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RESUMO 
 

A despeito de o Brasil contar com modelo de distribuição pública gratuita de medicamentos, 

representando avanço em relação à maioria dos países em desenvolvimento, o cenário geral apresenta 

problemas de diversas ordens. O abastecimento público é falho e ineficiente, contando com 

profissionais pouco motivados e com pouco treinamento. Isso resulta em perdas oriundas de desvios, 

má condição de estocagem e processos inadequados de distribuição.  

A utilização da malha privada através do Programa Farmácia Popular do Brasil, do ponto de vista 

do governo, promove capilaridade no atendimento, aumentando o bem estar social e reduz custos 

com a utilização de pessoal. Do ponto de vista da sociedade, amplia o acesso de medicamentos à 

população. Deste modo, o programa tem representado uma solução eficiente para a distribuição de 

medicamentos no país. No entanto, do ponto de vista empresarial, os resultados da utilização da 

malha privada para a distribuição gratuita de medicamentos ainda são pouco descritos. 

O presente estudo pretende avaliar os impactos relacionados ao credenciamento no programa do 

governo federal em redes independentes de farmácias e drogarias privadas na distribuição gratuita de 

medicamentos para a população. Aborda um assunto multifuncional, além de consistir em uma 

análise do programa que faz parte das diretrizes do governo federal e ser um tema de caráter inédito 

com foco no ambiente empresarial. 

Do ponto de vista empresarial, o atendimento ao programa de distribuição gratuita de 

medicamentos em atendimento ao programa do governo federal pode representar um fator de 

alavancagem dos negócios ao trazer consumidores potenciais para o estabelecimento. No entanto, é 

necessário que ocorram adaptações na gestão do capital de giro para suportar os possíveis atrasos no 

repasse do governo e suprir o abastecimento de medicamentos à demandas crescentes. Assim, as 

drogarias inseridas no setor varejista farmacêutico em cidades em desenvolvimento adquirem 

vantagem competitiva e fornecem maior valor a seus consumidores. 

Em suma, o projeto de acesso a medicamentos, implica em benefícios líquidos generalizados. 

Para a população, o acesso direto e efetivo. Para o setor privado, a ampliação do mercado e a 

estabilidade da demanda. Para o governo, a substituição de uma estratégia que converge para o 

desgaste econômico, social e político. 

 

Palavras-chave: Programa Farmácia Popular do Brasil, estratégia, varejo. 
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ABSTRACT 
 

Despite the Brazil rely on free public distribution model of drugs, representing progress 

compared to most developing countries, the overall scenario presents problems of many orders. The 

public supply is flawed and inefficient, with poorly motivated professionals. This condictions results 

in losses arising from deviations, poor condition of inadequate storage and distribution processes. 

The use of private distribuition through Programa Farmácia Popular do Brasil, to the 

government's point of view, promotes capillary in attendance, increasing social welfare and reduces 

costs by using staff. From the point of view of society, increases the drug access to the population. 

Thus, the program has represented an efficient solution for the distribution of medicines in the 

country. However, from a business point of view, the results of the use of private mesh for the free 

distribution of medicines are still less described. 

This study aims to assess the impacts related to the accreditation in the federal program in 

independent pharmacy chains and private drugstores free distribution of medicines to the population. 

It addresses a multifunctional matter, and consist of one program analysis that is part of the federal 

government guidelines and be an unprecedented nature theme with focus on the business 

environment. 

From a business point of view, the service to the distribution of free drug program in 

compliance with the federal government program may represent a business leverage factor to bring 

potential customers to the establishment. However, it is necessary adaptations occurring in cash flow 

management to support the possible delays in the transfer of government and meet the supply of 

medicines to the growing demands. So drugstores inserted in the pharmaceutical retail sector in 

developing cities acquire competitive advantage and provide greater value to their customers. 

The free distribuition project implies generalized net benefits. For the population, the direct 

and effective access. For the private sector, market expansion and the stability of demand. For the 

government, the replacement of a strategy that converges to the economic, social and political 

friction. 

 

Key-Words: Popular Pharmacy Program in Brazil, strategy, retail. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema 

Os gastos com medicamentos estão inseridos em um ambiente de consumo das famílias distinto 

dos demais bens. Os medicamentos são consumidos geralmente de forma preventiva, ou quando os 

indivíduos apresentam alguma enfermidade, portanto, do lado da demanda, são bens econômicos 

necessários. Deste modo, tendem a ter baixa capacidade de ajuste de quantidades demandadas e ser 

menos elásticos em relação a preços, representando um bem de alto comprometimento na despesa 

total das famílias (Diniz et al., 2007).  

De acordo com os postulados da teoria econômica, os consumidores são os agentes econômicos 

que possuem renda, portanto, o padrão de consumo é função da forma como a renda se distribui. O 

acesso ao mercado de medicamentos é específico e apresenta implicações diretas sobre o bem estar 

social da população, promovendo um melhor estado de bem estar de determinada sociedade 

(Kasznar, 2002). 

Do ponto de vista da oferta, a indústria farmacêutica é caracterizada por um alto índice de 

concentração, sugerindo um forte poder de impor preços ao mercado, devido inicialmente pela 

necessidade de repassar os investimentos em inovações tecnológicas, controlados por patentes e 

posteriormente devido a alta demanda por medicamentos e sua baixa elasticidade com relação a 

preços (Kasznar, 2002). 

No que se refere à regulação, os medicamentos apresentam elevada especificidade frente a outros 

bens de consumo e é comercializado mediante a algumas particularidades mercadológicas. Devido a 

este fato, merecem atenção especial dos governos, que em geral, adotam medidas regulatórias da 

produção, distribuição, comercialização e utilização (Kasznar, 2002). 
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A demanda por medicamentos pode apresentar fatores de influência, pois os médicos são 

responsáveis pela prescrição e os consumidores não tem plena liberdade de escolha, bem como não 

apresentam amplo conhecimento para avaliar a prescrição médica, gerando assimetrias 

informacionais entre o médico e o paciente. Deste modo, os estabelecimentos comerciais (farmácias e 

drogarias) ficam responsáveis pelo fornecimento de informações quanto as características do produto 

e a intercambialidade entre medicamentos de referência e medicamentos genéricos e similares, que 

representam menor custo final e consequentemente impactam menos no orçamento familiar 

(Giovanella, 2013). 

Os gastos com medicamentos, na ausência de políticas públicas de distribuição gratuita,  

geralmente acontecem de modo não previsto, com  a utilização de recursos privados, realizado 

mediante desembolso direto (out-of-pocket-money) e pode absorver parte significativa do orçamento 

familiar, forçando a realocação do portfólio de consumo, a venda de ativos, o endividamento ou a não 

adesão ao tratamento. Conforme levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Saúde, mais de 50% de brasileiros interrompem seus tratamentos devido a falta de 

recursos para adquirir os respectivos medicamentos (Diniz et al., 2007).  

Estes gastos apresentam um comportamento regressivo, uma vez que seu impacto será maior para 

grupos de menor renda e, em situações extremas, os gastos com saúde, nos quais os medicamentos 

podem representar gastos catastróficos, deslocando parte das famílias para situação de pobreza (Diniz 

et al., 2007). 

O acesso a medicamentos é diferenciado dentro das diferentes classes de renda. Espera-se que as 

classes de baixa renda tenham percentualmente um acesso muito menor a estes bens do que as classes 

de renda mais alta, portanto, espera-se que o custo de tais bens seja muito maior para as classes mais 

abastadas e que a população de baixa renda tenha acesso limitado a este mercado (Kasznar, 2002).  

O Estado é o financiador total ou parcial do gasto de medicamentos na maior parte dos países 

desenvolvidos, seja através de reembolso ou de distribuição gratuita. Nos Estados Unidos, há a 
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predominância do sistema privado e o gasto com medicamentos é financiado essencialmente através 

do seguro-saúde privado. No Brasil, até 2004, a oferta de medicamentos através do Sistema Único de 

Saúde (SUS) se restringia àqueles consumidos durante o período de internação hospitalar e aos 

medicamentos de alto custo.  

O papel das políticas públicas é ampliar o acesso da maior parte da população brasileira aos 

medicamentos, dadas as implicações desta falha de mercado sobre o bem-estar geral da população. 

Dentro deste contexto, recentemente, foram implementadas algumas propostas de políticas públicas 

que consistem em: estimular a oferta de medicamentos genéricos; reduzir os custos de medicamentos 

de uso contínuo e ampliar o acesso da população ao mercado de medicamentos (Kasznar, 2002).  

A oferta de medicamentos genéricos consiste na regulação da produção e a comercialização deste 

mercado a partir da lei 9.787, estabelecendo os medicamentos genéricos como bens substitutos 

perfeitos de medicamentos de referência existentes no mercado que já tenham sua patente expirada. 

Desta forma, a introdução do medicamento genérico tende a reduzir os preços médios dos demais 

medicamentos (Brasil, 1999). 

 A redução do custo de produção dos medicamentos de uso contínuo através da desoneração 

tributária e de regulação de preços, pois a necessidade de consumo de medicamentos de uso contínuo 

que os indivíduos precisam utilizar ao longo de sua vida compromete uma parcela da renda, piorando 

assim o bem-estar em relação aos demais consumidores da economia (Kasznar, 2002).  

 A ampliação do acesso da população ao mercado de medicamentos está inserido na 

importância das políticas públicas de distribuição de medicamentos e serviços de saúde para a 

população de baixa renda (Kasznar, 2002). Nesta dissertação iremos tratar sobre a política de 

ampliação do acesso da população ao mercado de medicamentos através da criação do Programa 

Farmácia Popular do Brasil (PFPB). 

A criação do Programa Farmácia Popular do Brasil, em 2004, representou um esforço do governo 

federal em participar do financiamento de medicamentos no país, buscando diminuir o impacto dos 
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mesmos no orçamento familiar a partir da oferta de medicamentos gratuitos ou com até 90% de 

desconto. 

Deste modo, o percentual do gasto público com medicamentos pode representar um dos 

indicadores que demonstram o nível de compromisso do Estado com o acesso aos mesmos. Na 

maioria dos países da Europa, por exemplo, o gasto público representa mais de 60% do gasto total 

com medicamentos, chegando a 78% na Espanha, 80% em Luxemburgo e 83% na Irlanda 

(Giovanella, 2013). 

No Brasil, entre 2003 e 2007, houve aumento nas despesas do governo federal com a distribuição 

gratuita de medicamentos em 144%. Em termos de alocação de recursos, entre 2006 e 2013 

observou-se um aumento de 53,5 vezes no repasse através de transferência direta de recursos no 

Ministério da Saúde para as redes privadas e 10 vezes o número de farmácias da rede própria (Pinto, 

2010). 

Atualmente, mais de 70% da população brasileira utiliza exclusivamente os serviços do SUS e 

não é capaz de adquirir os medicamentos prescritos a partir de recursos próprios. A população 

beneficiária de planos de saúde não necessariamente possui acesso garantido aos medicamentos e 

maior renda associada para aquisição dos mesmos (Pinto, 2010). 

A avaliação deste tema pode ser realizada através do e três pontos de vista: do ponto de vista de 

política pública, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista empresarial, sobretudo no 

impacto à micro e pequenas empresas. 

Do ponto de vista de política pública, o Programa Farmácia Popular do Brasil promove a 

capilaridade de assistência, bem como a desoneração do sistema público, com o uso da logística de 

distribuição do sistema privado, além de permitir a realocação de gastos a partir da transferência 

indireta de renda para a população, representada pela distribuição gratuita ou subsidiada de 

medicamentos.  
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O relatório “Governança no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil: Melhorando a Qualidade 

do Gasto Público e Gestão de Recursos”, desenvolvido pelo Banco Mundial estimou que o 

gerenciamento da logística de medicamentos absorve cerca de 20% dos recursos financeiros da saúde 

nos países desenvolvidos, podendo chegar a 50% nos países em desenvolvimento. Deste modo, 

representa uma importante causa de ineficiência e perda. A própria deficiência na quantidade dos 

serviços é muitas vezes atribuída a problemas de gestão e a ineficiência do uso dos recursos públicos 

(Banco Mundial, 2007).  

Deste modo, utilizar a capilaridade da malha privada de farmácias e drogarias para realizar a 

distribuição de medicamentos de atenção básica, através do programa “Aqui tem Farmácia popular”: 

uma subdivisão do PFPB, é uma estratégia de distribuição de medicamentos a ser considerada. Este 

modelo de distribuição desonera o sistema público das atividades licitatórias, dos custos de 

armazenamento e de controle logístico, transferindo os processos de planejamento, orçamento, 

execução, informação e orientação para o desempenho para a lógica do sistema privado. 

Do ponto de vista da sociedade, o PFPB atua de maneira positiva, promovendo ampliação de 

acesso e garantia de continuidade do tratamento. Dados divulgados em portal oficial da presidência 

indicam que o programa já distribuiu medicamentos para tratamento de 7,8 milhões de pessoas 

diabéticas e hipertensas gratuitamente (Sousa, 2012). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, o programa Aqui tem Farmácia Popular beneficiou cerca 

de 10,9 milhões de pessoas até agosto de 2012, desses 10,7 milhões são pacientes com diabetes e 

hipertensão, face a 196 milhões de habitantes em todo território nacional (Sousa, 2012).  

O número total mensal de atendimentos no programa passou de 853 mil em janeiro de 2011 para 

4,1 milhões em agosto de 2012, representando um aumento de 383% no número de atendimentos. A 

malha de distribuição conta atualmente com mais de 25 mil estabelecimentos em mais de quatro mil 

municípios no país. Portanto, se configura em uma política pública que visa diminuir a regressividade 

do sistema. 
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Do ponto de vista empresarial, este tema possui caráter inédito e é de importante análise, visto 

que faz parte das diretrizes de ação do governo federal. Tais fatores políticos acarretam em mudanças 

no cenário de negócios que podem representar um benefício cedido pelo governo federal para 

empresas privadas, atuando como um facilitador e um possível alavancador do crescimento de 

negócios, pela ampliação de demanda através da presença de consumidores em potencial, que 

anteriormente buscariam seus medicamentos gratuitos em postos de saúde e atualmente podem fazê-

los em drogarias privadas. Em contrapartida, pode a comprometer o crescimento e desenvolvimento 

de pequenos e médios varejos devido ao aumento da complexidade da capacidade operacional e a 

aspectos financeiros relacionados a gestão de fluxo de caixa e capital de giro.  

Para esta dissertação foi realizada a observação no ponto de venda, a análise de 560 cupons 

fiscais de consumidores que adquiriam produtos do programa do governo e produtos associados. 

Foram realizadas também 200 entrevistas estruturadas para se entender o perfil do consumidor que 

retirava seus medicamentos gratuitamente em drogarias privadas. 

 

1.2 Definição dos limites do problema 

 

O presente estudo pretende avaliar os impactos do atendimento ao programa do governo federal, 

Farmácia Popular do Brasil, em uma rede independente de drogarias privadas localizada na região 

Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro e ponderar atributos para tomada de decisão sobre o 

melhor aproveitamento das oportunidades e riscos associados ao atendimento do programa.  

Até o início da década de 1970, o Rio de Janeiro era a região metropolitana responsável por 

grande parte da economia do estado, visto que o interior não expressava grande potencial de 

expansão. Após a transferência da capital para Brasília, em 1975 foi criado um novo Estado através 

da fusão da Guanabara e do antigo Rio de Janeiro e, com o objetivo de retificar a questão histórica da 

rigidez e concentração de investimentos somente na capital e de colaborar para o desenvolvimento da 
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economia o interior do estado, foi instalada a usina nuclear em Angra dos Reis e uma unidade da 

Petrobrás na região Norte Fluminense, a partir da década de 1980 (Ribeiro, 2010).  

A região do Norte Fluminense possui uma população superior a 700 mil habitantes e um PIB 

equivalente a 11% em relação ao total do Estado do Rio de Janeiro. Para este resultado, conta com a 

contribuição da indenização de royalties da produção petrolífera na bacia marítima, tendo Macaé 

como núcleo dinâmico e Campos dos Goytacazes como núcleo de serviços educacionais, culturais e 

de saúde (Ribeiro, 2010). 

O município de Campos dos Goytacazes está localizado a 273 quilômetros da cidade do Rio de 

Janeiro e é o maior município fluminense, conforme demonstrado na figura 1, com 4.026 quilômetros 

quadrados de extensão, correspondendo a 41,3% da área da região Norte Fluminense (IBGE, 2010). 

Sua população, de acordo com o censo 2010, engloba 472.300 habitantes, correspondendo a 54,6% 

do contingente da região Norte Fluminense. Apresenta densidade demográfica de 115,2 habitantes 

por km2 e a taxa de urbanização (indicador que mede a parcela da população que reside em área 

urbana) de 90% (IBGE, 2010).  

                            

            Figura 1 – Mapa da região Norte Fluminense, com destaque para Campos dos Goytacazes. 

            FONTE: Ribeiro, 2010. 

 

Campos dos Goytacazes possui o desafio de ultrapassar um paradoxo em sua trajetória de 

desenvolvimento: por um lado, a cidade ostenta uma rica história de liderança nacional, sendo a 

primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica e, atualmente, de estar na liderança como o mais 

importante e promissor polo petrolífero do Brasil, com a maior área produtiva, representada por 
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100.000 Km2 de plataforma continental e produção a cerca de 82% de todo o petróleo extraído no 

país. Por outro lado, em suas terras ainda é observado a monocultura da cana-de-açúcar, que faz 

permanecer a pobreza, sazonalidade de contratação de mão-de-obra e lento desenvolvimento 

industrial (Ribeiro, 2010).  

O eixo de desenvolvimento projetado para o Norte Fluminense tende a acarretar uma rápida 

transformação da realidade econômica e social de uma região ainda pouco diversificada. Sua 

economia, historicamente voltada para a produção de cana-de-açúcar, sofreu forte alteração no final 

dos anos 90, com o início da exploração na Bacia de Campos (Ribeiro, 2010).  

Nos últimos anos, de acordo com o plano de negócios da Petrobrás, existem perspectivas de 

intensificação da exploração na Bacia de Campos, sobretudo na exploração do pré-sal. A entrada de 

algumas empresas nesta região, como Maersk Oil, Anadarko, Starfish, BG, Chevron e Repsol, 

contribuem para a consolidação deste cenário (Ribeiro, 2010). 

As alterações no contexto econômico e populacional resultam no aparecimento de uma nova 

perspectiva de configuração regional de atividade econômica e em uma dinâmica migratória que 

passa a privilegiar novas áreas como alternativas de moradia e inserção laboral no interior do estado. 

As perspectivas econômicas para o município são positivas nas próximas décadas (Junior, 2013). 

Estima-se que a população em 2025 atinja 750 mil habitantes (Ribeiro, 2010). O Produto Interno 

Bruto de Campos dos Goytacazes é R$ 25,3 bilhões, representando 65,2% do PIB da região Norte 

Fluminense. O setor de indústria e serviços são os que mais contribuem para o PIB final da cidade. 

Campos dos Goytacazes é responsável por 8% da economia fluminense e tem o quinto maior PIB per 

capita do estado (R$ 79,5 mil), devido a exploração de petróleo e gás natural, atrás somente de Porto 

Real, Quissamã, São João da Barra e Rio das Ostras (CEPERJ, 2011). A distribuição por faixa de 

renda, o número de domicílios e do poder de consumo das famílias no município estão apresentados 

no quadro 1.  
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Quadro 1: Distribuição de renda, número de domicílios e poder de consumo da população 

campista. 

Faixa de 
renda 

Renda média 
familiar 

Número de 
domicílios 

Poder de consumo 
das famílias % 

A1  14.400,00  377  5.428.800,00  2,6 
A2  8.100,00  3.601  29.168.100,00  13,97 
B1  4.600,00  9.469  43.557.400,00  20,86 
B2  2.300,00  20.898  48.065.400,00  23,02 
C1  1.400,00  29.730  41.622.000,00  19,94 
C2  950,00  28.952  27.504.400,00  13,17 
D  600,00  21.403  12.841.800,00  6,15 
E  400,00  1.488  595.200,00  0,29 

Total   115.918  208.783.100,00  100 
Média Mensal      1.801,13  
Média Anual      21.613,53  

               Fonte: IBGE, 2011. 

Existe certa concentração da faixa de renda A1 e A2, que possuem renda média familiar a partir 

de R$ 8.100,00, somando 3.978 domicílios, que representam 16,57% do total do poder de compra das 

famílias no município. 

A faixa de renda que detém o maior poder de consumo é a B1 e B2, representando 43,88% do 

poder de consumo. No entanto, a faixa de renda mais predominante do ponto de vista do número de 

domicílios é a C1 e C2, com renda média familiar entre R$ 950,00 e R$ 2.299,00, representando 

58.686 domicílios, 50,62% do total de 115.918 domicílios de Campos dos Goytacazes. A faixa de 

renda D apresenta baixo poder de consumo, porém responde por 21.403 domicílios no município 

(18,5% do total). 

Esses números indicam a desigualdade na distribuição da renda e a concentração de riqueza nas 

classes média e alta e o grande número de cidadãos com baixo poder de consumo. O nível de 

comprometimento da renda das classes com relação a gastos com medicamentos estão apresentados 

no quadro 2.  
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Quadro 2: Distribuição dos gastos com medicamentos por faixa de renda. 

Faixa de renda Renda média familiar (R$)  Gastos com medicamentos 

A Acima de 9.745,00      12.847.231,00  
B 7.475,00 – 9.745,00      58.253.388,00  
C 1.734,00 – 7.475,00      76.213.262,00 
D 1.085,00 – 1.734,00      15.858.443,00  
E 0,00 – 1.085,00           416.096,00  

Total NA    163.588.419,00  
      NA – Não se aplica. 

       Fonte: Sebrae, 2011. IBGE, 2010. 

 

A faixa de renda que mais utiliza medicamentos em seu portfolio de consumo é a classe C1 e C2, 

representando 46,6% do total, seguidos pelas classes B1 e B2, representando 35,6% do total. 

Considerando que as classes C1 e C2 representam 50,62% dos domicílios no município de 

Campos dos Goytacazes e que são responsáveis por 46,6% do gasto total de medicamentos da 

população é importante avaliar os impactos da política pública de distribuição de medicamentos no 

município. 

O gasto com medicamentos é um aspecto comprometedor da renda das famílias no município, 

principalmente das classes C1 e C2. Portanto, a disponibilização do programa de distribuição gratuita 

de medicamentos é de extrema importância para a transferência de renda indireta e para a melhoria 

da qualidade de vida da população. 

A saúde do município, no atendimento através da rede pública, conta com um estabelecimento 

estadual e oitenta e sete estabelecimentos municipais (IBGE, 2011). No que diz respeito a 

distribuição de medicamentos, conta com uma farmácia popular pública, além da distribuição em 

postos de saúde e em 71 unidades básicas de saúde da família por agentes comunitários.  

A rede privada de distribuição de medicamentos é composta por aproximadamente 300 

estabelecimentos comerciais, dentre farmácias e drogarias. A disponibilização profissional de 

farmacêuticos no mercado é de aproximadamente 600 profissionais farmacêuticos (Athila, 2014). 
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A rede de drogarias em estudo é composta por seis pontos de venda, todos eles credenciados no 

PFPB. Para estudo inicial será escolhida a loja de maior volume de  vendas através do PFPB e 

localizada na região central da cidade, próximo aos principais estabelecimentos de saúde e da 

rodoviária, polarizando indivíduos de bairros da cidade e proximidades.  

A representação de grandes redes de drogarias (com mais de dez pontos de venda), a análise 

das receitas totais, bem como as outras lojas e os consumidores que não adquirem produtos do 

portfolio do programa não serão alvo do estudo. 

 

1.3 Relevância do problema  

 

As publicações da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que, ao longo dos anos ocorre um aumento no comprometimento da 

renda das famílias relacionadas aos gastos com medicamentos. O quadro 3 apresenta a evolução do 

comprometimento de renda das famílias com assistência a saúde e medicamentos nas últimas quatro 

edições da pesquisa.  

Quadro 3: Evolução do comprometimento de renda das famílias com assistência a saúde e 

medicamentos. 

Ano 1987 1996 2003 2008 

Assistência a saúde 5,31 6,5 5,35 6 
Medicamentos 1,71 1,89 2,17 3,5 

                                 Fonte: IBGE/POF (1987, 1996, 2003, 2008). 

 

Segundo dados da POF em 2008, as despesas médias com saúde representavam cerca de 6% da 

despesa média mensal familiar, monetária e não monetária, e os gastos com medicamentos 

representavam cerca de 3% dos gastos totais. Além disso, os gastos com medicamentos 

correspondem a terceira fonte de comprometimento do total da renda das famílias, ficando atrás 
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somente de alimentação e despesas com moradia (IBGE, 2008). Portanto, existe um aumento do 

comprometimento da renda das famílias com medicamentos. 

A evolução do comprometimento da renda das famílias com medicamentos pode estar 

relacionado a diversos fatores, tais como o mudanças demográficas, com o aumento da expectativa 

de vida e o envelhecimento da população (geralmente acompanhado pelo aumento da prevalência de 

doenças crônicas e de patologias degenerativas), o surgimento de novas doenças (AIDS, infecções 

resistentes, câncer e doenças da riqueza, provocadas pela abundância, como doenças 

cardiovasculares, stress, acidentes de trânsito, etc.), o aumento do número de medicamentos 

prescritos por receita, a tendência crescente de prescrição de tratamento medicamentoso para estados 

fisiológicos, como a menopausa e para fatores de risco, como a prevenção de fraturas devido à 

osteoporose, além da introdução de novos produtos protegidos por patentes e das expectativas dos 

pacientes, pois devido ao advento da tecnologia, os meios de comunicação ampliaram sua capacidade 

de atualização e as pessoas passaram a demandar por mais e melhores serviços de saúde, 

pressionando o sistema por melhores produtos e serviços (Giovanella, 2013). 

As doenças cardiovasculares, causas externas e câncer são atualmente as três principais causas de 

morte no país, representando 62% do total. Manter o status quo e promover o bem estar social irá 

acrescentar US$ 34 bilhões aos gastos dos país em assistência médica na próxima década, e também 

resultar em US$ 38 bilhões em ganhos de produtividade (Banco Mundial, 2007). 

Para as pequenas e médias empresas o aumento do comprometimento da renda das famílias com 

medicamentos ao longo do tempo apresenta uma oportunidade de desenvolvimento dos negócios. 

Além disso, permite aproximação da interface empresa – estado – sociedade em busca de melhoria 

do bem estar social e  desenvolvimento do setor, gerando benefícios mútuos. 

Este estudo pretende contribuir também para o entendimento do perfil dos consumidores do 

PFPB e dos produtos que consomem paralelamente, bem como os resultados de vendas por impulso 

através da exposição destes produtos identificados como de maior consumo.   



26	  
	  

Além disso, possui uma abordagem de caráter inédito, com foco no ambiente empresarial, 

buscando alcançar a discussão da tríade: empresa-estado-sociedade. Trata-se de material consolidado 

para tomada de decisão de pequenos e médios empresários no setor varejista farmacêutico em 

cidades de porte médio.  

Ainda, a reflexão aqui feita poderá auxiliar na elaboração de políticas públicas que favoreçam a 

ampliação dos investimentos necessários para a geração de empregos através do setor varejista 

farmacêutico e a economia brasileira através da transferência indireta de renda representada pela 

distribuição gratuita ou subsidiada de medicamentos. 

A ampliação e a continuidade do Programa Farmácia Popular do Brasil faz parte de uma das 

diretrizes do atual governo federal, buscando esforços para universalizar a saúde e garantir a 

qualidade do atendimento do Sistema único de Saúde (SUS).  

 

1.4 Justificativa do tema  

 

Muitos proprietários aderem ao PFPB sem estudo prévio de demanda, ou de estruturação do 

capital de giro para suportar as condições de adequação operacional e ao sistema de co-pagamento. 

Este estudo corrobora para a avaliação de fatores de mercado influenciando o credenciamento no 

programa, para o entendimento do perfil de consumidores e do tipo de produto mais consumido em 

correlação com o programa, avaliando posteriormente os  resultados de possíveis vendas por impulso 

decorrentes da exposição de tais produtos e o impacto sobre o capital de giro da empresa credenciada. 

Em suma, procura-se identificar se, a circulação de pessoas no ponto de venda, gerado através 

do credenciamento no PFPB e na distribuição de medicamentos financiada pelo governo federal está 

sendo aproveitado da maneira correta para maximizar o retorno financeiro para a empresa. 

Este tema trata de benefícios econômicos, políticos e sociais que representam desenvolvimento 

na estrutura produtiva e de distribuição de medicamentos na região, buscando reduzir problemas de 
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origem histórica, como resquícios da escravatura, observados em grande desigualdade de renda e 

altos índices de analfabetismo, indicando conflito entre o mercado e o Estado. Deste modo, a 

necessidade de que a tríade empresa, estado e sociedade encontre simbiose e sinergia no assunto pode 

representar benefícios mútuos que propiciam o desenvolvimento social.  

 

1.5 Problemas de pesquisa 

 

O programa Farmácia Popular do Brasil é um fator alavancador ou de restrição de crescimento 

para pequenas e médias empresas no varejo farmacêutico? 

A compensação dos fatores de restrição, como os atrasos de repasse pelo governo federal podem 

ser realizada através dos fatores alavancadores, como o aumento de volume de vendas com os 

clientes em potencial? 

O Estado ao utilizar o sistema da malha de distribuição privada representa uma oneração para o 

mesmo. No entanto, existem benefícios para o setor privado? 

As drogarias, ao atenderem ao PFPB irão de certo modo substituir os postos de saúde na 

distribuição de medicamentos de atenção básica, ou seja, de medicamentos de uso contínuo para 

doenças crônicas e muito prevalentes, como hipertensão, diabetes e asma, por exemplo? 

 

1.6 Objetivo geral 

 

Identificar se os fatores alavancadores e o maior fluxo de pessoas gerado no ponto de venda a 

partir do credenciamento no PFPB sobrepõe aos fatores de restrição e as necessidades de capital de 

giro necessários para suportar os atrasos no repasse do governo federal e, por fim, avaliar se este 

programa impacta positivamente ou negativamente nas firmas. 
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1.7 Objetivos específicos 

 

• Identificar a evolução do PFPB; 

• Listar os fatores alavancadores e de restrição de crescimento do PFPB para pequenas e médias 

empresas; 

• Identificar o tipo de cliente do PFPB no município; 

• Identificar os medicamentos vendidos em paralelo com os produtos do PFPB, bem como as 

vendas por impulso; 

• Identificar melhor “layoutização” do ponto de venda, segmentando a exposição, de acordo 

com os interesses deste tipo de consumidor.  

• Avaliar se os fatores alavancadores sobrepõem os fatores de restrição e se os impactos do 

atendimento ao programa do governo são positivos, promovendo uma viabilidade de continuidade no 

programa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Farmácia Popular do Brasil 

 

No Brasil, a saúde é reconhecida como um direito social após a homologação da Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo sexto, portanto, define-se a saúde como um direito universal a ser 

garantido pelo Estado. A posteriori, no título da ordem social, na seção II que se refere a saúde, no 

artigo 196 define que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à produção do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (Brasil, 1988).  
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A partir desta premissa, da reformulação do Estado e da ampliação de suas funções de 

financiamento de atividades relacionadas ao atendimento dos direitos humanos básicos, dentre elas a 

reforma no sistema de saúde pública brasileiro, foi criado em 19 de setembro de 1990 o SUS, a partir 

da lei 8.080, que tem como princípios básicos a universalidade de acesso aos serviços, a igualdade e a 

integralidade da assistência (Brasil, 1990). 

A lei do SUS contempla o atendimento prestado por órgãos, fundações e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais de administração direta e indireta. No entanto, o poder público é 

capaz de realizar contratos ou convênios com a iniciativa privada em caráter complementar (Brasil, 

1990). 

Considerando a necessidade de implementar ações que promovam a universalização do acesso da 

população aos medicamentos; que assegurar medicamentos básicos e essenciais a população envolve 

a disponibilização de medicamentos a baixo custo para os cidadãos assistidos pela rede privada e a 

necessidade de proporcionar a diminuição do impacto dos gastos com medicamentos no orçamento 

familiar, ampliando o acesso aos tratamentos, o presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou o 

decreto 5.090, de 20 de maio de 2004, que institui o Programa Farmácia Popular do Brasil, 

permitindo a distribuição de medicamentos  com desconto através de convênios com a rede privada 

de farmácias e drogarias (Brasil, 2004).  

O portfólio do programa engloba medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, 

dislipidemiantes, antiasmáticos, para rinite, anti-Parkinsonianos, antiosteoporóticos, anti-

glaucomatosos, anticoncepcionais e fraldas geriátricas. O programa iniciou com o subsídio de até 

90% para os medicamentos de diabetes e hipertensão na rede privada. 

O objetivo principal desta política é a ampliação do acesso da população a medicamentos 

essenciais e outros insumos definidos como necessários para atenção a saúde, através de subsídios 

diretos. 
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No dia 03 de fevereiro de 2011, a partir da portaria 184, a presidente Dilma Roussef lançou a 

campanha “Saúde Não tem Preço”, que garantia o acesso gratuito a medicamentos para hipertensão e 

diabetes à população brasileira (Brasil, 2011). Em 01 de junho de 2012, a cobertura da gratuidade do 

programa foi expandida com a portaria 1.146, contemplando a gratuidade também em medicamentos 

para o tratamento da asma (Brasil 2012a). 

O financiamento dos medicamentos é destinado ao atendimento igualitário de todos os 

indivíduos, usuários ou não dos serviços públicos de saúde. O programa tem foco em grupos 

populacionais com perfil epidemiológico determinado: os medicamentos definidos são específicos 

para doenças crônicas, que têm uso obrigatório e continuado em sua maioria e a quantidade 

consumida é pré-definida no receituário, não havendo a liberdade para o consumidor alterar a 

quantidade demandada (Giovanella, 2013). 

O programa opera através de dois modelos distintos de gestão. O primeiro, sob responsabilidade 

do setor público, em funcionamento desde 2004, tem a Fundação Osvaldo Cruz como responsável 

por prover o acesso aos medicamentos através de rede própria que pode ser estabelecida por 

convênios com as três esferas de governo, sob a supervisão direta do Ministério da Saúde. O segundo 

modelo de gestão, sob responsabilidade compartilhada entre o setor público e privado, lançado em 

março de 2006, opera com a lógica de co-pagamento, utilizando a iniciativa privada em caráter 

complementar de assistência, atribuindo capilaridade de acesso, através do programa “Aqui tem 

Farmácia Popular”. A figura 2 apresenta um esquema representativo dos modelos de gestão do 

Programa Farmácia Popular do Brasil. 

               

Figura 2 – Modelos de Gestão do Programa Farmácia Popular do Brasil. 

FONTE: Elaborado pela autora. 

Programa Farmácia Popular 
do Brasil 

Rede própria  Farmácia Popular 

Rede privada “Aqui tem Farmácia 
Popular” 
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Inicialmente, a implementação do programa ocorreu em regiões metropolitanas com população 

superior a 70.000 habitantes. A expansão do programa tem ocorrido através do convênio com a rede 

privada. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), até junho de 2014 existem 28.970 farmácias 

privadas credenciadas no Brasil, abrangendo um total de 4.141 municípios, enquanto a rede própria 

soma 545 farmácias, abrangendo 431 municípios.  

As farmácias e drogarias privadas podem solicitar a inserção no programa a partir de um pré-

credenciamento para validação de documentos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e uma análise 

regulatória pelo MS. 

Para a validação de documentos pela CEF é necessário documento de identidade e Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) do(s) representante(s) legal(is) e/ou autorizado(s) em situação cadastral regular 

junto a Receita Federal; Comprovante de endereço; cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) atualizado; Contrato de constituição da sociedade e alterações subsequentes devidamente 

registrado na Junta comercial; comprovante de endereço; certidão negativa de débito válida e 

Requerimento e Termo de Prorrogação (RTP) emitida pela CEF assinada pelo responsável legal.  

Para a análise regulatória pelo MS é necessário a apresentação de Licença de funcionamento da 

Vigilância Sanitária municipal ou autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) válido; certidão de regularidade técnica emitida pelo conselho 

regional de farmácia e registro profissional do farmacêutico responsável técnico. 

Após análise dos documentos o credenciamento é divulgado em diário oficial da União, 

autorizando a operação e a divulgação do atendimento ao programa no estabelecimento, de acordo 

com o manual de dizeres para aplicação das peças publicitárias do PFPB, definidos pelo ministério da 

saúde (Brasil, 2012b). 

Buscando conformidade de ação entre os dois modelos de gestão (público e privado), os 

medicamentos elencados no PFPB pertencem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
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(RENAME), documento que atua como instrumento de padronização de medicamentos essenciais 

para a assistência a nível nacional. 

Os medicamentos são elencados obedecendo ao conceito de essencialidade da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), ou seja, são considerados produtos essenciais aqueles medicamentos de 

importância máxima, básicos e indispensáveis para atender às necessidades de saúde para promover o 

bem estar da população (Kasznar, 2002). 

Os valores pagos à rede privada variam em função do preço calculado, com base em valor de 

referência estabelecido para cada medicamento, apontados no quadro 4.  

Quadro 4: Valores máximos financiados pelo Ministério da Saúde (MS) por princípio ativo, 

concentração e unidade farmacotécnica para as farmácias e drogarias credenciadas: 

                              

           Fonte: Brasil, 2012b. 
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Para atingir o objetivo da política de ampliação do acesso a população de medicamentos 

essenciais para o atendimento da população com doenças crônicas, é necessário que sejam elencados 

uma série de classes terapêuticas e apresentações de medicamentos. 

A definição do elenco dos medicamentos, em consonância com a RENAME, utiliza as dosagens 

mais usuais e os tratamentos de primeira linha das doenças crônicas mais incidentes na população 

brasileira.  

 

2.2 Avaliação estratégica 

 

A estratégia de uma empresa alinha os pensamentos para que todos atuem com os mesmos 

objetivos. No entanto, a maioria dos executivos não sabem quais são os elementos para a definição e 

implementação da estratégia (Collins, 2008). As pequenas empresas, pouco estruturadas, em geral 

não apresentam estratégias bem definidas e não se baseiam em fatores concretos para a tomada de 

decisão, aumentando o risco associado do negócio (Santos, 2007).  

A análise do setor varejista farmacêutico, em termos de competitividade pode ser realizada à 

luz das cinco forças que moldam a competição no setor: ameaça de novos entrantes, poder de 

barganha de fornecedores, poder de barganha dos compradores, ameaça de produtos e serviços 

substitutos e rivalidade entre concorrentes. A compreensão destas forças competitivas e suas causas 

subjacentes revelam as raízes da rentabilidade de um setor e oferece subsídios para prever e 

influenciar a competição a longo prazo (Porter, 2008). 

A essencialidade dos medicamentos e o contraste com a necessidade de capital humano 

especializado para o processo de desenvolvimento e produção, resultam em dois conflitos: 

• O que é essencial à vida deve ser abundante, ou seja, relativamente barato; 

• A escassez dos insumos, que condicionam as condições de oferta, torna os medicamentos 

relativamente caros (Kasznar, 2002). 
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Deste modo, o mercado farmacêutico pode ser considerado um mercado competitivo e 

altamente concentrado do ponto de vista da oferta, portanto, às empresas com que estabelecem um 

bom planejamento e uma estratégia bem definida, bem como o estudo aprofundado de novos serviços 

a serem prestados apresentam um desempenho superior para a aquisição e manutenção de vantagem 

competitiva, ou seja, uma capacidade de criação de valor acima da média de seus concorrentes. Em 

uma visão econômica, a vantagem competitiva pode ser entendida como o intervalo de valor criado 

entre as fronteiras da disposição a pagar pelo cliente e o custo de oportunidade dos fornecedores. 

Devido a magnitude das interações de fornecedores e clientes, a empresa pode criar mais valor e 

expandir as fronteiras da disposição a pagar e o custo de oportunidade (Brito, 2012). 

Para as drogarias privadas, o credenciamento e, portanto, a oportunidade de aumento do fluxo 

de pessoas dentro da drogaria pode ser entendido como uma estratégia de enfoque no comprador em 

potencial, que adquire produtos gratuitamente pelo PFPB na drogaria. A estratégia de enfoque é 

essencialmente direcionada para a demanda, relacionada ao mercado, em sinergia com os objetivos 

da organização (Lobato, 2010). Além do mais, para cidades como Campos dos Goytacazes, o 

credenciamento pode representar uma vantagem competitiva, uma vez que não são muitas drogarias 

que estão credenciadas e com isso se obtém maior condição de rivalidade frente aos concorrentes. 

O aumento de estabelecimentos conveniados e do acesso da população aos medicamentos do 

programa representa uma nova estratégia de distribuição de medicamentos do setor público 

utilizando as drogarias de rede privada.  

Do ponto do de vista do governo, representa uma boa forma de pulverização e capilaridade na 

rede de distribuição de medicamentos com custos operacionais baixos. Desta forma, concentra seus 

talentos em profissionais de auditorias e supervisão, necessitando de um menor quadro. 

Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), o PFPB 

representa 2,6% do total de vendas das drogarias credenciadas. De acordo com a associação, este 
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número ainda não é significativo e representa uma participação estável nos últimos anos 

(ABRAFARMA, 2014). 

Esta estratégia, do ponto de vista dos empresários, pode representar um incentivo público às 

empresas privadas através do co-pagamento de medicamentos favorecendo o giro de produtos através 

da atração de demanda para os pontos de venda. Em contrapartida, os atrasos no sistema de co-

pagamento, as adequações tecnológicas e do quadro de funcionários oneram as empresas reduzindo 

suas margens. 

Para o atendimento ao programa do governo, é necessário que exista uma reestruturação no 

processo de aquisição de medicamentos nas drogarias privadas, uma vez que os valores pagos pelo 

governo federal são fixados, conforme quadro 4, deste modo, a margem de lucro das drogarias se 

estabelece no poder de barganha com os fornecedores.  

 

2.3 Comportamento do consumidor 

 

Do ponto de vista econômico, a decisão de compra por parte do consumidor é dividida em três 

segmentos: no primeiro, as preferências do consumidor são expostas, considerando que as 

necessidades humanas são ilimitadas; no segundo, os consumidores apresentam restrições 

orçamentárias, considerando que os recursos são limitados e, posteriormente, os consumidores, 

avaliando as duas ponderações anteriores, escolhem combinações de bens para maximizar sua 

satisfação (Pindyck, 2006).  

O estudo do comportamento do consumidor permite entendê-lo em suas ações de compra e 

conhecer o papel do consumo em sua vida. Como ele busca, compra, usa, avalia e descarta produtos 

passíveis de satisfação de suas necessidades. A avaliação do comportamento do consumidor constitui 

parte importante do planejamento estratégico de marketing de uma organização (Basta, 2010). 
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O cliente, ao perceber que suas necessidades estão sendo atendidas fica satisfeito e pode passar a 

ser fiel ao estabelecimento, aumentando a rentabilidade deste, e seu faturamento (Blessa, 2008). 

Os consumidores vivem os dilemas da sociedade do excesso, possuindo cada vez mais bens, 

com cada vez menos tempo de usufruí-los. Para este tipo de consumidor é necessário atrair, 

estimular, motivar o consumo  e cativar por estímulos no lugar de necessidades. Nas classes mais 

baixas existe carência e demanda reprimida por diversos produtos e categorias. Para este tipo de 

consumidor é necessário criar estímulos e surpresas a cada visita ao ponto de venda, incentivando o 

aumento da frequência e as compras por impulso  (Basta, 2010). 

O consumidor buscará maximizar o valor em suas compras dentro das limitações de 

conhecimento, mobilidade e receita. O valor entregue ao cliente é a diferença entre o somatório dos 

benefícios que espera receber do produto ou serviço e o somatório do custo total para o mesmo, 

representado pelos custos relacionados a avaliar, obter, utilizar e descartar o produto (Kotler, 2000). 

A satisfação e a repetição da compra dependem do fato de a oferta satisfazer ou não esta expectativa 

de valor do consumidor (Lima, 2010). 

 

2.4 Marketing em drogarias 

 

As organizações de sucesso têm os clientes como centro do seu pensamento estratégico. Em 

empresas varejistas o planejamento e a administração de onde, como, quando e sob quais condições 

determinados produtos serão apresentados determinam o grau de sucesso e rotatividade dos produtos 

(Basta, 2010). 

Os varejistas contribuem para a criação de valor tornando os produtos disponíveis quando e 

onde os clientes desejam, além de facilitar as compras através de cartão de crédito e promover vendas 

(Lima, 2010). 
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O ponto de venda representa o momento e o lugar para onde convergem todos os elementos que 

compõem a venda: o produto, o consumidor e o dinheiro (Blessa, 2008). Neste ambiente de 

marketing há uma interação de estímulos e respostas. Estes estímulos como tecnologias e criação de 

novos produtos, economia e elasticidade de preços, cultura e capacidade de influenciar o consumo, 

incitam o consumidor e, dependendo da intensidade do estímulo, o resultado desta reação pode gerar 

a decisão de compra (Basta, 2010). 

Segundo Blessa (2008, p.11), ações no ponto de venda são fundamentais para a tomada de 

decisão de compra”: 

 

Qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda que 

proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, 

com o propósito de motivar acaba por influenciar as decisões de compra dos 

consumidores de maneira tal que acelere a rotatividade dos produtos por 

aumentar as vendas por impulso (Blessa, 2008, p. 11). 

 

A boa exposição dos produtos apresenta vantagens para o varejista como o aumento da 

rotatividade dos produtos e o índice de compras por impulso; desenvolve a fidelidade dos 

consumidores à loja; atrai novos consumidores; reforça a imagem e aumenta os lucros. Apresenta 

vantagens também para o consumidor tornando os produtos mais acessíveis e fáceis de serem 

encontrados; ajuda a lembrar de produtos correlatos devido a boa exposição; torna a decisão de 

compra mais rápida e economiza tempo por meio da conveniência (Blessa, 2008). 

A exposição de produtos bem planejada e bem feita chama a atenção dos consumidores e os 

impulsiona a realizar a compra de outros produtos disponíveis na drogaria, como medicamentos 

associados as doenças objeto de aquisição de medicamentos através do PFPB e produtos de higiene e 

beleza (Blessa, 2008). 



38	  
	  

A compra por impulso, no caso de produtos de higiene e beleza, é um processo decisório não 

planejado e extremamente rápido. Pode se dar pela quebra de um padrão habitual ou ocorrer em 

função de o consumidor ter se recordado de uma necessidade, de ter ficado entusiasmado com uma 

oferta ou visto um comercial e se lembrado de um produto. Pesquisas mostram que 85% das compras 

em supermercados são realizadas sem planejamento prévio. No varejo farmacêutico, 

aproximadamente 70% das compras são planejadas devido ao grande mercado para prescrição e 30% 

caem na zona de impulso (Blessa, 2008). 

O caixa ou checkout deve estar localizado estrategicamente e deve apresentar equipamentos 

instalados, geralmente um painel ao fundo para exposição de produtos e artigos de impulso e de 

maior valor agregado em ganchos (Osso, 2012). 

As drogarias precisam utilizar uma estratégia de exposição de produtos tanto com balcões no 

fundo do estabelecimento quanto posicionados de forma visível para atender os consumidores mais 

apressados (Undehill, 2009). 

Além de realizar compras não planejadas, o consumidor identifica benefícios decorrentes da 

experiência de compra que tem a ver com fatores como a atmosfera de compra, decoração da loja, 

merchandising nos pontos de venda e atividades promocionais aumentando a qualidade percebida dos 

produtos e serviços (Lima, 2010). 

Os consumidores do PFPB realizam três tipos de compras: compras que se veem obrigados a 

fazer, classificadas como compras de primeira necessidade, nas quais se inserem produtos do PFPB, 

subsidiados pelo governo federal; compras de produtos complementares, nas quais se inserem 

medicamentos associados a doença principal, que são motivo direto de consumo em drogarias e ainda 

compras por impulso, aquelas relacionadas com a atração e estímulo do ponto de venda, como por 

exemplo, produtos de higiene e beleza e suplementos alimentares. As compras de medicamentos 

associados e as compras por impulso constituem uma margem de retorno adicional para o ponto de 

venda.  
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A disposição planejada de produtos na drogaria, de modo que os consumidores que 

comparecem ao estabelecimento para retirar seus medicamentos gratuitamente possam sentir o 

impulso de adquirir um produto de forma não planejada e com isso aumentar a lucratividade da 

drogaria. Por isso, o conhecimento do perfil do consumidor que adquire produtos do programa e a 

organização de produtos no espaço físico da drogaria estruturada para atender as necessidades 

específicas deste consumidor são importantes para o aumento das receitas da empresa. 

 

2.5. Indicadores financeiros 

 

2.5.1. Capital de giro 

Capital de giro é o investimento líquido necessário para uma empresa manter suas operações no 

dia-a-dia. O valor do capital de giro é obtido pelo somatório do ativo circulante subtraído pelo 

somatório do passivo circulante, tendo como principais finalidades: apresentar uma posição de 

solvência aos credores, entendido como uma garantia adicional fornecida aos capitais de terceiros a 

curto prazo; subsídio para tomadas de decisões empresariais e investimento ou reinvestimento dos 

recursos e realizar previsões de fluxo de caixa (Furtado, 1977). 

 

 

Onde: 

CG – Capital de Giro 

AC – Ativo Circulante 

PC – Passivo Circulante 

As empresas buscam ter capital de giro é positivo (CG > 0), pois indica que são aquelas que 

têm liquidez financeira e superávit, do outro lado, as empresas que apresentam capital de giro 

negativo têm deficiência em seu capital de giro e risco de liquidez financeira. A análise financeira 

dinâmica permite uma administração do capital de giro através do gerenciamento de liquidez, dos 

CG = AC - PC 
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créditos cedidos a clientes, dos estoques e das diversas formas de passivo de curto prazo (Filho, 

2011). 

O índice de liquidez corrente é um indicador da situação de liquidez da empresa que relaciona 

quanto dispomos de recursos em curto prazo e quanto ela pode converter para pagar suas dívidas de 

curto prazo.  

𝐼𝐿𝐶 =
𝐴𝐶
𝑃𝐶  

Onde: 

ILC – Índice de liquidez corrente 

AC – Ativo Circulante 

PC – Passivo Circulante 

O volume de vendas realizadas no PFPB atende e uma demanda crescente de clientes e, 

portanto, uma nova programação no setor de compras e suprimentos, com o aumento das aquisições, 

é necessário para que não ocorram rupturas no fornecimento de medicamentos. Desta maneira, têm-

se um aumento no passivo circulante na forma de capital de terceiros (fornecedores), que não 

praticam prazo estendido para conciliar o sistema de co-pagamento e o vencimento dos boletos.  

Por outro lado, o ativo circulante é reduzido devido aos atrasos no pagamento do governo 

federal. Deste modo, o capital de giro das empresas fica comprometido e, com o programa se 

tornando cada vez mais frequente na sociedade, com um número crescente de drogarias credenciadas 

no mercado, o credenciamento no programa representa um fator crítico de sucesso. Assim, 

modificações na estratégia para a redução dos desfalques no capital de giro das empresas são 

necessárias para garantir a saúde financeira das empresas. 

Além disso, o não reajuste dos valores de repasse dos medicamentos desde o início do 

programa, em 2004, contribui para o comprometimento do capital de giro das empresas, uma vez que 

o governo regula diretamente o preço máximo ao consumidor através da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED) em todas as esferas de distribuição (indústria, atacado e varejo), 

com o aumento anual programado para o mês de março.  Ainda, existe uma vertente, por parte do 
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governo, para reduzir os preços do sistema de co-pagamento. Trata-se de uma forma de regulação 

indireta, pois ao passo que o governo assume o papel de consumidor final é possível que exista uma 

pressão forçando os preços para baixo e reduzindo as margens de lucro das empresas credenciadas. 

 

2.5.2. Receita e custo total e marginal 

 

A receita total de uma empresa pode ser calculada através da multiplicação do preço dos 

produtos pelo número de unidades vendidas. O custo total pode ser calculado através do somatório 

dos custos fixos e variáveis associados à produção (Pindyck, 2006). 

 

𝑅𝑇 = 𝑝. 𝑞 

Onde: 

RT - Receitas totais 

p – preço 

q – quantidade 

Os custos totais de produção, representados pelo somatório dos custos fixos, aqueles que não 

variam com o nível de produção e só podem ser eliminados se a empresa deixar de operar e dos 

custos variáveis, aqueles que variam quando o nível da produção varia (Pindyck, 2006).  

 Os custos de produção sofrem aumento, devido a maior complexidade operacional e a 

necessidade de investimento em infraestrutura, recursos tecnológicos e contratação de pessoal. 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 

Onde: 

CT - Custos totais 

CF – Custos fixos 

CV – Custos variáveis 

O lucro total das empresas está relacionado a diferença entre a receita total e o custo total de 

produção. Como analisamos uma empresa que pertence ao varejo farmacêutico, consideraremos 

como produção, as vendas aos consumidores finais (Pindyck, 2006). 
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𝐿𝑇 = 𝑅𝑇 − 𝐶𝑇 

Onde: 

LT - Lucros totais 

RT – Receitas totais 

CT – Custos totais 

Do ponto de vista econômico, as decisões de produção por parte das empresas são divididas em 

três segmentos: no primeiro, é considerado o uso das tecnologias de produção e a descrição de como 

os insumos serão transformados em produção; no segundo, as empresas apresentam restrições de 

custo e, portanto, precisam levar em conta o preço do trabalho, do capital e dos insumos de modo a 

minimizar os custos de produção e, em terceiro lugar, realizar a escolha dos insumos, avaliando as 

tecnologias de produção e o preço dos fatores de produção, decidir quanto de cada insumo irá utilizar 

no processo produtivo (Pindyck, 2006).  

A receita total, proveniente dos produtos credenciados no PFPB, é obtida a partir da negociação 

das empresas com os fornecedores, uma vez que o governo federal fixa o valor máximo pago por 

unidade e a receita dos produtos associados e dos produtos de vendas por impulso são obtidas a partir 

da margem de lucro aplicada a cada produto. No caso de medicamentos, o preço final não pode 

ultrapassar o preço máximo ao consumidor, definido pela CMED. No caso de produtos de 

perfumaria, embora esta categoria de produtos não seja regulada pelo governo, considera-se o varejo 

farmacêutico classificado em um mercado de concorrência perfeita, no qual os preços são regulados 

pelo mercado, portanto, a receita é proveniente da negociação com fornecedores oferecendo ofertas 

de produtos de perfumaria.  

Receita marginal é aquela que aponta em quanto a receita total modifica quando o nível de 

produção aumenta em uma unidade, ou seja, quando ocorre a venda de um produto adicional, seja ele 

um produto associado ou uma venda por impulso (Pindyck, 2006). 
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𝑅𝑚𝑔 =   
𝛥  𝑅𝑇
𝛥  𝑞  

Onde: 

Rmg – Receitas marginais 

RT – Receitas totais 

Q – Quantidade 

A receita marginal adquirida pelo maior fluxo de pessoas no estabelecimento a partir do 

credenciamento no PFPB, estaria associada a receita gerada na venda de produtos associados e nas 

vendas por impulso.  

O custo marginal é aquele que aponta em quanto o custo total modifica quando o nível de 

produção aumenta em uma unidade, ou seja quando ocorre a venda de um produto adicional. 

𝐶𝑚𝑔 =
∆  𝐶𝑇
∆  𝑄  

Onde: 

Cmg – Custos marginais 

RT – Receitas totais 

Q – Quantidade 

A condição de maximização dos lucros de uma empresa ocorre quando a receita marginal é 

igual ao custo marginal, ou seja, para maximizar os lucros, as empresas optam pelo nível de produção 

no qual a diferença entre receita total e o custo total seja máxima. A condição de maximização de 

lucros para as empresas no curto prazo é aquela em que as receitas marginais se igualam aos custos 

marginais (Varian, 2012). 

𝐶𝑚𝑔 = 𝑅𝑚𝑔 

Onde: 

Cmg – Custos marginais 

Rmg – Receitas marginais 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Tanto na perspectiva qualitativa quanto quantitativa, a pesquisa é caracterizada como um esforço 

cuidadoso para a descoberta de novas informações e relações ou para a verificação e  a ampliação do 

conhecimento existente (Gerhardt, 2009). O presente estudo adotará uma abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem usa estatística 

para analisar os dados. O pesquisador parte de questões ou de focos de interesse, que vão sendo 

definidos à medida que a pesquisa avança e se desenvolve. Este tipo de pesquisa envolve a obtenção 

e dados descritivos sobre lugares, pessoas, processos interativos de contato direto do pesquisador 

com o contexto estudado. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e 

o pesquisador como instrumento fundamental (Gerhardt, 2009). 

Neste trabalho serão utilizados os critérios abordados por Vergara (2010) quanto aos fins e 

quanto aos meios.  

 

3.1. Quanto aos fins 

 

O estudo terá caráter exploratório, devido ao pouco conhecimento sobre os impactos do PFPB 

em pequenas e médias empresas do varejo farmacêutico, sobre o perfil deste consumidor e sobre o 

cruzamento de produtos que estes consumidores adquirem. A pesquisa busca levantar hipóteses e 

descobrir características ainda ignoradas pelo pesquisador e pela sociedade.  

Terá caráter também descritivo, pois busca apontar características de determinada população ou 

fenômeno, sem o compromisso de explicar tais fenômenos. Esta modalidade será utilizada para 

descrever hábitos de compra e de uso de produtos e de serviços. Os hábitos de compra serão 

identificados pelo pesquisador, partir da análise dos cupons fiscais emitidos em vendas do Programa 

Farmácia Popular do Brasil (que devem ser exclusivos, contendo somente os produtos do programa 
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do governo) e os cupons fiscais de produtos adquiridos pelo mesmo cliente em complementariedade 

ao tratamento ou por impulso de compra. Busca-se descrever, em caráter inédito, quais são os 

principais produtos adquiridos pelos consumidores que comparecem a drogarias para retirar 

gratuitamente seus medicamentos fornecidos pelo governo federal. 

Por fim, se trata de uma pesquisa aplicada, devido a motivação da necessidade de resolver 

problemas concretos, de finalidade prática, com objetivo final de produzir embasamento para tomada 

de decisões gerenciais em pequenas e médias empresas do setor varejista farmacêutico, sobretudo em 

cidades em amplo desenvolvimento econômico. 

 

3.2. Quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, será realizada uma pesquisa de campo empírica no ponto de venda, local onde 

corre o fenômeno, a medida em que se identifica os usuários do programa, acompanhando o processo 

de compra. Conforme Vergara (2010), a pesquisa de campo possibilita ao pesquisador perceber o 

fenômeno estudado (os impactos do PFPB) e a população alvo da pesquisa (consumo e varejo), 

através da observação. Além disso, será estruturada na forma de um estudo de caso, a partir da 

observação de uma unidade representativa da rede de drogarias com profundidade e detalhamento. 

 

3.3. Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa, segundo Vergara (2010), é definido por toda a população amostral 

como um conjunto de elementos que possuem características definidas que serão objeto do estudo. O 

universo da pesquisa de campo será a unidade central da rede de drogarias, localizada no município 

de Campos dos Goytacazes, região norte do estado do Rio de Janeiro.  
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A cidade de Campos dos Goytacazes é relevante no desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo considerado parte de um corredor de desenvolvimento estimulado pelo avanço da 

exploração de petróleo. O desenvolvimento do setor econômico atua como um fator de atração de 

profissionais mais qualificados e com maior renda para o município. Um estudo elaborado pela 

Boston Consulting Group redefinindo a classe média emergente no Brasil aponta Campos dos 

Goytacazes como um município com alta taxa de expansão do número de famílias com rendimentos 

acima de cinco mil reais, sendo classificados como classe B e superiores a sete mil e quinhentos 

reais, sendo classificados como classe A. 

A evidência desta riqueza no município pode ser observada através da construção de um 

shopping center, que conta com uma série de lojas âncora que antes eram encontradas somente na 

capital, no estabelecimento de concessionárias de automóveis e por empreendimentos imobiliários 

para as classes baixa, média e alta. Tais fatos apontam uma ampla especulação econômica na cidade 

e a perspectiva de aumento da população nos próximos anos. 

No entanto, o município de Campos possui um contraste com a herança de ser a última cidade a 

abolir a escravidão no Brasil, obtendo uma parcela significativa da população em situação de 

pobreza. Segundo dados do IBGE publicados no mapa de pobreza e desigualdade nos municípios 

brasileiros, Campos dos Goytacazes apresenta uma incidência de pobreza de 33,26%, uma incidência 

de pobreza subjetiva, aquela que se apoia no sentimento de impotência e exclusão social de 29,64% e 

índice de Gini, instrumento utilizado para medir a desigualdade na distribuição de renda de 0,49 

(IBGE, 2003). Este valor indica uma ampla concentração de renda no município, evidenciando a 

necessidade no desenvolvimento de políticas públicas para o atendimento da população em situação 

de pobreza. 

O programa de distribuição de medicamentos do Governo Federal utilizando a inciativa privada 

em caráter complementar pode ser considerado uma estratégia eficaz de distribuição de 
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medicamentos, representado pelo avanço dos números de distribuição de medicamentos para as 

doenças crônicas no país através do Programa Farmácia Popular do Brasil. 

Deste modo, o ponto de venda em estudo, no âmbito municipal apresenta importante papel, 

inicialmente pela localização, estando situada próxima ao terminal rodoviário, obtendo um efeito 

polarização em seu atendimento, por receber clientes de diversos bairros da cidade e de municípios 

vizinhos que adquirem gratuitamente seus medicamentos através do programa do Governo Federal. 

Além disso, esta drogaria foi uma das primeiras da cidade a ser credenciada no programa, obtendo 

também um efeito de tradição no fornecimento de medicamentos financiados pelo governo e, por 

fim, pela observação dos resultados do repasse dos valores em reais, atuando como o ponto de venda 

com maior volume de atendimentos em gratuidade na cidade.  

É importante salientar que neste estudo, as grandes redes de drogarias não estão sendo 

consideradas, porque somente é possível saber da representatividade destas empresas em nível 

nacional, pois o repasse do Governo Federal é realizado em conta corrente exclusiva para o programa 

e por CNPJ. Assim sendo, para as grandes redes, somente é possível observar o somatório dos 

repasses em todos os estabelecimentos no país. 

A amostra da população entrevistada foi definida pelo critério de acessibilidade, ou seja, a 

escolha dos indivíduos da pesquisa foi devido as melhores condições de acesso. As entrevistas foram 

realizadas no próprio ponto de venda, com 200 pessoas entre os meses de junho a agosto de 2014. 

Foram analisados 560 cupons fiscais com vendas do programa associados a outras vendas para o 

mesmo consumidor, no intuito de identificar quais eram as classes de produtos mais consumidas por 

este tipo de consumidor. 

O período de três meses foi selecionado aleatoriamente, devido ao planejamento para a 

construção desta dissertação. É necessário que um estudo mais amplo seja realizado para atingir 

maior espectro de análise. 
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3.4. Sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa são os consumidores de diferentes sexo, renda e idade que realizam a 

aquisição de medicamentos essenciais através do PFPB em drogarias privadas como fator em 

comum. 

 

3.5. Coleta de dados 

 

A coleta de dados inicialmente foi realizada através do estudo de fontes bibliográficas 

relacionadas a políticas públicas de saúde e aspectos econômicos com impacto na aquisição de 

medicamentos, publicados na forma de livros, artigos científicos ou relatórios divulgados por 

instituições como o Banco Mundial, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Organização 

Mundial de Saúde. 

O estudo qualitativo relacionado a aspectos mercadológicos foi obtido através de informações 

divulgadas por instituições privadas do setor como Conselho Regional de Farmácia (CRF-RJ), 

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (SINDUSFARMA), 

Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (FEBRAFARMA), Associação Farmacêutica da 

Indústria Farmacêutica (ABIFARMA), Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos 

Farmacêuticos (ABRADILAN), Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (ABAFARMA), 

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA).  

Ainda para o estudo qualitativo do mercado foi utilizado a divulgação de dados de empresas de 

consultorias como Nielsen Company, IMS health e Close-up, além da participação em congressos 

específicos para a divulgação de estudos de mercado a nível nacional como o Fórum Nacional 

Pharmanager, na cidade de São Paulo e Expo Pharma, na cidade do Rio de Janeiro.  
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O estudo do ambiente político-legal foi realizado através da legislação vigente no país sobre 

questões relacionadas a seguridade social, sobretudo a saúde e, especificamente, a distribuição de 

medicamentos, tendo sido consultadas a Constituição da República Federativa do Brasil; a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), que constitui o Sistema Único de Saúde; a Lei de genéricos (Lei 

9.787/99), que estabelece o medicamento genérico no país; a Lei que institui o programa Farmácia 

Popular do Brasil (Lei 10.858/04) e os textos normativos que a disciplinam, com a inserção da outras 

casses terapêuticas e da gratuidade de medicamentos (Portarias 184/11, 1.146/12 e 971/12).  

O acompanhamento dos relatórios de transparência do governo sobre as políticas de saúde, com 

a apresentação de indicadores e dados contábeis que apontam a evolução da distribuição de 

medicamentos no país foi realizado através do website da Sala de Apoio à Gestão Estratégica, do 

Ministério da Saúde <http://189.28.128.178/sage>  (Brasil, 2014) e no website do Fundo Nacional de 

Saúde <http://www.fns.saude.gov.br>. Estes acessos permitiram a aquisição de dados sobre o 

quantitativo dos estabelecimentos credenciados no programa ao longo dos anos, bem como a 

identificação dos CNPJs permitindo verificar o quantitativo do repasse do Governo Federal para as 

farmácias e drogarias privadas. 

Deste modo, a aquisição de dados gerais sobre a evolução da distribuição de medicamentos no 

país, em âmbito nacional, estadual e municipal, foi facilmente realizada através na internet, sendo 

possível observar os dados gerais publicados pelo governo federal. No entanto, a aquisição de dados 

específicos como o número de drogarias cadastradas no Estado do Rio de Janeiro e em Campos dos 

Goytacazes, se tornou de maior complexidade a medida que são de poder de organizações privadas e 

limitadas, sem compromisso com a divulgação pública de dados. 

A aquisição de informações em outras redes de drogarias similarmente foi objeto de dificuldade 

no fornecimento de informações, inicialmente por estas organizações não terem compromisso em 

publicar dados internos e, posteriormente, por questões mercadológicas e concorrenciais. Assim 
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sendo, foi possível obter somente dados gerais divulgados por associações como a ABRAFARMA 

sobre a representação da participação do programa do governo no faturamento total das empresas.  

Posteriormente, dentro do ambiente da drogaria em estudo, na cidade de Campos dos 

Goytacazes, a coleta de dados foi dividida em duas etapas: de observação simples e de entrevistas 

estruturadas, descritas em detalhe abaixo: 

• Observação – Inicialmente foi realizada uma observação simples, com um certo 

distanciamento para entender qual era o perfil dos consumidores do PFPB e quais produtos eles 

compraram associados, bem como quais foram as vendas por impulso que ocorreram paralelamente à 

realização das compras de produtos distribuídos pelo governo federal.   

• Entrevistas – Entrevistas estruturadas foram aplicadas aos consumidores que utilizaram o 

programa do governo no período, no intuito de entender o perfil deste consumidor e quais produtos 

que eles consomem em paralelo aos produtos inseridos no programa, em quais estabelecimentos e 

qual é o  critério de escolha do local de compra. 

Segundo Triviños (1987, p.152) entrevista estruturada “favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade”. Trata-se de um 

instrumento mais flexível na condução da entrevista, permitindo ao entrevistador elaborar novos 

questionamentos de acordo com as respostas oferecidas, utilizando assim seu roteiro como guia. 

 

3.6. Tratamento de dados 

 

Foram realizadas associações e comparações com publicações relevantes sobre políticas 

públicas de saúde, na tríade: empresa, Estado e sociedade, avaliação estratégica, varejo farmacêutico, 

indicadores financeiros, comportamento do consumidor, marketing de drogarias, vendas por impulso 

e decisões de compra serão feitas a partir do aporte de literatura demandado para a confecção desta 

tese. 
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A análise dos dados qualitativos obtidos durante a observação direta, os questionários e 

entrevistas foram relevantes para a avaliar os produtos adquiridos em paralelo à aquisição dos 

medicamentos no PFPB, tanto de caráter associado ao objetivo fim da presença no estabelecimento 

(buscar medicamentos subsidiados pelo governo), quanto as vendas de produtos por impulso, 

buscando apontar uma exposição privilegiada de produtos, de acordo interesse deste tipo de 

consumidor.  

O quantitativo de vendas associadas e por impulso será levantado como forma de avaliação se 

os fatores alavancadores sobrepõem os fatores de restrição determinados pelo credenciamento no 

programa e se existe viabilidade financeira para a manutenção do credenciamento. 

Para a avaliação financeira dos resultados, nomearemos as receitas e as margens associadas da 

seguinte maneira: 

1) Receitas (R1) oriundas das vendas de produtos do PFPB. 

2) Receitas marginais (R2) oriundas de vendas de produtos não credenciados no 

programa em um mesmo momento de consumo, podendo ser produtos associados aos medicamentos 

adquiridos no PFPB ou produtos de vendas por impulso. 

3) Receitas totais (Rt) obtidas pelo somatório das receitas do PFPB das receitas marginais 

(R1 e R2). 

Prentende-se avaliar, em primeira instância, qual a magnitude destas receitas e em segunda 

instância, se a receita marginal (R2) possui magnitude suficiente para ultrapassar o valor dos 

possíveis juros relacionados aos atrasos nos pagamentos do PFPB. 

 

3.7. Limitações do método 

 

As limitações do método estão relacionados a abrangência do PFPB deixando à parte os 

consumidores gerais da drogaria. Além disto, o número de clientes escolhido para estudo pode não 
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ser suficiente para corroborar com as conclusões definidas em um contexto ampliado, uma vez que 

consumidores de diferentes locais apresentam valores e necessidades diferentes. Deste modo, a 

aplicação de um estudo feito nos moldes de estilo de vida do interior deve ser avaliado com cautela 

para a aplicação em grandes centros, uma vez que os valores e as preferências dos consumidores 

podem não ser as mesmas. 

Ainda, a cidade se encontra em um período de transição, devido ao grande número de 

empreendimentos, trazendo um número grande de moradores para Campos dos Goytacazes e, 

portanto, pode ser necessário realizar um acompanhamento do perfil dos consumidores ao longo dos 

anos para validar os dados obtidos nesta tese. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Evolução do Programa Farmácia Popular do Brasil 

 

Embora o acesso a medicamentos seja considerado um direito humano fundamental, dados do 

inquérito da OMS evidenciam que um terço da população mundial ainda não tem acesso regular a 

medicamentos. Os níveis mais baixos de acesso a medicamentos, abaixo de 50%, foram encontrados 

em países da África, das Américas e da Índia. A baixa capacidade aquisitiva de governos e 

populações desses países está entre as razões que evidenciam este quadro (Giovanella, 2013). 

A sociedade constitui um governo e contribui com o pagamento de tributos para que este ente 

exerça, entre outros papéis, a de corrigir distorções de mercado.  O Estado pode praticar aquela 

correção pela distribuição do produto, distribuição seletiva de renda e por meio do controle de preços 

(Kasznar, 2002).  

O fornecimento de medicamentos pelo governo para o tratamento de hipertensão e diabetes 

através do Programa Farmácia Popular do Brasil, representa elevado impacto econômico individual e 
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para os sistemas de saúde, pois estas doenças representam importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento e agravamento de doenças cardiovasculares, principal causa de morbidade e 

mortalidade no Brasil. A evolução dos dados de financiamento do programa “Aqui tem Farmácia 

Popular” no Brasil, desde o início do credenciamento em 2006 estão apresentados no quadro 5. 

Quadro 5: Evolução do financiamento do programa “Aqui tem Farmácia Popular” em esfera 

nacional. 

Ano Valor da transferência 
direta (R$) 

Número de 
farmácias 

credenciadas 

Número de 
municípios 
atendidos 

2006  34.723.571,00  2.955 594 
2007  157.103.307,00  5.052 1.032 
2008  323.782.710,00  6.459 1.228 
2009  287.550.463,00  10.790 1.944 
2010  247.161.710,00  14.003 2.467 
2011  831.084.560,00  20.225 3.248 
2012  1.397.595.910,00  25.122 3.730 
2013  1.855.464.058,00  29.559 4.119 

2014 (até junho)  1.106.368.213,00  28.970 4.141 
             Fonte: DAF/SCTIE/MS (Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos), Brasil, 2014.  

 

De 2006 até junho de 2014 houve uma ampliação no nível de cobertura de 594 para 4.141 

municípios atendidos pelo programa no país. Considerando que o Brasil possui 5.561 municípios 

(IBGE, 2010), representando um índice de cobertura de 74,5%.  É possível verificar no quadro 5 a 

evolução do comprometimento do Governo Federal com a distribuição gratuita de medicamentos 

utilizando a malha privada demonstrado pelo número de farmácias credenciadas ao longo dos anos e 

pelos valores de transferência direta do setor público para o setor privado.  

Os desafios de atenção à saúde no país, tais como: cumprir a Constituição Brasileira de 1988 no 

que tange os dispositivos sobre a saúde; consolidar o SUS; ampliar e democratizar a oferta de 

serviços; intensificar a promoção de saúde; garantir o controle social da saúde; melhorar a 

distribuição de renda que implica melhor qualidade de vida e ampliação do estado de bem estar social 



54	  
	  

e incorporar a prática de ações intersetoriais  no planejamento, execução e avaliação das ações de 

saúde estão sendo convergidos através do PFPB em esfera nacional.  

De acordo com os últimos dados publicados pelo Governo Federal em 2012, o PFPB atuou 

positivamente, possibilitando ampla distribuição de medicamentos. O número de atendimentos no 

PFPB aumentou em 383%, passando de 853 min atendimentos em janeiro de 2011 para 4,1 milhões 

de atendimentos em agosto de 2012 (Sousa, 2012). 

Após avaliar a evolução dos dados de financiamento de medicamentos em esfera nacional, iremos 

avaliar os dados de financiamento do PFPB no Estado do Rio de Janeiro, representado no quadro 6. 

Quadro 6: Evolução do financiamento do programa “Aqui tem Farmácia Popular” no Estado do 

Rio de Janeiro. 

Ano  Valor da transferência 
direta (R$) 

Número de 
farmácias 

credenciadas 

Número de 
municípios 
atendidos 

2006  9.281.075,00  333 29 
2007  25.500.320,00  403 33 
2008  42.560.947,00  474 36 
2009  39.917.795,00  691 56 
2010  42.019.940,00  892 72 
2011  127.426.906,00  1.215 84 
2012  186.587.425,00  1.641 89 
2013  218.589.990,00  1.974 90 

2014 (até junho)  118.380.532,00  1.906 90 
             Fonte: DAF/SCTIE/MS (Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos), Brasil, 2014.  

 

Para o estado do Rio de Janeiro, até junho de 2014 foram transferidos cento e dezoito milhões de 

reais em repasses até junho de 2014, para as aproximadamente duas mil farmácias e drogarias 

credenciadas no programa permitindo o atendimento de 90, dos 92 municípios do estado, 

representando 98% de índice de cobertura e, portanto, de capilaridade neste território. Somente os 

municípios de Mangaratiba e Santa Maria Madalena não possuem estabelecimentos credenciados no 

programa no Estado do Rio de Janeiro.  
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Finalmente, analisaremos a evolução dos dados do PFPB no sistema “Aqui tem farmácia 

Popular” na cidade de Campos dos Goytacazes, desde o início do credenciamento em 2006 estão 

apresentados no quadro 7. 

 

Quadro 7: Evolução do financiamento do programa “Aqui tem Farmácia Popular” na cidade de 

Campos dos Goytacazes. 

Ano Valor da transferência 
direta (R$) 

Número de 
farmácias 

credenciadas 
2006 ND  3 
2007 ND  3 
2008 ND  3 
2009 ND  3 
2010 ND  9 
2011 371.559,00 20 
2012 1.152.227,00 36 
2013 2.651.882,00 57 

2014 (até junho) 1.738.653,00 55 
                   ND – Dados não disponíveis     
                   Fonte: DAF/SCTIE/MS (Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos), Brasil, 2014.  
 

Até 2011, quando foi implantado a gratuidade de medicamentos pelo governo federal através do 

“Saúde não tem preço” o número de estabelecimentos credenciados no município, bem como os 

valores de repasse não eram significativos. A partir da expansão do programa começou a haver um 

aumento no número de credenciamentos e consequentemente de pontos de venda para atender a 

população local no fornecimento de medicamentos em gratuidade subsidiados pelo governo.  

O estabelecimento alvo deste estudo possui credenciamento no PFPB deste 2006, representando 

um dos três estabelecimentos citados no quadro 7. Os outros dois estabelecimentos credenciados até 

2009 no município eram da Drogaria Pacheco, grande rede nacional. Como o número de drogarias 

credenciadas até 2009 eram restrito, os valores de repasse não estão disponibilizados no portal do 

governo. 
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Em 2014, dos aproximadamente 300 estabelecimentos comerciais privados que atendem o 

mercado na cidade, 55 unidades estão credenciadas no PFPB para atender a demanda de 

medicamentos da população. Assim, aproximadamente 18% das farmácias e drogarias  regulares na 

cidade possuem o credenciamento no programa para o atendimento de uma população de 472.300 

habitantes. 

Este nível de cobertura não parece suficiente sob a ótica pública para o atendimento da população 

do município. No entanto, não se observa nenhum tipo de pressão popular para o credenciamento de 

outras drogarias na cidade.  

De fato, o número de atendimento à população aumentou, pois a partir da implementação da 

distribuição gratuita de medicamentos na rede privada, através do programa “Saúde Não tem Preço” 

o acesso a medicamentos aumentou três vezes de fevereiro de 2011 a outubro de 2012, nas mais de 

20 mil unidades credenciadas no país pelo Ministério da Saúde, contando com um elenco de 11 

medicamentos gratuitos. Na cidade de Campos dos Goytacazes, o número de estabelecimentos 

credenciados saltou de 9 em 2010 para 36 em 2012. 

A participação do programa do governo permite a aquisição de um serviço adicional a população 

por parte dos estabelecimentos e, em última instância, uma diferenciação dessas empresas no 

mercado. 

Outro fator a ser observado é que a distribuição de medicamentos para o tratamento e prevenção 

de agravos à saúde de portadores de doenças crônicas é um fato relativamente novo no país e não se 

observa algum tipo de divulgação do programa em meios de comunicação em massa, podendo haver 

ainda, alguma parcela da população que necessite deste tipo de atendimento e não possui 

conhecimento do benefício concedido gratuitamente pelo governo federal. Esta parcela da população, 

devido ao não conhecimento dos benefícios concedidos, compromete sua renda ou não adere ao 

tratamento, representando uma parcela de demanda reprimida da sociedade. 
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4.2. Fatores alavancadores e de restrição 

 

Os fatores alavancadores de crescimento para as farmácias e drogarias associadas ao programa 

Aqui tem Farmácia Popular identificados no estudo foram: o recebimento de clientes em potencial; 

frequência mensal de consumo; tempo de espera na loja pra finalizar a compra; maior poder de 

barganha com os fornecedores; a noção de qualidade ampliada, uma vez que a drogaria representa o 

governo federal na distribuição de medicamentos. 

A participação de farmácias e drogarias no programa corrobora para o recebimento de clientes em 

potencial. O governo atua como um agente facilitador e um possível alavancador de negócios para o 

varejo farmacêutico gerando a presença de consumidores em potencial nos pontos de venda, que 

anteriormente buscariam seus medicamentos gratuitos em postos de saúde e atualmente podem fazê-

los em drogarias privadas. Neste contexto, de acordo com estudo realizado em 2013 pelo Instituto de 

Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ) e Datafolha em 12 capitais brasileiras, o principal critério 

de escolha de drogarias para os consumidores do Brasil é a localização, seguido por preço e 

atendimento dos vendedores, confiança no atendimento e variedade de medicamentos. 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) criado pela Organização das Nações Unidas em 

1990, constitui uma medida de comparação do desenvolvimento humano no país. Os aspectos 

relacionados no índice são: expectativa de vida ao nascer, educação e produto interno bruto (PIB) per 

capita (Clark, 2010). 

O relatório de desenvolvimento humano, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento (PNUD) aponta que o Brasil avançou uma posição no ranking global, passando 

para o 84° lugar. Segundo a PNUD, esta elevação se deu pela saúde. A expectativa de vida subiu de 

72,9 para 73,5 anos (Clark, 2010). 
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Portanto, uma das metas do governo federal para ascendermos no IDH é a garantia de acesso a 

medicamentos essenciais para a atenção básica a preços compatíveis, em parceria com indústrias 

farmacêuticas e empresas do varejo farmacêutico. 

Do ponto de vista empresarial, a análise da saúde em um foco macro, percebe-se que não se trata 

somente de uma questão política ou social, mas sim de desenvolvimento econômico. O quadro 8 

demonstra a evolução das vendas do mercado farmacêutico total no Brasil em reais (R$) no canal de 

farmácias e drogarias, de 2006 a 2014.  

Quadro 8: Venda do mercado farmacêutico total no Brasil em reais (R$), no canal de farmácias e 

drogarias, entre 2006 e 2014 

Ano Vendas totais (R$) 

2006          
21.452.327.098,00  

2007          
23.583.331.115,00  

2008          
26.398.308.322,00  

2009          
30.172.360.392,00  

2010          
36.233.852.159,00  

2011          
42.887.183.622,00  

2012          
49.616.087.723,00  

2013          
57.932.189.475,00  

2014 (até junho)          
30.961.305.711,00  

         Fonte: IMS Health (2014).  

 

O mercado farmacêutico no país apresenta taxas de variação anual de vendas superiores a 10% ao 

longo dos anos. A partir de 2011, com a implantação do programa Saúde não tem preço, inserido no 

PFPB, que fornece a gratuidade de medicamentos para diabetes e hipertensão e, 2012 se amplia com 

a distribuição gratuita de medicamentos para asma é possível perceber reflexos positivamente no 
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mercado farmacêutico, com uma ampliação crescente do faturamento, principalmente nestes 

períodos, representando um forte movimento na economia do país.  

Para pequenos e médios empresários do varejo farmacêutico, pode se tratar de uma oportunidade 

de geração de vantagem competitiva através de serviços diferenciados e de ampliação de atendimento 

através da demanda gerada pelo programa.  

Além disso, os clientes que consomem o produtos do PFPB são clientes em potencial para 

praticar compras cruzadas e compras por impulso. Desta forma, o governo federal amplia sua rede de 

atendimento e fomenta a economia a partir do sistema de co-pagamentos para as farmácias e 

drogarias participantes. 

O consumidor final pode retirar os medicamentos nas drogarias credenciadas mediante 

apresentação de receita médica (do SUS ou do sistema privado de saúde) e CPF. No momento da 

dispensação, o consumidor deverá assinar duas vias do cupom vinculado que deverá conter os dados 

como nome, CPF, endereço para fins de identificação, além do número da transação da venda no 

sistema do governo. Para consumidores analfabetos, será aceita a impressão digital nos cupons 

vinculados. 

A validade da receita de anticoncepcionais é de 1 ano. Para os medicamentos de hipertensão, 

diabetes, dislipidemia, asma, rinite, Parkinson, osteoporose e fraldas geriátricas a validade é de 90 

dias, ou seja, 3  meses. Para a retirada de fraldas geriátricas pode ser aceito receita, laudo ou atestado 

médico.  

Para cada princípio ativo do programa existe uma regra de periodicidade de compra. Para o 

conjunto de medicamentos para hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, rinite, Parkinson e 

osteoporose o prazo é de 30 dias. Para o conjunto de medicamentos anticoncepcionais o prazo varia 

de 25 a 90 dias. Para o tratamento do glaucoma o prazo é de 25 dias e para fraldas geriátricas o prazo 

é de 10 dias. 
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O sistema do governo regula a periodicidade de liberação destes medicamentos, não sendo 

permitido a aquisição de medicamentos antes da data prevista. Pode-se observar uma média de 

frequência mensal de consumo pelos consumidores do programa.  

A demanda gerada pelos consumidores do PFPB poderia aumentar a frequência dos 

consumidores à drogaria, uma vez que a maioria dos produtos do programa exige uma frequência 

mensal. Mesmo que o médico tenha prescrito uma quantidade para o tratamento trimestral, o 

consumidor deverá retirar mensalmente os medicamentos nas drogarias credenciadas. 

Um outro possível fator alavancador é o tempo de espera no ponto de venda para finalizar a 

compra. Devido ao volume de procedimentos para a finalização da venda de um medicamento no 

programa e ao tempo operacional envolvido. O consumidor do PFPB permanece na loja por um 

período de tempo maior que o de um atendimento comum. 

Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), um 

atendimento comum em drogarias demanda aproximadamente 3 minutos, enquanto que um 

atendimento do programa PFPB demanda aproximadamente 13 minutos. Este fato pode representar 

uma oportunidade de realizar vendas por impulso próximos ao caixa.  

Outro fator percebido, é o aumento do poder de barganha dos pequenos e médios empresários, 

uma vez que a demanda pelos medicamentos do programa é crescente, o poder de barganha com os 

fornecedores aumenta, sendo possível a negociação de volumes maiores.  

Muitos fornecedores são forçados a rever seus preços para atenderem a demanda de compra das 

drogarias e para inclusão destes produtos no programa. Esta é uma forma do governo regular o preço 

dos medicamentos não somente a partir da fixação do preço máximo ao consumidor, mas a partir do 

momento em que o governo passa a ser cliente das drogarias, comprando medicamentos para serem 

fornecidos à população com um preço fixado, é possível regular em maior magnitude os preços e a 

concorrência do mercado. 
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Por fim, as exigências do governo para fornecer o credenciamento no PFPB de certo modo, 

selecionam as farmácias e drogarias que participam do programa como drogarias reguladas e 

autorizadas a atender o governo federal, portanto aumentam a noção de qualidade associada às 

drogarias credenciadas no programa. 

Os fatores de restrição do crescimento das as farmácias e drogarias associadas ao programa Aqui 

tem Farmácia Popular são: os  atrasos no pagamento prejudicando o capital de giro da empresa; o não 

reajuste dos valores de repasse ao longo dos anos; a maior complexidade operacional; os 

fornecedores não praticam prazo estendido para conciliar o sistema de copagamento e o pagamento 

de boletos, além da morosidade no processo de credenciamento. 

Os atrasos no pagamento dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo PFPB prejudicam o 

capital de giro da empresa. O pagamento das vendas realizadas no período de um mês é feito no mês 

subsequente e divulgados publicamente no site do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com consulta a 

partir do CNPJ. No início do programa em 2004, enquanto não havia a gratuidade de medicamentos, 

havia regularidade nos pagamentos. No entanto, após a entrada do programa "Saúde Não tem Preço" 

e da dispensação de medicamentos gratuitamente começaram a ocorrer atrasos no pagamento, que já 

chegou a ser de 120 dias. 

Além disso, o governo regula diretamente o preço máximo ao consumidor em todas as esferas de 

distribuição (indústria, atacado e varejo) com um aumento anual programado para o mês de março. 

No entanto, os preços do sistema de copagamento do governo não são reajustados desde o início do 

programa em 2004.  

Ainda, existe uma vertente para reduzir os preços do sistema de copagamento por parte do 

governo. Trata-se de uma forma de regulação indireta, pois ao passo que o governo assume o papel 

de consumidor final é possível que exista uma pressão forçando os preços para baixo. 

Embora o governo seja cliente de todas as farmácias e drogarias credenciadas no programa e 

realize o pagamento baseado em uma lista fixa, a redução dos preços no sistema de copagamento será 
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um fator de restrição de crescimento para pequenos e médios empresários do varejo farmacêutico por 

reduzir a margem de lucro destes produtos.  

A maior complexidade operacional ocorre devido ao investimento necessário em adequação 

tecnológicas de instalação para a iniciar a operação no programa, sendo necessário uma série de 

equipamentos a princípio não utilizados em drogarias, como pastas de arquivamento, máquinas 

fotocopiadoras ou scanners, computadores exclusivos para o programa, mobiliário, recurso técnico 

especializado e de adequação de quadro de funcionários, sendo necessário maior quantidade de 

pessoal para realizar um atendimento. A figura 3 representa o fluxo operacional do processo de 

aquisição de medicamentos através do PFPB:  

Figura 3 – Fluxo operacional de atendimento ao Programa Farmácia Popular do Brasil. 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

Na primeira linha está representado as ações da operação da farmácia ou drogaria e nas linhas 

subsequentes está representado as ações dos clientes no processo de aquisição de medicamentos pelo 

programa. A renda impacta na tolerância dos consumidores em permanecerem na fila em uma 

operação com mais etapas, como o PFPB. 

O processo de aquisição de medicamentos pelo PFPB pelos consumidores se inicia com a 

apresentação de documentos, seguido de análise e alimentação de dados no sistema do governo para 
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obter uma pré-autorização de venda. A partir da pré-autorização o consumidor é dirigido ao caixa 

com os documentos e os medicamentos. No caixa é realizado o arquivamento dos documentos a 

partir da digitalização em scanner. São necessárias duas digitalizações para cada consumidor: uma 

contendo a receita médica e outra contendo a documentação de identificação e o cupom vinculado 

assinado ou com a impressão digital em caso de analfabeto.  

No momento da venda são gerados dois cupons vinculados. Destes, um é entregue ao cliente e o 

outro deve ser arquivado no estabelecimento por um período de 5 anos, juntamente com o cupom 

fiscal, cópia da receita e cópia dos documentos. Inicialmente estes documentos eram geralmente 

obtidos através de máquina fotocopiadora e atualmente é geralmente obtido através de scanner e o 

arquivamento é digital em HD exclusivo para o programa do governo. 

Caso o beneficiário seja menor ou inválido é necessário que este seja representado pelos pais ou 

por representante legal e neste caso é necessário mais digitalizações, para o arquivamento do 

documento dos pais ou de procuração registrada em cartório. 

Devido a maior necessidade de medicamentos disponíveis para atender ao programa, a empresa 

necessitará de uma política de estoques eficiente para não gerar perdas financeiras e erros de logística 

capazes de afetar significativamente seus negócios. 

Apesar de ocorrer um aumento do poder de barganha com  fornecedores, os mesmos não 

praticam prazo estendido para conciliar o sistema de co-pagamento e o pagamento de boletos. Tal 

fato aumenta o comprometimento de capital de giro da empresa, uma vez que há compromisso de 

pagamento ao passivo fornecedores, sem que ocorra a entrada de ativos advindos do pagamento do 

governo federal. 

Quanto a morosidade no processo de credenciamento, uma vez realizado o pré-credenciamento a 

documentação necessária segue para análise e publicação no diário oficial para a liberação da senha 

de acesso e início da operação. O espaços entre a entrega de documentos para a solicitação de 
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credenciamento e a liberação do governo para o início das operações é um fator de restrição ao 

desenvolvimento do programa. 

  

4.3. Participação das redes independentes de drogarias  

 

O entendimento do mercado e a definição estratégica é um importante norteador para 

determinar as ações e os direcionamentos das empresas. As pequenas e médias empresas geralmente 

não apresentam uma definição clara de sua estratégia, sendo assim, o maior concorrente do pequeno 

varejista é principalmente o amadorismo. 

Deste modo, o diagnóstico das forças que afetam a concorrência no mercado permite definir 

que o varejo farmacêutico é um mercado de concorrência perfeita, ou seja, a entrada é livre, as 

empresas existentes têm pouco poder de negociação frente a fornecedores e a clientes  e  

existem ampla rivalidade, uma vez que as empresas e os produtos comercializados são 

semelhantes. No entanto, as barreiras a entrada para o atendimento ao programa do governo federal 

são altas a medida em que é preciso passar por um processo de credenciamento burocrático, portanto, 

a morosidade do credenciamento atribui competitividade para as empresas credenciadas. 

O poder de barganha com os fornecedores é aumentado e constitui um fator de alavancagem 

dos negócios ao estar credenciado no programa, uma vez que os volumes negociados devem ser 

maiores para atender às demandas de suprimento da distribuição gratuita de medicamentos. 

O poder de barganha dos compradores é baixo, pois ao possuírem menor renda estão mais 

dispostos a enfrentarem filas e esperarem por um maior tempo de atendimento. Não são identificados 

significativos substitutos do credenciamento no programa. 

Portanto, a atuação em um mercado de alta concorrência gera a disputa acirrada por 

consumidores e a busca por eficiência através de novas técnicas de vendas, do aumento do mix de 

produtos e do controle de estoques. Nesse contexto, o Programa Farmácia Popular do Brasil auxilia 
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na diferenciação dos serviços nos pontos de vendas, sobretudo em cidades do interior. Em Campos 

dos Goytacazes, dos aproximadamente 300 estabelecimentos legalizados frente ao conselho regional 

de Farmácia, somente 55 estabelecimentos possuem credenciamento no PFPB. Estes 

estabelecimentos foram classificados em grandes redes, redes independentes e drogarias 

independentes,  conforme mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição de farmácia e drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular do 

Brasil em Campos dos Goytacazes. 

Tipo	  de	  estabelecimento	  	   Número	  de	  estabelecimentos	  
Grandes	  redes	   4	  
Redes	  independentes	   15	  
Independentes	   36	  
Total	   55	  

                                        FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Do total de 55 farmácias e drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil em 

Campos dos Goytacazes, 4 pontos de venda pertencem a grandes redes (2 das Drogarias Pacheco e 2 

dos Empreendimentos Pague Menos), 15 pontos de venda pertencem a 3 grupos de redes 

independentes de drogarias, aqui classificados como X, Y e Z. Os 36 pontos de venda restantes 

pertencem a farmácias e drogarias independentes. Considera-se redes independentes as farmácias e 

drogarias que possuem, dentro de um mesmo grupo empresarial, cinco ou mais pontos de vendas. 

Com relação à localização geográfica destes pontos de venda, é possível observar um efeito de 

aglutinação dos estabelecimentos na região central da cidade e no atendimento da população 

moradora da margem direita do rio Paraíba do Sul e menor número de estabelecimentos credenciados 

na margem esquerda, constituída por bairros de menor renda. Sendo necessário que esta população 

utilize os estabelecimentos do bairro ou se desloque ao centro da cidade para retirar seus 

medicamentos. 
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Os pontos de venda credenciados estão localizados, em sua maioria, na região central da cidade, 

podendo ser encontradas também nos principais bairros e na região periférica, conforme representado 

na figura 4.  

                

Figura 4 – Localização geográfica dos estabelecimentos 

FONTE: Sala de Apoio à Gestão Estratégica: SAGE/SUS. 

A figura 4 representa uma fotografia de satélite da cidade de Campos dos Goytacazes com os 

marcadores da localização do total dos pontos de venda privados que atuam na distribuição gratuita 

de medicamentos em atendimento ao programa do Governo Federal.  

O financiamento de medicamentos através do PFPB é realizado através de repasses do Fundo 

Nacional de Saúde diretamente para a conta privada das farmácias e drogarias credenciadas, 

diferentemente dos repasses fundo a fundo da União para os Estados e Municípios, utilizados em 

outras operações de financiamento de saúde. 

O faturamento dos quinze estabelecimentos credenciados na cidade, sob a posse de três grupos 

empresariais (X, Y e Z) proprietários de farmácia e drogarias credenciadas no PFPB estão 

representados na tabela 2. 
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Tabela 2 – Faturamento no atendimento ao PFPB das redes independentes de farmácias e 

drogarias no exercício de 2014. 

Estabelecimento	   Janeiro	  (R$)	   Fevereiro	  (R$)	   Março	  (R$)	   Abril	  (R$)	  
Grupo	  X	   	  	  	  	  	  	  57.930,58	  	   	  	  	  	  48.803,30	  	   	  	  	  	  	  59.238,51	  	   	  	  	  	  	  	  54.828,36	  	  
X1 - PDV do estudo 	  	  	  	  	  	  22.206,63	  	   	  	  	  	  21.691,10	  	   	  	  	  	  	  23.036,14	  	   	  	  	  	  	  	  22.138,61	  	  
Grupo Y 	  	  	  	  	  	  56.281,61	  	   	  	  	  	  53.381,46	  	   	  	  	  	  	  55.426,30	  	   	  	  	  	  	  	  56.057,03	  	  
Grupo Z 	  	  	  	  	  	  	  	  8.726,38	  	   	  	  	  	  	  	  8.624,09	  	   	  	  	  	  	  	  	  8.567,61	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  5.914,67	  	  
TOTAL 	  	  	  	  122.938,57	  	   	  	  110.808,85	  	   	  	  	  123.232,42	  	   	  	  	  	  116.800,06	  	  

Estabelecimento Maio	  (R$)	   Junho	  (R$)	   Julho	  (R$)	   Agosto	  (R$)	  
	  Grupo	  X	  	   	  	  	  	  	  	  58.659,69	  	   	  	  	  	  64.048,73	  	   	  	  	  	  	  73.870,56	  	   	  	  	  	  	  	  66.013,27	  	  
X1 - PDV do estudo 	  	  	  	  	  	  23.755,40	  	   	  	  	  	  25.730,05	  	   	  	  	  	  	  27.051,68	  	   	  	  	  	  	  	  23.117,83	  	  
	  Grupo	  Y	  	   	  	  	  	  	  	  62.276,21	  	   	  	  	  	  	  	  1.746,99	  	   	  	  	  	  	  54.049,14	  	   	  	  	  	  	  	  56.107,97	  	  
Grupo Z 	  	  	  	  	  	  	  	  7.183,66	  	   	  	  	  	  	  	  3.863,67	  	   	  	  	  	  	  	  	  3.491,47	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44,04	  	  
TOTAL 	  	  	  	  128.119,56	  	   	  	  	  	  69.659,39	  	   	  	  	  131.411,17	  	   	  	  	  	  122.165,28	  	  

       FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Os dados apresentados na tabela 2 foram obtidos na plataforma da Sala de Apoio a Gestão 

Estratégica do Governo Federal, representando parte dos dados de transparência do governo e 

permite que se faça uma análise sobre a amplitude de atendimento de cada uma das redes 

independentes estudadas. 

O total da receita do grupo X no atendimento ao Programa Farmácia Popular do Brasil está 

representado na primeira linha da tabela e na linha abaixo está apresentado a participação da receita 

do ponto de venda X1, objeto desta dissertação. Nas linhas subsequentes são apresentadas as receitas 

das redes Y e Z e, por fim, o montante das receitas das redes é somado para se entender o 

comprometimento destas três redes no total da distribuição privada de medicamentos do município. 

O faturamento das redes independentes de farmácias e drogarias representam (até junho de 2014), 

38,63% do repasse total para o município, divulgado pelo governo federal em R$ 1.738.563,00. O 

faturamento do ponto de venda X1 representou 7,97% do repasse total para o município. Certamente, 

questões mais complexas envolvem a determinação de posição no mercado de uma empresa. No 

entanto, os dados da ABRAFARMA apontando que o faturamento do PFPB representa 
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aproximadamente 2,6% do faturamento total e os dados do governo federal apontam as estratégias de 

enfoque no atendimento ao programa e podem indicar o faturamento total das empresas. 

O ponto de venda em estudo (X1), é considerado uma das principais drogarias independentes 

credenciadas no programa de distribuição gratuita de medicamentos.  

Não foi possível observar um padrão de faturamento entre os três grupos empresariais ao longo 

dos meses, sugerindo que os consumidores ao adquirir os medicamentos utilizam a localização e a 

conveniência como fator determinante de escolha do ponto de venda, uma vez que os principais 

pontos de venda dos grupos empresariais analisados estão localizados na região central da cidade. 

Outro fator importante é que não há, em primeira instância, uma fidelização do consumidor ao longo 

dos meses para a aquisição dos produtos em um mesmo ponto de venda. 

O planejamento ineficiente e a falta de constância nas operações e estratégias do pequeno varejo 

podem ser observadas no mês de junho para o Grupo Y, com uma redução da operação e do 

faturamento, considerado como anormal em comparação com os demais faturamentos. Em tentativa 

de contato com o Grupo Y para entender o motivo pelo qual aconteceu a queda no faturamento, não 

houve uma colaboração na divulgação destes dados.  

O Grupo Z apresenta uma queda ao longo dos meses, entendida pelo rompimento da sociedade e 

divisão das unidades de negócio neste ano. Esta rede de drogarias não atua mais no varejo 

farmacêutico de Campos dos Goytacazes. Os sócios criaram duas novas bandeiras para o 

atendimento na cidade e, portanto, devido a questões regulatórias do Programa Farmácia Popular do 

Brasil, não realizam o atendimento na distribuição gratuita de medicamentos. Como houve a abertura 

de novas empresas, as mesmas necessitaram iniciar um novo processo de credenciamento para 

atendimento do programa.       

Para a avaliação financeira do credenciamento no programa utilizando a empresa X1, foram 

analisadas as vendas nos meses de junho, julho e agosto de 2014. Estes meses foram selecionados por 

conveniência e a realização de um estudo por período estendido de tempo se faz necessário para um 
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melhor entendimento dos parâmetros relacionados a análise do credenciamento no programa. As 

receitas obtidas no período foram separadas em: Receitas obtidas a partir de aquisições de 

medicamentos gratuitos no PFPB (R1). As aquisições complementares, de produtos associados as 

doenças atendidas pelo programa e comprados por impulso (R2) em uma mesma visita ao 

estabelecimento. Estes dados podem ser verificados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Avaliação das receitas obtidas em vendas associadas ao programa na empresa X1. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

As receitas totais dos consumidores que frequentam a drogaria para adquirir gratuitamente seus 

medicamentos a partir do Programa Farmácia Popular do Brasil foram obtidas a partir da soma das 

receitas obtidas a partir das aquisições de medicamentos gratuitos no PFPB (R1), recebidas por 

repasses do governo federal e pelas receitas de aquisições de produtos complementares e produtos 

associados a doenças atendidas pelo programa e comprados por impulso (R2), recebida diretamente 

dos consumidores no caixa da drogaria em dinheiro, cartão ou cheque.  

O cálculo das receitas totais permite levantar as receitas obtidas no atendimento ao programa e 

nas compras marginais associadas a presença de consumidores potenciais, atraídos pela possibilidade 

de aquisição gratuita de medicamentos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil. 

As receitas obtidas a partir do programa do governo (R1) são significativas para as pequenas e 

médias empresas, pois significam um valor adicional ao faturamento bruto das farmácias ou 

drogarias e um serviço adicional oferecido a população, representando uma diferenciação no 

mercado. Os consumidores do programa adquirem outros produtos em uma mesma visita ao ponto de 

Meses	   R1	  (R$)	   R2	  (R$)	   RT	  (R$)	  
Junho	   	  	  25.730,05	  	   	  	  7.785,16	  	   	  	  33.515,21	  	  
Julho	   	  	  27.051,68	  	   	  	  6.445,76	  	   	  	  33.497,44	  	  
Agosto	   	  	  23.117,83	  	   	  	  3.451,23	  	   	  	  26.569,06	  	  
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venda, representando uma receita marginal (R2), que talvez o estabelecimento não conseguiria 

alcançar, caso não fosse credenciado.  

As datas de repasse do Governo Federal, referentes aos meses de junho, julho e agosto foram 

respectivamente 05 de agosto, 11 de setembro e 06 de outubro. A priori,  os repasses são realizados 

no mês subsequente ao exercício. Portanto, durante o período analisado, é possível identificar um 

atraso no repasse de aproximadamente 30 dias. Os fornecedores concedem prazo de 30 dias para o 

pagamento das compras. 

O índice de liquidez corrente encontrados foram 2,04 para junho, 1,88 para julho e 1,5 para 

agosto, respectivamente. Podemos considerar, desta forma, que o recebimento de ativos foi maior que 

as obrigações do passivo no período estudado, o que nos leva a identificar a relação entre o Estado e 

as drogarias privadas como sinérgica e simbiótica, promovendo o aumento do bem estar social e 

gerando desenvolvimento para o município. 

O período analisado pode ser considerado de poucas variações no que se refere ao repasse dos 

valores do Fundo Nacional para as contas particulares das drogarias, frente a oscilações em períodos 

anteriores, como no exercício de março de 2013 em que os repasses referentes a este mês ocorreram 

no exercício de julho de 2013, representando um atraso no repasse de aproximadamente 120 dias. 

Considerando que o capital de giro é a subtração do ativo circulante pelo passivo circulante. 

Nesta situação os compromissos do passivo representam títulos dos fornecedores com vencimento de 

30 a 45 dias, mais curto que as receitas oriundas dos repasses do governo federal, que representarão 

as receitas do ativo circulante. Portanto, o passivo circulante apresentará um montante maior que o 

ativo circulante por volta de 30 a 45 dias após o tempo de compra dos medicamentos e início da 

distribuição gratuita, logo o capital de giro assumirá valores negativos e a liquidez desta empresa 

poderá ficar comprometida. 

Deste modo, a avaliação financeira da viabilidade do credenciamento no programa deve ser 

avaliado constantemente e as empresas varejistas devem se preparar financeiramente para suportar as 
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variações no capital de giro quando ocorrerem atrasos no repasse do Governo Federal. Assim, a 

empresa varejista permanecerá competitiva no mercado prestando um serviço ampliado e 

apresentando valor superior aos consumidores ao atuar na distribuição gratuita de medicamentos 

através do PFPB e podendo adquirir benefícios adicionais ao receber consumidores em potencial. 

 

4.4. Perfil dos consumidores do Programa Farmácia Popular do Brasil 

 

As entrevistas realizadas no ponto de venda, entre junho e agosto de 2014 acessaram 200 usuários 

do programa no intuito de identificar o perfil deste consumidor na região da drogaria, bem como 

identificar as vendas de produtos associados ao programa e as classes de produtos mais consumidas 

por esse consumidor. 

A distribuição de acordo com o sexo pode ser observada na figura 5, representados por 61% dos 

usuários do sexo feminino e 39% dos usuários do sexo masculino. 

                               

Figura 5 – Distribuição por sexo dos usuários do programa Farmácia Popular do Brasil 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

A maior frequência de compra por indivíduos do sexo feminino vai de encontro com a população 

do município, constituída de 47,18% de homens e 52,82% de mulheres. Esta distribuição por sexo, 

apontando uma predominância de usuários do sexo feminino, diverge em determinado grau, de outros 

estudos sobre o perfil de consumidores totais da drogaria, que indicam uma distribuição de 

61%	  

39%	  
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aproximadamente 50% para os dois sexos (Lira, 2006). A média de idade destes usuários é de 43 

anos. 

Por outro lado, a distribuição de 61% de consumidores do sexo feminino pode ser justificado pela 

maior incidência de hipertensão arterial em mulheres (25,5%) do que em homens (20,7%), de acordo 

com a pesquisa Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. 

Quando se trata de diabetes, a incidência também é maior em indivíduos do sexo feminino. Assim 

sendo, é esperado que estas mulheres utilizem, em maior número, o benefício concedido na 

distribuição de medicamentos pelo Governo Federal.  

Além disso, as mulheres possuem maior assiduidade no tratamento e mais cuidado com a saúde.  

De acordo com a renda familiar, a distribuição dos usuários está apontada na figura 6. 

                               

 

Figura 6 – Distribuição de renda familiar dos usuários do programa Farmácia Popular do Brasil 

FONTE: Elaborado pela autora. 

O nível de renda encontrado para os usuários do programa, convergem de certa forma, com os 

dados de distribuição de renda e consumo das famílias na cidade, conforme apontado anteriormente 

nos quadros 1 e 2. Existe uma grande contribuição das classes B, C e D no consumo do PFPB em 

sinergia com o consumo geral da cidade. Quando se trata do consumo exclusivamente de 

1% 

31% 

42% 

25% 

1% 
Distribuição por Renda 

Classe A - Acima de R$ 9.745,00 

Classe B - de R$ 7.475,00 a R$ 9.745,00 

Classe C - de R$ 1.734,00 a R$ 7.475,00 

Classe D - de R$ 1.085,00 a R$ 1.734,00 

Classe E - de R$ 0,00 a R$ 1.085,00 
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medicamentos, a classe C contribui em maior quantidade de renda tanto para o programa, como para 

o consumo geral de medicamentos na cidade.  

A determinação do perfil dos consumidores do PFPB permite estabelecer uma estratégia de 

enfoque e um planejamento de marketing direcionado para o atendimento deste segmento de clientes. 

Desta forma, é possível oferecer uma disposição interna de produtos que estimulem as compras por 

impulso e aumentem as receitas em compras associadas ao programa. 

Em relação aos motivos que levaram os usuários a frequentar a drogaria, em primeiro lugar, 

logicamente, está a aquisição de medicamentos através do programa de governo, seguidos por ondem 

de frequência das respostas por: adquirir outros medicamentos, utilizar a balança para verificar o peso 

corporal, adquirir produtos de higiene e beleza, adquirir produtos de conveniência, conforme 

apresentado na tabela 4. 

Tabela 4 – Objetivos dos usuários do Programa Farmácia Popular do Brasil na frequência em 

drogarias: 

Objetivo	   Usuários	  
Adquirir	  medicamentos	  no	  PFPB	   200	  
Adquirir	  outros	  medicamentos	   156	  
Utilizar	  a	  balança	   25	  
Adquirir	  produtos	  de	  higiene	  e	  beleza	   13	  
Adquirir	  produtos	  de	  conveniência	   6	  
Total	   200	  

                                                     FONTE: Elaborado pela autora. 

 

A totalidade dos entrevistados possuíam como principal objetivo da frequência na drogaria a 

aquisição gratuita de medicamentos distribuídos pelo programa do governo federal. A aquisição de 

outros medicamentos associados foi declarado como segundo fator de motivação para a frequência na 

drogaria, seguido da utilização da balança e da aquisição de produtos de higiene e beleza e de 

produtos de conveniência.  
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As principais classes de medicamentos adquiridos no Programa Farmácia Popular do Brasil mais 

representativas, foram medicamentos para hipertensão (37%), seguidos de medicamentos para 

diabetes (17%), colesterol (7%), asma (6%) e fraldas geriátricas (2%). 

Quanto aos medicamentos adquiridos em associação com os produtos fornecidos pelo Governo 

Federal a partir do PFPB, os mais representativos foram: Analgésicos (13%), vitaminas (11%), 

antiinflamatórios (8%), ansiolíticos (7%), altiulcerosos e antialérgicos (7%), xaropes para tosse e 

medicamentos para o controle dos hormônios da tireoide (5%), medicamentos para circulação, 

antifúngicos, antidepressivos e vermífugos (4%). 

Quanto aos produtos de higiene e beleza adquiridos em uma mesma visita à drogaria e com o 

motivo principal de adquirir os produtos em gratuidade no programa, os mais representativos foram: 

guloseimas dietéticas (19%), sabonetes (5%), esmaltes (4%) e  esparadrapos, fraldas infantis, 

adoçantes e aparelhos de barbear (3%). 

Assim sendo, empresas que pretendem atuar na distribuição gratuita de medicamentos e no 

atendimento ao governo federal podem utilizar uma melhor técnica de “layoutização” do ponto de 

venda, segmentando a exposição de produtos mais frequentes na cesta dos consumidores do 

programa. 

A apresentação dos medicamentos associados aos adquiridos no PFPB com destaque, dentro do 

atendimento da Resolução da Diretoria Colegiada número 44 (RDC 44) que dispõe sobre as boas 

práticas farmacêuticas em drogarias e farmácias é uma ferramenta fundamental para estimular as 

vendas cruzadas e vendas por impulso de acordo com os interesses deste consumidor. 

 

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

O acesso aos medicamentos deve ser considerado um marco dos sistemas e serviços de saúde, 

em especial nos sistemas de proteção social, pelo que constituindo um dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milênio, compromisso assumido pelos Estados-Membros das Nações Unidas no 

ano de 2000. A declaração desse compromisso estabelece objetivos e metas a serem cumpridas por 

todos os países signatários, para que, até o ano de 2015, se possam reduzir as enormes desigualdades 

sociais e econômicas que existem em nosso planeta (Giovanella, 2013). 

O Brasil tem realizado significativos avanços em desenvolvimento humano devido a uma série 

de inovações em políticas e ações sociais que permitiram maior equidade de acesso. A consolidação 

do financiamento público na saúde, principalmente na atenção básica tem sido um fator importante 

para essas melhorias.  

Os cidadãos ao utilizarem a via de distribuição privada de distribuição de medicamentos, 

subsidiada pelo governo passam a receber uma proposta de valor superior ao atendimento público, 

uma vez que utilizam o ambiente privado de farmácias e drogarias, mais estruturado do que os postos 

de saúde municipais, muitas vezes sucateados. Além de terem a garantia da continuidade do 

tratamento, pois as farmácias e drogarias comerciais possuem sistemas de gestão e maior controle dos 

recursos, evitando que ocorram rupturas no fornecimento de medicamentos. 

O mercado farma é oligopolizado, concorrido e complexo, portanto a diferenciação de serviços é 

fundamental para a aquisição de vantagem competitiva. Para os pequenos e médios empresários do 

setor no município de Campos dos Goytacazes, a participação no programa representa uma vantagem 

competitiva. No entanto, com o aumento no número de credenciamentos pelo governo federal e da 

exigência dos consumidores por serviços mais ampliados e de melhor qualidade, o credenciamento 

no programa como vantagem competitiva é alvo fácil da imitação pela concorrência e brevemente se 

tornará um fator crítico de sucesso no setor varejista farmacêutico, se apresentando como condição 

mínima para uma empresa se fixar no mercado. 

O assunto abordado é de grande importância pois do ponto de vista do desenvolvimento 

organizacional possui caráter inédito, constitui uma forma de estimular a economia do setor varejista 
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farmacêutico e tem capacidade de diminuir o caráter regressivo do comprometimento dos gastos com 

medicamentos na renda das famílias. 

Em suma, o projeto de acesso a medicamentos, implica benefícios líquidos generalizados. Para a 

população, o acesso direto e efetivo. Para o setor privado, a ampliação do mercado e a estabilidade da 

demanda. Para o governo, a substituição de uma estratégia que converge para o desgaste econômico, 

social e político. As relações entre as empresas e privadas são conflituosas, pelo contrário, existe uma 

sinergia e simbiose entre os setores. 

No Brasil, historicamente, o setor público foi ativo na realização de investimentos, 

principalmente em setores estratégicos da economia, como energia, mineração e siderurgia, além de 

investimentos em infraestrutura, o que podem incentivar investimentos privados e o crescimento 

econômico. Por outro lado, a elevada taxa de juros praticada a fim de atender aos objetivos de 

estabilização da economia e financiar os gastos da “máquina” administrativa.  

A manutenção de elevada taxa de juros encarece o investimento privado pela elevação de custo e 

causa  um desestímulo ao investimento produtivo diante da possibilidade de ganhos imediatos através 

de investimentos especulativos. Outro contraincentivo ao investimento produtivo é a elevada carga 

tributária nacional (Sonaglio, 2010). 

Políticas visando a redução da carga tributária, subsídios aos bens de capital e redução de taxas 

de juros podem influenciar positivamente os investimentos a fim de alavancar o crescimento 

sustentado da economia. Deste modo, políticas de redução de carga tributária e de subsídios aos bens 

de capital elevariam o volume de investimentos na economia, o que, pela geração de renda, 

impulsionaria a demanda agregada, conduzindo a economia a um crescimento sustentado (Sonaglio, 

2010). 

A relação de investimento privado e o papel do governo pode ser discutido através de efeitos de 

crowding-out. O efeito crowding-out ou efeito de substituição ocorre quando o setor público compete 

por recursos físicos e financeiros do setor privado, podendo gerar uma redução do investimento 
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privado (Sonaglio, 2010). Desta forma, a medida PFPB nas drogarias da rede privada atua como um 

efeito de crowding-out ou efeito de substituição, uma vez que o governo federal utiliza a 

infraestrutura do setor privado não auxiliando em questões quanto depreciação do imóvel. A 

evolução do programa seria a assunção exclusiva da distribuição de medicamentos de atenção básica 

por farmácias e drogarias privadas e postos de saúde públicos fechando? 

A análise de investimento no credenciamento do PFPB deve ser realizado com cautela, 

principalmente no que tange ao capital de giro necessário para assumir os possíveis atrasos no 

repasse. Porém, as alterações administrativas relacionadas ao credenciamento representam uma 

forma de adaptação para o atendimento de uma tendência de mercado, conforme moldes 

internacionais de financiamento de medicamentos pelo governo, como Espanha e Estados Unidos. 

A empresa capitalizada passa por um trade-off, avaliando as oportunidades de investimento. O 

exercício da avaliação da opção de credenciamento no programa é um valor que deve ser mensurado 

e sua perda deve ser considerada como custo de oportunidade e incluída no custo do investimento.  

O investimento poderia ser maior e, portanto maior adesão das empresas no programa, caso 

houvesse uma compensação inicial. Poderia ser de bom tom a criação de políticas  compensatórias 

por parte do governo federal, como anistia fiscal em redução de impostos sobre serviços ou no 

imposto de renda pessoa jurídica para os estabelecimentos participantes do programa.  
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