negativo, Deputado, eu

discordo completamente de você. Se o senhor reparar a campanha que a Bayer fez

do Cipro, é porque indústrias nacionais soltaram similar de ciprofloxacina pela

metade do preço da Bayer.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Como pode explicar, Dr. Fernando,

que a mesma embalagem, a mesma composição química custe quatro vezes a

menos. A embalagem FIOCRUZ, que no primeiro caso, sulfato ferroso, a

embalagem pesa.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então, vamos só ver... Vou só

levantar alguns aspectos. Primeiro lugar: o preço da FURP é pra entregar na

Secretaria de Saúde dos Estados, lá, é do Estado de São Paulo ou alguma

Prefeitura, que não sei qual que é. Agora, a indústria farmacêutica entrega remédio

pelo preço de caderno do Oiapoque ao Chuí, no Brasil inteiro. Hoje, a indústria

farmacêutica... E arca com... O frete é por conta do produtor. A indústria

farmacêutica, hoje, arca com o risco de roubo, porque as seguradoras nem o fazem

mais, tamanho era o volume de roubo de medicamento. Então, a indústria é

obrigada a arcar com o custo do roubo de medicamento. Tem as margens

comerciais do distribuidor que vende lá no Estado, da farmácia que vende lá na

ponta. É toda uma cadeia. Em cima dessa cadeia tem a carga tributária. Se você

partir, abatendo isso tudo, você vai chegar em um preço mais barato, vai chegar

num preço bem... não vai ser diferente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sei. Quer dizer que esses

componentes fazem com que o preço seja multiplicado por quatro — cadeia,

imposto. Isso é inadmissível. Agora, Dr. Fernando, eu queria... Era importante,

Presidente, que nós conhecêssemos a relação... Se o Presidente da ALANAC não

estiver aí, mas a relação de todas as associadas da ALANAC, encaminhar à CPI,

para que nós...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Posso encaminhar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu queria saber do Presidente da

ALANAC se ele concorda com a venda de remédios em supermercados.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, nós temos uma posição

contrária a isso. A gente acredita que isso não vai beneficiar o usuário de

medicamento e vai oferecer um risco à  população de ter um produto na gôndola de

supermercado que vai... que não vai ter uma orientação devida sobre o assunto.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Os associados da ALANAC

produzem BO?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tem associados da ALANAC

que fazem produtos também bonificados, que dão bonificação em produtos, como

deixei aqui diversos exemplos de multinacionais que também o fazem.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A União Química produz BO?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Nós temos, na União

Química, hoje, uma linha hospitalar que é uma... um dos principais laboratórios do

País em produtos hospitalares. E atendemos serviço público, temos uma linha de

produtos OTC e temos alguns produtos de indicação, pastilha pra garganta, uma

série de produtos de indicação também temos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Só confirmar aqui um dado,

Presidente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pois, não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Essa importação, o senhor falou que

desse 1 bilhão e 400 milhões, atualmente, quanto é que tá de medicamentos já

prontos que chegam no Brasil?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Deve ter um gráfico. É 1

bilhão e 200 e pouco.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Um bilhão e 200? De medicamentos

prontos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - De medicamento acabado,

que, se você — em dólares isso —, se você colocar isso ao preço de venda, com os

preços de transferência que têm que ser colocados, você vai ver que isso, hoje, já

tá representando perto de 30% do mercado farmacêutico.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tudo bem, Presidente.

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

Deputado. Com a palavra o nobre Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Continuar trabalhando, apesar da

fome, né, Presidente? Primeira pergunta, Dr. Fernando: tem hospitais públicos e

Santas Casas — hospitais públicos fazem licitação, Santas Casa fazem tomadas de

preços —, e se vê diferenças de dez, quinze vezes do produto comprimido, não

injetável, comprimido, do preço que o hospital compra, em relação ao preço da

farmácia. Como se explica isso?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Dez vezes a diferença de

preço?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Dez a quinze vezes que o preço

do comprimido que o hospital compra é mais barato dez, quinze vezes. Eu vou

apresentar em próximas reuniões. Porque agora que tem os hospitais, um exemplo,

o Hospital Conceição, do Rio Grande do Sul, Hospital do Ministério da Saúde...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Nós fornecemos lá.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...que tem na Internet, tá aberta a

Internet pra qualquer pessoa, e checando o livro, as revistas que o mercado

imprime de preços e comparado com a listagem que eles fazem é impressionante a

diferença de preço.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Aí que se você observar

quem fornece lá no Conceição são os laboratório nacionais privados, porque a

multinacional, a não ser produto exclusivo, ela não vai vender lá, não.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, mas e o preço, e essa

diferença?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É isso que eu tenho falado,

que a possibilidade de se... da indústria nacional vender mais barato pro serviço

público é porque ela também ela consegue fazer um preço médio, entendeu?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, tem também laboratório

nacional que vende caro. Não, a questão é assim: que na... para o Hospital

Conceição o comprimido vale um...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...e para o cidadão que compra

na farmácia, vale quinze, vale dez, vale quinze. É o mesmo comprimido e é o

mesmo laboratório que vende pro Conceição e que vende pra distribuidora, que

coloca na farmácia. Muda o custo? Tá, muda, porque tem a distribuidora...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tem embalagem hospitalar,

que geralmente é... evita toda a carga tributária. Geralmente, o grupo Conceição

compra com  carta de... compra com convite, né, ou concorrência, se não me falha

a memória.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Licitação.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É licitação, né? As licitações,

elas são muito competitivas entre os próprios laboratórios nacionais e, então, as

empresas acabam tendo que baixar bem o preço, pra poder vender.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não fiquei contente com a

explicação.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Dois: qual é a margem que a sua

empresa ou que as empresas ligadas à ALANAC dão para as distribuidoras?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É variável. Geralmente, o

distribuidor...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Qual é o mínimo e o máximo?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...o distribuidor, o chamado

distribuidor de medicamento, que repassa pras drogarias, ele não trabalha com

menos de 20%, de forma nenhuma.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O laboratório paga o frete?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Como é que é?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O laboratório paga o frete pra

distribuidora?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, na realidade, é o

seguinte: o laboratório paga o frete até a distribuidora.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Até a distribuidora?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Até a distribuidora. O

laboratório tem que entregar o medicamento no... por força de lei, no Brasil inteiro,

preço SIF.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Que é aqueles 42.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, eu tenho que entregar no

interior do... tenho que entregar pelo preço de tabela — preço fábrica. Onde você vê

preço fábrica, entendeu? Até o final de dezembro, aqui, em Brasília, por um acordo

que foi feito com o Distrito Federal, aqui, em Brasília o medicamento custava 12%

mais barato do que qualquer parte do Brasil, por causa de uma redução de ICM, um

acordo que houve entre o Governo do Distrito Federal e comércio varejista.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Dr. Fernando, o mercado de sais

internacional caiu? Como é que está o preço?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - O mercado...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Varia, de um... mas, em média,

como é que está?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - O mercado tá muito dinâmico.

Na realidade, com a globalização, com as novas substâncias essas substâncias

estão fora de patente, a tendência é cair.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, tem caído, tem caído.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tem caído.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Em média, quanto?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso varia de produto pra

produto, não dá pra estabelecer uma média.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Se esses laboratórios

multinacionais que nós quebramos o sigilo fiscal fizessem um boicote ao mercado

brasileiro, é possível esse boicote?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não vão fazer isso, isso

não vai acontecer. Boicote, por quê?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, se nós quebrarmos o sigilo

fiscal, bancário, telefônico...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Me parece que o fiscal já está

quebrado, não?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, o fiscal, sim. Ele fariam...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho... Eu tenho uma

opinião sobre o sigilo bancário. Eu acho que ele vai ser totalmente improdutivo, quer

dizer, são grandes companhias que, sabe, têm auditoria, tudo... Não é por aí.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Tá, tá legal.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que é muito

importante a CPI... O sigilo fiscal, ela vai ter acesso às informações importantes

dentro da companhia.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Vai ter acesso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É lógico, o fiscal tem, não

tem? Você vai ter acesso à documentação toda.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Certo. Em relação à lista dos

produtos genéricos encaminhada ao Ministério da Saúde.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sei.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O laboratório, primeiro, contrata a

universidade, um laboratório...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Pra fazer a bioequivalência.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...pra fazer a biodisponibilidade...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A bioequivalência.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - A bioequivalência. E, depois,

pede o registro. E depois, pede o registro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Depois de ter... ela pede o

registro de bioequivalência.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Quantos produtos que já

passaram por essa etapa da bioequivalência e que chegou à vigilância, e a

vigilância está analisando? Da ALAC.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, eu não tenho essa

informação. Eu teria que pegar junto dos associados.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O senhor falou em trezentos...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES  - Não, que estão lá dentro.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Esclareça melhor assim, porque

não ficou claro para mim.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Cerca de trezentos produtos

lá dentro já com a...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ... com a bio...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ... com a bioequivalência.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  - Com a bioequivalência.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ou com biodisponibilidade. É

isso que estamos aguardando. Fizemos um ofício pra agência e estamos

aguardando que ela responda. Teve empresa que fez e deu entrada. Não sabe se

fez de forma correta. Você concorda? Nós estamos aguardando uma

regulamentação disso.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Mas já não existe? A 391 no

clareou isso?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, a bioequivalência. Nós

estamos falando de produto que não precisa fazer a bioequivalência, só a

biodisponibilidade.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu não entendi. Quantos

produtos de laboratórios ligados à ALAC que já cumpriram ou um teste ou os dois

testes?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E que a Vigilância está

estudando.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A gente...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...tem que responder.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, eu não tenho o número

exato. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ah! Então tá bom.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu, quando respondi

anteriormente eu falei que estimava em cerca de trezentos produtos.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então parece que não está muito

claro que tem lá assim uma fila enorme na vigilância para responder.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, tem trezentos produtos.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E nem o senhor está muito

seguro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, eu não sei o número

exato dos que estão lá dentro...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, porque a gente quer saber

se a Vigilância tá ou não tá competente...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...porque eu tô aqui agora...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...parece que tá...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...não, porque eu estou aqui

agora e pode tá dando entrada em processo lá. Quer dizer, isso é uma coisa que...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, é porque parece que ficou

aqui para nós que a vigilância estaria lenta, lenta. Mas parece que... está claro...
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, ela, eu acho que... veja

bem, o mais importante para nós, toda vida foi, é que se tenha uma política de

genérico que tenha credibilidade. O genérico por...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, e precisa. Sem dúvida.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É lógico. Ou então... senão

ele sai desmoralizado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sem dúvida.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E se ele sair desmoralizado

como se pretendeu fazer desmoralizar o genérico nessa campanha que a

ABIFARMA fez, foi uma coisa terrível, pô, entendeu? Foi uma campanha para

desmoralizar o genérico antes dele nascer.

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

dúvida nenhuma. Eu defendo a indústria nacional.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então tá bom, porque é aqui

que a gente gera os nossos empregos e faz nossos investimentos.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, sim. Só acho que o discurso

não pode ser — eu tenho dificuldade de dizer esse termo — genófobo...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Acertei, Presidente? Genófobo.

Ah!, porque nós viemos de uma economia interdependente, tem estudos que essa

entrada, a entrada de tecnologia estrangeira já ajuda também a crescer, a crescer a

própria indústria nacional.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Entendo.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então, não podemos dizer assim

que nada, nada...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, mas se ela chegar...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Tem que ter cuidado.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...se ela chegar

empacotadinha aqui, dentro da embalagem aí é difícil, viu?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Mas se ela chegar com o preço

mais barato e que vai... Aí vai uma última pergunta: se nós deixar... se entrasse

genérico importado, dois anos, dois anos, o que iria acontecer com o mercado?

Mais barato, genérico mais barato. Se isso é possível e o que ia acontecer com o

mercado?
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, eu acho que ia ser

uma...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Já abstraia a questão de que o

senhor é industrial nacional.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que ia ser uma,

uma... muito ruim para a...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...para a indústria.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...para a indústria e...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E para o consumidor?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Também, também.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Por quê?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Porque eu acho que o

consumidor quer continuidade também. Nós precisamos de continuidade, nós não

vivemos num processo transitório. Quer dizer, tem que ter o medicamento

disponível para a população a preço mais barato, a alternativa do genérico ela hoje

é lei, ela tem que entrar em funcionamento queira a ABIFARMA, queira ou não

queira, certo?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E vai entrar, vai entrar, vai entrar.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E, porra, vai influenciar no

mercado, vai baixar o preço, vai trazer de volta uma gama muito grande da

população para o consumo de medicamento. Isso é muito importante.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Mas assim... mas você diz que a

indústria nacional ocupa 20% do mercado.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, cerca de 20%.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E o consumidor, que tempo

levaria para ter esse benefício, esse benefício do genérico? Um ano ou dois? Nós

temos pressa.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, não... ele...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O cidadão tem pressa.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ele já começa a ter agora

com os primeiros que já estão disponíveis no mercado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, começa, mas o tempo para

atender o mercado e ter de fato lá na...
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vamos conversar com o Dr.

Vecina e vamos ver como acelerar lá a liberação, entendeu, de forma segura para

poder, né... Se bem que as taxas agora estão bem altas. Quer dizer, então não

pode falar: "Olha, não tem recurso para contratar pessoal, né, para analista." Quer

dizer....

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Fernando, Fernando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Oi, Fernando. Pois não.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Fernando, eu estou chegando à

conclusão desse tempo que eu estou ouvindo, vendo, estudando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...de que o segundo melhor

negócio do mundo é um laboratório mal administrado e uma distribuidora mal

administrada, guardando as proporções. (Ininteligível) ou dono de uma rede de

farmácia, né? Quer dizer, o lucro é gostoso, realmente é gostoso.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Mas vamos falar assim...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Qualquer lucro é

gostoso, no caso aí ele é grande, né? 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ... sem dúvida nenhuma que a

margem é fantástica, e eu espero que a indústria nacional...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E ainda bem que... Mas é... e

paga imposto, e paga imposto de renda, diferente dos bancos que têm uma posição

boa e não pagam imposto de renda, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nisso V.Exa. tem

razão. (Risos.)

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu acho que isso não ajuda

vocês, realmente não ajuda vocês, tá. Eu acho que nós temos que votar nesta Casa

essas leis de ...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, nós temos é que

acelerar...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ...essas leis de elisão fiscal. Isso

não ajuda vocês, realmente não ajuda vocês, tá? Mas que eu espero que a

indústria nacional, tá, não entra na voracidade da indústria multinacional, hein,
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quando o genérico assumir o mercado, que vai assumir, e a CPI vai ajudar e o

próprio Ministro vai ajudar. Tenho certeza disso.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Acho muito importante que

ajude.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Fica esse registro: não entrem na

voracidade do lucro. Obrigado.

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

Eu já chamei o Deputado Alceu Collares e o Deputado Neuton Lima. Consulto se

desejam...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Desejo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Se V.Exa. me permitir o retorno ao

direito de fazer uma pequena consideração...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - ...ao Dr. Fernando. Aqui na CPI o

senhor é Dr. Fernando e não o Fernando.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu preferia ser o Fernando,

porque não sou doutor.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Essa intimidade nós não podemos

fazer, embora pudéssemos querer, mas não devemos fazer, não é? Eu gostaria

inicialmente, dadas as denúncias gravíssimas que o senhor fez aqui daquela

quantidade de medicamentos, que lamentavelmente parece que a nossa secretaria

não tem oportunidade de relacionar aqueles remédios todos, embora esteja

fazendo, Presidente, esforço para isso. É muita coisa, não é? Mas eu queria que

uma, uma... Além da degravação da sua denúncia, eu queria que aqueles

medicamentos ficassem aqui como instrumento de prova para a nossa CPI.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Perfeitamente, Deputado. Eu

estou escutando. Eu deixei os medicamentos aí.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - E eu vou requerer, se o Presidente

quiser por escrito, um novo depoimento com a presença do Diretor-Presidente da

ABIFARMA e da ALAC, o Dr. Fernando e o Dr. Bandeira de Mello, porque há, sem

dúvida alguma, posições conflitantes de uma dimensão muito grande, embora

possa não se levar pro lado da acareação, que talvez não seja, mas esse confronto

esta CPI precisa, principalmente depois das suas colocações tão fortes com relação
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à importação de medicamentos acabados. É uma das nossas preocupações,

porque dizem que nos últimos anos foram feitos grandes investimentos de

laboratórios de capital estrangeiro, com a instalação de laboratórios no Brasil. E que

esses laboratórios estariam importando produtos acabados, dentre os quais V.Exa.

colocou alguns ali. Bom, outra formulação que nós vamos guardar oportunidade

para fazer é pedir opinião dos dois a respeito da famosa Lei de Patentes, que fez

um debate, gerou uma discussão muito profunda e muito forte e, ao mesmo tempo,

um descontentamento pra um dos lados. Nem todos ficaram contentes com esta

situação de um determinado momento o Brasil ter que, na época do Presidente

Collor, ter que disciplinar ou ter que legislar sobre patentes ou a propriedade dos

eventos, das descobertas, das pesquisas, que ao longo do tempo o Brasil vinha

usufruindo sem a necessidade de pagamento de royalties. Eu acho que isso é de

uma seriedade muito grande e V.Sa. poderá, junto com o Presidente Junqueira de

Mello, da ABIFARMA, dar uma informação muito importante para a nossa CPI.

Outra coisa que me parece, embora os laboratórios estrangeiros estejam fazendo

de maneira escandalosa as bonificações, também os laboratórios nacionais fazem.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Fazem.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu acho que isso é desnecessário.

Vocês têm que estabelecer comissão ou pagamento por serviço prestado. A

bonificação é um instrumento de uma eficácia que leva, nem todos os casos, mas é

um possível processo permanente de corrupção em corrente, dá 50%, dá 40%. E

aqui houve alguém de uma dessas associações dizendo que isso é para o

consumidor, o que não é verdade. Então eu lhe pergunto: a bonificação é para

bonificar, para beneficiar o consumidor, ou é para, ao longo da cadeia de produção,

distribuição e venda no balcão, a compensação ou pagamento do serviço prestado?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É para ser repassado para os

clientes, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Qual é o cliente? É o farma... a

farmácia?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A farmácia, é.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ah, a farmácia.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A farmácia é... para repassar

para os seus clientes, os consumidores. Entende?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sobre o problema que o

senhor bem falou com relação...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ah, sim, eu tenho um remédio que

vou cobrar dez reais, eu vou bonificar 50%. E se o farmacêutico não der a

bonificação e ele tiver que comprar a 100%? Quem é que fiscaliza isso?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, ninguém fiscaliza.

Ninguém fiscaliza. Isso aí é que tá. Em função desses descontos comerciais, vocês

vão ver, muitas drogarias hoje fazem, dão desconto para os seus clientes. É comum

o senhor ver desconto de 15, 20.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas tem outros que não dão. O

mesmo medicamento tem outras que não dão.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, tem outras que podem não

dar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Quem é que embolsa o dinheiro?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, aí depende do ponto

comercial de cada uma, da possibilidade de venda de cada uma, é uma coisa de

cada uma das drogarias é que tem que avaliar isso. Agora, Deputado, eu tive aqui

no mês de outubro, naquelas duas, atendendo aquelas duas chamadas, né, que o

senhor fez, a primeira ficou prejudicada por causa da ausência do Sr. Bandeira de

Mello, que não pode nem mandar nenhum representante da ABIFARMA

representá-lo, apesar de lá ter muitos conselheiros.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ficou evidente que ele não queria

comparecer.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, tinha lá...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Agora ele vai comparecer se a

direção da Comissão...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, tem muitos, tem muitos...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - ... se a Comissão aprovar o nosso

requerimento de um depoimento dos dois e se possível o direito de permitir uma

acareação.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Agora... Certo. Eu, na

realidade, tive a preocupação, eu podia chegar e trazer uma relação de produtos

aqui e mostrar: olha, esses produtos tão sendo importados; esses produtos, muitos
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deles, eram fabricados aqui e hoje está sendo trazido pronto. Eu preferi trazer os

próprios produtos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu acho que não tem prova mais

robusta do que essa.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu preferi trazer os produtos.

Eu passei na drogaria ontem, comprei e trouxe.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O senhor fez isso ontem e hoje.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ontem, ontem.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Agora imagino o que não tem no

mercado.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Entendeu?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Imagino o que não tem no

mercado de produtos que têm essa essência, essa natureza.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então, eu, em vez de trazer

uma relação e que tal, um papel, eu preferi trazer os medicamentos para ficar claro

que medicamento que antes era produzido...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Em quantas farmácias o senhor

comprou?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Numa, numa.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Bom...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Numa farmácia.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Que loucura!.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu cheguei lá no balcão e

perguntei, o que é que você tem de medicamento importado?

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

poderia, eu poderia ajudar?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Quem sabe, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O senhor nos deixa as

notas de compra. O senhor tem?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tenho. Ficou em São Paulo,

mas eu posso encaminhar. Comprei através do Farto em São Paulo, na Rua

Rouxinol. Inclusive eu tenho que pedir restituição do... para a associação que

paguei.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Da associação, não

desta CPI.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Da CPI vai ser mais difícil.

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

dinheiro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Então eu vou pedir da

associação para ela repor esse dinheiro, porque eu que comprei, entendeu? E

passei ali perto da Beneficência Portuguesa, onde tem um meu amigo médico que

tem consultório e pedi a ele, porque é neurologista, e pedi que ele pegasse lá de

outras especialidades amostras grátis de produtos importados. E também trouxe

junto aí amostra grátis de importado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Dr. Fernando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Isso aí não precisa da

acareação, né, isso aí tá aí os produtos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não, mas nós gostaríamos de ter o

espetáculo da presença dos dois.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O espetáculo no sentido de buscar

a verdade.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Correto.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Tem muito embrulho nisso aí, tem

muito embrulho.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É. O Sr. Bandeira é difícil, ele

é liso pra danar, viu? Tá louco. Nossa senhora...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu nunca tive a oportunidade de

falar pelas costas dele, eu falei na frente. Eu disse isso pra ele na frente dele.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ele não é fácil, não. Não é à

toa que ele está há muitos anos lá na ABIFARMA.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - É. Eu não deixaria a oportunidade

de um debate, como diz aí em algumas regiões, tête-à-tête, não é? Frente a frente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu acho que só os senhores

Deputados, que têm o dom da palavra e da agilidade de raciocínio com relação a

alguns aspectos, é que podem realmente...
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O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sobre esse aspecto tem um

grande professor de expressão verbal que é Reinaldo Polito, em São Paulo.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não estou recomendando esse

remédio para ninguém. (Risos.) Muito obrigado.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - De nada.

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

Alceu Collares. Tem a palavra o nobre Deputado Neuton Lima e depois o inscrito é

o Deputado Marchezan.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu

peço, ao mesmo tempo, agradecendo a benevolência de V.Exa. quanto a poder me

ceder a oportunidade de questionar o nosso convidado, Dr. Fernando. Dr.

Fernando, eu gostaria, quero ser bem breve, e os meus companheiros da

Comissão, o nobre Relator... A FURP e a Far-Manguinhos ela nos apresentou

planilhas de custos. Inseridos nessas planilhas, encargos sociais, tributários e com

a margem de lucro de 12%. Eu me recordo bem, Sr. Presidente, quando nós

estivemos principalmente na Far-Manguinhos, em que a superintendente lá, a dona

Eloan, ela nos informava que ela não poderia participar da Associação dos

Laboratórios Públicos porque a Far-Manguinhos era tida aqui no Ministério como

um referencial dos preços na planilha de preços dos medicamentos para o

Ministério. Mesmo assim ainda é menor que os preços praticados no mercado,

tanto pelos laboratórios multinacionais quanto pelos laboratórios nacionais, na qual

V.Exa. tem o privilégio de representar através da ALANAC. A minha pergunta: por

que isso acontece? O senhor já disse aqui, Dr. Fernando, que eles não gastam com

publicidades, eles não têm encargos sociais, mas eles apresentaram para nós esta

planilha de custo, com uma margem de lucro de 12% e mesmo assim era menor. E

a minha pergunta é essa: por que isso acontece? E o que o senhor tem a dizer

sobre isso? É a primeira pergunta.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Deputado, o senhor é de que

Estado?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu sou de São Paulo.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - São Paulo. É, nós temos aí

alguns casos de laboratórios oficiais que fecharam, entendeu? É o caso, por

exemplo, lá da Bahia Farma, que é um dos mais atuantes.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, foi privatizado.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Aí é uma responsabilidade de Governo.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, ele não foi privatizado,

ele está fechado. Não houve oferta, ele está fechado, entendeu? Não houve

ninguém que se interessasse em comprar a Bahia Farma, pelo menos pelo preço

mínimo que era, inclusive, uma coisa irrisória.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas eu disse aqui...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Agora, é...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...Far-Manguinhos e FURP.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Far-Manguinhos e FURP.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Isso, é o que nós temos conhecimento.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, qual é o paralelo que você

traçou aqui? Desculpe.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, eles nos apresentaram, quando

nós fomos em visita...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - As planilhas.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ... uma planilha. E aonde eles fizeram o

levantamento...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...que eles vendem, podem

vender mais barato.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, não, eles fizeram como parâmetro

mesmo. Eles nos apresentaram, inserindo todos os encargos sociais, toda a carga

tributária, toda a carga tributária, e uma margem de lucro de 12%, margem de lucro

de 12%.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - E os preços deles são menores do que

os praticados pelos laboratórios multinacionais e dos nacionais. Então o meu

questionamento é: por que isso acontece e o que a ANALAC, como instituição que

representa os laboratórios nacionais, tem a dizer sobre isso. Se eles colocaram,

inclusive eu me recordo que a Dra. Eloan, do Far-Manguinhos, no Rio de Janeiro,

quando nós estávamos lá, ela disse que não participava da Associação dos

Laboratórios Públicos porque ela não podia até por uma questão de coerência,
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porque a referência do Ministério da Saúde é em cima dos produzidos pelo

Far-Manguinhos, quanto à qualidade, quanto à sua eficácia e quanto ao preço.

Então, a minha pergunta é essa: por que isso acontece? E o que a ANALAC e o

senhor, como representante, tem a dizer sobre isso? Porque se eles colocaram pra

nós que existe um preço e o preço é mais baixo do que acontece no... com as

empresas nacionais, alguma coisa está errada. E o que o senhor tem a dizer.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá bom. O senhor chegou a...

teve oportunidade de ver esse trabalho que eu passei aí para a Comissão? Nele

tem uma planilha que mostra preço do laboratório oficial...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, não, veja bem...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, um minutinho, é...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu estou colocando pro senhor e eu

quero deixar bem claro, Dr. Fernando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - A minha... o meu questionamento é o

que eles apresentaram para nós.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor vai colocar aqui, responder

pra mim dizendo o seguinte: Não, eles não têm encargo tributário, não paga luz,

não paga água, não paga isso, não paga aquilo. Não, eles colocaram, eles fizeram

e o Presidente está ali inclusive confirmando, que nós questionamos isso. Nós

queremos saber realmente o quanto custa, quais os encargos sociais, tributários

que uma empresa privada tem em cima do produto com uma margem de 12% de

lucro. Foi o que eles disseram para nós. E nós checamos os medicamentos dos

laboratórios nacionais, laboratórios multinacionais e a diferença era grande, era

grande. Então, era isso que eu queria ouvir dos senhores. Porque, dizer que os

multinacionais — eu não estou aqui defendendo nem os senhores e nem eles...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nós estamos interessados em dar a

resposta ao consumidor brasileiro que vai à farmácia e tem pago preço caro nos

medicamentos. Eu gostaria de ouvir o que que o senhor tem a me dizer, uma vez

que eles apresentaram isso pra nós.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É... A Secretaria de Saúde lá

de São Paulo, ela criou a FURP, ela compra da FURP a sua produção, ela
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encomenda, quer dizer, é aquele negócio de pai pra filho. Quer dizer, ela tem um

cliente que é a Secretaria de Saúde do Estado, entendeu? Então, eu não sei qual é

a planilha de custo, eu não sei os investimentos, os equipamentos que estão lá

dentro, qual o investimento, que foi quem... na iniciativa privada eu sei que a gente

tem que pagar, tem que amortizar, tem que modernizar com o próprio recurso,

gerado do próprio lucro. Agora, lá na FURP, não. Ela quer importar um

equipamento, quer fazer uma ampliação, ela requisita o dinheiro da Secretaria e faz

essa ampliação. Então, não dá... Agora, se ela tem essa possibilidade, por que que

ela vai fazer convênios com Prefeituras em vez de entrar nas licitações com a

empresa privada? Ela não entra nas licitações. Eu não, não... Ela não... Não vejo a

FURP participar de concorrência nenhuma. Ela não tem um preço tão mais barato,

por que que não entra na concorrência comigo? Ela não faz isso. Qual é a

justificativa que eles podem te dar? Pergunte.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA -  E não tem investimento público.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Hã?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E não tem investimento público pra

ele bancar.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tudo que está lá dentro foi o

Estado que colocou. Tudo que está lá dentro foi o Estado que colocou.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Tudo bem, eu até admito as colocações

de V.Exa., Dr. Fernando, mas eu confesso pro senhor, eu não consigo entender, eu

não consigo entender, diante desses fatos, a colocação. Qual é a margem de lucro

hoje dos laboratórios nacionais? Qual é a margem de lucro?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A margem de lucro dos

laboratórios nacionais, se você analisar os balanços em termos de lucro líquido, é

alguma coisa em torno de 10%.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Dez por cento?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Tá certo. Pra mim, confesso pro

senhor, ficou sem resposta esse questionamento. É uma dúvida, Sr. Relator, que eu

tenho. Porque isso foi colocado lá que eles tinham uma planilha, apresentaram uma

planilha completa, com todos os encargos, como se fosse uma empresa privada,

com margem de lucro de 12%, e os preços eram menores dos que os praticados no
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mercado normal. Segunda pergunta, Dr. Fernando, Fernando de Castro: é sabido

que em torno de 30 a 40% é o custo da embalagem. Isso foi colocado para nós pela

FURP, pela Far-Manguinhos, pelos representantes dos laboratórios multinacionais

e, é claro, o senhor colocou que a embalagem é um percentual elevado. O senhor

não acha isso muito alto para o custo do medicamento? O que a ALANAC pensa

sobre este fato, uma vez que nós... Eu creio, Dr. Fernando, que a preocupação dos

senhores, como laboratórios nacionais, a preocupação também dos laboratórios

multinacionais, a preocupação do Governo, a preocupação desses Parlamentares

dessa Comissão é fazer com que haja uma redução dos preços dos medicamentos

ao consumidor. O senhor não acha um percentual muito alto? E o que a ANALAC

pensa sobre esse fato e que alternativa pode ser apresentada para essa questão

das embalagens, visando a redução dos preços?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tá. Então, deixa eu te explicar

uma coisa. Nosso País é um país continental, que tem diferenças climáticas enorme

de um ponto e outro da Nação. Nós temos de fazer teste de estabilidade na

indústria farmacêutica pro medicamento não se deteriorar, não estragar, certo, e

nessas mais diversos tipos de, de variações climáticas. A embalagem tem que ser,

utilizada pela indústria, tem que ser uma embalagem segura, entendeu, que permita

também essa estabilidade do produto. É um outro aspecto que encarece bastante

a... o medicamento. E você, então, você tem um custo de embalagem por uma,

para uma caixa de vinte produtos, você tem praticamente o mesmo custo de

embalagem com uma caixa com duzentos comprimidos. O custo da embalagem é

praticamente o mesmo, entendeu, pra duzentos ou pra vinte. Então, a embalagem é

um custo elevado na composição de preço do medicamento.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Tá. É, uma pergunta, a embalagem dos

produtos produzidos pela Far-Manguinhos, o senhor deve conhecer...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Conheço.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Os produtos produzidos pela FURP, ela

é igual à embalagem produzida, à embalagem usada nos laboratórios nacionais e

multinacionais?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, é diferente. É diferente.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É diferente?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A, a gente tem...
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Porque a informação que eles nos

deram...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eles deram foi que é igual? É

igual?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É idêntica.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É idêntica, ou melhor.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu precisaria depois arrumar

uma cópia desse documento para a gente poder analisar. Porque não é a

informação...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eles colocaram para nós, eles

colocaram para nós inclusive esses dados também que eu questionei ao Presidente

da FURP e questionei à Dra. Eloan, que eu achava, como Parlamentar e como

consumidor de remédios...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...que esse preço é muito alto pra

embalagem, de 30, 40%. Mas, tudo bem, o senhor está colocando que existe aí...

Pra mim não ficou convincente a, as colocações.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A resposta. 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Desculpa, viu, doutor. A terceira

pergunta. Também quanto ao custo da propaganda... Em algumas planilhas que

chegou a esta Comissão, mostra que chega aos exorbitantes quase 1.000% do

custo do produto. Pergunto: não estaria aí a fórmula para redução dos preços dos

medicamentos? Que tipo de alternativa a ANALAC tem para com essa questão da

propaganda e se é que ela tem interesse, de fato, em reduzir os preços dos

medicamentos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ela tem, ela tem, tanto é que

ela apóia, ela já tem hoje o similar, que é mais barato do que o produto, é, líder de

mercado, o produto, é, inventivo, e ela tem forçado, naquela planilha que eu, que eu

apresentei, comparando com o exterior. Por ter similar, por ter concorrência, esses

produtos, é, ficam a preços menores, se mantêm a patamar menor. Agora, voltando

à pergunta anterior, se, com relação à FURP. Eu não entendo por que que a FURP

vá vender medicamentos fora de São Paulo. Porque eu vejo lá, nos Municípios

onde eu tenho unidade fabril, Taboão da Serra e Embu-Guaçu, entendeu, que
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essas Prefeituras, são inclusive Prefeituras do PSDB, recebem de medicamento da

FURP uma quantidade muito insignificante, muito pequena. Quer dizer, eu acho que

a FURP deveria prestar o serviço da qual ela foi, ela foi instituída, é, constituída:

atender a população do Estado de São Paulo com uma, com produtos essenciais à

população que não tem poder aquisitivo para comprar medicamento. Então, eu vejo

em Taboão da Serra, na Prefeitura de Taboão; vejo na Prefeitura de Embu-Guaçu

que não existe o suprimento adequado por parte da FURP. E, entanto, a FURP vai

sair pra fazer convênios com outras Prefeituras de outros Estados?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É, mais isso é uma questão que, me

perdoe, Dr. Fernando...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Sim.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - ...ela pertence aí ao Governo do Estado

de São Paulo, pertence hoje à Presidência da FURP e não é uma questão inerente

à verificação desta Comissão.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nós estamos analisando a questão de

custos, nós estamos analisando a questão de preço, e nós temos que ter uma visão

de Brasil, não é visão só de São Paulo. Isso foi questionado inclusive lá.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Certo.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eles apresentaram para nós que tava

tendo plena capacidade de...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Atender.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA  - ...de atendimento. A última pergunta,

Sr. Presidente, só para encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para concluir.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Dr. Fernando, quando respondia aqui

uma questão do eminente Relator desta Comissão, ele apresentou, ele levantou

um, um glossário de, encadernado, aonde estava transcrita aí uma concorrência

feita pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. E ele disse que os preços na

concorrência da Prefeitura do Rio de Janeiro ganho, a concorrência ganha pelas

empresas nacionais são menores que os da Far-Manguinhos.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Alguns itens, retificando.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Ora, se isso é verdade, Sr. Presidente,

eu pergunto, então: os preços da Far-Manguinhos são menores dos que os
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existentes no mercado; por que, então, os preços dos medicamentos são tão caros

aos consumidores, uma vez que os produtos da Far-Manguinhos são muito, mas

muito mais baratos do que os existentes no mercado? E a minha pergunta é essa,

doutor, por que isso acontece? Se pra Prefeitura do Rio os laboratórios nacionais

ou multinacionais que apresentaram a sua, o seu preço na concorrência foram mais

baixo do que a Far-Manguinhos, então, por que os consumidores brasileiros não

podem ter os preços iguais aos fornecidos à Prefeitura do Rio de Janeiro?

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

Arnaldo, para concluir.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É só, é só os laboratórios, é

só, vamos dizer, os Governos Municipais fazerem as licitações, comprarem e dar

pra população carente. É só fazer esse programa.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - O senhor acha que é só fazer isso,

então?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Por que não?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - A Prefeitura do Rio de Janeiro ela está

dando o remédio?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ela faz isso. Não, esse

medicamento é entregue é, pra hospital lá, pros postos de saúde do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Então, Dr. Fernando?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E por que a Far-Manguinhos

não vai lá entregar o remédio lá pra Prefeitura do Rio de Janeiro... 

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Não, a minha colocação é essa...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...uma vez que ela está lá?

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Nós temos planilha de custo que está

claro que os preços da Far-manguinhos são mais baixos do que os preços dos

laboratórios multinacionais e nacionais. Na concorrência da Prefeitura do Rio de

Janeiro, os laboratórios nacionais ganharam a concorrência com preços — o senhor

foi quem disse, não sou eu não — mais baixos do que os da Far-manguinhos. Ora,

se a Prefeitura do Rio de Janeiro está comprando medicamentos com preços

bons... Porque o da Far-manguinhos já é bom a nível de comércio, a nível de

mercado. Ora, ela faz uma licitação, o coitado do trabalhador, do pobre, do

aposentado, ele não pode fazer uma concorrência; ele tem que cair no balcão da

farmácia. Por que, então, nas farmácias não chegam preço dos medicamentos que
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os senhores fizeram para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Concorrendo com a

Far-manguinhos, então?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para concluir.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Eu, eu fico em dúvida. Quer dizer, eu

até entendo a posição de V.Exa., de V.Sa., que não tem resposta. Tudo bem, eu

admito. Mas tá claro, tá claro.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, resposta, a resposta eu

já dei em outra oportunidade, que a indústria vende mais barato atendendo em

licitação e consegue fazer um preço médio, entre o preço que vende em licitação e

o preço que vende pra, na farmácia, que proporciona a ela gerar lucro, proporciona

a ela reinvestir o seu investimento no País. E é aqui que nós tamos, é aqui que nós

temos que nos reinvestir e aparelhar nossas companhias. É isso.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Mas o senhor há de convir comigo que,

na concorrência do Rio de Janeiro, eles não, também têm a margem de lucro deles,

senão eles não entregavam. Então, o que eu não entendo é por que que não chega

diante do consumidor o preço mais barato dos remédios.

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

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Presidente, desculpa, eu não fiquei

satisfeito com as respostas, mas o meu tempo está esgotado. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dr. Arnaldo, eu me

permito, com a devida, lhe formular algumas considerações rápidas e algumas

perguntas. As considerações são as seguintes: eu defendo muito uma linha de

estímulo aos laboratórios nacionais. E, até tinha feito um contato com o Dr. Calabi

para quando viesse aqui o Dr. Tápias, Ministro do Desenvolvimento, ele nos

trouxesse...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES  - Trazer os dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan.) - Hein?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Trazer os dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É... não... Exatamente,

que viesse o Dr. Calabi, em nome do BNDES, nos trazendo a possibilidade de uma

linha de financiamento para os laboratórios nacionais que se dispusessem a fazer

genéricos no País. E também que nos trouxesse uma linha de financiamento aos

laboratórios públicos para que nós pudéssemos equipar laboratórios públicos pelo

País. Lamentavelmente, por uma questão de estilo, a minha conversa com o Dr.
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Calabi foi pro saco, porque ele não está vindo mais, foi substituído. Mas eu espero,

eu espero...

(Não identificado) - Vamos chamar rápido o Tápias também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...que o doutor, eu

espero que o doutor, o Ministro Tápias possa enfrentar esse problema, que eu acho

que é do maior interesse. Com essa introdução, eu quero declarar que eu acho que

é maioria desta Comissão a afeição, o estímulo, a predileção que nós temos pelos

laboratórios nacionais. Todavia, feita esta declaração, eu queria formular algumas

perguntas. V.Sa. disse que o tipo de competição que está acontecendo, o tipo de

negócio, de concorrência no Brasil, noutras palavras, V.Exa. disse o seguinte:

"Vamos deixar assim como está que tá bem". Ora, a produção de medicamentos no

País hoje atende apenas a 49% da população; a indústria privada não atende 51%.

V.Exa. acha que essa política é correta?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, eu acho que aí que entre

o genérico. Eu acho que o genérico vai ampliar a possibilidade de uma gama de

pessoas que hoje não tem acesso a medicamento a ter um medicamento mais

barato com segurança. Eu acho que o genérico vai entrar ocupando esse espaço e

vai conseguir agregar no mercado de consumo uma parcela muito importante da

população. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Em parte nós estamos

de acordo... 

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Só com os genéricos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...mas eu gostaria de

fazer, então, a segunda pergunta. Se é assim, se os laboratórios nacionais estão

interessados em produzir genéricos, se a lei está aprovada há um ano atrás, se

está regulamentada desde agosto, por que os laboratórios nacionais entraram com

tão poucos pedidos de registro de genéricos? É porque tavam gostando do similar,

que vende mais alto, ou é porque estavam atemorizados com a campanha da

ABIFARMA?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, na realidade, a gente, nós

da indústria nacional estávamos esperando que realmente a, a ABIFARMA fosse

fazer um lobby nesse sentido. Realmente a gente tava...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estavam

atemorizados, então? 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

106



O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Tava.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, quer dizer que

a CPI veio em boa hora para dar força.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Aliás, eu acho que, inclusive,

é, não sei se isso é possível, que a CPI fique instalada de forma, vamos dizer, mais

contínua, uma forma...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Permanente.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - ...uma forma permanente.

Não, para poder, para poder, para poder... Veja bem... Ou seja, para ir reavaliando

todo o processo ao decorrer do encaminhamento. Porque eu acho que, veja bem,

vocês, vocês estão aqui como, como representantes do povo para cobrar de nós,

empresários, para cobrar dos executivos do Governo, da Secretaria as ações para

que realmente, é, vamos dizer, a população seja beneficiada não só com relação ao

acesso do medicamento mais barato mas com relação à geração de emprego, ao

pagamento de impostos e tributos. Enfim, eu acho que isso seria de extrema

importância, é, uma, uma, vamos dizer, uma continuidade maior desse trabalho.

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

há medicamentos que não precisam de dois testes, e que um dos testes, se não me

falha a memória, bioequivalência...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É biodisponibilidade, que é

você fazer o teste em vidro, não em vivo, entende? É um... O exame de

bioequivalência demora, às vezes, um ano para se fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa., o senhor podia

nos mandar uma relação desses remédios e tudo que, como, como a ALANAC

entende isso pra que a gente pudesse questionar...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, isso é, isso é

regulamentado internacionalmente, Deputado. Eu vou passar depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vai passar?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Vou pedir para Dra. Sara para

enviar isso para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu agradeço, eu

agradeço isso. Foi questionado muito aqui o problema, por exemplo, da FURP. Nós

estamos realmente interessados que a FURP só possa fornecer São Paulo.

Estamos, uma das linhas que queremos discutir é se nós podemos criar uma série
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de laboratórios públicos nos Estados e nas regiões com a função de atender

políticas sociais de medicamentos pra população que não pode adquirir; pra que

possam certificar mais rapidamente genéricos, que hoje é um, talvez, um

empecilho; pra que possam ajudar na identificação de medicamentos, de

medicamentos, digamos assim, falsos ou sem qualidade, e pra que também

possam fornecer relação de custos. Nessa idéia da relação de custos, doutor, nós

queremos, Dr. Fernando, é que esses laboratórios possam apropriar todos os

custos, e não uma concorrência desleal. Se eles não pagam, como disse o

Deputado Neuton Lima, eles têm que apropriar os custos de direção, de

funcionários, de embalagem, de acondicionamento, de impostos e tudo mais pra

fazer.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Amortização de investimento,

né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Porque nós

precisamos ter uma referência, uma referência para poder acompanhar os preços.

Agora, o senhor disse aqui, desafiadoramente, que os laboratórios públicos, é, não

entram em licitações. Mas, veja, o Ministro, e eu queria ouvir a sua opinião, eu acho

que esses laboratórios públicos podem fornecer, sim, concorrencialmente, e vou

dizer, acho que, por exemplo, em alguns Estados, uma parte da população não

teria o medicamento se não fosse esses laboratórios, que vendem. Eles produzem.

Passou aquela política da doação, do laboratório faz, produz e vai à falência. Mas

eles vendem pelo custo e se repõem e se reequipam. É o caso da FURP, eu acho

que é o caso do laboratório do Hospital de Clínicas (ininteligível) São Paulo, eu

acho que é o caso do laboratório Manguinhos, não sei do Brasil. Mas há muito

laboratório sucateado por uma política nesse estilo: fazia e dava e não, e não

apropriava custos. Bem, mas como é que o senhor veria se esses laboratórios

públicos, como desejaria o Ministro Serra, viessem a produzir esses medicamentos

de uso contínuo, de doenças crônicas e tudo mais e vendesse nas farmácias

concorrencialmente? O senhor acha que, o senhor estaria de acordo com isso, se

eles pudessem competir?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Olha, eu acho... É, eu acho

que, se eles fizerem, eles... Hoje a própria FURP já está fazendo isso. O Sr.

Deputado mesmo falou que ela está vendendo em 3 mil Municípios, não é isso?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, mas pra

programas sociais, programas sociais, não para...

(Não identificado) - Para programa social...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vende até Governo.

(Não identificado) - ... mas não vende em farmácia.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Ah, tá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vende até para

Governos Estaduais. O Governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, compra.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Aliás, lá no Rio Grande do Sul

tem o LAFERGS, o laboratório do Estado. Como é que tá esse laboratório? Ele tá

funcionando?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos ver se nós

arrumamos dinheiro para ele melhorar, porque ele não tá lá muito bom, não. E,

aliás, lá tem 35 laboratórios municipais que também têm algumas deficiências, mas

que cobrem um terço da população do Rio Grande; 3 milhões da população eles

estão atendendo. Eles produzem lá, por exemplo, ah, essa doença, pra doenças

crônicas... Ampicilina, né?

(Não identificado) - É, antibiótico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É, um antibiótico. Eles

produzem a 1,2; na farmácia custa quatorze. Não é? Então, há uma parte da

população está sendo atendida, por exemplo, por esse laboratório. A Vigilância

Sanitária questiona se os laboratórios tão em condições, como questionam o

LAFERGS, e acho que tem todo o direito.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, não... Porque a questão

também de qualidade. Quer dizer, o antibiótico penicilínico...

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

tá em questão.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, o antibiótico penicilânico

tem que ter uma área própria pra isso, problema de contaminação cruzada, uma

série de outros assuntos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Agora, eu tenho

também mais uma, umas perguntinhas aqui. Por exemplo...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, V.Exa. está com dez

minutos. (Risos.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tá equivocado;

tá oito, nove minutos. V.Exa... Eu também marco o meu, entendeu? Agora, eu

pensava que V.Exa. estivesse me ouvindo com o encantamento que eu sempre

ouço V.Exa., e nunca o aparteei antes dos doze minutos. V.Exa....

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Estou vingado, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - (Risos.) Eu vou

concluir meio rapidamente. E V.Exa. veja que vai, vai, vai frustrar de enriquecer os

Anais desta CPI com as perguntas que eu vou fazer. O Dr. Fernando, e não tome

nenhuma ofensa, disse aqui que os laboratórios ganham 10%. Dr. Fernando, eu

tenho aqui, eu tenho aqui uma, uma planilha do laboratório Sedabel, em que ele,

depois de mostrar os custos do remédio — 3% da matéria-prima, mais dois do

acondicionamento, mais três da mão-de-obra, 10% — ele coloca 21 (ininteligível),

60% do preço ele coloca em despesas comerciais. Eu acho que eu não vou

perguntar o que são essas despesas comerciais. Eu vou até, acho que convidar o

Sedabel para nos explicar. E depois ele coloca percentual de lucro do laboratório

45,9. Tá assinado. Tá assinado aqui, tá assinado. V.Exa. diz que é 10%. Ele diz que

é 45. Este produto, este produto, doutor, entrou no mercado, em Sorocaba, a 3,50.

E, veja: o laboratório Far-Manguinhos fazia isso com juros, COFINS, impostos e

lucro de 30% da farmácia a 2,40. Ele entrou com 3,50; em noventa dias, foi pra

11,80. E pode ser vendido até a 15, entendeu? Então, eu queria o seguinte: como

explicar isso? Veja, se esse laboratório ganha 45, se a distribuidora ganha mais

20% e se a farmácia ganha mais 42%, Santo Deus, como é que fica o consumidor,

Dr. Fernando? E eu tô lhe dando dados, eu tô mostrando dados, Dr. Fernando. Por

isso, essa CPI deseja baixar esse preço. Quer dizer, tem alguém que tá levando

demais aqui, ou mais do que alguém, alguns alguéns, entendeu? Então, eu queria...

Será que isso explica por que no Rio de Janeiro um medicamento, que é vendido

na farmácia a cem reais, foi oferecido para a Prefeitura a 2%, a dois reais? Quer

dizer, por, a... a dois, não, a quatro, porque foi 96%; a quatro. Quer dizer, um

medicamento de cem reais foi vendido a quatro reais (ininteligível)... Quer dizer, ele

pôde abater, esse laboratório, essa distribuidora — e eu tô, eu tô com o

requerimento aqui pra convocá-los todos —, ele pôde abater 96%. Ele, não,

diversos; 96. E... eu não preciso de, dos dados do jornal... O jornal publicou foi o

Correio do Povo de ante... perdão, O Globo de anteontem, e V.Exa. trouxe esses

dados. V.Exa. trouxe, V.Exa. trouxe. Quer dizer, como V.Exa. explica então todas
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estas coisas? Isso me deixa estarrecido, me deixa, assim... Eu não sei... Quer dizer,

quando V.Exa. diz que devemos continuar como está, V.Exa. não acha que o Poder

Público tem que entrar como regulador...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não.

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

interferir? Não pra congelar, não pra tabelar, mas pra coibir violentamente esses

assaltos à bolsa popular? É uma expressão meio demagógica, viu, mas ela se

aplica muito aqui, Dr. Fernando.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, veja bem, eu não conheço

a planilha de custo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas eu tenho a cópia

pra dar pra V.Exa. se V.Exa. quiser depois me mandar o seu juízo sobre ela... Eu

peço que tire uma cópia.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu gostaria, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E com os dados que

eu lhe dei...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Essa empresa não é minha

associada, eu a não conheço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas é uma empresa

citada no, no depoimento de V.Exa. aqui. V.Exa. trouxe um documento aqui e, e cita

a Sedabel aqui como uma empresa que tem um alto índice...

(Intervenção inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É. V.Exa. cita aqui.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Mas de qualquer forma... é...

eu acho que... é... eu não sei qual é ou qual foi a estrutura de custo, qual a que foi

feita por parte dessa companhia, mas eu volto a repetir que o que acontece é que

com o genérico, ou com o ca... é cato... 

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

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Captopril, né?

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

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - O captopril genérico vai

derrubar o preço desse medicamento lá pra baixo. Posso lhe garantir isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, então, o... o... os

laboratórios nacionais estavam na política de ficar...

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0119/00 Data: 24/02/00

111



O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, não... é...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ficar nos, ficar nos

similares pra manter preços altos?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não, é porque, é o que tinha

no mer... no... no... na... Se você o... olhar o similar do nacional, era mais barato do

que o da multinacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas eu gostaria de

ficar, que o senhor ficasse me devendo...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Só que o grande problema, só

que o grande problema é a penetração, porque um produto, é, cardiológico,

entendeu, que é prescrito, entendeu, que é pra uma pessoa que tem problema, é,

é, de coração, depende de prescrição, depende de credibilidade daquela, daquela

companhia pra ser prescrito. Então, é, isso é um fator importantíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E a última pergunta,

Deputado Fernando Zuppo, eu lhe pergunto...

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Presidente, mesmo com toda

publicidade, ainda precisa de tá pres... é... da dependência da prescrição?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É, ele vai comentar

isso pra nós. Eu queria o seguinte: eu tenho defendido publicamente a idéia de

isentar toda e qualquer contribuição federal, é, de tributação para genéricos

importados enquanto não se fabricar no Brasil. Por quê? Pra forçar o interesse da

indústria nacional e estrangeira em fazê-lo aqui, criar empregos aqui. Primeiro,

essa... essa é a pergunta. A segunda: tenho defendido, junto com o Ministro Serra,

que também tem defendido isso, a idéia de que nós... E o Governador Itamar

Franco e o Governador Mário Covas estão defendendo a linha de isenção de ICMS

para um período para os genéricos. Eu perguntaria, além disso, o senhor ouviu

sobre isso, se os laboratórios nacionais têm alguma sugestão pra que a gente

possa fazer entrar nos genéricos rapidamente. V.Exa., como eu também penso,

acha que os genérico podia dar uma, uma puxada pra baixo? Eu pergunto: que

linha de estímulos mais, ou estas são suficientes, nós poderíamos fazer pra que

pudéssemos ter rapidamente duzentos, trezentos genéricos, que é o número que

eu simbolizo que possa fazer baixar efetivamente o preço. Porque eu acho que se

vier dez ou vinte genéricos, eles vão acabar acompanhando o, o de marca e não vai

acontecer nada.
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - É, vai ter, vai ter que ter a

concorrência entre, entre genéricos inclusive, né? Então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Que medidas V.Exa....

Ou V.Exa. mandaria alguma sugestão...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu, eu mando uma sugestão

por escrito sobre isso aí, inclusive com relação à, à Vigilância Sanitária, com apoio

que pode ser dado sugestão, é, sobre esse aspecto.

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

Quero pedir escusas aos Deputados por ter me excedido.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Inclusive aumentar a velocidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan). Sim, no sentido de

aumentar a velocidade.

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - O que nós queremos é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É um dos grandes

objetivos desta CPI, V.Exa. reconheceu, é realmente viabilizar os genéricos e

desbaratar o cartel dos...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Presidente, pode, pode ter

certeza que o genérico, o genérico feito pela indústria nacional, vai mudar o perfil do

setor farmacêutico no Brasil.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Se eles não ficarem cartelizados

(inaudível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu queria agradecer...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Não vai ficar cartelizado. Não,

não, não, não tem isso. A carte... a cartelizada é com a ABIFARMA, não é com a

ALANAC.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu queria agradecer

ao doutor...

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Se fosse cartelizado, lá na

Prefeitura lá do Rio de Janeiro, venderiam remédio caro, não venderia barato, como

vendemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu queria agradecer

ao Dr. Fernando Castro Marques pela contribuição que deu aos Srs. Deputados.

Queria prestar duas rápidas informações: a primeira, que eu, como anunciei, entrei

com uma representação, hã, contra o senhor...
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O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - Eu precisava da planilha de,

da Manguinhos depois também pra poder fazer alguns comentários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Hein?

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - A planilha da Far-Manguinhos

pra poder fazer algumas observações...

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

O SR. FERNANDO DE CASTRO MARQUES - E mon... e mon... e montar

pra vocês terem idéia como é a...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu queria comunicar

aos nobres pares da Casa que eu, realmente, entrei com uma representação, hã,

para esclarecimentos e, contra o Sr. Antonio Barbosa da Silva. Está aqui. Se

alguém tiver cópia... Segundo: eu queria fazer um breve comentário da revista Veja
desta semana, perdão, ISTOÉ, perdão, ISTOÉ, onde tem duas declarações

atribuídas a colegas desta Câmara. Uma, da Deputada Vanessa Grazziotin, que diz

o seguinte — abre aspas: "Todo mundo está percebendo que o Relator e o

Presidente vêm protelando a decisão de quebrar esses sigilos. Está claro que é

interferência do Governo". Quanto a mim, eu desejo dizer à Deputada Vanessa, aos

Deputados, que eu não procuro colher opinião do Executivo sobre os rumos desta

CPI. Eu não procuro nenhum Ministro pra saber. Posso trocar informações quando

do interesse desta CPI, porque este é meu dever de conversar com Parlamentares,

com laboratórios, com quem interessa. De forma que eu não procuro e não tenho

esta... O que fiz, o que sempre construí, foi tentar construir um entendimento. De

forma que eu repilo, Deputada Vanessa, esta, esta insinuação de subordinação. Se

eu tivesse essa subordinação, não es... não teria feito essa CPI. Então, gostaria de

deixar...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu darei logo a palavra

a V.Exa. Gostaria de deixar, com o devido respeito a V.Exa., dizer que divergir das

minhas idéias, sim; mas me acusar de gestos menores, não, por favor. Eu só tenho

a honra, a dignidade, e esta eu levarei, se Deus quiser, espero em Deus, pro túmulo

comigo. Sei que pode ser um excesso verbal, mas eu gostaria de (ininteligível).

Segundo, o Deputado, o Deputado Geraldo Magela teria dito: "Foi uma manobra

descarada do Deputado Marchezan, do Marchezan. Quando eu propus que se

votasse os requerimentos, ele fez uma consulta a jato, quando muitos Deputados
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não estava. Será que querem esconder algo?" Primeiro, devo, devo relembrar que o

Sr. Deputado suscitou a idéia de que nós votássemos na quinta-feira os

requerimentos. É, mesmo antes que pudesse colocar em votação, o Sr. Relator

disse: "olha, como não havia nada, eu assumi um compromisso e não (ininteligível)

presente". Eu, de pronto, digo: "matéria tão importante não podemos votar sem a

presença do Relator". Não havia nenhuma combinação, nem sabia eu. Aí, o Sr.

Deputado propôs que votássemos na quarta. Na quarta nós tínhamos uma co...

uma reunião pela manhã e outra pela tarde e a Ordem do Dia. Alguns Deputados

suscitaram: "Não, não é possível; já temos uma pauta muito cheia". Então, eu disse:

"Vamos marcar outro dia". Não sei se na mesma reunião ou posteriormente, o

Deputado Magela suscitou o (ininteligível) recorrendo ao Plenário da minha decisão.

Ora, eu tenho, regimentalmente, direito de fazer a pauta da Comissão e de aceitar

requerimentos de decisões. Eu não... De pronto, de pronto, submeti, e invoco

testemunho e os Anais e a fita: submeti ao Plenário. Então, o meu crime foi

submeter (ininteligível) isso, não. Repilo, repilo isso também; repilo isso, rejeito. Eu

procedi regimentalmente, corretamente, no exercício da Presidência, com

dignidade. Eu peço aos Srs. Deputados, por favor, por favor, não vamos fazer o

jogo da agressão pessoal; vamos discutir no campo das idéias. Esta Comissão vai

dar certo, sim. Eu acho que é o meu estilo, é um estilo de franqueza e lealdade. Eu

repilo, rejeito, e não aceito esse julgamento, que não reflete a minha vida pública.

Eram esses os esclarecimentos que eu queria dar. Tem V.Exa. a palavra. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu, eu agradeço, Sr.

Presidente. Quero dizer que, da mesma forma respeitosa como, mesmo que

discordante, como V.Exa. se referiu à minha pessoa, vou referir-me à sua pessoa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não fiz nenhum juízo a

V.Exa.; repeli. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Vou me referir à sua pessoa

da mesma forma extremamente respeitosa. Porque eu acho que, acima de tudo,

está o respeito. O que nós não podemos, Sr. Presidente, é entender que

manifestações políticas sejam encaradas como manifestações pessoais. Quero

dizer a V.Exa. que re... Acabou de repelir o que eu disse à imprensa, que é

exatamente isso que eu penso. E acredito que o cargo que eu ocupo, a posição que

eu tenho, me dá o direito de manifestar pra quem quer que seja, no momento que

seja, as minhas opiniões, e sobre elas eu respondo. Se V.Exa. quiser representar
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contra a minha pessoa, eu abro mão, também, de qualquer imunidade que possa vir

ter...

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

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...pra que também seja

representada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não chegou essa

oportunidade.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Agora, me estranha muito,

Sr. Presidente....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu quero dizer que

V.Exa não deve julgar...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu não quero debater com

V.Exa. Eu lhe ouvi, eu lhe ouvi com toda a educação que faz parte, que tem feito

parte da minha vida, e gostaria que V.Exa. também me ouvisse, Sr. Presidente.

Apenas dei uma sugestão, e V.Exa. usa se quiser; caso, caso não queira, não usa. 

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

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas, Sr. Presidente, eu me

estranho muito que o senhor tenha feito apenas duas referências, porque não sou

só eu, não é só o Deputado Magela. Tantos outros Deputados têm manifestado

opiniões... 

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

não. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas em outras. Não

existe só a revista ISTOÉ neste País; tem vários jornais, tem várias outras revistas.

E dizer a V.Exa. que, respeitosamente, sempre, a qualquer momento, vou

manifestar as minhas idéias e as minhas opiniões. Agora, Sr. Presidente, acho que

o senhor deveria comentar o início da matéria ISTOÉ. O início dessa matéria

também mereceria um comentário a seu respeito. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu primeiro agradeço

e dispenso as sugestões de V.Exa. Quero dizer que V.Exa. pode e deve manifestar

opinião. Agora, V.Exa. não deve, não deve, em momento algum, julgar colegas

seus pelo juízo que faz de V.Exa. Está encerrada a reunião.
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