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Viveo se expande no setor de saúde com três aquisições 

Empresa compra laboratório Life, Famap Nutrição Parenteral e PHD. 

Luiza Santibañez 

 

A Viveo, empresa de soluções para o setor da saúde, anunciou a celebração de contratos para a aquisição da 

totalidade do capital social de três sociedades, pelo valor total de R$ 365,5 milhões.  
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A primeira sociedade é a Life - Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis, com sede na cidade de Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul. É especializada na produção de soluções intravenosas para as terapias de nutrição parenteral, 

quimioterapia antineoplásica e outras formulações estéreis. 

A segunda é a Famap Nutrição Parenteral e Aporte Nutricional, com sede na cidade de Belo Horizonte, em Minas 

Gerais. A Famap é especializada em nutrição parenteral, inclusive de uso veterinário, e atua em nutrição enteral, 

tanto de uso adulto como pediátrico.  

A última é a PHD, formada pelo Hospshop Comércio, Importação, Exportação, Consultoria e Representação e 

Alminhana Comércio e Representação, ambas com sede na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A PHD atua 

na distribuição de produtos hospitalares, nutricionais e medicamentos e junto com as aquisições da Tecno4, 

Pointmed, Medcare e BEMK, divulgadas em 2021, ampliam o portfólio de produtos técnicos e de alto valor agregado 

oferecidos pela Viveo e adicionará R$ 17,5 milhões de EBITDA ao ecossistema da Viveo. 

Com essas aquisições, a Viveo passa a atuar no segmento de manipulação de soluções estéreis e amplia os serviços 

oferecidos aos clientes. Segundo a companhia, a operação está alinhada aos seus planos de expansão e reforça o 

ecossistema e a missão da Viveo de simplificar o mercado da saúde por meio de soluções completas, ágeis e 

inovadoras para toda a cadeia. 

Nessa operação, assinada em 11 de abril, a Viveo foi representada pelo Demarest Advogados.  

O Ribeiro Cabral Advogados assessorou a Famap.  

Nossa equipe foi informada que a Life e a PHD contaram com a assessoria do Stenstrasser Advocacia Empresarial, 

mas o escritório não confirmou a participação até o momento de publicar esta nota.  

A conclusão da operação está sujeita à implementação de determinadas condições precedentes, dentre as quais a 

aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Fundada em 1996, a Viveo atua na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, com produtos e soluções 

para todo o Brasil. Com capital 100% nacional, tem frota própria, mais de 20 unidades operacionais e centros de 

distribuição em todas as regiões do país e aproximadamente 4.500 colaboradores diretos. 

Assessores jurídicos 

Assessores da Viveo: 

• Demarest Advogados: Sócios Ana Carolina Audi, Roberto Casarini, Thiago Amaral, Fernanda Stefanelo e 

Renato Canizares. Advogados Marcelo Peloso, José Murad, Manuela Zini, Monique Guzzo, Beatriz Marino 

e Isabella Sinetti. 

Assessores da Famap Nutrição Parenteral e Aporte Nutricional: 

• Ribeiro Cabral Advogados: Sócios Caio Ribeiro, Danielle Melo e Erasmo Cabral.  

Assessores da Life - Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis e PHD: 

• Stenstrasser Advocacia Empresarial* 

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.  
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