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RESUMO 

 

O setor farmacêutico começou a se desenvolver na Europa no final do século XIX, sendo 

considerado, atualmente, um dos setores industriais que mais se sustenta com base em pesquisa 

e desenvolvimento. O Brasil é considerado o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França, segundo Guia da 

Farmacia (2019). Atualmente, o varejo farmacêutico vem crescendo, de forma acelerada, 

devido a fatores como o envelhecimento e o aumento da expectativa de vida da população e, 

também, à maior incidência de doenças crônicas. Diante dessas informações e observando esta 

tendência, pode-se esperar que o setor venha a contribuir, significativamente, com o 

desenvolvimento regional. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo geral elaborar 

cenários prospectivos para o setor farmacêutico, na cidade de Franca do estado de São Paulo, 

no horizonte temporal de cinco anos (2020 – 2024), disponibilizando informações importantes 

para o planejamento estratégico das Políticas Públicas para o setor e contribuindo, também, 

para o processo de desenvolvimento regional. O referencial teórico é composto por autores 

como Marcial e Grumbach (2005); Schwartz (2003), Godet (2007), entre outros. Na coleta dos 

dados, foi utilizado o Método de Delphi; na prospecção dos cenários, a metodologia proposta 

por Blaining e Reinig; e, por fim, utilizou-se a Matriz de Impactos Cruzados, para identificar 

as forças motrizes do ambiente. Em conclusão, foram construídos, através da prospecção, três 

probabilidades de cenários futuros para o setor: Otimista; Pessimista; e Realista. O Cenário 

Otimista é formado pelos eventos mais prováveis de virem a ocorrer e que são favoráveis para 

as empresas do setor. O Cenário Pessimista contempla os eventos com grande probabilidade de 

virem a ocorrer, porém desfavoráveis para o setor. No Cenário Realista, são listados os eventos 

com maior probabilidade de ocorrência, favoráveis ou desfavoráveis para o setor farmacêutico. 

As respostas dadas pelos participantes permitiram identificar apenas uma força motriz do 

sistema, o evento “Corte ou redução do Programa Farmácia Popular”. Não obstante, é possível 

concluir que a pesquisa fornece subsídios para o planejamento estratégico do setor de varejo 

farmacêutico, na cidade de Franca/SP, contribuindo para o seu crescimento e, 

consequentemente, para o desenvolvimento regional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Prospecção de cenários. Varejo farmacêutico. Planejamento 

estratégico. Políticas públicas do setor farmacêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The pharmaceutical sector started to develop in Europe at the end of the 19th century, and is 

currently considered one of the industrial sectors that most sustains itself based on research and 

development. Brazil is considered the sixth largest pharmaceutical market in the world, behind 

only the United States, China, Japan, Germany and France, according to Guia da Farmacia 

(2019). Currently, pharmaceutical retail has been growing at an accelerated rate, due to factors 

such as aging and the increase in life expectancy of the population and, also, the higher 

incidence of chronic diseases. In view of this information and observing this trend, the sector 

can be expected to contribute significantly to regional development. Thus, the present study has 

the general objective of elaborating prospective scenarios for the pharmaceutical sector, in the 

city of Franca, state of São Paulo, within a five-year time horizon (2020 - 2024), providing 

important information for the strategic planning of Public Policies for the sector and also 

contributing to the regional development process. The theoretical framework is composed of 

authors such as Marcial and Grumbach (2005); Schwartz (2003), Godet (2007), among others. 

In data collection, the Delphi Method was used; in prospecting the scenarios, the methodology 

proposed by Blaining and Reinig; and, finally, the Cross Impact Matrix was used to try to 

identify the driving forces of the environment. In conclusion, three probabilities of future 

scenarios for the sector were built, through prospecting: Optimistic; Pessimistic; and Realistic. 

The Optimistic Scenario is formed by the events most likely to occur and that are favorable for 

companies in the sector. The Pessimistic Scenario contemplates the events with a high 

probability of occurring, but unfavorable for the sector. The Realistic Scenario lists the events 

with the highest probability of occurrence, favorable or unfavorable for the pharmaceutical 

sector. The responses given by the participants allowed to identify only one driving force of the 

system, the event “Cut or reduction of the Programa Farmácia Popular”. Nevertheless, it is 

possible to conclude that the research provides subsidies for the strategic planning of the 

pharmaceutical retail sector, in the city of Franca / SP, contributing to its growth and, 

consequently, to regional development. 

 

KEYWORDS: Prospecting scenarios. Pharmaceutical retail. Strategic planning. Public 

policies in the pharmaceutical sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na metade do século XIX, o setor farmacêutico começou a se desenvolver na 

Europa e, atualmente, é considerado um dos setores industriais que mais se sustenta com base 

em pesquisa e desenvolvimento. É um setor com ampla abrangência, envolvendo as indústrias, 

os laboratórios, os distribuidores, as drogarias e as farmácias de manipulação, ou seja, ele se 

caracteriza pela dinâmica de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias e comercialização dos 

diferentes produtos, sendo de fundamental importância para a saúde da sociedade (GDI MATA, 

2013). 

A estrutura do mercado farmacêutico mundial pode ser definida como 

oligopolista, devido à presença de multinacionais de grande porte que influenciam o 

comportamento do setor. Em nível nacional, a presença de empresas menores não muda as 

características estruturais do setor, como no caso do Brasil, reagem às decisões das empresas 

maiores. As empresas que lideram este setor são de grande porte e atuam de forma globalizada. 

O sucesso neste setor industrial depende da capacidade inovadora do laboratório (GDI MATA, 

2013, online). 

O Brasil é considerado, atualmente, o sexto maior mercado farmacêutico do 

mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. Em 2017, 

o faturamento do setor no Brasil foi estimado em U$$ 33,1 bilhões (GUIA DA FARMÁCIA, 

2019, online). 

O país está, aos poucos, superando a maior crise econômica que vem passando 

desde 2014, com altas taxas de desemprego e quedas intensas de compras e consequente queda 

nas receitas da indústria, do comércio e do setor de serviços. Segundo a EMIS Insights, empresa 

de consultoria de dados, a indústria farmacêutica foi uma das mais afetadas pela recessão 

econômica no período de 2015 e 2016, pelo aumento dos custos de produção (energia e insumos 

importados) e a desvalorização da moeda real frente ao dólar (GUIA DA FARMÁCIA, 2019f, 

online). 

Mesmo diante da crise econômica no Brasil, que viu negócios fecharem as 

portas, o varejo farmacêutico manteve o crescimento, sobretudo das maiores redes de farmácias. 

Os números do varejo farmacêutico são expressivos: em 2016, o mercado total vendeu 3,5 

bilhões de unidades, um crescimento de 12,69% em relação ao ano anterior. Somente no 

primeiro semestre de 2017, foram comercializados 1,8 bilhão de unidades, número 3,87% 
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superior ao mesmo período do ano anterior. O número de unidades segue aumentando nas 

esquinas de pequenas e grandes cidades. Apesar da crise e com vendas estimadas em US$ 33,1 

bilhões, em 2017 (com base nos preços fábrica), o Brasil subiu duas posições no ranking global 

(PANORAMA FARMACÊUTICO, 2019). 

Além disso, conforme a pesquisa, espera-se que as vendas de medicamentos no 

País continuem a crescer a uma taxa anual composta entre 5% e 8% no período 2018-2022, e o 

Brasil deve se tornar o quinto maior mercado farmacêutico do mundo até 2022, superando a 

França (GUIA DA FARMÁCIA, 2019, online). 

No ano de 2017, o mercado farmacêutico no Brasil se desacelerou, devido à lenta 

recuperação do poder de compra das famílias e ao aumento do desemprego (GUIA DA 

FARMÁCIA, 2019f, online). 

A estimativa, para o ano de 2019, foi de um crescimento de 10% do mercado 

farmacêutico, em faturamento. No que se refere ao varejo farmacêutico, as grandes redes 

continuarão a aumentar sua representatividade no mercado, porém de forma mais lenta que nos 

anos anteriores. Já as farmácias independentes seguirão muito relevantes, mas já sentindo o 

peso do momento atual (PANORAMA FARMACÊUTICO, 2019c, online). 

Pelo que se observa, o varejo farmacêutico atualmente está fora dos padrões 

normais, uma vez que o ramo vem crescendo de forma acelerada, devido ao envelhecimento, 

ao aumento da expectativa de vida da população e à maior incidência e diagnóstico de doenças 

crônicas. 

Diante disso, esses dados assumem uma significante relevância para o 

desenvolvimento da pesquisa, juntamente com o fato da pesquisadora ter formação acadêmica 

em Ciências Farmacêuticas. É farmacêutica e atuante na área, ou seja, é farmacêutica 

responsável em uma empresa de varejo farmacêutico, há alguns anos, e apresenta experiência 

no comércio varejista farmacêutico. Por conta deste vínculo com a área, observou uma 

oportunidade, através da pesquisa acadêmica, de investigar como estará a realidade do mercado 

nos próximos anos, uma vez que o país está passando por um momento de oscilações nos 

aspectos econômicos, políticos e sociais. 

Baseado neste cenário farmacêutico, que vem passando por diversas mudanças, 

transformações econômicas, sociais e tecnológicas, tanto em nível global como em nível 

nacional, verifica-se que as técnicas de previsão e projeção, que por muito tempo foram usadas 

no passado, quando o mundo era estável, não atendem mais às necessidades das empresas. 

Considerando este momento de transições, de quebras de tendências, de rupturas e 

descontinuidades dos eventos, não faz mais sentido usar essas técnicas para elaborar o 
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planejamento estratégico. Assim, faz se necessário a utilização de uma nova ferramenta mais 

adequada para o levantamento das possibilidades de futuros, que é a prospecção de cenários.  

Desta forma, este estudo pretende responder à seguinte pergunta de pesquisa: de 

que forma a prospecção de cenários futuros, no setor varejista farmacêutico, poderá contribuir 

com o desenvolvimento regional e as políticas públicas? 

A prospecção de cenários permite o levantamento de diversas possibilidades de 

futuros, propiciando maior segurança no planejamento estratégico.  

Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é elaborar cenários prospectivos 

para o setor farmacêutico, na cidade de Franca do estado de São Paulo, no horizonte temporal 

de cinco anos (2020 – 2024), disponibilizando informações importantes para o planejamento 

estratégico das Políticas Públicas para o setor e contribuindo, também, para o processo de 

desenvolvimento regional. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, foram estabelecidos os seguintes:  

1. pesquisar e analisar a literatura sobre quebra de tendências e rupturas, 

planejamento estratégico e prospecção de cenários; 

2. analisar o contexto do setor de varejo farmacêutico como foco do 

presente estudo, identificando as tendências para o ambiente pesquisado, bem como as 

probabilidades de rupturas, por meio da prospecção; 

3. verificar as metodologias utilizadas na prospecção de cenários; 

4. detectar no setor farmacêutico, as forças motrizes, as possíveis ameaças 

e as oportunidades para as empresas do segmento.  

5. efetuar a prospecção de cenários para o setor do varejo farmacêutico na 

cidade de Franca/SP, apresentando algumas possibilidades de futuros; 

6. fornecer subsídios para o planejamento estratégico das empresas e das 

políticas públicas do setor, contribuindo para o desenvolvimento regional. 

Para alcançar esses objetivos, realizou-se uma pesquisa exploratória, 

inicialmente bibliográfica em livros, sites, portarias, resoluções, artigos, teses, monografias 

com dados secundários. Além disso, foram entrevistas com profissionais responsáveis pelos 

estabelecimentos farmacêuticos, como drogarias e farmácias, e com outros profissionais 

envolvidos no setor de varejo farmacêutico, que atuam de forma indireta, como método de 

coleta de dados. Após a coleta dos dados, os mesmos foram trabalhados, de forma quantitativa 

em sua compilação e tabulação, e de forma qualitativa ao tratar de sua análise, ou seja, foram 

construídas e analisadas, pelo menos, três possibilidades de cenários futuros (otimista, 

pessimista e realista), para o setor farmacêutico na cidade de Franca/SP. 
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O trabalho está estruturado da seguinte forma: a primeira parte é a introdução 

que faz um breve resumo de todo o contexto da pesquisa.  

O capítulo segundo tem como foco a quebra de rupturas e tendências e o 

planejamento estratégico, abordando parte histórica, conceitos e a transição do planejamento 

estratégico para a prospecção de cenários. 

No capítulo terceiro é tratada a prospecção de cenários que abordará a parte 

histórica, bem como as concepções.  

O capítulo quarto aborda o varejo na área farmacêutica, ou seja, é 

contextualizado o setor através de dados, números, trata da parte histórica e tendências do varejo 

farmacêutico como um todo.  

No capítulo quinto, trata das políticas públicas e a correlação com o varejo 

farmacêutico, mencionando os conceitos de políticas públicas, o acesso a medicamentos e a 

correlação com o varejo.  

O capítulo sexto aborda a metodologia utilizada na pesquisa, na coleta, na análise 

e nas inferências dos dados, utilizando métodos qualitativos e quantitativos.  

E o último capítulo apresenta as conclusões do estudo e as recomendações e as 

propostas de intervenções. 

A prospecção de cenários permitirá a elaboração de um planejamento estratégico 

melhor estruturado, de forma a subsidiar as políticas públicas de saúde capazes de promover o 

desenvolvimento regional no setor de varejo farmacêutico. Importante destacar que o setor 

farmacêutico se articula entre as diversas escalas: local, regional, nacional e mesmo global, 

sendo que a prospecção poderá sinalizar quais as melhores estratégias para tomadas de decisões 

ou mesmo favorecer no desenvolvimento de planejamento estratégico. Além disso, através 

dessa pesquisa será possível estudar as questões de saúde e economia das micro e pequenas 

empresas.  

O foco do presente estudo está articulado com a linha de pesquisa Dinâmicas 

Territoriais e Desenvolvimento Regional, do programa, uma vez que a prospecção de cenários 

irá auxiliar na construção do planejamento estratégico, para as políticas públicas, que, se bem 

conduzidas, contribuirão para o Desenvolvimento Regional. 

O desenvolvimento da pesquisa contribui em diferentes dimensões. Ao se tratar 

do social, enfatiza, para a sociedade, a comunidade e mesmo os atores envolvidos nas políticas 

públicas e no desenvolvimento, promovendo um feedback de informações dos possíveis 

cenários futuros da área farmacêutica. E quanto ao pessoal, contribui para a formação 
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acadêmica como pesquisadora e atuante na área enriquecendo com novos conhecimentos 

adquiridos. 
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2 QUEBRA DE TENDÊNCIAS, RUPTURAS E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
 

 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre a quebra de tendências e rupturas. 

Além disso, apresenta o conceito de planejamento estratégico, abordando a sua origem e 

evolução histórica. Por fim, busca descrever o processo de transição da utilização da projeção 

de dados passados, para a prospecção de cenários futuros. 

 

 

2.1 QUEBRA DE TENDÊNCIAS E RUPTURAS 

 

 

A economia mundial ingressou em nova era: a “Era da Turbulência”, quando as 

turbulências no mundo estão em ritmo muito acelerado, fazendo com que muitas empresas 

fiquem inaptas e vulneráveis ao caos. O mundo está mais interconectado e mais interdependente 

do que nunca. “Globalização e tecnologia se conjugaram para gerar novo nível de fragilidade 

imbricada” (KOTLER; CASLIONE, 2009). 

As mudanças nas tendências, se não previstas a tempo, podem levar as empresas 

a sérias dificuldades, afetando a própria continuidade da organização. A presença de 

turbulências no ambiente de negócios pode ocasionar estas rupturas de tendências e os mais 

diversos tipos de descontinuidades (DORO, 2012).  

Portanto, essas turbulências podem gerar oportunidades, como também gerar 

grandes riscos, e, para isso, as empresas precisam saber como enfrentá-las, podendo prever e 

explorar as forças de turbulência em proveito próprio. As organizações podem buscar métodos 

e sistemas que sejam capazes de reduzir a imprevisibilidade e colaborar no planejamento 

estratégico, visando maior segurança na tomada de decisão por seus líderes (KOTLER; 

CASLIONE, 2009). 

Schwartz (2003) menciona que caos e confusão não são novidades. Desde as 

descobertas cientificas do século XVII, a complexidade e a turbulência do mundo em geral, 

estão ocupando um espaço cada vez maior em nossas preocupações e tornando praticamente 

impossível encontrar alguém que não tenha sido afetado por elas. Diante deste cenário 

turbulento, podemos contar com três coisas em nossa mente:  

 sempre teremos surpresas;  
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 conseguiremos lidar com elas; e 

 muitas podem ser previstas.  

O que não podemos conhecer são suas consequências previamente, mas 

conhecemos muitas das surpresas que virão. E entender essas surpresas inevitáveis em nosso 

futuro é essencial para as decisões que devemos tomar no presente - não importando se somos 

líderes governantes ou simplesmente indivíduos que se preocupam com o futuro de suas 

famílias e sua comunidade (SCHWARTZ, 2003). 

Strebel (1993) cita que lidar de maneira eficaz com essas mudanças, no ambiente 

de negócios, é uma das tarefas mais difíceis que os gerentes enfrentam, por que toda vez que 

um ponto de ruptura, ou seja, uma guerra de preço, uma nova abordagem competitiva, uma 

reorganização radical na própria empresa, nova política econômica, acontece, as tendências e 

os padrões são atropelados e as previsões fracassam. Portanto, reconhecer e gerenciar esses 

pontos não é tarefa fácil, uma vez que identificar os breakpoints – pontos de rupturas – é 

estabelecer uma visão mais abrangente, que leva em consideração as possíveis tendências que 

o ambiente de negócios pode assumir no presente, ou mesmo no decorrer do tempo.  

Os gestores conscientes do potencial existente num ponto de ruptura podem 

mudar o rumo de suas empresas, mas, para isso, precisam antecipar os pontos de ruptura nos 

negócios tão cedo quanto possível. Eles podem aprender a antecipar pontos de ruptura, 

identificando as forças de mudança, investigando a resistência e construindo cenários baseados 

num limitado número de opções em que o equilíbrio entre essas forças pode ser alterado. Tornar 

uma organização mais flexível a cenários alternativos é coisa para ser feita durante os bons 

tempos (STREBEL, 1993).   

Lindkvist (2010) diz que é preciso ter atenção aos sinais, porque, do mesmo 

modo que não é possível ver os átomos se movendo dentro da rocha, não conseguimos ver as 

minúsculas e inúmeras mudanças que ocorrem no nosso cotidiano, seja na vida e na sociedade, 

detectar as mudanças que ocorrem durante longos períodos de tempos, é o que ele chama de 

“mudanças invisíveis que ocorrem nos bastidores”.  

Quando se lida com mudanças, é importante que se amplie a visão sobre as 

coisas: para ver o futuro, é necessário que se posicione a mente além dos pensamentos 

operacional e estratégico do dia-a-dia, dirigindo para um mundo que ainda esta por vir. 

Portanto, após a identificação da localização do limite de um ponto de ruptura potencial o 

sistema pode migrar para cinco tipos de cenários-padrões (cenários da não mudança; mudança 

contínua; mudança esporádica; mudança descontínua e do colapso), que vão servir para mapear 
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as diferentes maneiras pelas quais as forças de mudança e de resistência poderiam evoluir, 

levando em consideração os possíveis movimentos dos competidores (STREBEL, 1993).   

Para Schwartz (2003), quando nos confrontamos com uma surpresa inevitável, 

podemos ter uma de duas reações naturais: a negação e a defesa. Ambas podem levar a decisões 

ineficazes. A negação significa a recusa em acreditar que existem coisas inevitáveis e as pessoas 

tendem a agir como se ela não existisse, como se não houvesse necessidade de romper com a 

rotina e se preparar. A defesa consiste numa espécie de negação ao contrário. As surpresas 

inevitáveis são vistas com tanta seriedade que as pessoas se paralisam. Reduzem seus 

investimentos e atividades, concentram-se em seus interesses imediatos e estreitos e esperam 

que venham outro período de calma relativa antes de assumirem riscos novamente. Em líderes 

de empresas, esse tipo de reação surge na forma de corte de gastos e nas inovações. 

Os autores Moritz, Nuner e Pereira (2008) dizem que, para reduzir essas 

mudanças, elaborar e implantar estratégias nas organizações, a prospecção de cenários 

representa um recurso relevante para observar e formular situações futuras. 

Corrobando a ideia, Kotler e Caslione (2009) dizem que, atualmente, existem 

muito mais riscos e incertezas nos negócios do que em outras épocas, decorrente de inovações 

disruptivas e que as velocidades são maiores do que nunca. Para os líderes empresariais lidarem 

e enfrentarem esse processo de grandes turbulências, é necessário um sistema de gestão de caos 

que é composto por três componentes, e entre eles temos a detecção das fontes de turbulência; 

a resposta ao caos, mediante a construção de cenários; e seleção estratégica, com base na 

priorização de cenários e de atitudes perante o risco. 

Para os autores, a construção dos cenários é o método de planejamento 

estratégico adotado pelas organizações, para flexibilizar os planos de longo prazo, é uma 

adaptação dos métodos utilizados pela inteligência militar nos “jogos de guerra” e o 

envolvimento ativo na construção de cenários proporciona aos líderes empresariais a 

capacidade de ter insights mais profundos e dispor de maior flexibilidade na definição de 

estratégias. Ele tem como benefício permitir aos líderes empresariais o “ensaio do futuro”, 

oportunidade que não se apresenta no dia a dia, em que todas as ações e decisões são reais. 

Além disso, a construção de cenários é uma ferramenta que possibilita à empresa 

uma capacidade de detectar sinais de turbulência iminente, de se antecipar ao caos e de 

gerenciar riscos previstos, estimular novos comportamentos, gerar cultura organizacional e 

“ímpeto crescente que superam sistematicamente o caos decorrente da turbulência e vencem 

rotineiramente os concorrentes” (KOTLER; CASLIONE, 2009, p. 101). 
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Portanto, diante destes cenários de mudanças, de evoluções, sejam tecnológicas, 

econômicas, sociais, políticas entre outras, em que muitas vezes as pessoas não estão preparadas 

enfrentar tais fenômenos, faz-se necessário a utilização de novas ferramentas, como a 

prospecção de cenários futuros, que sejam eficazes o suficiente, para ajudar neste processo de 

identificar as mudanças, as transformações e promover alternativas, para buscar as melhores 

soluções para o setor. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Existem, de acordo com Marinho (2011), poucos estudos científicos fidedignos 

sobre a origem do planejamento, mas pode-se dizer que esse fenômeno é uma atividade antiga, 

cujos indícios podem estar relacionados com as grandes obras da antiguidade, como por 

exemplo, as pirâmides construídas pelos faraós, entre os anos de 3200 a 2300 anos antes de 

Cristo, na conquista das Grécia, Egito e outros países, entre outros fatos. 

Na visão histórica, o planejamento estratégico tem como escopo as táticas 

militares, em que estudava o potencial inimigo e se montavam as estratégias para neutralizar as 

forças e vencer as tropas inimigas. Temos exemplo do livro Sun Tzu, escrito há mais de 2400 

anos, que vem relatar a trajetória de um estrategista e guerreiro chinês que vencera inúmeras 

batalhas, relata a partir das suas experiências e situações vividas, o uso dos conhecimentos 

adquiridos para atingir seus objetivos (FREITAS et al, 2018).  

Nos anos 40, surge o planejamento, quando as forças que atuam no mercado 

começam a se tornar cada vez mais imprevisíveis e inesperadas, e fazem com que as 

organizações tenham que buscar novas maneiras de planejar e gerenciar para que possam 

garantir um melhor posicionamento no mercado e se tornando mais competitivo, saindo de um 

processo que era intuitivo e sem estrutura para um planejamento formal e estratégico 

(MUNDSTOCK, 2008). 

Além disso, a partir do século XVII, surgem alguns novos marcos a respeito do 

planejamento estratégico, por exemplo, a Revolução Industrial, representada por um período 

em que se tinha produção em massa e que se fazia necessário um tipo de planejamento para 

produzir a quantidade suficiente para atender à demanda (MARINHO, 2011). 

Contribuindo a isso, Queiroz (2013) diz que a Revolução Industrial ocasionou 

mudanças significativas na estrutura econômica da sociedade, surgindo a necessidade de 
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sistematizar o ramo industrial devido à produção que cresceu exageradamente e houve 

alterações nas relações de produção. 

Portanto, o planejamento estratégico, resulta de uma evolução decorrente de 

mudanças que ocorreram no processo de gestão das organizações, devido às constantes 

alterações do ambiente de negócios e ao aumento da competitividade (MUNDSTOCK, 2008). 

Durante esses 50 anos que se passaram, o planejamento evoluiu em diversos 

aspectos, desde sua forma como em sua concepção, passando a acrescentar projeções de 

tendências, resultando no planejamento de longo prazo. Posteriormente, surgiu o planejamento 

estratégico para prever o futuro, ganhando amplitude, profundidade e complexidade. O 

processo de evolução do planejamento estratégico é, de acordo com o ritmo e o grau de 

complexidade das organizações (MELO, 2006). Esse processo evolutivo se deu em quatro fases 

ou etapas conforme Gracioso (1996), no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Fases da Evolução do Planejamento Estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiência do 

planejamento 

Fase I 

Planejamento 

financeiro 

básico  

Fase II  

Planejamento baseado 

em previsões e projeções 

Fase III  

Planejamento orientado 

para o ambiente externo 

Fase IV  

Gerenciamento 

estratégico 

 

Controle das 

operações. 

 

Orçamento 

anual. 

Enfoque anual. 

 

Planejar-se para crescer 

com maior eficiência. 

 

Analise ambiental 

(cenários) 

 

Projeções plurianuais. 

 

Alocação de recursos é 

estática. 

 

Respostas mais eficazes 

aos desafios do 

mercado e dos 

concorrentes. 

 

Análise profunda da 

situação e avaliação 

perfeita da 

concorrência. 

 

Avaliação de 

alternativas 

estratégicas. 

 

Alocação dinâmica de 

recursos. 

 

 

Combinam-se todas as 

reservas para criar 

vantagens competitivas. 

 

Roteiro de planejamento 

enfatiza fatores 

estratégicos. 

 

Processos de 

planejamento são 

flexíveis e não inibem a 

criatividade dos gerentes. 

 

As expectativas da 

empresa e o clima geral 

criado servem de 

estimulo ao sistema. 

O que se 

espera do 

sistema 

Atingir metas 

do orçamento 
Prever o futuro Pensar estrategicamente Criar o futuro 

Problema 

Orientado pela 

disponibilidade 

financeira 

Não previsão de 

mudanças 

Dissociação entre 

planejamento e 

implementação 

Maior complexidade de 

abordagem 

Fonte: Adaptado pela autora (GRACIOSO, 1996). 

 

De acordo com o Quadro 1, pode-se dizer que a evolução do planejamento 

empresarial ocorreu no decorrer das últimas décadas. Mas foi somente em meados dos anos 70 
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que surgiu o planejamento estratégico como um método organizado para determinar as ações 

no presente, visando às incertezas do futuro. A evolução mais recente do planejamento 

empresarial caracterizado pela administração estratégica se deu nos anos 80 (FERREIRA; 

REIS; PEREIRA, 1997). 

No início da década de 1950, surge o planejamento estratégico, com o intuito de 

tratar do problema técnico-econômico entre oferta e demanda. Mas, quando as empresas 

passaram a preocupar-se com o meio em que atuam, ele surge como método de análise das 

oportunidades ambientais, dos pontos fortes e fracos das empresas e da melhor estratégia para 

aproveitá-las (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1990).  

Para Taylor (1975), foi em meados dos anos 60 que se introduziu o Planejamento 

Estratégico nas organizações, mediante proposições do prof. Igor Ansoff, dos pesquisadores do 

Stanford Research Institute e dos consultores da McKinsey Consulting Co.  O autor Igor Ansoff 

publicou um livro em 1965 intitulado "Corporate Strategy”, e este livro foi um grande 

sinalizador para o avanço de geração de temas associados ao planejamento estratégico ao longo 

da segunda metade da década de 60.  

Portanto, quando o planejamento estratégico surgiu, em meados dos anos de 

1960, os líderes corporativos adotaram como sendo o melhor caminho de modo a estabelecer e 

implementar estratégias, e esse processo iria melhorar a competitividade dos negócios. 

No decorrer dos anos 70, o planejamento estratégico passou a ser visto como 

uma ferramenta essencial a qualquer organização que pretendesse alcançar desempenhos de 

destaque, o que resultou em uma grande influência sobre as práticas da administração e sobre 

os processos de formação de estratégia. Muitas empresas começaram a desenvolver setores 

voltados exclusivamente à elaboração e ao monitoramento da implantação do planejamento 

(MENDES; BINDER; PRADO JR., 2006). 

Ansoff (1997 apud SOUSA; DIAS, 2017) afirma que o termo planejamento 

estratégico foi idealizado nos anos sessenta, após dez anos do desenvolvimento do 

planejamento de longo prazo. Entretanto, deve-se lembrar, que a sua origem é decorrente de 

uma resposta à saturação e declínio de grandes organizações naquele período. A partir desse 

acontecimento, ficou evidente para os administradores/gestores que planejar o futuro das 

organizações somente através de extrapolação de tendências passadas como se observa no 

planejamento de longo prazo era um erro.  

No final da década de 70, em virtude do índice cada vez maior de 

descontinuidades ambientais de consequências imprevisíveis, particularmente em termos sócio-

políticos e tecnológicos (BOFF, 2003). Entre elas, temos as duas crises do petróleo, as taxas 
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flutuantes de câmbio, o baixo custo e a alta qualidade dos produtos japoneses exportados para 

os Estados Unidos e, mais recentemente, as novas tecnologias, a formação de blocos 

econômicos, a globalização dos mercados, as questões ambientais e sociais e as mudanças 

velozes da economia - fez com que o ambiente das empresas mudasse drasticamente. Portanto, 

para enfrentar e lidar com essas descontinuidades, as empresas começaram a utilizar uma 

técnica de resposta imediata chamada administração de questões (BOFF, 2003). 

Na década seguinte, nos anos 80, o enfoque do planejamento estratégico deu 

origem à administração estratégica, que se originou com o intuito de manter os benefícios 

gerados pelo planejamento estratégico, porém combatendo suas imperfeições. Esta nova 

realidade veio ocasionar reformulações no processo de planejamento, uma vez que estes 

aspectos contribuíram para o surgimento de novas relações econômicas, mercadológicas e 

sociais, e consequentemente, aumentando assim a competitividade das empresas (TERENCE, 

2000). 

Pode-se dizer, portanto, que essas reformulações no processo de planejamento, 

podem ser favoráveis para desenvolvimento de ferramentas que irão auxiliar na competitividade 

da organização no mercado, bem como nas articulações e interações da empresa com a 

sociedade. 

 

 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AS DEFINIÇÕES 

 

 

No início dos anos 60, surge, nos Estados Unidos, uma nova filosofia chamada 

planejamento estratégico. Esse fenômeno se deu quando as empresas norte americanas se 

defrontaram com um ambiente organizacional cheio de turbulências que não podiam ser 

resolvidas de imediato, através das técnicas administrativas disponíveis, e que não tinham 

precedentes em experiências recentes (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1990).  

Essa nova filosofia do planejamento estratégico é voltada para compreender o 

ambiente externo, ter capacidade de reagir com rapidez e eficiência às turbulências, incertezas 

e desafios dessa nova condição caracterizada por mudanças rápidas, complexas e inesperadas 

(GIACOBBO, 2007).  

Para Marçal (2008), o planejamento estratégico passa a ser uma ferramenta de 

gestão imprescindível, frente a rapidez das mudanças externas e das complexidades. 
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O planejamento estratégico tem uma função administrativa importante em que a 

empresa se projeta para o futuro, traçando uma programação, na qual os objetivos são definidos 

para ter relação com o ambiente, levando em conta os desafios e as oportunidades internos e 

externos, as estratégias são estabelecidas e os recursos são organizados, visando-se manter as 

organizações no mercado. Esse processo de planejamento estratégico vai afetar a empresa a 

longo prazo, porque está envolvido com as decisões sobre os produtos e serviços que a 

organização pretende oferecer e os mercados e clientes que pretende atingir (MAXIMIANO, 

2000). 

Portanto, esse processo de planejamento estratégico envolve a elaboração de um 

documento, em que estarão descritos a missão, a visão, os valores, os objetivos e as metas da 

organização denominando plano estratégico (SILVA; GONÇALVES, 2011). 

Corroborando a ideia, os autores Fischmann e Almeida (1990) acrescentam que 

planejamento estratégico é fundamentado em algumas perguntas, como: Qual é a nossa missão? 

O que queremos ser? Quais nossos objetivos, metas e políticas? Resumindo: onde, quando, com 

quem e como a empresa realizará seus negócios? 

Para Mintzberg (2006, p. 96), o sistema de planejamento é desenvolvido de cima 

para baixo, ou seja, desenvolve no topo da administração e, posteriormente, desmembra para 

os demais níveis de acordo com a hierarquia:  

 

O sistema de planejamento [...] começa com o Planejamento Estratégico, em que a 

organização avalia sistematicamente suas forças e fraquezas em termos das tendências 

ambientais e, depois, formula um conjunto de estratégias explícitas e integradas que 

pretende seguir no futuro. Essas estratégias são depois desenvolvidas em ‘programas’, 

isto é, em projetos específicos. 

 

Oliveira (2012) complementa dizendo que o planejamento estratégico é de 

responsabilidade dos altos níveis da administração da empresa, e diz respeito ao processo tanto 

de formular os objetivos quanto selecionar as estratégias que devem ser seguidas para sua 

consolidação, levando em conta as condições externas e internas da empresa. 

O planejamento estratégico substitui a extrapolação por uma análise detalhada 

que compara as perspectivas com os objetivos para gerar uma estratégia (ANSOFF; 

McDONELL, 1993). 

Chiavenato e Sapiro (2003) complementam, dizendo que é um processo de 

formular estratégias organizacionais, de modo que ocorra a inserção da organização e de sua 

missão no ambiente em que ela esta atuando. 
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Para Tavares (1991), o planejamento estratégico implica o processo de análise 

do ambiente e do sistema organizacional, na elaboração de filosofias e políticas, na escolha de 

objetivos e no desenvolvimento de estratégias e na sua implementação e controle. 

Contribuindo, Fishmann e Almeida (1991, p. 25) dizem que: 

 

[...] planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através da análise do 

ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, 

dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta 

consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para 

aproveitar as oportunidades e reduzir riscos. 

 

Ou seja, é necessário realizar um trabalho de avaliação, análise e reconhecimento 

em cada ambiente da organização para se criar o planejamento estratégico. Essas análises, 

segundo Tavares (1991), envolvem toda a organização e seu meio, são análises dos ambientes 

internos e externos, dos consumidores e fornecedores, dos pontos fortes e fracos, das 

oportunidades e ameaças existentes, essas pesquisas têm como foco avaliar a missão da 

empresa, e o seu objetivo. 

Ansoff, Declerck e Hayes (1990) contribuem, dizendo que o processo de 

planejamento estratégico é definido como uma análise das oportunidades oferecidas pelo 

ambiente, dos pontos fortes e fracos da empresa e da escolha de uma estratégia, de modo que 

satisfaça da melhor maneira possível aos objetivos da empresa.  

Alguns autores, como Almeida (2003) e Oliveira (2012), comentam que o 

planejamento estratégico é um processo administrativo que tem como objetivo organizar as 

ideias das pessoas e as ações, de modo que desenvolva, estabeleça uma direção no caminho em 

que se deve seguir pela empresa, com o intuito de obter um nível de otimização na relação 

empresa com o seu ambiente, atuando de forma inovadora e diferenciada.  

Tiffany, Peterson e Rodrigues (1998) dizem que o planejamento estratégico não 

é uma ciência que demonstra o que é certo e errado, em relação ao futuro, mas é um processo 

que prepara o indivíduo para o que esta por vir, de modo que ao elaborar o plano, a empresa no 

futuro terá uma maior chance de estar no lugar certo e na hora certa. 

O processo de desenvolver o plano estratégico, segundo Drucker (1997 apud 

CHIAVENATO; SAPIRO, 2003), é um processo contínuo, sistemático, organização, com 

capacidade de prever o futuro. Ele não elimina riscos, mas minimiza a possibilidade de que os 

gestores tomem decisões atuais que poderão comprometer o futuro.  
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[...] é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível 

do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar 

sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de 

uma retroalimentação organizada e sistemática, medir os resultados dessas decisões 

em confronto com as expectativas alimentadas. (DRUCKER 1997 apud 

CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p. 39). 

 

Portanto, o planejamento estratégico constitui-se num conjunto coerente e 

sistêmico de prioridades e decisões que orientam a construção de futuro de uma organização, 

num horizonte de tempo e num determinado cenário (STEIN, 2000). 

O planejamento estratégico pode ser caracterizado como um processo 

desenvolvido dentro da organização, geralmente no topo da administração por gestores, em que 

se levantam ideias, informações tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno da 

organização, mas o ideal seria incluir as demais pessoas responsáveis pelos outros setores para 

discutirem a respeito. Neste processo, observar o ambiente externo é levantar as possíveis 

oportunidades e ameaças que poderão atingir a organização. Já o ambiente interno identifica as 

forças e as fraquezas, ou seja, vai verificar a capacidade que a organização tem para executar, 

adaptar ou modificar para enfrentar o mercado. A partir dessas ideias e decisões tomadas, o 

planejamento estratégico traçará as metas e os objetivos a serem alcançados pela organização.  

 

 

2.4. DA PROJEÇÃO PARA PROSPECÇÃO 

 

 

As evoluções tecnológicas surgidas, após o término da II Guerra Mundial, 

trouxeram grandes preocupações para o meio ambiente e para as organizações, e o medo foi, 

portanto, o principal fator que obrigou a humanidade a mudar de atitude, comportamento em 

relação ao futuro, ao fazer com que ela deixasse de ser uma mera espectadora da história e 

passasse a ter participação ativa na construção de seu futuro (OLIVEIRA; FORTE, 2010). 

Ou seja, com esse ambiente turbulento, exigia por parte das organizações 

mudanças rápidas e algumas rupturas para gerar inovação de valor.  

À medida que aumenta estes níveis de turbulência, a administração das 

organizações ia desenvolvendo enfoques sistemáticos, visando lidar melhor com os níveis de 

imprevisibilidade, novidade e complexidade. Cada vez que o futuro se tornava mais complexo, 

diferente e menos previsível, novos sistemas passavam a serem sofisticados, complementado 
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os sistemas anteriores (ANSOFF; McDONNELL, 1993). A evolução dos sistemas de 

administração geral é apresentada no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Evolução do Sistema de Administração 

Variabilidade 

 

Imprevisibilidade 

do futuro 

1900 1930 1950 1970 1990 

 

Familiaridade dos eventos 

    

   Familiares        

    

    Extrapoláveis 

 

Descontinuidade Familiar            

 

   Descontinuidade Nova 

Processo 

Repetitivo 
 Manuais de sistemas procedimentos                                    Gestão por controle 

 Controle financeiro                             

Previsível por 

extrapolação 
 Orçamento de operações 

 Orçamento de investimento                     Gestão por extrapolação                                           

 Administração por objetivos 

 Planejamento a longo prazo 

Ameaças e 

oportunidades 

previsíveis 

Gestão por previsão 

de mudanças 
 Planejamento estratégico periódico                                                             

 Administração de postura estratégica 

Oportunidades 

parcialmente 

previsíveis 

 

Surpresas 

imprevisíveis 

 

Gestão através de                                    

Resposta flexível e rápida 

 Planejamento contingencial 

 Administração de questões estratégicas 

 Administração de sinais de baixa 

frequência  

 Administração de surpresas 

Nível de 

turbulência 

1 

Estável 

2 

Reativo 

3 

Antecipatório 

4 

Exploratório 

5 

Criativo 

Fonte: ANSOFF; MCDONELL, 1993, p. 36. 

 

No quadro é possível observar que se desenvolveram quatro estágios de 

evolução, sendo eles (ANSOFF; MCDONELL, 1993):  

 Gestão por controle do desempenho: onde era adequado o uso e as mudanças 

eram lentas; 

 Gestão por extrapolação, quando a mudança se tornou mais rápida, mas o 

futuro podia ser previsto mediante a extrapolação do passado; 

 Gestão por previsão: quando começaram a surgir descontinuidades, mas a 

mudança, embora rápida, ainda permitia previsão e resposta oportunas; e 

 Gestão através da resposta flexível e rápida: para condições em que desafios 

importantes surgem com rapidez demasiadamente elevada para permitir a 

elaboração de previsões oportunas. 
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Entretanto, com o mundo se tornando cada vez mais complexo, com as 

turbulências e as descontinuidades políticas e econômicas, com a velocidade das 

transformações e com a evolução tecnológica, consequentemente surge, a necessidade de 

planejamento de longo prazo, e com isso as técnicas tradicionais passaram a não atender mais 

às demandas das organizações nessa área (CARDOSO et al, 2005). 

Para Wack (1985b, p. 73 apud CASTRO, 2017, p. 190), o problema das 

projeções não são as falhas que ocorrem frequentemente, mas que elas são desenvolvidas “com 

base na premissa de que o amanhã será igual ao hoje”. Essa técnica de projeção funciona 

mediante um mundo que em que não tem mudança, esta sempre constante, porém, esta realidade 

mais cedo ou mais tarde irá mudar e a previsão falhará, justamente na hora em que a organização 

precisará antecipar a mudança no ambiente de negócios. 

Diante deste cenário, em que as técnicas de projeção não são adequadas, em 

razão do ritmo acelerado de mudanças no mundo e nas organizações, surgem as ferramentas de 

prospecção de cenários, que partem do princípio de que o futuro não representa uma 

continuidade do passado. Elas proporcionam uma análise das perspectivas da empresa, 

identificando tendências, ameaças, oportunidades e descontinuidades singulares que possam 

alterar as tendências históricas. Substitui a extrapolação por uma análise prospectiva detalhada, 

comparando as perspectivas com os objetivos para gerar uma estratégia (BOFF, 2003).  

Mas nem todas organizações estão preparadas para observar o que ocorre no seu 

ambiente. Nota-se que ainda existem muitas organizações que utilizam os modelos de previsão, 

baseados somente nas projeções de tendências, e sabe-se que esta não é a melhor forma de 

enfrentar o futuro. Geralmente, as organizações, para analisar seu futuro, fazem a projeção, que 

nada mais é que o prolongamento ou inflexão no futuro de tendências passadas. Isso prejudica 

a análise da organização no futuro, porque repete as condições atuais no futuro, o que não 

acontecerá (AULICINO, 2012).  

O ideal seria, ao invés de elaborar somente projeções de tendências futuras, que 

são as previsões, buscar construir uma visão estratégica do futuro, utilizando o processo 

prospectivo (AULICINO, 2012). A Figura 1 seguinte mostra as diferenças nas análises de 

futuro baseado na projeção e na prospecção.  

A previsão ou projeção tem foco quantitativo, tem relações estáticas e estruturas 

fixas. Ela é amplamente apoiada por métodos estatísticos e modelagem econométrica, e 

caracterizada por construir um futuro a imagem do passado, partindo do pressuposto de que o 

passado é um bom preditor do futuro, podendo-se, portanto, privilegiar continuidades e certezas 

(SILVA et al, 2013). 
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Figura 1: Projeção versus Prospectiva 

 
Fonte: BERGER (1959); GODET (2001 apud AULICINO, 2012). 

 

Já a prospecção tem foco qualitativo, não é apenas uma abordagem exploratória, 

mas também normativa. Orienta-se para um ou vários futuros. Considera que o futuro pode ser 

marcado por incertezas e descontinuidades, devendo-se considerá-las em uma abordagem 

flexível com relações dinâmicas e estruturas em evolução, com foco em tomada de decisões e 

construção do futuro desejado (SILVA et al, 2013). 

A visão da prospectiva surge, portanto, na contraposição da visão tradicional do 

planejamento. Ou seja, ela vai planejar, em ambientes turbulentos e em constante mutação, ao 

contrário da projeção de tendências (previsão) que atua em ambientes estáticos. E o futuro, 

nesta visão não é uma continuação do passado, e sim determinado por interação entre tendências 

históricas e eventos hipotéticos, surgindo futuros múltiplos e incertos (AULICINO, 2012). 

Por fim, o autor complementa, dizendo que a elaboração do Processo 

Prospectivo proporciona às organizações planejar o longo prazo, formular estratégias, preparar 

as pessoas e adaptar os recursos para enfrentar possíveis adversidades, predisposição para fazer 

mudanças e rupturas para inovação da gestão, e aproveitar melhor as possíveis oportunidades. 

A ferramenta da prospecção vem contribuir com a organização, preparando as 

pessoas para lidarem melhor com as incertezas do dia a dia, das rupturas que podem vir a 

ocorrer, permitindo reconhecer as ameaças e oportunidades, auxiliando no desenvolvimento de 

novas estratégias para o futuro. 
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3 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

 

 

Este capítulo aborda a origem e a evolução histórica da prospecção de cenários 

futuros. São apresentados os conceitos de cenários, a classificação e a tipologia. Além disso, 

aborda os métodos e algumas técnicas para a sua elaboração e, por fim, discute a sua 

importância e os limites da prospecção, como instrumento auxiliar do planejamento estratégico.  

 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 

Desde o início da humanidade, já havia despertado um interesse, uma vontade 

de conhecer o futuro. Os governantes iam em busca de informações com objetivo de minimizar 

o risco de suas decisões. No período em que os faraós governavam o Egito, os sacerdotes 

anunciavam o resultado da safra antes mesmo da colheita, através da observação da cor e 

volume de águas do Rio Nilo no início da primavera (SCHWARTZ, 2006). 

Schwartz (2006, p. 91) relata a história, contada por Pierre Wack, um dos 

principais investigadores de cenários futuros: 

 

Na época em que os faraós governavam o Egito, um templo foi erguido acima das 

cabeceiras do Rio Nilo, próximo de onde três afluentes se uniam para formar este rio. 

O Nilo, com um curso de mais de mil milhas, produzia todo ano a inundação de sua 

várzea, o que permitia aos fazendeiros cultivarem suas plantações durante o tórrido e 

seco verão. Toda primavera, os sacerdotes do templo reuniam-se na margem do rio 

para verificar a cor da água. Se estivesse clara, o Nilo Branco dominaria o curso e os 

fazendeiros teriam colheita pequena. Se a corrente estivesse escura, predominariam 

as águas do Nilo Azul, proporcionando cheias adequadas e colheitas abundantes. 

Finalmente, se dominassem as águas verde-escuras do Atbara, as cheias viriam cedo 

e seriam catastróficas. Todo ano os sacerdotes enviavam mensagens aos faraós sobre 

a cor da água. Estes então saberiam como estaria a situação financeira dos fazendeiros 

e qual seria o aumento dos impostos. 

 

Segundo Schwartz (2006), esses sacerdotes foram os primeiros futurólogos do 

mundo que entendiam o significado de elementos pré-determinados e das incertezas críticas. 

Na Grécia antiga, existiam os Oráculos, que são locais, onde adivinhos, 

sacerdotes e sacerdotisas realizavam um discurso sobre uma condição futura. Entre os oráculos 

mais conhecidos, temos o destaque do Oráculo de Delfos. Existiram, também, os profetas 

bíblicos, que orientaram os líderes de diversos povos. Os magos, os bruxos e os alquimistas da 
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Idade Média que também descreviam suas visões sobre o futuro (MARCIAL; GRUMBACH, 

2006).  

Corroborando a ideia, o autor Moritz (2004) relata que, na bíblia, existem 

inúmeras passagens, no Antigo e no Novo Testamento, que demonstravam que já existiam 

preocupações no período em conhecer o futuro, através dos diferentes profetas e apóstolos em 

seus escritos. Cristo (2003) demonstra que os profetas, presentes na religião judaica, cristã e 

islâmica, foram os primeiros construtores do futuro.  

Para os autores Moritz e Pereira (2005), até a década de 1920, não se tinha 

notícias a respeito de qualquer estudo sistemático sobre cenários. Com o surgimento dos 

regimes autoritários comunistas, fascistas, e nazistas, é que se deu a oportunidade, para que 

governantes e personalidades internacionais começassem a externar suas preocupações com o 

futuro da sociedade e das organizações.  

Somente após o período Renascimento, na Itália, expandindo posteriormente 

para toda a Europa no período do século XV e XVI, que se tentou utilizar a ciência para 

visualizar o futuro, sustentado por correntes filosóficas do período (MORITZ, 2004). 

Segundo Marcial e Grumbach (2006), foi, a partir da Guerra Fria e da 

reconstrução da Europa, que surgiram os primeiros trabalhos e estudos prospectivos. Esses dois 

acontecimentos foram os que motivaram a criação das novas metodologias, para viabilizar um 

melhor planejamento estratégico. 

Após a Segunda Guerra Mundial, surgem, pela primeira vez, os cenários como 

um método de planejamento militar. A Força Aérea dos Estados Unidos contratou um grupo de 

profissionais peritos em análises, para que estudassem e elaborassem os objetivos e as 

estratégias que deveriam ser adotados com relação ao futuro, imaginar o que seu oponente 

tentaria fazer, e preparar estratégias alternativas. Esse estudo foi o embrião do maior centro de 

estudos prospectivos do mundo a RAND Corporation – situado em Santa Monica, na Califórnia 

(SCHWARTZ, 2006; MARCIAL; GRUMBACH, 2006). 

Raele (2010) relata que é um exercício milenar a tarefa de construir uma 

sequência de eventos futuros, e tem origem em pensamentos estratégicos e militares. E um dos 

registros mais antigos está na China, onde ocorreu a criação de cenários de batalha por Sun Tzu 

descrito no livro A arte da Guerra. 

Alguns autores atribuem a introdução das noções de cenários prospectivos e seu 

desenvolvimento a Herman Kahn. Atuou durante os anos 1950 na Rand e, nos anos 60, fizera 

parte da Força Aérea norte americana. Mas foi, na Rand, que seus primeiros cenários foram 

criados como parte dos estudos de estratégias militares.  Ele também aprimorou os cenários 
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como ferramenta para uso comercial e também pesquisou novos métodos de avaliação para 

prováveis avanços tecnológicos (SCHWARTZ, 2006).  

Kahn fundou o Hudson Institute em meados dos anos 1960, e popularizou suas 

ideias com a publicação, em 1967, de The Year 2000, o introduziu a palavra cenários na 

prospectiva. Ele se tornou o maior futurólogo ou visionário da América, prevendo que o 

crescimento e a prosperidade seriam inevitáveis (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). 

No início da década de 70, os cenários atingiram uma nova dimensão com o 

trabalho do francês Pierre Wack, que era um planejador nos escritórios de Londres da Royal 

Dutch/Shell, num novo departamento chamado Grupo de Planejamento. Ele e um grupo de 

planejadores estratégicos começaram a desenvolver e a colocar em prática a análise de cenários 

futuros. Portanto, Wack, juntamente com Edward Newland, desenvolveram o sistema de 

planejamento de cenários da Shell.  Eles estavam procurando eventos que pudessem afetar o 

preço do petróleo, que se mantinha aproximadamente o mesmo desde a Segunda Guerra 

Mundial (SCHWARTZ, 2006; WACK, 1985).   

O autor mostra que houve muitas dificuldades para implantar essa nova 

ferramenta, devido à necessidade de mudar os pensamentos dos gerentes, executivos (WACK 

1985).   

Wack desenvolveu a metodologia, a partir dos conceitos da École Française de 

Prospective. Ele não tinha o objetivo de prever o futuro, mas a meta de liberação dos insights 

das pessoas. Os cenários exploratórios tinham como objetivo “ampliar a compreensão dos 

sistemas, identificar os elementos predeterminados e descobrir as conexões entre as várias 

forças e eventos que conduziam esse sistema”, o que levaria, consequentemente, a uma melhor 

tomada de decisão (MARCIAL; GRUMBACH, 2002, p. 30). 

Os resultados obtidos, através da nova maneira de ver o futuro, tornaram a 

empresa Royal Dutch Shell mundialmente conhecida, pelo pioneirismo na utilização de 

cenários, e resultaram na sua valorização da técnica. A empresa aplicou a abordagem de 

cenários dentro de um contexto de negócios, desenvolvendo uma série de processos que 

permitiram à empresa pensar mais criativamente sobre o futuro, testando as premissas de 

gerenciamento (DUINKER; LORNE, 2007; MORITZ, 2004). 

Vários outros estudos foram sendo desenvolvidos, como na França, onde a 

metodologia de cenários foi aplicada pela primeira vez num estudo de prospectiva geográfica, 

realizado pelo Datar em 1970, denominada Une image de la France em l’année 2000. Desde 

então, este método foi adaptado a muitos setores (indústria, agricultura, demografia, emprego 
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em particular) e aplicado em diferentes níveis geográficos (países, regiões, mundo) (GODET, 

2007). 

Na mesma época, nos Estados Unidos, pesquisadores americanos como Gordon, 

Helmer ou Dalkey desenvolveram vários métodos relativamente formais de construção de 

cenários, a maioria deles baseada em consultas especializadas como: o Método Delphi e a 

Matriz de Impactos Cruzados (GODET, 2007). 

Nos anos 80, houve vários fatos marcantes como: em 1985, Porter, por influência 

de Peter Schwartz, analisou os cenários sob a perspectiva econômica, adaptando a metodologia 

utilizada pela Royal Dutch Shell a uma realidade mais negocial. Posteriormente, em 1987, 

Michel Godet publicou Cenários e a administração estratégica, disponibilizando para a 

sociedade a metodologia francesa de prospectiva (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). 

E em 1988, com o surgimento da empresa de prospectiva criada por Peter 

Schwartz e Pierre Wack, denominada Global Business Network (GBN), deu-se o início à 

popularização do emprego dos cenários, como instrumento de planejamento estratégico para as 

empresas anglo-saxônicas, e, a partir dos anos 90, houve a divulgação e a expansão a nível 

global (MORITZ; PEREIRA, 2005).   

No Brasil, segundo Buarque (2003), a técnica de prospecção de cenários começa 

a ser utilizada na segunda metade da década de oitenta pelas empresas estatais. As primeiras 

empresas a utilizarem tal prática foram o BNDES, a Eletrobrás, a Petrobrás e a Eletronorte que 

operam em segmentos de longo período de maturação, e, portanto, precisam tomar decisões de 

longo prazo. As empresas Eletrobrás (Eletrobrás, 1987) e Petrobras (Petrobrás, 1989) são duas 

empresas que lideram as iniciativas para a elaboração de cenários e antecipação de futuro sobre 

comportamento de mercado e demanda de energia e de combustíveis.  

No final dos anos 1980 e início dos anos 90, foram feitos outros estudos 

prospectivos no Brasil e o autor relata as iniciativas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), em 1989, da Finep entre outros. A iniciativa do CNPq foi um 

destaque entre os cenários tecnológicos com um enfoque temático, e com o objetivo de apoiar 

a definição de prioridades de C&T do Brasil. O mesmo ocorreu com o trabalho da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep), de prospecção de cenários do contexto socioeconômico, como 

instrumento para o planejamento estratégico da empresa (BUARQUE, 2003; OLIVEIRA; 

FORTE, 2010).  

Em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio do governo lançou 

um programa de estudos prospectivos, que ficou conhecido como “Brasil 2020”, que foi o 
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pontapé inicial para que, atualmente, se estimule os pesquisadores brasileiros a renovados 

exercícios de prospecção (OLIVEIRA; FORTE, 2010). 

Moritz e Pereira (2005, p. 17) demonstram que, em 1996, iniciaram-se alguns 

estudos de prospecção, coordenados pela antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da 

Presidência da República, gerando como resultados, no ano de 1997, um estudo denominado 

“Cenários Extrapolatórios do Brasil em 2020” e, em 1998, um outro denominado “Os Cenários 

desejados para o Brasil”.  

Posteriormente, foi criado o Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE), órgão 

vinculado à Casa Civil da Presidência da República, que desenvolveu o projeto “Brasil em três 

tempos: 2007, 2015 e 2022” (MORITZ; NUNER; PEREIRA, 2008).  

Além disso, existiu a Declaração do Milênio e seus Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015 (PNUD, 2019) comprovando a 

capacidade do país alcançar avanços significativos em médio prazo, e são estabelecidas para 

cada país signatário no contexto da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Atualmente, estamos diante do desafio da “Agenda 2030”, que é composto pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conhecidos também como Objetivos 

Globais, com foco em ações contra a pobreza, proteção do planeta, e para garantir que todas as 

pessoas tenham paz e prosperidade. Eles foram construídos decorrentes do sucesso dos 

Objetivos do Milênio, e são compostos por 17 objetivos e 169 metas para serem alcançadas até 

2030 no âmbito internacional (NAÇÕES UNIDAS, 2019, online). 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) são os seguintes, de acordo 

com as Nações Unidas - Brasil (2017): 

 

Objetivo 1.     Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2.  Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável. 

Objetivo 3.  Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades. 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5.  Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas  

Objetivo 6.  Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos 

Objetivo 7.  Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 

à energia, para todos. 

Objetivo 8.  Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

Objetivo 9.  Construir infraestruturas resistentes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

Objetivo 10.   Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles 
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

Objetivo 12.  Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos. 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos 

marinhos, para o desenvolvimento sustentável. 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e estancar a perda 

de biodiversidade. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Objetivo 17.  Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

Os países têm a responsabilidade acompanhar e revisar - em nível nacional, 

regional e global – os progressos feitos para a implementação dos Objetivos e metas nos 

próximos 15 anos (NAÇÕES UNIDAS, 2019, online).  

Para os autores Moritz e Pereira (2005), podemos destacar como desbravadores 

e divulgadores sobre a técnica de cenários prospectivos os acadêmicos e pesquisadores: Rattner, 

Grumbach, Marcial, Araújo, Bethlem, Porto, Nascimento e Buarque, entre outros.  

Os estudos prospectivos, portanto, através da elaboração de cenários futuros, 

poderão contribuir de forma bem eficaz no processo de implantação e efetivação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentavel (ODS). Com a sua utilização, os atores responsáveis pelo 

planejamento estratégico das empresas, bem como do governo, poderão reduzir as incertezas e 

orientar os decisores estratégicos sobre como construir o melhor futuro possível, levando em 

consideração os ODS. E, aquele país ou gestor que conseguir antecipar as tendências e agir 

proativamente, terá muito mais chances de alcançar o sucesso, no caso, cumprir as metas dos 

ODS. 

 

 

3.2 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS – CONCEITOS 

 

 

A análise prospectiva não é uma previsão ou perspectiva a longo prazo, não é 

uma profecia bíblica, e não visa prever o futuro. A prospectiva oferece uma abordagem que nos 

ajuda a construir o futuro (JOUVENEL, 2000).  

A primeira pessoa a usar a palavra prospectiva foi o filósofo e pedagogo francês 

Gaston Berger, nos anos 50, e foi através de sua obra “A Atitude Prospectiva”, de 1957, 
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estipulando como prever futuro desejável para o mundo. Ele propôs o uso da palavra 

prospectiva para mostrar a necessidade da atitude orientada para o futuro (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2006, p. 27): 

 

A atitude prospectiva significava olhar longe, preocupar-se com o longo prazo; olhar 

amplamente, tomando cuidado com as interações; olhar a fundo até encontrar os 

fatores e tendências que são realmente importantes; arriscar, porque as visões de 

horizontes distantes podem fazer mudar nossos planos de longo prazo; e levar em 

conta o gênero humano, grande agente capaz de modificar o futuro. 

 

Essa afirmação, de acordo com os autores, retrata que a prospectiva se baseia na 

capacidade de se olhar amplamente, tomando cuidado com as interações, se olhar longe, 

preocupando-se com o longo prazo e, principalmente, levando-se em conta o gênero humano, 

o agente capaz de modificar o futuro.  

Scandiffio (2005) trata também que é um modo de focar e concentrar-se no 

futuro, imaginando-o totalmente novo ao invés de deduzi-lo a partir do presente. 

Além disso, Berger (1964 apud JOUVENEL, 2000, p. 38) afirma sobre a 

prospectiva dizendo: "Considere o futuro não como algo já decidido, algo revelado pouco a 

pouco, mas sim como algo a ser criado".  

Berger lançou a palavra prospectiva, porque a palavra previsão estava 

saturada/impregnada do sentido de profecia e ele pretendia separar os conceitos de previsão e 

de prospectiva (MARCIAL; COSTA, 2001). 

Muitas vezes, os estudos prospectivos, são confundidos com predição, previsão 

ou projeção, mas eles são bastante distintos. A abordagem prospectiva distingue-se do conceito 

de previsão, pois esta considera o futuro à imagem do passado, enquanto a prospectiva 

considera o futuro diferente do passado, em que os cenários e os problemas mudam com muita 

rapidez. Ela representa uma ação no presente à luz dos futuros possíveis (BODINI, 2001).  

O autor complementa que os estudos prospectivos não têm como finalidade 

prever o futuro, ou seja, não determina uma realidade futura, mas estudar as diversas 

possibilidades de futuros plausíveis, existentes a partir da visão do presente, na busca de maior 

eficácia, dando as organizações condições para fazerem escolhas melhores, que permitam 

construírem futuros desejados e evitarem os indesejados (BODINI, 2001). 

Dentro da visão prospectiva, encontram-se diversas definições de cenários que 

diferem na forma e na amplitude, mas respeitam aos fundamentos básicos da prospectiva, de 

que os futuros são múltiplos e incertos, e não devem ser adotados como uma linha única e 

predeterminada (MARCIAL; COSTA, 2001; BODINI, 2001). 
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 Há muitos anos, os pesquisadores e os profissionais de diversas disciplinas vêm 

usando cenários de diversas maneiras, através de planejamento de longo alcance, para tomar 

decisões estratégicas e usam também como meio de examinar a interação entre questões 

econômicas, sociais e tecnológicas.  O conceito de cenário entrou em pesquisa, por meio de 

jogos militares e estratégicos, mas encontrou sua origem nos estudos teatrais (JARKE; BUI; 

CARROLL, 1998). 

Portanto, o termo cenário tem muitos significados variando desde o local onde 

ocorre a ação de um filme, uma peça, um romance, como um palco, teatro, roteiros de filmes e 

até combinações estatísticas de incertezas. Ele deriva do termo teatral grego “cenario”, que 

quer dizer o roteiro de uma peça de teatro (MORITZ; PEREIRA, 2005). Em seu sentido mais 

amplo, o pensamento de cenário é tão antigo quanto contar histórias prospectivas 

(SCHOEMAKER, 1993). 

Godet (1999, p. 18) relata que “um cenário não é uma realidade futura, mas uma 

maneira de prever o futuro, lançando luz sobre o presente em termos de todos os futuros 

possíveis e desejáveis”, e o autor complementa, “é um conjunto formado pela descrição de uma 

situação futura dos eventos, possibilitando avançar da origem da situação para a situação futura” 

(GODET, 2007, p. 111).  

Os autores Marcial e Grumbach (2006) relatam que essa definição formulada 

por Godet, é a mais abrangente e acadêmica até então encontrada na literatura. Segundo os 

mesmos autores, esses cenários apenas terão utilidade e serão confiáveis, quando atenderem a 

cinco pré-requisitos: relevância; importância; coerência; plausibilidade; e transparência. E para 

isso, será necessário fazer perguntas corretas, formular as hipóteses de forma clara, conferir 

coerência aos eventos e a probabilidade de possíveis combinações. Essas ações é que irão 

garantir as chaves para o futuro. 

Schwartz (2006, p. 15) diz que “cenários são histórias sobre a forma que o 

mundo pode assumir amanhã, histórias capazes de nos ajudar a reconhecer as mudanças de 

nosso ambiente e a nos adaptar a elas”. Ou seja, cenários são ferramentas que ajudam a adotar 

uma visão de longo prazo num mundo de grande incerteza, e a ordenar as percepções de uma 

pessoa em ambientes futuros em que as decisões podem ser tomadas. Eles não dizem a respeito 

a predizer o futuro, e sim a perceber futuros possíveis no presente. 

Para o autor, os cenários são como estórias do futuro que irão auxiliar os gestores 

a terem visões a longo prazo, ajudando nas decisões a serem tomadas, além disso, capazes de 

ajudar a reconhecer as mudanças de nosso ambiente e a nos adaptarmos a elas. 
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Além disso, o autor complementa que os cenários são como uma “plataforma 

para conversações estratégicas que levam à aprendizagem organizacional contínua a respeito 

de decisões-chave e prioridades” (SCHWARTZ, 2000, p. 13). 

Corroborando a ideia, Shoemaker e Van der Heidjen (1992, p. 41) comentam 

que:  

Cenários são ferramentas para melhorar o processo de tomada de decisão num 

contexto de possíveis ambientes futuros, eles não devem ser tratados como previsões 

capazes de influenciar o futuro, mas também não são histórias de ficção científica 

preparadas apenas para estimular a imaginação.  
 

Os cenários, portanto, têm como prioridade, como foco, as informações e 

assuntos voltados para os processos de tomada de decisões.  

Porter (1992 apud MARCIAL; GRUMBACH, 2005, p. 44) define os cenários 

prospectivos, como sendo: 

 
[...] uma visão internamente consistente da estrutura futura de uma indústria. Baseia- 

se em um conjunto de suposições plausíveis sobre as incertezas importantes que 

poderiam influenciar a estrutura industrial, considerando as implicações para a criação 

e a sustentação da vantagem competitiva. O conjunto completo de cenários, e não o 

mais provável é então utilizado para projetar uma estratégia competitiva. 

 

O autor enfatiza os cenários no setor industrial, argumentando que eles são como 

uma ferramenta de abordagem explícita das incertezas no planejamento da indústria.  E eles são 

usados para compreender as estratégias competitivas. 

Hax e Majluf (1996 apud OLIVEIRA; FORTE, 2010, p. 5) afirmam que os 

cenários são como instrumentos, para entender e antecipar tendências do ambiente. Os autores 

recomendam que se construam mais de um cenário, ou seja, cenários alternativos como uma 

forma de análise do cenário mais provável.  

Contribuindo com a ideia, Rattner (1979 apud POLACINSKI, 2011, p. 76) 

observa que  

a construção de cenários visa a um procedimento sistemático para detectar as 

tendências prováveis da evolução, em uma sequência de intervalos temporais, bem 

como procura identificar os limites da tensão social nos quais as forças sociais 

poderiam alterar essas tendências. As respectivas atitudes envolvem juízos sobre que 

estruturas e parâmetros são importantes, e que objetivos e metas inspiram e motivam 

essas forças sociais.  
 

Chemark, Lynham e Ruona (2001, p. 7) dizem que “os cenários não estão 

preocupados em tornar o futuro “certo”, mas sim em desafiar os atuais paradigmas de 

pensamento e transmitir uma série de histórias nas quais a atenção é direcionada para aspectos 

que seriam negligenciados”.  
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Conforme os autores, os cenários irão facilitar a demonstração de assuntos e 

aspectos que estavam negligenciados, auxiliando os tomadores de decisão. 

Oliveira e Forte (2010) acrescentam que os cenários, no ambiente de negócios, 

vão permitir a exploração de padrões de negociações diferentes, baseados na procura criativa. 

Assim, compete aos gestores tomadores de decisões, a tarefa de pensar no futuro e identificar 

os aspectos sociais, econômicos, ambientais, científicos e tecnológicos, no sentido do que 

poderia ser feito e que não foi realizado.  

De acordo com Gabilliet (1999 apud GODET, 2007, p. 111) "o cenário é de 

ponta a ponta trabalho da imaginação”, ou seja, os gestores devem usar o lado criativo, da 

imaginação, para esta procura de informações importantes e necessárias para descrever os 

cenários futuros. A imaginação é um critério essencial do início ao fim do processo. 

Além disso, os cenários têm como finalidade reconhecer as forças que podem 

direcionar o futuro, auxiliando os gerentes a compreender a dinâmica dos negócios, 

possibilitando o reconhecimento de novas possibilidades, avaliando e compreendendo as 

opções estratégicas de longo prazo, permitindo que os gestores tenham uma melhor 

compreensão das vulnerabilidades das organizações e possibilita um melhor posicionamento 

estratégico (ROCHA; OLIVEIRA, 2006). 

Shoemaker e Van der Heidjen (1992) complementam a ideia, dizendo que os 

cenários vão ajudar os gestores, estimulando a pensar juntos, de maneira sistemática e 

disciplinada, e como resultado desse processo, obterão profissionais capazes de identificar as 

mudanças ao invés de ignorá-las. Além disso, em assuntos globais que são mais complexos são 

necessários profissionais multidisciplinares, para construir cenários integrados. 

Durance e Godet (2010) abordam que os cenários não são um fim em si mesmos, 

mas que o propósito dos cenários consiste em auxiliar no processo de tomada de decisão, ao 

esclarecer as consequências das estratégias atuais.  

Conforme Schwartz (2006, p. 41) narra, para Pierre Wack, os “cenários lidam 

com dois mundos: o mundo dos fatos e o mundo das percepções. Seu propósito é reunir e 

transformar informação de significância estratégica em novas percepções”. E o autor 

complementa que a finalidade dos cenários não é a ação, mas sim a compreensão do sistema, 

oferecendo uma visão, a partir de elementos predeterminados e conexões entre as várias forças 

e eventos de condução do sistema. Essas forças, denominadas “forças motrizes”, são os fatores 

chaves na determinação de histórias e contextos que fazem parte da formação dos cenários, 

podendo ser predeterminadas, em que de antemão, já se saber o que irá ocorrer com elas. Além 
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disso, existem as incertezas críticas que são elementos de mudança que poderão agir de modo 

imprevisível, influenciando o futuro. 

Autores como Boaventura e Fishmann (2007), Almeida e Maricato (2015), 

Scandiffio (2005) e Costa et al (2007), descrevem que os cenários não são predições ou 

estratégias, não é sinônimo de adivinhação, nem de profecia. São um conjunto de premissas e 

hipóteses, são quadros em que se exploram os diferentes resultados, descrições de um percurso, 

de trajetórias para possíveis futuros que são influenciados por eventos presentes. Para os 

autores, os cenários são elaborados, de forma a destacar os riscos e oportunidades inerentes à 

estratégia, auxiliando os administradores no processo de planejamento estratégico, podendo 

responder à pergunta: o que pode acontecer e como as pessoas podem reagir para enfrentar 

certos eventos.   

Complementando a ideia, Pereira e Moritz (2006) dizem que o cenário é uma 

ferramenta que, ao ser inserida, nas organizações, irá ajudar a criar bases estratégicas que vão 

facilitar e agilizar a busca das metas futuras na organização. É uma ferramenta que também 

ajuda a ordenar a percepção sobre ambientes futuros alternativos, nos quais as consequências 

das decisões de hoje se desenrolarão. 

Portanto, de acordo com as definições apresentadas pelos autores, pode-se dizer 

que os cenários são ferramentas fundamentais, para auxiliar no processo de gestão, favorecendo 

a obtenção de informações importantes, que possibilitarão uma melhor tomada de decisão. E 

eles tratam da descrição de um futuro possível, imaginável ou desejável, sendo o futuro incerto 

e múltiplo. 

 

 

3.2.1 Objetivos dos cenários 

 

 

Marcial e Grumbach (2005) explicam que os estudos de prospecção de cenários 

não têm como objetivo prever o futuro e, mas sim estudar as inúmeras possibilidades de futuros 

plausíveis existentes e preparar as organizações, para enfrentar qualquer uma delas. 

Para Schwartz (2006, p. 11),  

 

[...] o objetivo dos cenários não é escolher um futuro preferido e esperar que ele 

aconteça (ou mesmo trabalhar para criá-lo – embora existam determinadas situações 

nas quais agir para criar um futuro melhor é uma função útil dos cenários). Tampouco 

o objetivo é encontrar o futuro mais provável e apostar nele ou adaptar a organização 
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a ele. Em vez disso, o objetivo é tomar decisões estratégicas que sejam plausíveis para 

todos os futuros possíveis. Não importa qual futuro aconteça, você tem maior chance 

de estar pronto para ele e influenciá-lo, se pensou seriamente sobre cenários. 

 

O autor diz que o real objetivo dos cenários nas organizações, portanto, é tomar 

decisões plausíveis para todos os possíveis futuros, independentemente de qual futuro poderá 

acontecer.  

Complementando a ideia, Godet (2000) argumenta que o objetivo é identificar 

as tendências que possuem forte peso para influenciar a organização, além de demonstrar os 

“germes de ruptura”, relativos ao contexto geral e concorrencial da organização.  

Portanto, dentre os objetivos dos cenários, destaca-se o ato de estimular o 

pensamento sobre possíveis ocorrências, oportunidades e riscos e cursos de ação, pois os 

cenários não são apenas artefatos abstratos, mas uma maneira de representar as realidades. Eles 

são usados como meio de examinar a interação entre questões econômicas, sociais e 

tecnológicas (JARKE; BUI; CARROLL, 1998). 

Os cenários vêm nos auxiliar nos processos de tomada de decisão, através da 

demonstração de possíveis dados futuros da realidade. 

 

 

3.2.2 Composição dos cenários 

 

 

Quanto ao conteúdo e composição de um cenário, os autores Marcial e Costa 

(2001) consideram que o sistema em que a organização atua deve vir em primeiro lugar. Esse 

sistema é composto pelo objetivo de cenarização, horizonte temporal e lugar. 

O sistema é visto como totalidade organizada por elementos e fenômenos 

interligados e interdependentes, que podem formar subsistemas (sistemas menores) daquele que 

está sendo considerado no cenário (MARCIAL, 1999). 

O horizonte de tempo do cenário refere-se ao período de tempo em que será 

coberto pelo estudo de cenarização. Pode variar em função da dinâmica e evolução do sistema 

estudado; porém, em média, deve ser de dez anos (MARCIAL; COSTA, 2001).  

Segundo os autores, o horizonte temporal recomendável para os cenários não 

deve ser menor que cinco anos. Esse limite é devido ao objetivo principal dos cenários que é 

auxiliar na definição das estratégias da empresa, o que necessita de uma abordagem de longo 

prazo.  
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Para Jouvenel (2000), o cenário é composto por três elementos:  

 

(a) a base, nada mais do que a representação que criamos da realidade atual e da 

dinâmica do sistema que estamos estudando;  

(b) os caminhos criados ao olhar para o sistema de acordo com uma escala de tempo, 

com o conhecimento de que à medida que avançamos, as questões que enfrentamos 

implicarão necessariamente mais hipóteses (o que é esse processo). Especificando 

condições cada vez, usando dedução, nós construímos as árvores de futuros possíveis, 

descendentes potenciais do presente;  

c) as últimas imagens são obtidas em diferentes períodos e, de acordo para a linha do 

horizonte do estudo, o resultado dos caminhos ou rotas mencionados até agora 

(JOUVENEL, 2000, p. 46 – tradução da pesquisadora). 

 

Para Marcial e Grumbach (2005, p. 47), a prospecção de um cenário completo 

geralmente contém seis características ou componentes principais:  

 o título age como a referência do cenário, e deve condensar a essência da 

história escrita, dando a ideia da lógica dos cenários, e de fácil memorização;  

 a filosofia vai sintetizar o movimento ou a direção fundamental do sistema 

considerado, constituindo a idéia-força do cenário;  

 as variáveis representam aspectos ou elementos importantes do contexto 

considerado, tendo em vista o objetivo do cenário;  

 os atores são indivíduos, grupos, decisores, organizações ou associações de 

classe que influenciam ou recebem influência significativa do contexto 

considerado no cenário;  

 a cena é uma visão da situação escolhida em um determinado instante de 

tempo, que descreve como estão dispostos ou relacionados entre si os atores 

e as variáveis naquele instante; e  

 a trajetória, é o caminho a ser seguido pelo sistema no horizonte de tempo 

considerado. Ela vai descrever o movimento desse sistema desde a cena 

inicial até a cena final, podendo ser, inclusive, irregular. 

 

Conforme Porto (1988 apud SANTIAGO, 2011), a preocupação fundamental de 

um cenário é evidenciar as estruturas de um sistema num determinado período de tempo, a 

dimensão das variáveis neste período, a posição relativa de cada uma destas variáveis, frente as 

outras e quais os atores intervenientes e como é a interação deles. 

O cenário, portanto, deve ter uma base ou uma estrutura, um período de tempo 

determinado, seus atores e o caminho a ser trilhado ou trajetória.  
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3.2.3 Características e classificação dos cenários  

 

 

Os cenários apresentam diversas características, sendo que, dentre as mais 

importantes temos: visão plural do futuro; ênfase no aspecto qualitativo; e capacidade de quebra 

de modelos mentais (MARCIAL; GRUMBACH, 2002).  

Godet (1988 apud SANTIAGO, 2011) acrescenta: ter relações entre as variáveis 

e os atores como estruturas dinâmicas; ter uma visão pluralista do futuro; concepção do futuro 

como uma motivação básica das ações e decisões atuais do presente; adotar modelos 

conceituais, métodos qualitativos e quantitativos e com visão probabilística; e, por último, 

considerar os atores envolvidos. 

Outro aspecto importante é o fato de não poderem ser requisitados por meio 

externos. Para serem efetivos devem ser elaboradas dentro da própria organização (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005).  

Para Schwartz (2000), os cenários caracterizam-se por ser tanto plausíveis 

quanto surpreendentes. Eles devem ser capazes de quebrar velhos estereótipos, e o processo de 

elaboração deve ser o mais participativo possível. 

Marcial e Grumbach (2005) qualificam os cenários por sua natureza ou 

probabilidade e os classificam como cenários normativos ou exploratórios. Os normativos são 

aqueles que configuram os futuros desejados, demonstrando o compromisso de um ou mais 

atores com a consecução de determinados objetivos. Os exploratórios se caracterizam por 

futuros possíveis ou prováveis do sistema considerado e ou contexto, mediante a simulação e o 

desenvolvimento de certas condições iniciais.  

Os cenários, conforme Godet e Roubelat (1996, p. 8), distinguem-se em 

possíveis, realizáveis e desejáveis. Os cenários possíveis são todos aqueles que a mente humana 

puder imaginar, já os cenários realizáveis são todos aqueles passíveis de ocorrer e tendo em 

conta os condicionantes futuros. E por último, os desejáveis, que se encontram em qualquer 

parte do possível, mas nem todos são necessariamente realizáveis.  

Esses cenários conforme sua natureza ou probabilidade, podem ser denominados 

de "referência", "baseado em tendência", "contrastado" ou "normativo” (GODET; 

ROUBELAT, 1996). 

O cenário de tendência, seja provável ou não, é, em princípio, aquilo que 

corresponde à extrapolação das tendências, em todos os momentos em que a escolha é 
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necessária deve ser realizada (GODET, 2007). Os cenários desejáveis são encontrados em 

determinados locais dentro da zona possível, e nem todos são necessariamente realizáveis 

(GODET; ROUBELAT, 1996). 

Um cenário contrastante é a exploração de um tema deliberadamente extremo. 

Ele é definido como um caminho muito improvável, e este é precisamente a sua natureza, em 

geral muito contrastada, o que o torna improvável (GODET, 2007). 

Portanto, podemos elaborar uma tipologia de cenários que distinguem cenários 

de tendência e cenários contrastantes, cenários exploratórios e cenários normativos (GODET, 

2007). 

Os cenários podem ser exploratórios e desejados, partem das tendências do 

passado e do presente, fazendo desdobramentos destas tendências na busca de futuros mais 

prováveis (GODET, 1999). 

Os cenários antecipatórios ou normativos buscam identificar os futuros 

desejados para os objetivos do objeto de estudo. São construídos com base em visões 

alternativas do futuro. A ideia é se antecipar construindo o melhor futuro possível, dentro da 

realidade e das tendências identificadas, e ao mesmo tempo, evitar futuros indesejáveis 

(GODET, 1999). 

Esses cenários exploratórios ou antecipatórios podem, também, indicar uma 

tendência ou serem contrastados, dependendo se levam em conta as transformações mais 

prováveis ou as extremas (GODET; ROUBELAT, 1996). 

Além disso, Durance e Godet (2010) fazem uma distinção entre os dois cenários 

principais: exploratório e normativo. Os exploratórios estão focados com as tendências 

passadas e atuais e levam a futuros prováveis. Já os normativos são desenvolvidos, a partir de 

imagens do futuro podendo ser desejáveis ou não, e são oriundas na forma projetiva.  

Para Scandiffio (2005), estes cenários normativos ou prospectivos podem ser 

desenvolvidos com foco em duas vertentes: nos aspectos qualitativos e nos quantitativos. Os 

cenários qualitativos enfatizam o aspecto descritivo, narrativas, exploram as relações humanas, 

incorporando as suas motivações, e raramente se baseiam em dados numéricos. Já os cenários 

quantitativos são baseados em modelos matemáticos, econométricos, computacionais, sendo 

mais precisos e consistentes, ou seja, a base são dados numéricos que auxiliam nos estudos de 

tendências do presente, passado e futuro. 

Börjeson et al. (2006) desenvolveram uma tipologia que tem como objetivo 

destacar o modo como os cenários são usados. A tipologia baseia-se nas três principais 

perguntas que, segundo eles, alguém poderia fazer sobre o futuro: “O que acontecerá?”, “O que 
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pode acontecer?” e “Como se pode alcançar um objetivo específico?”. Cada uma destas três 

perguntas compõe tipos distintos de cenários, os quais apresentam dois subtipos cada e são eles: 

os cenários preditivos; e os cenários hipotéticos, conforme Quadro 3. 

Stollenwerk (1998) apresenta outro tipo de classificação, de acordo com a 

aplicação. Ela classifica os cenários como: globais, focalizados ou de projetos. Os cenários 

globais são desenvolvidos com o objetivo de definir estratégias globais. Eles enfocam, em seu 

conteúdo, questões políticas, macroeconômicas, sociais e tecnológicas tanto a nível nacional 

quanto mundial. Os cenários focalizados definem estratégias setoriais ou regionais, levando em 

consideração a concorrência, as tendências de preço e os riscos de investimento e tecnológico. 

E os cenários de projeto são desenvolvidos para tomadas de decisão referentes a investimentos 

que envolvam grande incerteza ou que exijam longo prazo de maturação.  

De acordo com estas classificações e características dos cenários, o presente 

trabalho utilizou-se dos cenários exploratórios e que se caracterizam por futuros possíveis ou 

prováveis do contexto, mediante a simulação e o desenvolvimento de certas condições iniciais; 

e quanto à natureza ou probabilidade, são baseados em tendências que correspondem a 

extrapolação das tendências.  
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Quadro 3: Classificação de cenários baseado em BÖRJESON et al 

TIPO OBJETIVOS PERGUNTA 

 

 

 

 

EXPLORATÓRIO 

 Explorar situações ou suposições que são consideradas como possíveis em 

diversas perspectivas. 

 Úteis no caso de questões estratégicas; e são elaborados para as análises em 

longo prazo. 

 Podem distinguir em cenários internos e cenários externos: 

 Externos analisam as consequências de fatores externos sobre o 

ambiente, permitindo a formulação de estratégias e políticas frente a diversas situações. 

 Internos analisam as possíveis consequências de decisões estratégicas 

específicas, permitindo a avaliação do impacto dessas decisões em relação ao resultado 

esperado. 

 

 

 

O que pode acontecer? 

 

 

NORMATIVO 

 Têm algumas metas definidas, de modo que se busca elencar as atividades 

necessárias para alcançar tais metas no prazo estipulado. 

 Consistem em dois tipos diferentes: de preservação; e de transformação. 

 Preservadores: propósito otimizar a relação custo benefício no modo 

como as metas são alcançadas. 

 Transformadores são adequados quando os ajustes marginais da 

situação atual não são suficientes, fazendo com que, para alcançar o objetivo, seja 

necessária quebra de tendências. 

 Cenários de preservação: Como o 

alvo pode ser alcançado, por ajustes na situação 

atual?  

 Cenários de transformação: Como o 

alvo pode ser alcançado, quando a estrutura 

predominante bloqueia as mudanças 

necessárias? 

 

PREDITIVO 

 Predizer o que vai acontecer no futuro 

 Fundamentam-se na extrapolação de dados históricos. 

 facilitar o planejamento e a adaptação diante de situações esperadas, para 

lidarem com desafios previsíveis 

“O que acontecerá se as suposições prováveis 

ocorrerem?” 

 

HIPOTÉTICOS 

 Um grupo de previsões na qual as suposições prováveis foram deliberadamente 

determinadas  

 investigam o que acontecerá na condição de alguns eventos futuros próximos e 

específicos 

O que acontecerá na hipótese de que um ou 

mais destes eventos se realizem? 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora, baseado em BÖRJESON et al, (2006). 
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3.2.4 Número de cenários 

 

 

O futuro nos mostra infinitas possibilidades de acontecimentos, tornando-se 

improdutivo tentar explorar todas essas possibilidades, não existindo, portanto, nenhuma 

determinação quanto ao número de cenários que devem ser elaborados (CASTRO, 2007).  

Para Marcial e Grumbach (2002), ainda não foi determinado o número de 

cenários a serem desenvolvidos, mas alguns autores, como Geus, Schwartz e Heidjen afirmam 

que cenários em demasia podem confundir os administradores. Argumentam que mais do que 

quatro cenários, pode tornar a análise complexa demais, ao ponto de os administradores não 

conseguirem acompanhar todos os desdobramentos dos cenários em suas mentes. 

Conforme Schoemaker (1991), no planejamento de uma empresa, costuma-se 

utilizar vários cenários para caracterizar o intervalo no qual o futuro irá evoluir. Existem casos 

em que dois cenários são suficientes; já em outros momentos, três ou quatro cenários podem 

ser necessários, dependendo do número de questões examinadas (ou seja, dimensionalidade do 

espaço de resultados).  

Para Schwartz (2006), o desenvolvimento dos cenários não é um de cada vez, 

mas são desenvolvidos dois ou três futuros potenciais que permitem tratar uma série de 

possibilidades e apresentar respostas em cada um deles. Ele sugere que não se deve produzir 

três cenários, para evitar a tentação de se identificar o intermediário como o mais provável e 

tratá-lo como uma previsão.   

Para Geus (1997), um número desequilibrado pode provocar ao gerente uma 

infelicidade na rota de fuga, no sentido de tender a ignorar as implicações dos cenários e 

escolher o cenário do meio ou o futuro contemporizador, já que são vistos como alternativas 

aos extremos.  

Simpson (1992 apud CASTRO, 2007, p. 26) “argumenta que quando o processo 

de cenarização gera mais de quatro cenários, pode significar que a empresa considerou questões 

que não são cruciais para sua atuação. Por outro lado, se forem gerados somente dois cenários, 

é provável que tenha tido uma visão simplista”. 

Complementado, os autores Amer, Daim e Jetter (2013) dizem que é difícil 

gerenciar um grande número de cenários, principalmente quando for acima de cinco cenários, 

uma vez que o custo de elaboração e avaliação dos cenários serão muito alto e não justificáveis.  

Os autores Mietzner e Reger (2005) afirmam que apenas um número limitado de 

cenários pode ser desenvolvido em detalhes, caso contrário o processo se dissipa. Eles 
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questionam como pode ser desenvolvida uma abordagem que produzirá um número gerenciável 

de cenários, de uma maneira lógica, que melhor capte a dinâmica da situação e comunique 

efetivamente os problemas centrais. 

De acordo com Wilson (1998 apud MIETZNER; REGER 2005, p. 233), a regra 

para decisão do número de cenários não deve ser menor que dois, e não mais que quatro. O 

autor sugere cinco critérios para selecionar cenários: 

 

 Plausibilidade: os cenários selecionados devem ser capazes de acontecer. 

 Diferenciação: elas devem ser estruturalmente diferentes e não simples variações 

do mesmo tema. 

 Consistência: a combinação de lógicas em um cenário deve garantir que não haja 

inconsistência interna que prejudique sua credibilidade. 

 Utilidade de tomada de decisão: cada cenário deve contribuir com insights 

específicos para o futuro que ajudem a tomar a decisão identificada na etapa um. 

 Desafio: os cenários devem desafiar a sabedoria convencional da organização 

sobre o futuro. (trad. pela pesquisadora) 

 

De acordo com esses critérios, há seguramente, uma melhor seleção dos cenários 

nas organizações. 

Pillkahn (2008 apud AMER; DAIM; JETTER, 2013, p. 33) sugere que combinar 

múltiplos métodos e princípios básicos vai garantir a geração de cenários mais robustos. O autor 

nos mostra o número de cenários desenvolvidos e suas implicações no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Avaliação do número de cenários em um projeto 

No. de cenários Implicações 

1 

 

Será o cenário mais provável, embora seja conveniente para a formulação de estratégias, mas 

um cenário não produzirá opções futuras ou futuras alternativas. 

2 Dois cenários são geralmente baseados em duas situações extremas (cenários otimistas e 

pessimistas) que são difíceis de lidar no contexto da avaliação, 

3  Recomendado por muitos pesquisadores, mas há o risco de se concentrar no cenário 

intermediário (mais provável). 

4  Possível e boa relação custo-benefício. 

5  Possível 

Mais de 5 

possíveis 

Possível, mas o custo de elaboração e avaliação de grande número de cenários será muito 

alto e não justificável. 

Fonte: Pillkahn (2008 apud AMER; DAIM; JETTER  2013, p. 33). 

 

Marcial e Grumbach (2005) observam, que para definir o número de cenários, 

esse processo de escolha deve ser baseado no perfil da empresa e nos objetivos a serem 
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alcançados, tendo como foco a exploração dos futuros possíveis e a análise de seus impactos na 

empresa.  

Contribuindo com a ideia, os autores Amer, Daim e Jetter (2013) dizem que o 

número de cenários depende, significativamente, de quantas incertezas do ambiente futuro são 

consideradas e são as suas combinações plausíveis que permitem criar os cenários. 

Portanto, o número mais apropriado é aquele que facilita no processo de 

definição das estratégias da empresa (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

 

 

3.3 PLANEJAMENTO DOS CENÁRIOS 

 

 

O mundo, atualmente, está cada vez mais dinâmico e interligado nas áreas 

econômicas, tecnológicas e políticas, e pensar sobre o futuro das nações tornou-se um desafio. 

Portanto, diante dessas dificuldades, é preciso promover o ato de planejar, levando em 

consideração os futuros possíveis, para escolher um bom caminho, aproveitar as oportunidades 

e prevenir contra escolhas erradas (WRIGHT; SILVA; SPERS, 2010). Com isso, o 

planejamento de cenários é cada vez mais utilizado como instrumento para testar e melhorar o 

desempenho das organizações em ambientes dinâmicos (LOURENÇO JUNIOR; OLIVEIRA; 

KILIMNIK, 2010). 

A empresa Royal Dutch Shell foi a primeira empresa no mundo a utilizar 

planejamentos por cenários, com o propósito de gerar “memórias do futuro” (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005). Isso se deu por conta do preço do petróleo, na década de 70, quando 

surgiram indícios de alterações nos preços, levando os planejadores da Shell, entre eles Pierre 

Wack e Kees van der Heijden, a se dedicarem à pesquisa dos eventuais fatores determinantes e 

seu possível impacto sobre o futuro da empresa, dando origem ao conceito de “Planejamento 

de Cenários”, que se tornou fundamental no mundo atual dos negócios. Eles tinham o 

planejamento de cenários como meta principal à liberação do insight das pessoas (MORITZ; 

PEREIRA, 2005). 

Existem várias definições a respeito do planejamento de cenários. Ringland 

(1998) definiu o planejamento de cenários como “aquela parte do planejamento estratégico que 

se refere às ferramentas e tecnologias para gerenciar as incertezas do futuro”. Pode-se dizer que 

é um conjunto de processos para melhorar a qualidade dos palpites e também para decidir quais 

são as implicações e quando jogar. 



57 

 

Marcial (1999) comenta que o planejamento baseado em cenários deve ser visto 

pela empresa como uma ferramenta, que irá auxiliar a antecipar os futuros possíveis, construir 

memórias desses futuros e preparar-se para eles, e não como um ato de diminuir a incerteza por 

meio de previsões, como normalmente ocorre.  

Segundo Moritz, Nuner e Pereira (2008) e Ringland (1998), é uma importante 

ferramenta de gestão para melhorar a qualidade da tomada de decisão e a compreensão de suas 

implicações para a estratégia competitiva das organizações. Não é um fim em si mesmo.  

Peter Schwartz (2000, p. 41) argumenta dizendo:  

 

O planejamento de cenários, baseado na sua peculiar característica, implica escolher, 

hoje, dentre várias opções, com total compreensão dos possíveis resultados. Poderia 

ser definido como uma ferramenta para ordenar as diferentes percepções do futuro no 

qual essas opções produzirão efeitos, embora esteja mais próximo de uma forma 

disciplinada de pensar do que de uma metodologia técnica ou fórmula quantitativa 

específica. E, acima de tudo, trata-se de uma desculpa para aprender. 

 

O planejamento é definido como uma ferramenta que irá auxiliar nas diferentes 

percepções de futuro, de modo disciplinar. 

Complementando a ideia de disciplina, Schoemaker (1995, p. 25) diz que o 

planejamento de cenários é “um método disciplinado para se imaginar possíveis futuros que as 

empresas apliquem a uma grande variedade de problemas”. E que o planejamento vai 

simplificar o grande número de dados, transformando em um número limitado de dados 

possíveis. E cada cenário irá contar uma história de como vários elementos que podem interagir 

em determinadas condições.  

Souza e Takahashi (2012) dizem que o planejamento de cenários é um processo 

flexível e instigante, capaz de desafiar modelos mentais e estimular uma equipe a agregar 

valores competitivos a uma organização. Permite antecipar eventos inesperados, 

descontinuidades e oportunidades, de modo a ter uma visão de futuro resiliente a um contexto 

incerto e turbulento.  

Complementando, a autora Moritz (2004) comenta que o planejamento deve ser 

surpreendente e ter a capacidade de romper com estereótipos, e ser elaborado da forma mais 

participativa possível, pois, sem isso, estará fadado ao fracasso. 

Mason (1994, p. 7 apud COSTA et al 2007, p. 2) acrescenta, dizendo que o 

planejamento baseado em cenários deve ser iniciado pelos gestores pelo que pode ocorrer ou 

ser e não pelo que aconteceu. Ele vai permitir aos gestores quebrar regras dos próprios negócios, 

alterando os estereótipos, tradições, ideias enraizadas e crenças. Como uma intervenção de 



58 

 

mudança, tem o potencial de afetar a vida de todos os funcionários em todos os sistemas de 

negócios (CHEMARK; LYNHAM; RUONA, 2001). 

Ainda contribuindo com a ideia de quebrar regras e estereótipos, Schoemaker 

(1995) diz que é preciso de coragem intelectual, para revelar evidências que não se ajustam aos 

nossos mapas conceituais atuais, principalmente quando ameaçam a nossa própria existência. 

Mas essas oportunidades só podem ser percebidas se você as procurar ativamente.  

É necessário determinar o quanto a participação no planejamento de cenários 

pode impactar os membros da empresa e o processo de tomada de decisão, uma vez que eles 

estão diretamente relacionados aos resultados do negócio. Pode-se dizer que os impactos de 

curto e longo prazo não são totalmente compreendidos. Além disso, o planejamento de cenários 

como intervenção de mudança também tem o potencial de afetar a vida de todos os funcionários 

em todos os sistemas de negócios (CHEMARK; LYNHAM; RUONA, 2001). 

Devido à falta ou pouca experiência, o planejamento de cenários é insignificante 

para muitas organizações, e a intensidade do envolvimento, a atenção aos detalhes e o escopo 

da metodologia tornaram-no uma atividade na qual somente as empresas mais seguras 

financeiramente podem participar. Pouco se sabe sobre os efeitos, tanto a curto como a longo 

prazo, do planejamento de cenários, e como esses efeitos afetam as capacidades dos líderes 

empresariais (CHEMARK; LYNHAM; RUONA, 2001).  

O planejamento baseado em cenários é um olhar para frente, de forma criativa e 

aberta, em busca de padrões que podem emergir e que devem levar a um processo de 

aprendizagem sobre o futuro (WRIGHT; SPERS, 2006). 

O estudioso Schoemaker (1995) afirma que o planejamento com cenários 

contribui para evitar dois erros comuns na tomada de decisão: subestimar ou superestimar o 

ritmo e o impacto de mudanças, permitindo que um meio termo entre os dois sejam mapeados. 

O planejamento de cenários aborda isso, dividindo o conhecimento em duas áreas: coisas em 

que acreditamos que sabemos algo; e elementos que consideramos incertos ou mesmo 

incognoscíveis (DUINKER; GREIG, 2007). Ou seja, aquilo que acreditamos saber sobre o 

futuro (tendências pesadas) e os acontecimentos que consideramos incertos ou quase 

inatingíveis no horizonte de tempo especificado (eventos incertos). 

Existe uma tendência de muitos indivíduos e organizações subestimarem as 

taxas de mudanças, apesar de vivermos uma época de mudanças aceleradas; e há casos de 

grupos de "futurólogos" e entusiastas tecnológicos que tendem a superestimar a velocidade e a 

abrangência de mudanças em assuntos tais como: medicina, inteligência artificial, energia e 

viagens espaciais (WRIGHT; SPERS, 2006). 
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Alguns autores complementam que o processo de elaborar cenários envolve a 

busca qualificada de informações, ou seja, eles recorrem a uma gama de disciplinas como 

economia, psicologia, politica, antropologia, demografia, entre outras. Mas, em geral, o 

processo é praticado tanto de maneira restrita, procurando os fatos necessários para um cenário 

específico, quanto ampla - para promover o aprendizado, para que as questões mais 

significativas sejam abordadas (MARCIAL, 1999; MORITZ, 2004). 

O objetivo do planejamento por cenários não é prever o futuro, mas estudar as 

diversas possibilidades de futuros plausíveis existentes, auxiliando na eliminação das 

descrenças em todos os futuros, permitindo pensar na possibilidade de que qualquer um destes 

cenários poderão se tornar-se realidade. Prepara as organizações para enfrentar o ambiente 

competitivo, ou criar condições para que modifiquem suas probabilidades de sobrevivência, ou 

até mesmo minimizar seu potencial de crise. Com isso, os planejadores de cenários evitam 

predições únicas e prospectam com técnicas e modelos inovadores, visando um futuro melhor 

e mais adequado as organizações (MARCIAL; GRUMBACH, 2005; MORITZ; PEREIRA, 

2005).  

Para Schoemaker (1991, p. 549) poderão se beneficiar do planejamento de 

cenários, as organizações que apresentam e lidam com as condições seguintes:  

 

 a incerteza é alta em relação à capacidade dos gerentes de prever ou ajustar; 

 muitas surpresas caras ocorreram no passado; 

 a empresa não percebe ou gera novas oportunidades.  

 a qualidade do pensamento estratégico é baixa (isto é, muito rotinizada ou 

burocrática); 

 a indústria experimentou uma mudança significativa ou está prestes a; 

 a empresa quer uma linguagem e estrutura comuns, sem sufocar a diversidade; 

 existem fortes diferenças de opinião, com múltiplas opiniões tendo mérito; e 

 seus concorrentes estão usando planejamento de cenário (tradução da 

pesquisadora). 

 

As condições serão supridas pelo planejamento através das diversas maneiras 

que ele pode contribuir para as organizações, de acordo com Kees van der Heijden (1996):   

 criando uma estrutura nos eventos / padrões no ambiente; 

 identificando a incerteza irredutível. Isso é feito através da criação de um 

processo de conversação dialética em que diversas visões são confrontadas 

entre si; 

 exploração do conhecimento disponível nos membros individuais da 

organização. Isso traz perspectivas externas. 
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 colocando tudo isso em uma forma adequada para considerações estratégicas 

corporativas. 

Portanto, planejar através de cenários significa buscar e elaborar estratégias que 

irão definir a vida da organização no amanhã e, para isso, existem diversas metodologias no 

mercado, que irão contribuir para que os tomadores de decisões consigam analisar e reduzir as 

incertezas. 

No presente trabalho, planejar através de cenários corresponde a buscar/ levantar 

informações futuras para elaborar cenários possíveis, ou seja, para que possa criar/desenvolver 

estratégias plausíveis para lidar com as incertezas dentro da organização. 

 

 

3.4 ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS  

 

 

O processo de construir e usar cenários é muito colaborativo e é sinônimo de 

pensamento amplo e livre sobre um problema. Na construção de cenários, ao invés de fazer 

uma análise mais profunda e estendida do futuro, é dada uma ênfase maior na síntese das ideias 

favoritas. E para essa etapa de síntese é necessário a presença de pessoas bem informadas, 

curiosas de explorar novas ideias (KATO, 2005). 

Um gestor, por exemplo, precisará primeiramente ampliar sua área de atuação, 

através de descobertas, pesquisas, investigações e estudos do mercado, seja busca do mercado 

nacional ou mercado global e até para se defender da concorrência. Além disso, deve pensar 

além do planejamento, é preciso pensar no futuro antes de planejar, para que as ações sejam 

efetivadas a partir de treinamento e não de providencias ou planos de contingência 

(MAGALHÃES, 2012). 

Para Schwartz (2006), a elaboração dos cenários ocorre após uma completa 

pesquisa preliminar, que vai permitir a identificação das forças motrizes, dos elementos 

predeterminados e as incertezas – críticas, que são o ponto de partida para a sua construção.  As 

forças motrizes, segundo o autor, são os fatores externos a organização analisada, como é uma 

legislação em relação a uma empresa. Algumas forças motrizes que geram alguns desafios para 

os pesquisadores identificarem, mas existem outras que são mais óbvias e explicitas.  

Corroborando com a ideia, os cenaristas devem considerar o conjunto de forças 

que atuam sobre o sistema em estudo. Essas considerações das forças devem extrapolar o 

passado e ir para o futuro, adotando uma abordagem pluralista, balizada por forças restritivas e 
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forças propulsoras que atuam sobre as variáveis dos sistemas (WRIGHT; SILVA; SPERS, 

2010). 

Para Godet (2000), o processo de elaboração é composto de três passos 

essenciais: a identificação das variáveis-chave, ou seja, o objetivo da análise estrutural; colocar 

as questões-chave para o futuro; reduzir o número de incertezas sobre as questões-chave; e 

definir os mais prováveis para a envolvente. 

O autor complementa, dizendo que o processo de transformar a ideia prospectiva 

em ação estratégica depende da apropriação dos atores e do uso de ferramentas.  Essas 

ferramentas que passam da apropriação intelectual e afetiva e se tornam uma ação eficaz, são 

chamadas de “Triângulo Grego”, que é composto por três componentes (Figura 2). 

 

Figura 2: O triângulo grego  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godet, 2000, p. 17. 

 

Os componentes do triângulo grego são: “Logos” (o pensamento, a 

racionalidade, o discurso), “Epithumia” (o desejo, com todos os seus aspectos nobres e menos 

nobres), “Erga” (as ações, as realizações). A transmissão das mensagens se dá pelas cores 

primárias sendo o azul da razão fria, associado ao amarelo das sensações quentes, produz o 

verde da ação viva. 
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3.5 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

 

Diversas técnicas podem ser utilizadas, para realçar o pensamento estratégico 

por meio da elaboração de uma visão de futuro, mas, para Schoemaker (1993), somente a 

análise de múltiplos cenários é a ferramenta mais indicada, para examinar as incertezas e 

expandir o pensamento das pessoas, uma vez que ela promove a comunicação interna na 

empresa e trata de questões estratégicas.  

De acordo com Buarque (2003, p. 50), “os estudos de cenários recorrem a um 

conjunto de técnicas e processos de sistematização e organização das informações e hipóteses. 

Existe um grande e diversificado conjunto de técnicas que serve para realizar os diversos 

estágios do processo de construção de cenários”. 

Para os autores Souza e Takahashi (2012), diversos métodos foram 

desenvolvidos para criar cenários, variando de simplista a complexo, qualitativo a quantitativo. 

Podemos citar por exemplo: a) o brainstorming; b) os workshops; c) a análise SWOT; d) a árvore 

de competências; e) a análise estrutural; f) a análise de jogos de atores; g) a análise morfológica; 

h) o método Delphi; i) a análise de impacto de tendências; j) a análise de impacto cruzado e k) 

os mapas tecnológicos, entre outros  

Marcial e Grumbach (2005) comentam que podem dividir as técnicas em três 

grupos: a) de ajuda a criatividade; b) de avaliação; e c) de análise de multicritérios.  

Segundo os autores, essas técnicas auxiliam na construção de cenários 

prospectivos e são utilizadas de modo combinado, em conjunto nas organizações, propiciando 

para a empresa diversas vantagens.  

No ambiente moderno da prospecção, as técnicas qualitativas, apresentam um 

maior destaque, por demonstrarem o potencial criativo das pessoas, do que as quantitativas 

(MORITZ, 2004). 

No entanto, conforme o autor e a abordagem considerados, essas ferramentas 

poderão ser aplicadas com objetivos diferentes durante a elaboração dos cenários.  

Schoemaker (1991) argumenta que é difícil dizer quando uma empresa deve 

utilizar um método de cenários, mas existem condições nas quais o método se mostra favorável, 

conforme o Quadro a seguir (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Condições favoráveis à aplicação da análise de cenários 

1- Alto grau de incerteza 

2- Muitas surpresas onerosas aconteceram no passado 

3- Um número insuficiente de novas oportunidades são percebidas e geradas 

4- A qualidade do pensamento estratégico é baixa 

5- O setor sofreu mudanças significativas ou está para sofrê-las 

6- Uma linguagem uniforme é buscada pela empresa 

7- Existem fortes diferenças de opinião, cada qual com seus méritos 

8- Seu concorrente está usando planejamento de cenários 

Fonte: Schoemaker, 1991, p. 550 (tradução da pesquisadora). 

 

O método mais apropriado para se aplicar pode variar em função do segmento a 

que pertence a empresa, do momento que a organização estiver vivenciando e do seu estágio 

em termos de planejamento estratégico, que pode variar entre a fase de iniciação até a 

maturidade (MELO, 2006). 

Para Godet (2000), a escolha do método deve ser feita em função dos problemas, 

das limitações de tempo e com a preocupação de obter e comunicar resultados. Os instrumentos 

devem ser suficientemente simples para poderem ser apropriados pelos utilizadores e 

destinatários. 

Huss e Honton (1987) distinguem três métodos. O SRI Internacional que é uma 

empresa de consultoria que prestou serviço nessa área para o grupo Shell - tem como foco uma 

perspectiva lógica e intuitiva, sem levar em consideração algoritmo matemático. O de Impacto 

de Tendências, do The Future Group, é baseado em séries temporais e modelos econométricos- 

ele sugere a utilização de dados qualitativos na elaboração de cenários e a visão de futuro é 

múltipla e incerta. E o terceiro, a Análise de Impactos Cruzados. Foi desenvolvido com o 

objetivo de suprir as deficiências dos métodos tradicionais de previsão.  

Para Godet e Roubelat (1996), o termo “método de cenários” somente se aplica 

a uma abordagem que incluísse algumas etapas específicas inter-relacionadas como: análise de 

sistemas; retrospectiva; identificação das variáveis, seu comportamento e relações; estratégias 

dos atores; e elaboração de cenários múltiplos.  

Segundo Godet (2007), não há um único método de construção de cenários, mas 

vários métodos, e, para construir cenários e definir estratégias futuras, é necessário usar 

ferramentas simples, a fim de que os resultados possam ser assimilados pelos usuários.  
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Os modelos são nada mais que uma simplificação da realidade. Sem eles, 

contudo, não seria possível checar a congruência do discurso sobre os cenários possíveis. 

(OLIVEIRA; FORTE, 2010). 

Portanto, no estudo de cenários prospectivos, pode-se observar a existência de 

diversas metodologias. As principais são as apresentadas por Michel Godet; Schwartz e a 

Global Business Network (GBN); Michael Porter e os cenários industriais; e Raul Grumbach. 

Essas metodologias procuram destacar e analisar o macro-ambiente, a organização, o indivíduo 

e suas visões de futuro (MORITZ; NUNER; PEREIRA, 2008). 

Descreve-se a seguir, as etapas de alguns métodos para elaboração de cenários 

múltiplos encontrados na literatura especializada. Apesar da existência de outros métodos, 

optamos apenas pelos métodos que abordam a construção de cenários prospectivos. Vão diferir 

no que diz respeito aos passos utilizados, não a filosofia, e todas seguem os princípios descritos 

pela prospectiva.  

Para realizar a pesquisa do trabalho, utilizou-se do Método de Delphi, Método 

de Impactos Cruzados e o Metodo de Blaining Reinig.  

 

 

3.5.1 Método de cenários por Michel Godet (la prospective) 

 

 

A metodologia de Godet contempla a escola Francesa da prospectiva: “La 

Prospective”, e é bastante conhecido mundialmente como a Análise Prospectiva (COSTA et al, 

2007). 

Ela que foi desenvolvida na década de setenta por iniciativa do DATAR 

(GODET, 2007). Essa abordagem usa a lógica do modelo de cenários desenvolvidos pela 

DATAR em conjunto com as ferramentas criadas nos anos cinquenta e sessenta nos EUA de 

Impacto Cruzado e Análise de Impactos Tendenciais (GODET, 2007; RAELE, 2010).  Nos 

anos oitenta, este método aperfeiçoou-se no Conservatorie National des Arts et Métries, em 

Paris, com o apoio de instituições, as empresas do setor energético: a EDF, a Elf e o Ministério 

da Defesa (GODET; ROUBELAT, 1996).  

Segundo Godet (1993 apud RAELE, 2010, p. 24), a ideia central desse método 

é desenvolver futuros completamente diferentes do passado, visto que os problemas sofrem 

mudanças constantemente e de maneira muito rápida, de modo que a velocidade é, às vezes, 
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maior que o alcance da capacidade de solucioná-los. E considera o futuro como algo 

indeterminado. 

O autor descreve o seu trabalho sobre cenário, afirmando que o estudo e a 

aplicação devem ser feitos de maneira simples, a fim de que os resultados possam ser 

assimilados facilmente pela organização e sua estrutura funcional (SANTIAGO, 2011). 

Godet (1999) pretende, através da construção do método de cenários, fornecer 

ferramentas simples e racionais que possam ser apropriadas, pelos usuários e pelos clientes que 

buscam os produtos do estudo e as soluções dos problemas. E, assim, permitindo estimular a 

imaginação, reduzir inconsistências, criar uma linguagem comum, estruturar o pensamento 

coletivo e possibilitar a apropriação pelos tomadores de decisão, favorecendo principalmente 

para que se façam as perguntas certas. Essa apropriação, para o autor, é necessária para 

conseguir que a antecipação incentiva à ação. 

Essa abordagem em perspectiva apresenta inúmeras contribuições, entre elas 

pode-se mencionar: estimula o pensamento estratégico e a comunicação dentro das empresas; 

melhora a flexibilidade interna em face das respostas as questões ambientais de incerteza; 

proporciona melhor preparo para possíveis rupturas; e reorienta as escolhas de acordo com o 

contexto futuro em que as consequências podem ser inseridas (GODET; ROUBELAT, 1996). 

Godet (2006) argumenta que os principais objetivos da construção de cenários 

são identificar, revelar e estudar as variáveis-chave do ambiente, determinar os agentes 

fundamentais desse ambiente, descrever sob a forma de cenários o sistema estudado e formular 

estratégias, a partir de tais cenários. 

Dos anos 80 até o presente momento, o método de elaboração de cenários 

exploratórios, descritos por Godet (2000), sofreu várias modificações, e em sua última versão 

compõe-se basicamente de nove etapas:  

1. analisar o problema em questão e delimitar o sistema estudado, ou seja, situar 

a análise prospectiva no seu contexto sócio-organizacional; 

2. elaborar o diagnóstico completo da empresa; 

3. identificar as principais variáveis-chave da empresa e da sua envolvente, com 

o auxílio da análise estrutural; 

4. realizar a dinâmica retrospectiva da empresa envolvendo a sua evolução 

passada, as suas forças e fraquezas; 

5. construir os cenários ambientais;  

6. identificar os cenários; 

7. efetuar a avaliação das estratégias;  
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8. selecionar as estratégias - é crucial porque significa passar do pensamento 

para a tomada de decisão; e 

9. executar o plano de ação, ou seja, o plano de monitoramento da estratégia. 

 

Essa metodologia não ocorre de modo totalmente linear, podendo ocorrer vários 

ciclos de feedback, em alguns casos, da etapa 7 a etapa 2. Para Godet (2000 apud SANTIAGO, 

2011, p. 55), é possível pular algumas etapas, com restrições, pois a metodologia segue um 

princípio modular, em que cada etapa tem vida própria e podem ser utilizadas independentes 

uma da outra (Figura 3).  

 

Figura 3: Método de Cenários de Michel Godet 

 
Fonte: Godet, 2000, p. 40. 

 

Godet (2000) reconhece como um dos principais limites de sua metodologia é o 

tempo, pois são necessários, para o cumprimento de todo o método, em média de 12 a 18 meses, 

dos quais, pelo menos a metade deste tempo, destina-se à construção da base que consiste em 
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delimitar o sistema e seu ambiente, em determinar as variáveis essenciais e em analisar a 

estratégia dos atores.  

A implementação do plano de ação e os resultados do monitoramento estratégico 

podem levar, em certos casos, os participantes a reconsiderar a dinâmica da empresa em seu 

ambiente (GODET, 1999). 

A metodologia elabora cenários que servirão de ferramentas para tomada de 

decisão das estratégicas. Além disso, visa apenas reduzir a incerteza e fazer com que se tomem 

decisões rumo a um futuro desejado. 

 

 

3.5.2 Método de Peter Schwartz – Global Business Network (GBN) 

 

 

Em 1988, Peter Schwartz, juntamente com Pierre Wack, fundaram a Global 

Business Network (GBN), empresa norte-americana voltada para formulação de cenários 

prospectivos. Schwartz era ex-funcionário da Royal Dutch Shell, onde trabalhava com 

planejamento estratégico baseado na construção de cenários (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005).  

Nesta fase, iniciou-se a popularização do emprego dos cenários, como 

instrumento de gestão estratégica para empresas anglo saxônicas, mas sua divulgação e 

expansão em todo o mundo organizacional, ocorreu a partir da década de 1990 (MORITZ, 

NUNER; PEREIRA, 2008).  

Peter Schwartz, presidente da Global Business Network, é pioneiro no campo do 

desenvolvimento de cenários. O método desenvolvido pela GBN é também denominado de 

Lógica Intuitiva - GBN, e se diferencia do modelo desenvolvido pelo SRI International por 

considerar os “modelos mentais” dos tomadores de decisão (AULICINO, 2002). 

Peter Schwartz (2006) corrobora, dizendo que a metodologia para elaborar os 

cenários prospectivos, deve focar antes de tudo, nos modelos mentais dos gestores, nas suas 

visões de mundo e suas percepções, sendo, portanto, um instrumento não de previsão de futuro, 

mas de percepção de futuro. O propósito é transformar informações com foco estratégico, em 

novas concepções que gerem novas ideias (SANTIAGO, 2011). 

Para Schwartz, as questões do futuro por serem muito complexas e imprecisas 

necessitam da linguagem da história e dos mitos, pois traz um impacto psicológico que falta na 

linguagem tradicional, em que utilizam gráficos e tabelas. Por isso, o autor comenta que uma 
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das essências da metodologia é a ênfase na utilização da linguagem histórica como ferramenta 

de conscientização sobre possibilidades de futuros. Ela é mais eficaz para explicar os porquês, 

transmitir significados aos fatos. 

Portanto, neste modelo, o planejamento de cenários implica escolher dentre 

várias opções com total compreensão dos possíveis resultados. O modelo poderia ser definido 

como uma ferramenta que organiza as diferentes percepções do futuro no qual essas opções 

produzirão efeitos, embora esteja mais próximo de uma forma disciplinada de pensar do que 

uma metodologia técnica ou fórmula (KATO, 2005).  

A metodologia para a elaboração de cenários prospectivos compõe-se 

basicamente de oito etapas, de acordo com Peter Schwartz, (2006) (Figura 4): 

1. identificar a questão ou decisão central; 

2. identificar as forças-chave no ambiente local (fatores-chave); 

3. identificar as forças motrizes (macroambiente) - listar as forças principais 

que influenciam os fatores-chave; 

4. hierarquizar por importância e incerteza; 

5. selecionar e definir a lógica dos cenários e dos vetores, em torno dos quais 

haverá mudança; 

6. incorporar os cenários; 

7. indicar as consequências dessa análise para a questão ou decisão central; e 

8. selecionar os indicadores iniciais. 
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Figura 4: Etapas do Método de Schwartz 

 
Fonte: MORITZ; NUNER; PEREIRA, 2008. 

 

Para Mietzner e Reger (2005), o processo de cenário de Peter Schwartz começa 

com a questão crítica. E, a partir dessa questão, é que fatores-chave determinarão o sucesso ou 

o fracasso da questão crítica. As forças motrizes são classificadas por importância e incerteza: 

mais importantes e mais incertas. As lógicas do cenário são selecionadas e a matriz do cenário 

é criada. O próximo passo, portanto, é detalhar os cenários, referindo-se aos fatores-chave, e a 

sugestão de eventos plausíveis que possam criar esse estado deve ser feita. E, por fim, o último 

passo é descobrir o que pode servir de forma útil para orientar indicadores ou indicadores que 

estão caminhando para um ou outro desses cenários. 

Em todas as etapas, são levados em consideração os “modelos mentais” dos 

dirigentes – visão de mundo, preocupações e incertezas. Para Schwartz (2006), é importante 

também conhecer os “modelos mentais” dos membros dos grupos responsáveis pela elaboração 

dos cenários, pois estes tendem a impedir a realização das perguntas adequadas ao 

esclarecimento de questões estratégicas, o que é fundamental para se chegar à melhor decisão. 
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Portanto, “somente depois do mapeamento dos ‘modelos mentais’ é que se deve partir para a 

análise dos modelos dos dirigentes” (MARCIAL; GRUMBACH, 2005). 

Schwartz (2006) menciona recomendações sobre as elaborações de cenários que 

devem tomar cuidadas e são elas: 

1. na execução de três cenários, o do meio (intermediário) é passível de ser o 

mais provável, e na verdade não é necessariamente o mais provável e evitar 

um número grande de cenários;  

2. evitar atribuir probabilidades e a tendência de considerar apenas o cenário 

mais provável;  

3. ao nomear os cenários, o nome deve transmitir a lógica do cenário;  

4. a escolha do grupo de desenvolvimento de cenários deve observar: a) apoio 

e participação dos níveis mais elevados, b) um amplo espectro de funções e 

divisões deve estar representado no grupo que vai desenvolver os cenários, 

e  c) procure pessoas criativas; e  

5. somente poderá dizer que tem bons cenários se forem plausíveis e 

surpreendentes e deve ser intensamente participativa a sua elaboração. 

 

Esse método apresenta algumas vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, 

temos: a simplicidade e a transparência, flexibilidade, ênfase na identificação e esclarecimento 

dos problemas e alto grau de prioridade do produto final. Tratando das desvantagens temos: o 

fato de não ser aceito por alguns tipos de culturas organizacionais, por não aceitarem diferentes 

opiniões; além disso, o choque das culturas requerendo que a organização esteja preparada e de 

acordo com as mudanças; e o custo em termos de tempo dos executivos e esforço e criatividade 

dos envolvidos (AULICINO, 2002). 

Um dos principais objetivos desse método é integrar com o planejamento 

estratégico, através da influência dos tomadores de decisão com seus modelos mentais, mas é 

um processo difícil e demorado (AULICINO, 2002).  

O Método de Schwartz tem como propósito interagir com os tomadores de 

decisão da organização, uma vez que são eles que desenvolvem o planejamento estratégico.  
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3.5.3 Método de cenários descrito por Michael Porter 

 

 

O método proposto por Porter tem como característica a estratégia competitiva, 

e a indústria como unidade para análise de cenários. A indústria é rodeada por inúmeras 

incertezas sejam elas de aspectos: macroeconômicas, políticas, tecnológicas, entre outras, e as 

mesmas não são examinadas de forma individualizada ou interdependente, mas são percebidas 

quando produzida pela concorrência (PILATTI; VLASTUIN, 2005). 

Porter (1996, p.1 apud CARVALHO et al, 2011, p. 3) complementa, dizendo 

que “[..] o cenário é baseado em um conjunto de suposições plausíveis sobre as incertezas 

importantes que, de alguma forma, poderia influenciar um setor setorial”. Do ponto de vista de 

Porter, o setor ou a indústria é a unidade ideal para analisar cenários, uma vez que as incertezas 

presentes em nível macroeconômico, político, tecnológico são analisadas em busca de 

implicações para a concorrência. 

O método de cenários de Porter, portanto, tem como foco a indústria e como 

objetivo a elaboração de cenários industriais. Para o autor, os cenários prospectivos são a 

melhor ferramenta para ser utilizada por uma empresa no momento em que tem que escolher 

sua estratégia competitiva em relação ao futuro, uma vez que temos um ambiente de grandes 

incertezas (MORITZ, 2004).  

Para Porter (1992 apud MORITZ, 2004), todo ramo industrial é regido por cinco 

forças (Figura 5):  

1. a entrada de novos concorrentes no mercado; 

2. as ameaças de produtos substitutos; 

3. o poder de negociação dos compradores; 

4. o poder de negociação dos fornecedores; e,  

5. a rivalidade entre os concorrentes.  
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Figura 5: As cinco forças de Porter  

 
Fonte: Porter (1996 apud CARVALHO et al, 2011, p. 5). 

 

Essas forças representam a base para o processo de definição das estratégias 

competitivas da empresa. As incertezas associadas a qualquer uma das cinco forças 

competitivas integram a base conceitual para a construção de cenários industriais (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2006). 

Esse método é composto por oito etapas, nas quais as variáveis tanto 

mercadológicas como as macroambientais são analisadas de forma equilibrada e integrada, 

explicando o comportamento da concorrência. O método descrito por Porter (1992, apud 

MARCIAL; GRUMBACH, 2006, p. 86) compreende as seguintes fases (Figura 6): 

 

1. propósito do estudo; 

2. estudo histórico e da situação atual; 

3. identificar as incertezas críticas; 

4. comportamento futuro das variáveis; 

5. analisar os cenários e consistência 

6. concorrência; 

7. elaborar as histórias de cenários; 

8. elaborar as estratégias competitivas. 
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Figura 6: Método de cenário descrito por Porter 

 
Fonte: Marcial; Grumbach, 2006, p. 86. 

 

Porter (1992 apud MARCIAL; GRUMBACH, 2006, p. 88) afirma que é 

importante desenvolver, pelo menos, um cenário em torno de suposições que contemplam as 

convicções da gerência, pois isso, gerará credibilidade no processo de construção de cenários. 

Após o desenvolvimento dos diversos cenários, estes serão utilizados para 

elaboração da estratégia competitiva da empresa, no processo de tomada de decisões, ou seja, 

nesta etapa, os gerentes terão oportunidade de vislumbrar a empresa nos possíveis contextos e 

definir quais as manobras que ela deverá fazer para criar seu próprio futuro (MARCIAL, 1999). 

Este método, portanto, tem como característica participar do processo de 

elaboração de estratégias competitivas no ambiente empresarial, facilitando para os gestores 

tomarem decisões futuras.  

 

 

3.5.4 Método desenvolvido por Raul Grumbach 

 

 

O método de cenários Grumbach foi desenvolvido em 1996, pelo brasileiro Raul 

Grumbach, após alguns anos de estudos sobre Cenários Prospectivos na Espanha - aliado às 

ideias de outros autores como Igor Ansoff, Michael Porter e Michel Godet e o conjunto de 

experiências em prestação de consultorias a empresas públicas e privadas no Brasil 

(GRUMBACH, 2010).  
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Para o autor Franco (2007 apud CARNEIRO et al, 2011, p. 4), afirma que Raul 

Grumbach está entre os pioneiros do emprego de métodos de construção de cenários no Brasil. 

O estudioso percebeu, durante os estudos na Espanha, que a maioria dos métodos partiam da 

matriz SWOT (força, fraqueza, oportunidade e ameaça), para estabelecer determinadas 

estratégias e para ele isso não era suficiente, que é era necessário estabelecer cenários futuros 

(CARNEIRO et al, 2011). 

Desenvolveu-se, inicialmente, como uma ferramenta para geração e análise de 

Cenários Prospectivos e evoluiu para a elaboração de planejamento estratégico com visão de 

futuro. Este planejamento tem base em cenários prospectivos, passando a constituir uma 

sistemática de elaboração do Planejamento Estratégico com Visão de Futuro, baseada em 

Cenários Prospectivos (MAGALHÃES, 2012).  

Conforme Santiago (2011), o autor Grumbach adota o conceito de Gestão 

Estratégica, uma vez que é um conceito que tem uma maior abrangência do que Planejamento 

estratégico, por conta de acrescentar nele a atualização contínua dos planos, por meio do 

monitoramento do ambiente e, análises das mudanças. 

Santiago (2011) acrescenta dizendo que, o processo de construir cenários é uma 

das etapas do método. Nesta metodologia, agregam-se Cenários Prospectivos à Gestão 

Estratégica a partir de interações Estratégicas. 

O método, conforme Marcial (1999, p. 72), “é baseado nos conceitos definidos 

pela prospectiva de que existem vários futuros possíveis e de que o futuro não será, 

necessariamente, uma extrapolação do passado”.  

Algumas características podem ser destacadas referentes a esta metodologia 

como, por exemplo, a utilização do software Puma, que automatiza os procedimentos previstos 

em cada uma de suas fases, facilitando o emprego do método. E, além disso, adota uma 

abordagem sistêmica, em que a organização objeto de Estudo de Planejamento Estratégico e 

Cenários Prospectivos é tratada como um sistema aberto, que influencia e é influenciada pelo 

seu ambiente (GRUMBACH, 2010).  

A estrutura administrativa do método Grumbach é definida por Marcial e 

Grumbach (2005), mediante três agentes:  

 o Decisor Estratégico é o responsável pelas decisões da empresa (presidente, 

diretor ou gerente), ou seja, é quem toma ou encaminha a decisão final na 

organização ou quem demanda o estudo e delimita prazos juntamente com 

sua assessoria (Grupo Controle e Peritos). É quem trará as questões a serem 

examinadas;  
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 O Grupo de Controle é formado por profissionais internos da empresa, ou 

seja, grupo de pessoas ou analistas que integram a organização, representando 

as principais áreas da organização e que possuam a responsabilidade da 

condução de todo o processo. A ele é dado o encargo da análise interna, do 

diagnóstico externo e da elaboração de cenários prospectivos; e 

 os Peritos são pessoas detentoras de muito conhecimento, normalmente são 

externas à empresa, convidadas a opinar sobre determinado assunto 

específico. Estes peritos são convidados pelo Decisor Estratégico e eles 

respondem as sucessivas consultas formuladas pelo Grupo de Controle. 

 

Para atingir o objetivo final dos estudos de cenários prospectivos, ou seja, a 

definição das estratégias da organização, o autor propõe quatro fases distintas numa sequência 

lógica de atividades: 1) Identificação do Sistema; 2) Diagnóstico Estratégico (Ambiente e 

Identificação de Fatos Portadores de Futuro); 3) Visão Estratégica; e 4) Consolidação. A fase de 

Visão Estratégica, por sua vez, tem três grandes subfases: 1) Visão de Presente; 2) Visão de Futuro; 

3) Avaliação de Medidas e Gestão de Resistências. Na etapa de Visão de Futuro, utiliza a técnica 

do brainstorming, e os Métodos Delphi e dos Impactos Cruzados (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005). 

Para estas etapas, não será necessária a utilização completa do software Puma. 

(SANTIAGO, 2011, p. 99). 

A Figura 7 apresenta as etapas da metodologia:  
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Figura 7: Fases do Método descrito por Raul Grumbach  

 

Fonte: MARCIAL; GRUMBACH, 2006. 

 

Este método, de acordo com Magalhães (2012), exige diversas atitudes entre elas 

têm-se: desenvolver liderança com qualificação em todos os níveis organizacionais e a cultura 

organizacional, ter comprometimento com o aprendizado e envolve a disponibilidade de 

competências e informações estratégicas; alinhar e integrar os objetivos, as estratégias e as 

metas; compartilhar conhecimentos e recursos para o trabalho em equipe. 

Conforme Grumbach (2010), através dos estudos desse método e da participação 

da sua equipe propiciaram a criação de uma empresa a Braistorming – Assessoria de 

Planejamento e Informática. Além disso, foram criados três softwares que são respectivamente: 

PUMA – Sistema de Planejamento Estratégico e Cenários Prospectivos, LINCE – Sistema de 

Simulação e Gestão de Futuro e o JAGUAR – Sistema de Gestão Estratégica, com o objetivo 

de apoiar a consultoria especializada em modelagem de cenários prospectivos. 

O Puma está focado no planejamento estratégico, com base no cenário mais 

provável, e o Lince está focado no Cenário normativo, que corresponde ao “futuro desejado e 

plausível”, a ser construído pelos atores sociais dentro das conjunturas (SANTIAGO, 2011, p. 

97). 
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O Método Grumbach, portanto, é composto por técnicas e métodos como: 

brainstorming, o Método de Delphi, Análise de Impactos Cruzados, Teorema de Bayes, 

Simulação Monte Carlo, a Teoria dos Jogos, o Método de Gestão do Futuro – Método Lince e 

os indicadores do BSC – Balanced Scorecard (GRUMBACH, 2010).   

O autor complementa dizendo que é um método automatizado e que é acessado 

via internet, ou via WEB, versão 4.0 - em cada uma de suas fases com a utilização dos softwares 

PUMA, LINCE e JAGUAR que facilitam o emprego do mesmo. Adota ainda modelagem 

matemática e ferramentas de pesquisa operacional, que geram cenários prospectivos por 

Simulação de Monte Carlo, utilizando segundo o próprio autor do método.  

Para interpretar os cenários, sugere-se trabalhar com cinco cenários alternativos: 

o mais provável, o ideal, o exploratório otimista, o cenário tendente e o exploratório pessimista 

(FURLAN; MOROZINI, 2015). 

O cenário mais provável é aquele que apresenta uma maior probabilidade de 

ocorrência; o cenário ideal é aquele que engloba todas as ocorrências positivas, e desconsidera 

as ocorrências negativas, sob o ponto de vista do decisor, só considera acontecimentos 

favoráveis a organização. O otimista é aquele que contempla uma série de eventos considerados 

positivos, mas que não chega a ser tão bom quanto o ideal. O cenário exploratório tendente é 

aquele que corresponde à projeção dos acontecimentos passados sobre o caminho a ser 

percorrido pela organização, observando-se que, caso os peritos não identifiquem nenhuma 

ruptura de tendência, confundir-se-á com o mais provável. Por último, o cenário exploratório 

pessimista é aquele que engloba uma série de acontecimentos negativos e é considerado como 

a pior das hipóteses possíveis que venha a acontecer (FURLAN; MOROZINI, 2015; 

MARCIAL, 1999). 

Assim, para facilitar o processo de identificação de quais ações do presente terão 

mais significado no futuro, Grumbach (apud MORITZ, 2008, p. 90), sugere que sejam feitas 

simulações com alterações dos valores das probabilidades indicadas pelos peritos. Os eventos 

que obtiverem maiores alterações quando manipulados, constituem os pontos focais do 

problema, dando ao decisor melhor clareza do processo e indicando onde deverá efetivamente 

agir (MARCIAL, 1999). 

Com isso, a organização poderá tomar atitudes no presente que irão lhe permitir 

avançar em direção ao cenário mais adequado, apropriado, ou a lidar, a enfrentar as crises que 

surgirem em seu futuro. Pode-se dizer que na fase do processamento as tarefas podem ser assim 

listadas (MORITZ, 2008):  

 identificação dos fatos portadores de futuro;  
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 lista preliminar de eventos;  

 aplicação dos métodos Delphi e Impactos Cruzados para seleção dos eventos;  

 estruturação e geração dos diversos tipos de cenários a serem utilizados;  

 interpretação e hierarquização destes cenários.  

 

Por fim, a última etapa do Método de Grumbach é a das sugestões. Nesta etapa, 

do final do trabalho, os analistas buscam sintetizar o resultado de todo o encadeamento lógico 

de ideias, que permitirá a qualquer organização executar ações, no presente, visando a orientar 

a direção do cenário que lhe é mais favorável, ou enfrentar os percalços que, porventura, 

surgirem no futuro (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). 

Doro (2012) comenta que a diferença deste método com os demais está na 

aplicação do Método dos Impactos Cruzados, utilizado para analisar a relação de motricidade 

e/ou dependência de cada evento em relação aos demais. Dessa forma, é possível se levantar as 

forças motrizes do sistema, ou seja, aqueles eventos cuja ocorrência irá impactar a ocorrência 

dos demais fatos portadores de futuro. Estes eventos deverão ser objeto de especial atenção, na 

elaboração do planejamento estratégico da instituição. 

A avaliação e a interpretação das alternativas de futuro existentes ocorrem 

quando se verifica a probabilidade de ocorrência de um evento, segundo a visão dos peritos, e 

o Método dos Impactos Cruzados, em que os peritos opinarão a respeito da influência que a 

ocorrência dos eventos trará sobre a probabilidade dos demais acontecerem (BRANQUINHO, 

2017). 

Este método é complexo, uma vez que a avaliação se dá, por meio de opiniões 

dos participantes do processo, em que indicam a probabilidade de cada evento ocorrer, bem 

como a influência de cada evento sobre os demais baseados na probabilidade de vir ocorrer. A 

partir dessas opiniões ocorre a interpretação dos cenários/ resultados, é um processo longo e 

demorado.  

 

 

3.5.5 Método Delphi 

 

 

O método Delphi foi utilizado pela primeira vez, em 1948, por uma organização 

sem fins lucrativos, chamada Rand Corporation, através do lançamento de uma pesquisa 
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baseada na opinião de especialistas, chamada de Project Delphi. Este projeto é considerado o 

pontapé inicial, ou seja, o primeiro passo, para a aplicação do método Delphi em estudos de 

prospecção (LIMA; PINSKY; IKEDA, 2016).  

O projeto tinha a ideia de estimar os efeitos prováveis de um maciço ataque 

atômico aos Estados Unidos, e foi denominado desse modo, em homenagem ao Oráculo da 

cidade de Delfos, na antiga Grécia, em que predizia o futuro (CARDOSO et al, 2005; 

MARCIAL; GRUMBACH, 2005).  

Desenvolveu-se nos anos 50 e difundiu-se na década de sessenta, baseado nos 

trabalhos dos pesquisadores Olaf Helmer e Norman Dalker, da empresa norte-americana 

RAND Corporation, EUA, com a finalidade de obter consenso de especialistas sobre as 

previsões da tecnologia (CARDOSO et al, 2005; MAGALHÃES, 2012). 

É uma ferramenta frequentemente utilizada para realizar análise qualitativa que 

vai explorar as relações humanas e incorporar as motivações, valores e comportamentos do ser 

humano. Tem como princípio buscar o consenso, a melhor resposta entre opiniões de 

especialistas, no pressuposto de que o julgamento coletivo, quando organizado adequadamente, 

é melhor do que a opinião de um único indivíduo (WRIGHT; SILVA; SPERS, 2010). 

Portanto, usa, da melhor forma possível, a opinião prospectiva de especialistas 

sobre determinado assunto, buscando o consenso na previsão de acontecimentos futuros. 

O uso desta metodologia baseia-se em três fundamentos principais: o anonimato 

dos especialistas, a representatividade estatística da distribuição dos resultados e o feedback de 

respostas do grupo para reavaliação nas fases seguinte (WRIGHT; SPERS, 2006). 

A metodologia Delphi é recomendada, principalmente, quando não se possui 

quantidade suficiente de dados, ou quando não são dados fidedignos, para que se possa realizar 

a extrapolação, ou quando existem possibilidades de mudanças estruturais afetando no futuro. 

Além disso, essa metodologia, através de levantamento das informações úteis ao processo 

decisório busca explorar ideias criativas e coerentes, criar cenários futuros, avaliar o quanto é 

viável as possíveis alternativas, de modo que contribua para a resolução de problema ou para a 

desenvolver um processo decisório (BODINI, 2001). 

Em caso de não haver número suficiente de dados quantitativos, em decorrência 

de divergência nas tendências futuras, alterações no ambiente de estudo ou na impossibilidade 

de projetar com segurança uma amostra de dados, vários autores recomendam a aplicação do 

método Delphi (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

Fundamenta-se em um processo estruturado que busca e organiza tanto 

informações cognitivas de um grupo de especialistas que possuem conhecimento sobre o 
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assunto em estudo, quanto à opinião dos outros especialistas. A escolha correta de especialistas 

deve ser considerada com muita atenção para a aplicação adequada da pesquisa (BODINI, 

2001).   

Para Cardoso et al (2005), com relação ao conceito de especialista, não há 

também uma uniformidade de definições. O especialista, é aquele profundo conhecedor do 

assunto, seja por formação/especialização acadêmica, seja por experiência de atuação no ramo 

em questão. Dependendo do tema e dos objetivos da pesquisa, é até recomendável a 

participação de profissionais especialistas de diferentes formações e áreas de atuação.  

Bodini (2001) complementa que este método é aplicado em diversos contextos, 

podendo produzir informações úteis e sustentar o processo decisório, seja conduzido com papel 

e caneta, seja com modernos recursos tecnológicos. E os resultados coletados podem ser usados 

juntamente com outras técnicas ou mesmo reuniões presenciais  

O modo operacional do método Delphi é simples, pois se trata de um instrumento 

de coleta de dados interativo, que permeia um determinado número de vezes entre os peritos-

alvo da amostra. Ou seja, a primeira etapa para executar o método é o processo de seleção dos 

participantes, momento em que devem ser consideradas as diferenças culturais dos envolvidos 

(BODINI, 2001).  

Devem fazer parte do grupo de peritos da amostra pessoas que tenham profundo 

conhecimento de alguma parte da estrutura do sistema em estudo, e também algum nível de 

conhecimento das demais partes que não são de sua capacidade (MARCIAL; GRUMBACH, 

2005). 

A base do método é a elaboração de um questionário, que será submetido aos 

participantes selecionados. Eles serão interrogados individualmente, por meio de sucessivos 

questionários, sempre preservando o anonimato do respondente. Após cada aplicação do 

questionário aos peritos, as questões e as respostas são tabuladas, analisadas e apresentadas a 

eles outra vez para que tenham a oportunidade de rever suas opiniões (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005). 

Quando as respostas obtidas forem de caráter quantitativo, devem ser objeto de 

tratamento estatístico, definindo a mediana e os quartis, sendo, posteriormente, repassadas ao 

grupo juntamente com os argumentos qualitativos a eles relacionados (WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000). Se, dentro da rodada quantitativa, houver informações qualitativas, 

como justificativas de respostas por parte dos respondentes, a coordenação desta pesquisa 

precisará relacionar às projeções quantitativas aos argumentos dos respondentes 
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(MAGALHÃES, 2012). O processo se repete até que haja um nível satisfatório de 

convergência, configurando-se, dessa forma, o consenso do grupo. 

 O limite para que o questionário possa ser apresentado é de, no máximo, seis 

vezes. E em cada nova etapa, o participante tem a possibilidade de avaliar seus posicionamentos 

e de fazer novas previsões. A finalidade é se chegar a um consenso em que as respostas se 

aproximem do valor da mediana, obtendo ao final uma convergência (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2005). 

De acordo com Estes e Kuespert (1976 apud MAGALHÃES, 2012, p. 42) “o 

feedback estabelecido através das diversas rodadas permite a troca de informações entre os 

diversos participantes e em geral conduz a uma convergência rumo a uma posição de consenso”.  

Essa metodologia permite contrastar, de maneira sistemática, as ideias sobre um 

problema complexo, mesmo entre grupos de especialistas com localização geográfica distante 

(BODINI, 2001). O importante é que os peritos não tomem o conhecimento das opiniões uns 

dos outros isoladamente, apenas a opinião integrada em conjunto. 

É útil para melhorar a formulação de ideias-chave. É uma ferramenta para 

construção do conhecimento que pode ser usada para alcançar um ou mais resultados, sendo 

utilizada, para estimar o impacto e as conseqüências das decisões específicas e para examinar 

a aceitabilidade de todas as opções possíveis (BODINI, 2001).  

De acordo com Kayo e Securato (1997), é um método que vai aumentar a 

acurácia das pesquisas relacionadas à predição de eventos futuros, como também vai estimar 

os parâmetros desconhecidos. Diferente do que ocorre com outros métodos de pesquisa e 

planejamento, o objetivo deste método Delphi não é deduzir uma simples resposta ou apenas 

chegar ao consenso, mas obter respostas e opiniões de alto nível de qualidade para uma dada 

questão apresentada ao painel de especialistas. 

Marcial e Grumbach (2005) mencionam que o método de Delphi não é isento de 

problemas, apresenta um escopo de aplicação restrito, não levando em consideração a interação 

das questões; não serve para identificar as questões estratégicas, mas identificá-las e levantar 

possibilidades de ocorrência. Existe, ainda, a possiblidade de vir a ocorrer problemas ao aplicar 

o método, tais como: a formulação inadequada do problema e das perguntas; falta de realizar 

algumas perguntas, porque elas não pareciam importantes quando o estudo foi iniciado; a 

omissão de áreas do conhecimento significativas na seleção de respondentes; a possibilidade de 

engano acidental; e a falta de conhecimento das interações dos diversos fatores pelos 

especialistas. E, para que isso não ocorra, é necessário selecionar de modo criterioso os 

integrantes analistas e dos peritos. 
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A Figura 8, a seguir, mostra os passos da metodologia de Delphi. 

 

Figura 8: A metodologia do Delphi 

 
Fonte: Mariottoni; Canada, 2018, p. 126. 

 

 

Enfim, segundo Bodini (2001, p. 50), para que a técnica seja utilizada com 

eficácia, é necessária observar três requisitos fundamentais: 

 

 se o problema não se adapta ao uso de técnicas analíticas precisas, mas consegue-

se tirar proveito da formulação coletiva de julgamentos subjetivos; 

 se o problema não apresenta informações históricas, nem sobre seu 

desenvolvimento no ambiente atual e futuro; e 

 se o problema deve ser abordado a partir da exploração e avaliação de um 

número expressivo de resultados, sob diferentes óticas, ocorrendo a necessidade 

de formulação de um julgamento pelo grupo, facilitado pela técnica. 

 

De acordo com Bell (1997 apud LENA et al, 2006), a técnica foi desenvolvida 

e é usada até os dias atuais, por ser um método de baixo custo e de aplicação rápida, para obter 

as informações necessárias para a tomada de decisões. Aplica-se quando outros estudos não 

podem ser realizados e há escassez de dados, modelos inadequados e falta de tempo ou de 

recursos para fazer o estudo total. Também pode ser útil, quando a complexidade do problema 
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em jogo é muito grande para a previsão normal. Resultado disso, é uma previsão consensual ou 

julgamento. 

A técnica tem sido usada, para produzir previsões na forma de uma lista de 

possíveis ocorrências futuras, datas prováveis de suas ocorrências e suas probabilidades. O 

método Delphi contribui com informações adicionais para dados de outras fontes, como a 

análise de tendências a partir de dados objetivos ou simulação (LENA et al, 2006). 

Finalmente, é importante destacar alguns pontos, para se obter sucesso através 

do Método Delphi: elaborar uma amostra de especialistas com esmero; ter uma postura 

imparcial ao fazer a leitura das respostas; e ter qualidade dos questionários. 

Em síntese, é um método para estruturar processos de comunicação coletiva, 

permitindo a um grupo de indivíduos lidar com um problema complexo (GRISI; BRITTO, 

2003). 

Após a aplicação do método de Blanning Reinig, e do Método de Delphi, é 

realizada a aplicação do Método de Impactos Cruzados, propostos por Marcial e Grumbach 

(2006).  

 

 

3.5.6 Método de Impactos Cruzados 

 

 

O Método de Impactos Cruzados foi desenvolvido originalmente por Theodore 

Gordon e Olaf Helmer em 1966, e é muito usado nos métodos de planejamentos para cenários 

futuros (GORDON, 1994). 

O método é engloba uma variedade de técnicas que tem como finalidade avaliar 

a influência que a ocorrência determinado evento teria sobre as probabilidades ocorrência de 

outros eventos (MARCIAL; GRUMBACH, 2006).  

É uma abordagem analítica das probabilidades de um deteminado item em um 

conjunto previsto. As probabilidades podem ser ajustadas, conforme os julgamentos sobre as 

possíveis interações entre os itens previstos no conjunto. Sabe-se que a maioria dos eventos está 

de alguma forma relacionada a outros eventos, e esta inter-relação entre eventos é chamada de 

"impacto cruzado" (GORDON, 1994). 

De acordo com Marcial e Grumbach (2006), essa interdependência com as várias 

questões formuladas que ocorre no método, possibilita que o estudo tenha um enfoque mais 

global, mais sistêmico e, com uma visão prospectiva. 
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Para desenvolver esse método, o primeiro passo é definir os eventos a serem 

incluídos no estudo, geralmente é compilado através da realização de uma pesquisa 

bibliográfica e da entrevista de especialistas importantes nos campos em estudo. 

Posteriormente, esse conjunto inicial é simplificado, combinando alguns eventos intimamente 

relacionados, eliminando outros. Depois que o conjunto de eventos é determinado, o próximo 

passo é estimar a probabilidade inicial de cada evento. Essas probabilidades indicam a 

probabilidade de que cada evento ocorra em algum ano futuro. São os especialistas que fazem 

os julgamentos de probabilidade, e eles têm em mente uma visão do futuro que inclui o conjunto 

de eventos e suas probabilidades (GORDON, 1994). 

A probabilidade de cada evento é especificada, assumindo que os outros eventos 

não tenham ocorrido. Assim, a probabilidade de cada evento é julgada isoladamente e a análise 

de impacto cruzado é usada para ajustar as probabilidades iniciais às influências dos outros 

eventos (GORDON, 1994).   

Na visão de Marcial e Grumbach (2006, p. 65), o método de Impactos Cruzados 

visa “estabelecer a interdependência existente entre todos os aspectos de um problema, 

verificando-se como a ocorrência ou não de um determinado evento pode aumentar ou diminuir 

a probabilidade de ocorrência de outros”. 

Através desse método, é possível ver a relação de motricidade e/ou dependência, 

de cada evento em relação aos demais, conforme a Figura 9, e Gráfico 1. Além disso, é possível 

levantar as forças motrizes, ou seja, aqueles eventos cuja ocorrência irá impactar a ocorrência 

dos demais fatos portadores de futuro (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). Elas são importantes 

no processo de definir o planejamento estratégico. 
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Figura 9: Matriz de Impactos Cruzados 

 
Evento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

D            

                 M: Motricidade   D: Dependência 

Fonte: MARCIAL; GRUMBACH, 2006, p. 117. 

 

 

 Gráfico 1: Cenários de Motricidade x Dependência 

 
  Fonte: Elaborada pela pesquisadora, com dados hipotéticos. 

 

O Método dos Impactos Cruzados foi um dos métodos utilizados no trabalho, 

para identificar as forças motrizes relacionadas com o setor de varejo farmacêutico da cidade 

de Franca / SP. 
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3.5.7 Método de cenários por Blanning e Reinig 

 

 

Os autores Blanning e Reinig (1998) propõem “um método estruturado de 

avaliação das variáveis nos cenários esboçados e discutem sua implementação através de um 

caso” (ALMEIDA; ONUSIC; MACHADO NETO, 2005, p. 6). O método sugerido pelos 

autores é estruturado nas seguintes etapas (Figura 10): 

1. Listar os eventos que poderão impactar a instituição no horizonte temporal 

determinado, obtida a partir da análise por um grupo de participantes do 

processo; 

2. Definir qual a probabilidade de cada um dos eventos vir a ocorrer; 

3. Com base nestas probabilidades, estipular em que grau cada evento será 

favorável ou desfavorável para a instituição; 

4. Montar um gráfico com os valores de probabilidade (P) no eixo horizontal, e 

favorabilidade (F) – favorável ou desfavorável, no eixo vertical, definindo 

três cenários – otimista, pessimista e mais provável; 

5. Descrever os cenários obtidos. 

 

Figura 10: Método de Blanning e Reinig 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida; Onusic; Machado Neto, 2005. 

 

Conforme mencionado pelos autores Machado et al (2008), propõem-se três 

cenários: 

 Cenário pessimista: este cenário é constituído pelos eventos que apresentem 

médias e elevadas probabilidades de virem a ocorrer e que sejam desfavoráveis 

para o setor; 

1 Lista de 

eventos 

2. Probabilidade 

evento ocorrer 

3 Evento favorável 

ou desfavorável 

4. Matriz de eventos: 

P horizontal 

F vertical 

5. Cenários:  

Otimista 

Pessimista 

Realista 
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 Cenário otimista: contém os eventos com médias e altas probabilidades de virem 

a ocorrer e que sejam mediana ou altamente favoráveis para o setor; 

 Cenário realista: este cenário conterá todos os eventos que apresentem elevada 

probabilidade de virem a ocorrer (MACHADO NETO et al., 2008, p. 9). 

 

Nesta pesquisa de trabalho, além do Método de Delphi e dos Impactos Cruzados, 

é utilizado o Método de Blanning e Reinig, para determinação dos cenários otimista, pessimista 

e realista (ou mais provável), para o setor varejista farmacêutico da cidade de Franca/ SP. 

 

 

3.6 A RELEVÂNCIA DA PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

 

Para Godet, Durance e Dias (2008), devido à falta de antecipação do ontem, o 

presente está cheio de questionamentos para serem solucionados, até ontem eram 

insignificantes, mas atualmente necessitam de resoluções urgentes mesmo que o 

desenvolvimento de longo prazo seja sacrificado. 

Num mundo em constante transformação, e as forças de mudanças vêm romper 

os velhos hábitos, sendo, portanto, necessária a utilização da prospectiva pelas organizações, 

para que possam reagir com flexibilidade e sem perder o rumo. Para as organizações serem o 

sujeito da mudança e não apenas o objeto, as organizações devem antecipar as possibilidades 

de futuro corretamente, não demasiadamente cedo e nem muito tarde (GODET; DURANCE; 

DIAS, 2008). 

Ackoff (1970 apud MASCARENHAS RIBEIRO, 2006, p. 188) menciona que 

“a essência de uma sabedoria empresarial é a preocupação com o futuro dos negócios. Mas, 

para isso, é preciso entendê-lo e controlá-lo, e esse é o grande desafio das empresas, pois ao 

falar de futuro, pensa-se em cenários”.  

Essa preocupação teve início nos anos 60, quando as organizações começaram a 

constatar o aumento da competição e a velocidade das mudanças tecnológicas. Observando 

essas mudanças, elas sentiram a necessidade de buscar novas formas de gestão, a partir da 

adoção de ações estratégicas e, em especial, do estudo de análise de cenários ou de cenários 

prospectivos (MORITZ; PEREIRA, 2006). 

Nesse contexto, essas complexidades, no ambiente, estão exigindo dos gestores 

e das organizações habilidades de planejar o longo prazo, assim como o domínio do 

conhecimento dos instrumentos da prospecção de cenários (MORITZ; PEREIRA, 2006). Essas 
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habilidades vão possibilitar os gestores agirem com mais confiança, diante das incertezas do 

ambiente organizacional e prepara para enfrentar os desafios das rápidas mudanças que podem 

provocar no ambiente organizacional (MORITZ; NUNER; PEREIRA, 2008). 

Contribuindo a isso, Godet e Roubelat (1996) mencionam que os gestores podem 

escolher entre as quatro atitudes fundamentais em relação à incerteza e ao potencial futuro: 

passivo (submeter-se à mudança); reativo (espera para mudar); prospectivo em um sentido 

duplo de pré e proatividade. Preatividade requer que se prepare para uma mudança esperada; 

considerando que a proatividade exige ação para provocar uma mudança desejada. No sentido 

metafórico, temos:  

 avestruz, que sofre a mudança; 

 bombeiro, que, percebendo o fogo (a mudança), o combate; 

 segurador, que se previne para a mudança; 

 conspirador, que provoca a mudança  

 

No Quadro 6, o autor demonstra como os cenários e as estratégias são afetadas 

pela forma como as empresas se posicionam com relação ao futuro: 

 

Quadro 6: Como as atitudes das empresas afetam os cenários e as estratégias  

Atitudes com respeito ao 

futuro 

Cenários 

correspondentes 

Estratégias 

correspondentes 
Exemplo 

Passiva Nenhum “Ir com a onda” Avestruz 

Reativa Nenhum Adaptativa Bombeiro 

Pre ativa Baseado em tendências Preventiva Seguradora 

Pro ativa Alternativas desejáveis Inovadora Gerente prospectivo 

Fonte: Godet, 2006. 

 

O autor observa e alerta para o risco de se assumir unicamente uma atitude pró-

ativa e desenvolver estratégias para um cenário desejável. Segundo ele, é necessário também 

assume uma atitude pré-ativa a fim de se preparar para as mudanças esperadas no ambiente 

futuro.  
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Pode-se constatar também que, construir cenários futuros pode ser considerada 

uma prática já aceita e utilizada pelas melhores companhias do ambiente empresarial, com a 

finalidade de mostrar a “visão de futuro” (MORITZ; NUNER; PEREIRA, 2008).  

Os cenários prospectivos, segundo Marcial e Grumbach (2006), são 

considerados uma das ferramentas mais importantes, no contexto do ambiente competitivo, para 

a definição de estratégias em ambientes cada vez mais turbulentos. Além disso, ele apresenta 

outras contribuições são a unificação da linguagem da organização, o auxílio no 

desenvolvimento de sua criatividade, a criação de redes de informações, o aprendizado 

organizacional, um melhor entendimento do ambiente que cerca a organização e de sua atuação 

em ambientes de grandes incertezas.  

Complementando a ideia, a ciência da Administração, recomenda ao usar 

ferramentas de Gestão Estratégica basear principalmente, na inteligência competitiva, na 

aprendizagem organizacional e na prospecção de cenários para enfrentar o mercado com 

turbulências (MORITZ; PEREIRA, 2006). 

Para Heidjen (1996), os cenários contribuem de várias maneiras para o processo 

de aprendizado organizacional, pois desenvolvem uma linguagem única na empresa, facilitando 

o diálogo sobre temas estratégicos, mesmo com indivíduos de visões conflitantes. São também 

um veículo para promover a discussão de aspectos pertinentes a sua área de atuação em um 

contexto muito maior, além de servirem para alinhar os modelos mentais dos dirigentes, 

permitindo ações estratégicas mais coerentes com os objetivos da empresa. 

Geus (1997 apud MARCIAL; GRUMBACH, 2006, p. 36) corrobora com a 

ideia, dizendo que uma das maiores contribuições para as empresas a respeito dos estudos 

futuros é o aprendizado, que é um processo pelo qual as pessoas passam, ao elaborar cenários 

prospectivos, que vai propiciar mudanças nos seus mapas mentais, em relação a empresa em 

que trabalham, aos mercados e aos concorrentes. Esse processo favorece a adaptação à nova 

realidade, que está em constante mutação.  

Para o autor, os gerentes, em geral, não exercitam a antevisão, ou seja, perceber 

e reagir às mudanças do ambiente antes de uma possível crise, pois existe uma forte resistência 

às mudanças. A mudança apenas ocorre quando eles necessitam dela para sobreviver, e a 

resistência só é superada com um sofrimento profundo e prolongado. Para que não aja 

sofrimento, o autor sugere que as pessoas ajam antes de a crise se instalar, ou seja, que a empresa 

identifique seus sinais antes que ela se instale. 

Com o surgimento da psicologia cognitiva e dos estudos dos mapas mentais, 

relatados por Senge (1998 apud MARCIAL; GRUMBACH, 2006), alguns psicólogos afirmam 
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que as pessoas só conseguem enxergar o que já experimentaram de alguma forma, ou seja, 

aquilo que está registrado como evento anterior na mente. O conjunto desses registros forma os 

nossos modelos mentais. Esses modelos são imagens internas profundamente arraigadas sobre 

o funcionamento do mundo, imagens que nos limitam a formas bem conhecidas de pensar e 

agir. São eles que nos levam a reagir de maneiras diferentes ao mesmo acontecimento ou a 

descrever de forma diferente o mesmo evento observado, a observar o mundo de modo diferente 

e a reagir de forma diferente ao mesmo acontecimento.  

Para Schwartz (1996), os estudos de neurobiologia desenvolvidos pelos doutores 

William Calvin e David concluíram que as pessoas possuem uma habilidade inata para construir 

cenários e antever o futuro, e isso se dá através o cérebro humano que esta intimamente ligado 

às nossas capacidades de escutar, falar e construir. A todo o momento na vida, os seres humanos 

estão criando institivamente planos e programas de ação para o futuro em alguma parte da 

mente. Eles são capazes de planejar para décadas e levar em conta contingências extraordinárias 

e irregulares. Podendo simular o passado e o futuro em suas mentes, praticando atos diferentes 

e julgando qual o melhor. Quanto mais memorias do futuro desenvolvemos, mais abertos e 

receptivos estaremos aos sinais do mundo exterior. 

Portanto, o aprendizado organizacional, promovido pela utilização do 

planejamento baseado em cenários prospectivos, dá à organização condições de se movimentar 

rapidamente diante de mudanças ambientais, garantindo sua sobrevivência por um período de 

tempo mais longo (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). 

Os cenários têm sido uma ferramenta importante, para melhorar a gestão 

estratégica na Royal Dutch / Shell desde o início dos anos 70. Eles são ferramentas para 

melhorar o processo de tomada de decisão, num contexto de possíveis ambientes futuros. 

Beneficiam a organização, estimulando os gerentes a pensar juntos de maneira sistemática e 

disciplinada. Como resultado, os membros da equipe se tornam observadores mais perspicazes 

do ambiente de negócios, capazes de reconhecer a mudança em vez de ignorá-la ou negá-la 

(SCHOEMAKER; VAN DER HEIJDEN, 1992). 

Um exemplo prático de que a metodologia de planejamento de cenários é 

relevante, temos o caso da transformação sul-africana dos “Cenários de Mont Fleur” que 

ocorreram no período de 1991 e 1992, em um momento de grande incerteza e turbulência, 

depois que o Apartheid terminou oficialmente e Nelson Mandela foi libertado, mas antes das 

primeiras eleições democráticas (BOJER, 2018). 

Adam Kahane (2012) conta que trabalhou com uma equipe de líderes de todas 

as partes da sociedade sul – africana que estavam tentando construir um futuro melhor para seu 



91 

 

país, ou seja, reuniam para construir futuros alternativos, para minimizar o impacto da 

Apartheid, na África do Sul.  

Os participantes construíram uma nova maneira de entender os desafios 

políticos, econômicos e sociais, enfrentados pelos sul-africanos e, em seguida, criaram quatro 

possibilidades de cenários futuros, sobre como os sul-africanos poderiam tentar enfrentar esses 

desafios, baseado em metáforas. 

 

 "Avestruz" foi uma história sobre possibilidade da minoria branca no governo 

que afundar a cabeça na areia e se recusar a negociar com seus oponentes.  

 "Pato Aleijado" foi a história sobre a possibilidade de um acordo negociado que 

limitaria o novo governo democrático e que não conseguiria enfrentar os desafios 

do país.  

 "Ícaro" foi uma história sobre a possibilidade de um governo democrático 

irrestrito, que ignoraria os limites fiscais e levaria a economia ao colapso.  

 "O vôo dos flamingos" foi a história sobre a possibilidade de uma sociedade que 

lançaria as bases para o desenvolvimento conjunto e gradual (KAHANE, 2012, 

p. 8). 

 

Kahane (2012) argumenta que os três primeiros cenários eram sinais de atenção, 

que profetizavam o que poderia acontecer caso as decisões erradas fossem tomadas. O quarto 

cenário era uma visão de um futuro melhor para o país, desde que todos os erros dos três 

anteriores fossem evitados. 

A contribuição de Mont Fleur, para o que se desenvolveu na África do Sul, foi 

muito importante, uma vez que mudou a maneira de pensar sobre o que era necessário e possível 

para o país e, da mesma forma, mudou sua empatia e confiança mútuas. Isso, 

consequentemente, mudou as ações que se seguiram e essas ações mudaram o que aconteceu 

no país. Mont Fleur não apenas contribuiu, mas também exemplificou o processo pelo qual os 

sul-africanos alcançaram sua transformação como país. 

Completando, o estudo de cenários prospectivos tem diversas aplicações relevantes 

para as organizações, segundo Rocha (2004, p. 12):  

 
1. ajudam a conectar os planos com a visão da organização – permitindo desafiar 

com maior clareza as premissas dos planos, comparar a visão e definir 

estratégias para lidar com macro-riscos que virão;  

2. estabelecer uma linguagem comum e conceitos para pensar e falar sobre 

eventos correntes;  

3. concordar sobre o que é provável persistir ao longo do tempo estudado nos 

cenários e o que é fundamentalmente incerto;  

4. partindo das incertezas, identificar diferentes caminhos e desafios emergentes 

no ambiente de negócios global e preparar-se adequadamente, com políticas e 

estratégias;  

5. enriquecer o debate e ampliar a “conversa estratégica” na organização, 

trazendo novos conceitos e entendimento pelos usuários, alterando mapas 

mentais e desenvolvendo o foco nos desafios;  
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6. forçam uma busca criativa de possíveis mudanças estruturais;  

7. buscar a “resiliência corporativa”, incluindo tornar as decisões de risco mais 

transparentes. Isso envolve a identificação de ameaças e oportunidades e a 

criação e avaliação de opções;  

8. iniciar um processo formal de planejamento estratégico, incluindo o teste, o 

desenvolvimento e a avaliação das estratégias e planos existentes; e  

9. estabelecer uma plataforma comum para prospecção, aprendizado e 

comunicação.  

 

Porter (1989) cita que os cenários têm como objetivo reduzir as chances de que, 

ações adotadas para se lidar com uma incerteza em uma indústria, piorem involuntariamente a 

posição desta em relação a outras incertezas. Cita ainda que os cenários são um dispositivo 

poderoso para se levar em conta a incerteza, ao se fazerem escolhas estratégicas. Eles permitem 

que uma empresa se afaste de previsões perigosas de um único ponto do futuro, em casos em 

que este não pode ser previsto. 

De acordo com Yoshida (2011), a prospecção de futuro é uma atividade cuja 

prática esta relacionada com a tomada de decisão, tanto no seu uso como método de apoio a 

decisão, quanto no aspecto do comportamento humano, moldando a prática da tomada de 

decisão e, indiretamente, da prospecção.  

Por fim, para Buarque (1998), o principal papel e a importância do trabalho de 

construção de cenários, seria criar uma mentalidade prospectiva e construir um referencial para 

as decisões, com um leque de alternativas que possam ser acompanhadas e monitoradas pelos 

decisores.  

A prospecção de cenários tem uma grande relevância, uma vez que é através dos 

cenários que os tomadores de decisão poderão gerar estratégias plausíveis e coerentes para o 

futuro da organização.  

 

 

3.7 LIMITES DA PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

 

Embora o planejamento de cenários tenha ganhado muita adesão na indústria, 

sua natureza subjetiva e heurística deixa muitos acadêmicos desconfortáveis, gerando 

questionamentos como: “Como sabemos se temos os cenários certos? E como vamos dos 

cenários para as decisões? ”. O questionamento não deveria ser quais são os cenários “certos”, 

mas sim se eles delineiam apropriadamente o intervalo de futuros possíveis. Qualquer que seja 

a ferramenta que vai tentar simplificar uma imagem complexa apresentará distorções, seja um 

mapa geográfico ou um conjunto de cenários (SCHOEMAKER, 2004).  
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Além de alguma subjetividade inerente ao design de cenários, a técnica pode 

sofrer várias armadilhas, de processo e conteúdo, que são enumeradas em Schoemaker (1998). 

No texto "Twenty Common Pitfalls in Scenarios Planning", Schoemaker (1998) destaca 

dificuldades comuns no planejamento de cenários, dividindo as questões em duas categorias: 

armadilhas de processo e armadilhas de conteúdo. Armadilhas do processo são aqueles que têm 

a ver com a forma como o exercício foi realizado, e as armadilhas de conteúdo são aquelas que 

têm a ver com o próprio material do cenário (SCHOEMAKER, 1998).  

Essas armadilhas se relacionam, principalmente, com a forma como o processo 

é conduzido em organizações (como composição da equipe, papel dos facilitadores, etc), bem 

como o foco substantivo dos cenários (longo vs. curto prazo, global versus regional, incremental 

versus paradigma, deslocamento etc).  

As armadilhas destacam-se no Quadro 7:  

 

Quadro 7: As armadilhas de processo e conteúdo no planejamento de cenários  

Armadilhas de processo Armadilhas de conteúdo 

1: Não conseguir o apoio da alta gerência desde o 

início 
11: Prazo inadequado para o escopo 

2: Falta de diversos insumos 12: Um número muito limitado de resultados 

3: Má balança de linha e pessoal 13: Muito foco nas tendências 

4: Metas e expectativas irrealistas 14: Falta de diversidade de pontos de vista 

5: Confusão sobre papéis 15: Inconsistências internas nos cenários 

6: Falha em desenvolver um roteiro claro 16: Foco insuficiente nos motoristas 

7: Desenvolvendo muitos cenários 17: Não sair do paradigma 

8: Tempo insuficiente para cenários de aprendizado 18: Não contar uma história dinâmica 

9: Falha ao vincular ao processo de planejamento 19: Falha na conexão com preocupações gerenciais 

10: Não rastrear os cenários via singposts 20: Não estimular novas opções estratégicas 

Fonte: Schoemaker, 1998, p. 423. 

 

Além dessas preocupações, muitos tomadores de decisão querem apostar apenas 

em um cenário futuro, sendo vítimas da sedutora tentação de tentar “prever o futuro”, ao invés 

de aceitar a possibilidade de trabalhar com múltiplos futuros. Outra armadilha é pegar os 

cenários muito literalmente, como se fossem balizas estáticas que mapeiam um futuro fixo. Na 

verdade, o planejamento de cenários vincula ao futuro de uma maneira flexível, permitindo o 

aprendizado, e ajustar-se à medida que o futuro se desdobra. Acima de tudo, é uma ferramenta 
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para um aprendizado coletivo, reformulando percepções e preservando a incerteza, quando o 

último é generalizado (SCHOEMAKER, 2004).  

Outra limitação do planejamento de cenário nas configurações organizacionais 

é sua fraca integração em outras técnicas de planejamento e previsão. Exemplo: geralmente, os 

sistemas de orçamento e planejamento são baseados em versões únicas do futuro, com ajustes 

feitos, conforme necessário por meio de análise de variação, planejamento de contingência, 

orçamentos contínuos e renegociações periódicas. E o ponto é que o pensamento do cenário 

precisa ser integrado ao sistema existente de planejamento e orçamento, por mais desajeitado 

que esse ajuste possa ser. E a realidade é que a maioria das organizações não lida com a 

incerteza e que os indivíduos não forneceram respostas adequadas sobre como planejar sob 

condições de alta incerteza e complexidade (SCHOEMAKER, 2004).  

Outro ponto a mencionar diz respeito à metodologia de planejamento de 

cenários, que tem encontrado obstáculos para sua construção e são muitas vezes criticadas por 

serem custosas e complexas, dificultando a sua implementação nas organizações 

(BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007).  

Corroborando a ideia, Schwarz (2008) destaca que o maior desafio é a 

implantação dos métodos nas empresas, pois sua pesquisa identificou que os gestores não 

sentem falta de métodos e técnicas disponíveis, contudo, sentem dificuldades na aplicação dos 

mesmos.  

Verity (2003 apud LOURENÇO JUNIOR; OLIVEIRA; KILIMNIK, 2010) 

identificou alguns motivos para não aplicarem nas organizações, e são eles: altos custos; falta 

de confiança dos gestores em relação à incerteza; e tendência de o processo ser influenciado 

pelo estilo cultural dominante da organização. A exemplo da cultura dos gestores, em grande 

parte das organizações a cultura do planejamento influencia fortemente a visão de futuro dos 

gerentes, que insistem em pensar um único ponto futuro (BOAVENTURA; FISCHMANN, 

2007). 

Schoemaker (1998) mostra que confusões com regras e etapas complexas são 

armadilhas para a implementação de cenários. Registros na literatura demonstram que o 

processo de implementar cenários foi prejudicado por conta da complexidade de muitos 

métodos, dificultando a compreensão e, consequentemente a credibilidade por parte dos 

gestores (BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007). 

Tratando da questão da confiança em relação à precisão das informações obtidas 

pelo uso dos métodos, os autores dizem que uma forma de gerar maior confiança é combinar, 

através da aplicação, a previsão com mais de um método. Essas combinações propostas pelo 
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autor envolvem métodos de diversas origens, podendo ser tanto os quantitativos como os de 

julgamento (YOSHIDA, 2011). 

Outra dificuldade apresentada, na construção de cenários e na seleção de 

métodos, diz respeito ao prazo de entrega. A realização de uma abordagem de cenário é 

demorada (12 a 18 meses não é incomum), e deve haver várias pessoas envolvidas, para 

estabelecer um contexto de equipe e tornar o processo viável. Nas principais organizações -, 

considerando os fatores existentes de mobilidade do pessoal - é preferível limitar a duração do 

projeto a um ano e planejar relatórios intermediários de status (GODET, 1999).  

Souza e Takahashi (2012) e Mietzner e Reger (2005) apresentaram, em seus 

trabalhos, algumas desvantagens baseadas em diversos autores com relação aos métodos de 

cenários: 

 os cenários podem ser afetados por vieses de percepção de seus 

planejadores; 

 pode ocorrer negligência na pesquisa de dados e informações para a 

construção dos cenários; 

 uma abordagem qualitativa deve assegurar a adequabilidade dos peritos 

selecionados, o que não é uma tarefa fácil na prática; 

 algumas pessoas podem tender a focar nos cenários mais prováveis;  

 podem ocorrer mudanças dos membros ou líderes do time de elaboração de 

cenários, durante o processo;  

 o processo de elaboração dos cenários é uma prática muito demorada, e 

consome bastante tempo.  

 pode ter dificuldade durante o processo de criação de cenários, na etapa em 

que tem que concentrar em cenários em preto e branco ou no cenário mais 

provável  

 os dados e informações devem ser coletados e interpretados de diferentes 

fontes, o que torna a construção de cenários ainda mais demorada. 

 

Mesmo diante desses obstáculos, a técnica de Planejamento de Cenários ainda é 

utilizada como um instrumento para a tomada de decisão.  

Yoshida (2011) destaca que estudar o futuro vai ter opiniões, mesmo em 

situações em que se utilizam métodos quantitativos, e o gestor vai analisar as decisões baseado 

nos dados quantitativos coletados. Com isso, a literatura menciona que podem ocorrer diversas 
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alterações nos resultados, em parte significativa das situações, uma vez que os gestores ao 

analisar irão intervier no valor dos resultados obtidos.  

Ainda sobre a questão do julgamento, Yoshida (2011, p. 34) diz que: 

 

[...] deve se ter cuidado a isso, pois julgamentos subjetivos se sobrepõem a resultados 

quantitativos objetivos, mesmo em situações de decisão menos complexas, erros 

podem a vim ser cometidos. Existem situações em que os usos de métodos 

quantitativos de estudo do futuro podem ser mais recomendados do que os de 

julgamento.  

 

A prospecção do futuro recebe diversas influências dos aspectos essenciais ao 

processo decisório, ou seja, questões relacionadas ao ser humano, como a cognição, que podem 

afetar indiretamente sobre o processo de prospecção de futuro, podendo interferir na escolha do 

método a ser utilizado e também na categoria de informação e nas análises relativas ao futuro 

(YOSHIDA, 2011).  

Outro aspecto diz respeito à limitação humana, que pode interferir no uso 

apropriado de modelos e ferramentas que ajudariam na tomada de decisão. Segundo os estudos 

citados por Yoshida (2011), o ato de decidir utilizar ou não a prospecção, assim como a escolha 

do método a ser utilizado, já se configura numa situação passível de vieses. Além disso, existe 

a falta de familiaridade com o assunto, de conhecimento técnico ou de experiência na aplicação 

dos métodos, podendo ser um obstáculo para a prática de metodologias prescritivas.  

Simon (1997) afirma que o ser humano não consegue desenvolver todas as 

alternativas de ações pertinentes para uma decisão, e também não é capaz de coletar e processar 

todas as informações e prever as consequências das alternativas. 

Observa-se que o processo de construção de cenários estará sujeito às limitações 

do ser humano, uma vez que, os seres humanos não têm capacidade o suficiente para 

desenvolver todas as alterações plausíveis, podendo afetar nas decisões e desenvolvimento dos 

cenários.  

 

 

3.8 A IMPORTÂNCIA DA PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

 

 

A velocidade do aumento do conhecimento, bem como o ritmo acelerado das 

mudanças sociais, econômica e políticas e tecnológicas no mundo, implica e resulta em rápidas 

transformações no ambiente, nem sempre previsíveis e provoca rupturas de tendências. Essas 
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rupturas aumentam a incerteza com relação ao futuro e isso vem exigir posturas diferentes dos 

gestores, colocados diante de ambientes bem mais instáveis que outrora (MORITZ, 2008; 

MARCIAL; GRUMBACH, 2005).  

Diante desse quadro, para ocorrer melhoria de tais mudanças, é necessário rever 

a elaboração das estratégias e o processo de decisão. Para isso, a prospecção de cenários é um 

recurso importante para se visualizar e formular situações futuros. 

Esse estudo de prospecção poderá definir estratégias de ambientes turbulentos e 

incertos, reduzindo as incertezas e possibilitando tomadas de decisões fundamentadas em 

futuros hipotéticos (MARCIAL; GRUMBACH, 2005).   

Segundo Moritz e Pereira (2005, p. 3):  

 

a prospecção de cenários permite às organizações, não só criar seus cenários futuros, 

como também, ao longo do desdobramento das suas cenas e trajetórias, construir 

respostas rápidas às mudanças do ambiente, o que significa considerar que sem ajustes 

contínuos a dificuldade de compreendê-lo é muito maior. 

 

Nesse contexto, pensar o futuro, procurando prospectar seus possíveis cenários, 

configura-se como a habilidade que deve ser desenvolvida na organização, uma vez que as 

organizações estão inseridas e envolvidas no sistema aberto do ambiente e isso gera trocas, em 

que ele influencia e é influenciado pelo meio, com isso, as organizações devem estar vendo e 

reafirmando a necessidade da prospecção de cenário no ambiente organizacional. 
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4 VAREJO FARMACÊUTICO 

 

 

Este capítulo aborda a evolução e os conceitos sobre o varejo, descrevendo, 

ainda, a sua classificação e tipologia. Além disso, apresenta uma análise do conceito de varejo 

farmacêutico e sua história no mundo, no Brasil, no Estado de São Paulo e na cidade de 

Franca/SP, objeto de estudo. Complementa, mostrando dados atuais deste segmento do varejo, 

nas esferas referidas, através de gráficos e tabelas, para, finalmente, discutir a respeito da 

importância de se pensar nas tendências do futuro do varejo farmacêutico em nível local.  

 

 

4.1 EVOLUÇÃO E CONCEITO DO VAREJO 

 

 

Desde a antiguidade, o homem já buscava maneiras para suprir suas 

necessidades básicas, começando, com atividades de caça e pesca e, posteriormente, com a 

agricultura e a criação de pequenos animais. Tudo produzido para o consumo próprio. Era o 

primórdio do comércio, uma atividade que, para sua ocorrência, exigia a valorização dos 

produtos que cada parte possuía e a comunicação entre as partes (MATTAR, 2011). 

O varejo, como elemento intermediário dos sistemas produtivos, iniciou no 

século XIX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando surgiram as chamadas general stores, 

ou lojas de mercadorias gerais, que comercializavam praticamente todos os tipos de 

mercadorias: alimentos, tecidos, utilidades domésticas, armas e munições, ferramentas, entre 

diversas outras. No Brasil, o varejo, tal qual se conhece hoje, teve início no final do século XIX, 

com o início da industrialização e o surgimento dos meios e vias de transporte. Os historiadores 

destacam o Visconde de Mauá como um dos primeiros e dos mais importantes varejistas dessa 

época (LAS CASAS; GARCIA, 2007; PARENTE, 2000). 

Mattar (2011) comenta que as mais recentes no varejo inovações ocorreram com 

o surgimento da internet, e que essas vendas realizadas exclusivas pela internet, bem como em 

conjunto com outras formas de varejo, vêm crescendo sistematicamente em todo o mundo. 

Complementando ainda, o autor diz que não existe uma única definição para o 

termo varejo. Varejo consiste nas atividades de negócios envolvidas na venda de qualquer 

produto ou prestação de qualquer serviço a consumidores finais, para utilização ou consumo 
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pessoal, familiar ou residencial. Incluem desde alimentos rápidos, divertimentos, lavagens de 

roupas, serviços de saúde e até móveis, automóveis e residências.  

Parente (2000) define varejo como todas as atividades que englobam o processo 

de venda de produtos e serviços para atender necessidades pessoais dos consumidores finais 

destes produtos e serviços. 

Richter (1954 p. 53 apud LAS CASAS; GARCIA, 2007) define esse processo: 

“Varejo é o processo de compra de produtos em quantidade relativamente grande dos 

produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao 

consumidor final)”. 

 

Mattar (2011, p. 2) diz que:  

 

o varejo engloba um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos 

e serviços vendidos e é o último estágio do processo de distribuição, geralmente, 

caracterizado pelo contato mais estreito com os consumidores ou adquirentes do 

produto ou serviço. Erroneamente se considera o varejo como somente a venda de 

produtos em lojas físicas, no entanto, também compreende a venda em diferentes 

outras formas: venda direta, venda porta a porta, venda por catálogos, por telefone, 

pela internet, por máquinas de vender e por ambulantes; e inclui, também, a prestação 

de inúmeros serviços.  

 

A definição mais utilizada é a fornecida pela American Marketing Association, 

na qual o varejo é definido como uma unidade de negócios que compra mercadorias de 

fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a consumidores finais e, 

eventualmente, a outros consumidores (LAS CASAS; GARCIA, 2007). 

Para Kotler e Armstrong (1995), o varejo envolve todas as atividades de venda 

de bens ou serviços diretamente para consumidores finais, para fins de uso pessoal e não para 

negócios. Pode-se dizer que muitas instituições como: fabricantes, atacadistas e varejistas 

fazem varejo, mas grande parte do varejo é feita por varejistas através de lojas, cujas vendas 

originam-se basicamente do varejo. E, nos últimos anos o varejo sem lojas, ou seja, vendas por 

mala direta, por telefone, de porta-em-porta, por máquinas automáticas e por vários meios 

eletrônicos vêm crescendo de maneira assustadora. 

Conforme Levy e Weitz (2000, p. 26), “um varejista é um negociante que vende 

produtos e serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores”. Ou seja, o varejista é um 

sujeito que tem como intuito vender produtos e serviços para todos consumidores para uso 

pessoal. 
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Na definição de Kotler e Keller (2006, p. 500), “o varejo inclui todas as 

atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente ao consumidor final, para uso 

pessoal e não comercial”, e “é qualquer empreendimento comercial cujo faturamento provenha 

principalmente da venda de pequenos lotes no varejo”.  

O varejo pode ofertar seus produtos em quatro níveis de serviços, segundo o 

envolvimento do vendedor no processo de compra: autosserviço, seleção, serviço limitado e 

serviço completo. Os principais formatos varejistas com loja podem ser classificados em: loja 

de especialidade, loja de departamentos, supermercado, loja de conveniência, loja de descontos, 

varejistas off-price, superloja, showroom de vendas por catálogo. Existem ainda varejistas sem 

loja e organizações de varejo-franquias, cooperativas e conglomerados (KOTLER; KELLER, 

2006). 

 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE VAREJO 

 

 

De acordo com Mattar (2011), as unidades varejistas podem se apresentar sob 

uma infinidade de tipos e formatos. Os diversos tipos e formatos de varejo podem ser melhor 

compreendidos, quando classificados segundo diferentes critérios, de acordo com o Quadro 8. 

Observa-se, atualmente, que existem inúmeros formatos de praticar o varejo 

presencial, por meio virtuais e tecnologia.  

Quadro 8: Classificação do varejo 

Classificação do varejo segundo o tipo de mercadoria comercializada: 

 Loja de linha geral – Trabalha com todo tipo de mercadoria.  

 Loja de linha limitada – Trabalha com sortimento pequeno de linhas de produtos, mas com boa 

profundidade em cada linha. 

 Loja especializada – Concentra as vendas em uma única linha de produtos, como confecções, 

calçados ou medicamentos.  

Classificação do varejo segundo a propriedade/filiação/contratação 

 Independentes – Aquelas que pertencem a um único proprietário; 

 Dependentes – Aquelas que têm algum tipo de relação de propriedade, com outras empresas, lojas ou 

proprietários: 

 Lojas em cadeia ou filiais (redes) 

 Lojas em cadeia controlada por atacadista. 

 Loja em cadeia formada por associação ou cooperativa de varejistas. 
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 Lojas de propriedade de fabricante (franquias) 

 Cadeia ou loja única de propriedade de fabricante ou produtor. 

 Cadeia ou loja única de cooperativa de consumidores. 

 Cadeia de propriedade de empresa pública ou governo. 

Classificação do varejo segundo o tamanho: 

 Hipergrande. 

 Grande. 

 Médio. 

 Pequeno. 

 Micro. 

Classificação do varejo segundo o nível de serviços: 

 Serviços completos. 

 Serviços limitados. 

 Autosserviço. 

 

Classificação do varejo segundo a localização: 

Urbana: 

• Região metropolitana ou cidade grande. 

• Cidade média, pequena. 

• Centro. 

• Bairro. 

• Rua isolada, ou em centro comercial natural. 

• Shopping centers ou mercados públicos 

Rural: 

• Estrada. 

• Bairro rural. 

Classificação do varejo segundo a forma legal de 

constituição: 

 Individual. 

 Sociedade limitada. 

 Sociedade anônima de capital fechado. 

 Sociedade anônima de capital aberto 

 Cooperativa (de consumidores, varejistas). 

 Associação de varejistas. 

Classificação do varejo segundo as características de 

organização: 

 Departamentalizada. 

 Não departamentalizada. 

Classificação do varejo segundo o canal de venda utilizado: 

* Varejo físico: 

• Lojas. 

• Barracas (em ruas, feiras livres, camelódromos). 

• Quiosques (em ruas, shopping centers). 

• Bancas (de jornais, flores). 

* Varejo sem loja física: 

• Venda direta porta a porta. 

• Venda direta pela internet (varejo eletrônico). 

• Venda direta por televendas (divulgação na TV e recepção de pedidos por telefone e internet). 

• Venda ambulante com carrinho (de doces, pipocas, sorvetes etc.). 

• Venda em reuniões de vendas (Tupperware). 

• Venda direta por catálogo (pelo correio ou outro meio de propaganda) ou internet. 

• Venda direta por telefone (telemarketing ativo). 

*Individual (sacoleiras). 

* Representantes de grandes empresas (Avon, Natura). 

Fonte: adaptado MATTAR, 2011, p. 51. 
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Observa-se, nesta classificação, o que mais se destaca atualmente é a venda 

direta pela internet através de computadores, tablets, smartphones, ou seja, o varejo eletrônico.  

 

 

4.3 SOBRE O VAREJO FARMACÊUTICO: definições e características 

 

 

A cadeia produtiva farmacêutica destaca-se como uma das mais inovadoras entre 

os setores produtivos. Caracteriza-se por ser extremamente complexa, devido ter muitos atores 

envolvidas e muitos papéis. Integra-se em diversas operações, ou seja, em relacionamentos, 

economia, marketing, fluxos de informações, produtos, serviços, conhecimento e recursos 

financeiros (BIAZUS, 2008). 

A cadeia tem como objetivo produzir produtos que atendam, de forma 

satisfatória, à demanda dos consumidores finais, no caso da cadeia farmacêutica, é produzir 

produtos farmacêuticos para a sociedade. 

Envolve uma grande extensão de empresas e atividades, tendo início na indústria 

química, ligada à produção de insumos farmacêuticos (IFAs), passando pela importação, 

fabricação, distribuição e comercialização de medicamentos através de diferentes canais 

(HIRATUKA, 2013). 

A cadeia produtiva farmacêutica pode ser definida, conforme a Figura 11. Há 

quatro elos principais (fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes finais) e algumas 

segmentações no elo de distribuição (HIRATUKA, 2013). 

A cadeia inicia-se com a pesquisa e desenvolvimento, passando pela produção e 

comercialização, até o consumo e pós-consumo dos medicamentos. Ou seja, envolve ações 

estratégicas nas atividades operacionais, aquisição de matéria-prima, rede de fornecedores, 

fabricação, rede de distribuição, mercado, transporte e armazenagem e a chegada do produto ao 

consumidor final.  

A indústria farmacêutica é responsável por produzir medicamentos, ou seja, ela 

se refere ao complexo de processos, operações e organizações envolvidas nas pesquisas e 

descoberta, desenvolvimento, testes e fabricação e distribuição dos medicamentos 

(FALQUETO; KLIGERMAN, ASSUMPÇÃO, 2010). 
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Figura 11: Cadeia produtiva farmacêutica e elos  

 
Fonte: HIRATUKA, 2013. 

 

As distribuidoras de medicamentos têm como responsabilidade fazer com que 

produtos farmacêuticos cheguem até as farmácias e drogarias, e por fim até o consumidor final. 

Tratam diretamente com os grandes laboratórios, comprando grandes quantidades, ou seja, seria 

um comércio atacadista (FALQUETO; KLIGERMAN, ASSUMPÇÃO, 2010). 

O comércio varejista (drogaria/farmácia) é um elo entre a produção e o consumo. 

Las Casas e Garcia (2007) definem varejo como uma unidade de negócio que compra 

mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a 

consumidores finais e eventualmente para outros consumidores. Portanto, as farmácias e 

drogarias são a ponta final da cadeia farmacêutica e o mais importante canal de distribuição de 

medicamentos no país, representando 82% do total produzido pelos Laboratórios 

(CALLEGARI, 2000).  

A Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, define drogaria como o 

“estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 

e correlatos em suas embalagens originais” e na mesma lei, farmácia é definida como o 

“estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de 

atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência 

médica” (BRASIL, Lei 5.991, 2019, online). 
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Observa-se que a principal diferença entre elas é que enquanto as drogarias 

vendem medicamentos industrializados (produtos acabados), as farmácias, além de realizar a 

venda desses produtos, dedicam-se à manipulação de fórmulas. 

Essa etapa de comercialização varejista envolve uma rede de mais de 85 mil 

farmácias e drogarias, de acordo com dados do Conselho Federal da Farmácia (2018). Uma 

característica marcante do varejo farmacêutico é o movimento crescente de consolidação das 

grandes redes, ilustrado pelas alianças recentes entre a rede Drogasil e Raia ou entre Drogaria 

SP e Pacheco (PRS, 2015).  

Além dos canais de comercialização tradicionais, podemos destacar as vendas 

de medicamentos que ocorrem, por meio do comércio eletrônico ou via importação direta de 

pessoas físicas. Esses novos meios de vendas representam um volume bastante restrito quando 

comparados ao volume comercializado por intermédio de farmácias e drogarias (HIRATUKA, 

2013). 

O mercado farmacêutico possui uma diversidade de produtos com diferentes 

características. Atua na venda de medicamentos de referência, similares, genéricos e os MIPs 

(medicamentos isentos de prescrição), além de produtos de higiene pessoal, perfumaria, fraldas, 

leite, produtos infantis. 

Os medicamentos de referência são aqueles protegidos por patentes; os similares 

são os substitutos idênticos ao medicamento referência, com a mesma composição química; os 

MIPs são aqueles que não necessitam de prescrição médica para venda. 

O setor tem como característica a alta concorrência, em função da concentração 

de estabelecimentos, gerando uma política agressiva de descontos nos preços dos 

medicamentos. É marcado, também, por uma expansão acelerada e desprovida de 

planejamento, por freqüentes mudanças de ordem legislativa, e por pesadas e constantes 

campanhas de marketing (FURTADO; FRANCO, 2011).  

O varejo farmacêutico também apresenta características diferenciadas dos 

demais segmentos mercadológicos brasileiros, com relação aos aspectos legais. A atividade 

comercial farmacêutica é bastante peculiar e exige conhecimento técnico e normativo, em 

virtude do controle e da fiscalização que lhe são exercidos pelo poder público (PINHEIRO, 

2005). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei nº 9.782 

de 26 de janeiro de 1999, sob regime de autarquia especial, tem como função controlar e 

fiscalizar a atividade comercial farmacêutica (BRASIL, Lei 9.782, 2019a, online).  
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Assim, cada estabelecimento comercial farmacêutico depende de autorização de 

funcionamento do Ministério da Saúde, conforme o artigo 51 da Lei nº 6.360 de 23 de janeiro 

de 1976. Eles devem, para funcionar, obedecer a critérios estabelecidos em legislação 

específica, o que envolve diretamente a Vigilância Sanitária Local e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, Lei 6.360, 2019b, online). 

Segundo a Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 6 º - parágrafo 1º, define vigilância 

sanitária como:  

 

Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;  

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com 

a saúde. 

 

A Vigilância Sanitária deve ser descentralizada e municipalizada, segundo os 

preceitos do SUS. Ao municipalizar as ações da vigilância sanitária, estará instituindo uma 

política específica para operacionalizar, planejar, gerenciar e a qualidade dos serviços de 

assistência médica, para o controle de qualidade de produtos e serviços de saúde e da vida da 

população (EDUARDO, 1998). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é aquela que faz a gestão 

de todo serviço de Vigilância Sanitária, que compete ao nível federal. 

A comercialização de medicamentos que contenham substâncias entorpecentes 

e psicotrópicas está regulamentada pela Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998. As infrações à 

legislação sanitária federal e as respectivas sanções estão configuradas na Lei nº 6.437 de 24 de 

agosto de 1977. 

Outro aspecto do varejo farmacêutico diz respeito à classificação das empresas, 

das farmácias, que varia de acordo com o tipo de propriedade e com relação ao número de lojas. 

Assim, para alguns autores como Barros (2018, p. 39) e Camara, Lara e Sousa (2015), os tipos 

existentes são: 

 

 Redes de farmácias e drogarias: são empresas que possuem diversas lojas 

operando com o mesmo objetivo, direção. Esse tipo destaca pelas vantagens 

competitivas que aumentam conforme o número de lojas, favorecendo a negociação 

com fornecedores. Favorece também na economia de escala para diversas atividades 

relacionadas às empresas entre elas, marketing, logística, compras.  

 Farmácias independentes: consistem em apenas uma loja, são aquelas de 

pequeno porte em que o dono é o próprio farmacêutico, e seus empregados, na maioria 
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das vezes, são familiares. Tem baixo investimento de tecnologia. Apresentam baixo 

poder de barganha com fornecedores por efetuar um baixo nível de compra. Nos 

grandes centros, este tipo de farmácia, trabalhando sem nenhum vínculo com alguma 

rede, tem se tornado um caso raro, porém, elas ainda predominam no país. Sua 

condição de sobrevivência está atrelada à ausência de concorrência, pois seus custos 

de aquisição dos produtos são superiores aos das redes. No entanto, os preços das 

vendas estão sempre no limite máximo permitido pelas condições do mercado, o que 

garante a rentabilidade necessária para continuarem sobrevivendo. 

 Franquia: é um sistema em que o franqueador oferece a licença de 

comercialização de um bem, serviço, método de trabalho e marca a empresas afiliadas, 

ou seja, o franqueado, mediante um pagamento de uma taxa mensal ou royalties sobre 

as vendas (faturamento). 

 Associativismo: é caracterizado pela associação de varias farmácias ou 

drogarias independentes que podem operar com a mesma marca e ocorre 

compartilhamento de atividades, com o objetivo de aumentar a força competitiva, o 

poder de compras através de barganha com fornecedores. 

 

Essas classificações são as mais comuns dentro do varejo farmacêutico no Brasil.  

 

 

4.4 EVOLUÇÃO DO VAREJO FARMACÊUTICO: Brasil e no mundo 

 

 

Os primeiros registros históricos sobre a preocupação do homem com os 

medicamentos se deu nas antigas civilizações. Foi na Mesopotâmia, nos países como Suméria, 

Babilônia e Assíria, que se produziu o primeiro compêndio farmacêutico, que continha 30 tipos 

de diferentes formas farmacêuticas, de diversas origens (animal, mineral e vegetal). Outros 

dados encontrados foram no antigo Egito (4.300 a 1.000 a. C.), com o Papiro de Ebers, a mais 

importante referência histórica em saúde da época (ALVIM, 2004). 

Na Europa, foi a partir do século X, com a Espanha e a França como países 

precursores, que foram criadas as primeiras boticas, que mais tarde se tornariam modelos das 

atuais Farmácias e Drogarias (CRF-SP, 2019). 

No Brasil, segundo relatos históricos, as boticas chegaram com as expedições 

portuguesas. O primeiro boticário a chegar foi no período colonial, o português Diogo de 

Castro, em 1549, trazido por Tomé de Souza, Governador Geral da Bahia. Ele recebia 15 mil 

réis, por ano, para cuidar do caixa da botica. A maioria dos boticários eram cristãos-novos, de 

origem judaica, como Luís Antunes, que possuía uma botica em Recife, em frente ao Hospital 

da Misericórdia (CRF-SP, 2019a; MAIA, 2012). 

Juntamente a ele, desembarcavam cirurgião-barbeiro, jesuítas e aprendizes de 

boticário, devido à exigência da coroa portuguesa ao decretar que, no Brasil, o acesso ao 

medicamento só aconteceria se, nas expedições portuguesas, francesas ou espanholas, houvesse 



108 

 

algum deles com uma botica portátil cheia de drogas e medicamentos (CRF-MG, 2019). 

Normalmente eram arcas de madeira que continham certas drogas para socorros imediatos.  

Neste período, os boticários ou chegavam ao país com as primeiras expedições 

colonizadoras já habilitadas na metrópole, ou eram treinados na colônia. Estes transmitiam seus 

conhecimentos aos aprendizes, também chamados práticos de botica ou moços do boticário. Os 

primeiros boticários eram originários das classes menos abastadas, eram portugueses ou 

castelhanos, quase todos judeus de origem, filhos de outro do mesmo ofício, filhos de 

carpinteiros, de alfaiates etc. Eram eles, os boticários responsáveis por comercializar drogas e 

medicamentos, nas casas comerciais chamadas boticas (MACHADO, 1995).  

No início, denominava-se botica uma caixa de madeira, em que se levavam os 

primeiros remédios (Figura 12). Foi com este nome que a farmácia se tornou conhecida em 

Portugal. Na época do Brasil colonial, nas regiões mais afastadas como fazendas, onde não 

existiam as boticas, os mascates levavam a caixa com medicamentos capazes de curar as 

mazelas mais comuns. Conhecidos como boticários, os donos das boticas eram profissionais de 

alto gabarito, conhecedores da fabricação dos remédios, prestigiados na corte portuguesa e nas 

armadas e fortalezas (CFF, 2019). 

Figura 12: Caixa de botica  

 
Fonte: Boticas & Farmacias, 2019, online. 

 

Essas terminologias “botica” e “boticário” foram utilizados até meados da 

terceira década do século XIX, quando o profissional manipulava e produzia o medicamento, 

de acordo com a farmacopéia e a prescrição do médico (SANTOS; LIMA; VIEIRA, 2005).  
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Além disso, em 1550, os jesuítas desembarcaram no Brasil, e passaram a atuar 

como evangelizadores e como boticários, e usaram muitos dos conhecimentos indígenas para 

desempenhar suas atividades. As boticas jesuítas atendiam a população em geral, uma vez que 

o povo preferia os jesuítas aos comerciantes que costumavam cometer erros ao aviar as receitas 

e não tinham escrúpulos em substituir as drogas prescritas (MADY, 2009). 

As boticas jesuítas tinham drogas e medicamentos vindos da metrópole e 

precisavam ter uma quantidade maior de estoque, devido às dificuldades da navegação naquele 

período. Foram eles também os primeiros boticários a testar as plantas medicinais usadas pelos 

pajés em seus rituais, na Bahia (FERNANDES, 2004; CFF, 2019). 

Entre eles, temos o padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros boticários, 

a se dedicar na cura dos doentes entre o povo da terra brasilis. Em São Paulo, foi considerado 

como o primeiro boticário de Piratininga. Em suas memórias, escrevia, em 1565: "Nossa casa 

é botica de todos; poucos momentos, está quieta a campainha da portaria [...]" (CARVALHO; 

NISHIOKA; ANDREOTTI, 2009; CFF, 2019). 

Os jesuítas instalaram boticas na Bahia, Olinda, Recife, Maranhão, Rio de 

Janeiro e São Paulo, sendo que a mais importante foi a da Bahia, transformada em um centro 

distribuidor de medicamentos para outras boticas do país (FERNANDES, 2004). 

No início da colonização do Brasil (século XVI), os medicamentos vinham de 

Portugal, mas as dificuldades da navegação impediam, frequentemente, a vinda de navios 

daquele país. Além disso, a demora das viagens tornava inadequados os “medicamentos” que 

eram, de qualquer modo, em sua maioria, ineficazes. Com o crescimento, mesmo gradual, da 

população e das cidades, houve a necessidade de se tentar estabelecer pontos de estocagem de 

medicamentos. Nascem, assim, as farmácias no Brasil (ALVIM, 2004). 

Somente em 1645, a Coroa Portuguesa veio autorizar o funcionamento das 

primeiras boticas no território colônia, melhorando o comércio local de medicamentos. Elas 

eram dirigidas por boticários aprovados pelo físico-mor, que era escolhido pelo rei, ou pelo 

delegado comissário em Salvador (CARVALHO; NISHIOKA; ANDREOTTI, 2009; MADY, 

2009). 

A partir daquele ano, as boticas começam a se multiplicar de norte a sul, pela 

facilidade de abertura, e muitos praticavam, principalmente devido à expectativa de bons lucros 

com o negócio. As boticas consistiam de casas comerciais ou lojas, onde o público se abastecia 

de remédios. Eram dirigidas por boticários, que eram profissionais empíricos, às vezes 

analfabetos, possuindo apenas conhecimento de medicamentos corriqueiros e possuindo uma 

carta de aprovação do físico-mor de Coimbra. A Botica também era a denominação do 
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compartimento existente nos hospitais, civis e militares, destinado ao preparo e à administração 

de medicamentos aos doentes internados (PEREIRA; NASCIMENTO, 2011). 

No fim do século XVII, as boticas já se apresentavam com mais estrutura. 

Situadas nas principais ruas, ocupavam dois compartimentos. O boticário e sua família residiam 

nos fundos. Em um cômodo, ficavam as drogas, dispostas em prateleiras de louça e potes com 

decoração artística, que armazenavam pomadas, unguentos, xaropes e soluções. No outro 

cômodo, funcionava o laboratório. Uma importante fonte de renda para os boticários era o 

fornecimento de caixas de botica para naus, fragatas e expedicionários (BOTICAS & 

FARMÁCIAS, 2019).  

 

Figura 13: Boticas antigas 

 
Fonte: Boticas & Farmácias, 2019, online. 

 

O ambiente físico de uma farmácia antiga é descrito pelo historiador das ciências 

Flávio Edler (2006, p. 94):  

 

No final do século XIX, as farmácias ainda mantinham boa parte do instrumental 

tecnológico herdado das boticas. Na sala da frente, prateleiras repletas de frascos de 

louça, brancos ou negros, de tamanho uniforme e inscrições douradas a fogo, onde 

eram guardadas as substâncias postas à venda. Nas dependências dos fundos, vedadas 

aos clientes, boiões, frascos de vidro e grandes potes de louça ou de barro encerravam 

o material sólido ou em pó. Lá também ficavam os instrumentos: almofariz para a 

maceração, cortador de raízes, tachos de bronze e coadores diversos; utensílios 

fundamentais para o preparo das receitas solicitadas pelos médicos ou muitas vezes 

indicadas pelos próprios farmacêuticos.  
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As boticas que funcionavam, nos principais centros urbanos, tornaram-se pontos 

de assistência médica e farmacêutica, incluindo prescrição e manipulação de medicamentos. 

No século XVIII, foi outorgado o regimento chamado de Regimento 1744, que proibia a 

distribuição de drogas e medicamentos por estabelecimentos não habilitados (MADY, 2009). 

A farmácia e sua profissão, no Brasil, tiveram de vencer muitos desafios e 

obstáculos. A transição da botica para farmácia não foi fácil, porque a população tinha muita 

confiança nos boticários, tinha dificuldades de trocar chás, pomadas, unguentos e xaropes, por 

medicamentos aviados e às vezes mais caros. A profissão de farmacêutico veio ser 

regulamentada pelo Decreto Imperial 829 em setembro de 1851, que referia o boticário como 

farmacêutico. O boticário dará espaço para o farmacêutico em 1886 (CARVALHO; 

NISHIOKA; ANDREOTTI, 2009). 

Portanto, foi no final do século XIX e início do século XX, em 1870, na capital 

do Estado de São Paulo, que as boticas passaram a ser chamadas de farmácias, ou seja, as 

boticas passaram por um grande processo de transformação, excluindo de suas atividades 

artesanais o preparo de substâncias empregadas na arte de curar. A partir deste momento, as 

farmácias passaram a preparar o medicamento neste local, com seus respectivos princípios 

ativos e componentes, conforme era exigido na prescrição médica, e comercializar 

medicamentos industrializados (ALVIM, 2004). 

Além disso, foram criadas as drogarias, que deveriam por lei restringir-se à 

venda de drogas aos farmacêuticos, mas era frequente a venda de medicamentos ao público em 

geral.  

Esse processo aconteceu graças à evolução científica para a produção de 

medicamentos cada vez mais eficientes, possibilitando a produção de um grande número de 

novas drogas voltadas para a proteção e o combate de doenças, acompanhadas de diferentes 

formas de distribuição e comercialização dos medicamentos. 

Pode-se mencionar que as primeiras farmácias surgiram no início da segunda 

metade do XIX, sendo a Pellicano, de São Paulo, a primeira com nome reconhecido. Temos a 

Botica ao Veado D`Ouro, fundada em 1858 em São Paulo; em Curitiba foi fundada, em 1857, 

a Farmácia Stellfeld, e no Rio de Janeiro, a Casa Granada, aberta até os dias atuais (MADY, 

2009).  

O crescimento populacional e o desenvolvimento das atividades comerciais 

provocaram algumas mudanças nas farmácias, fazendo com que ampliassem as instalações para 

uma maior produção. Portanto, a mudança na escala produtiva levou ao desenvolvimento de 

novas e complexas operações de fabricação, que não tinham sido anteriormente empregadas 
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por nenhuma farmácia no Brasil. Surge, então, a necessidade, em escala, de que os 

medicamentos fabricados pudessem durar por mais tempo que o necessário para o tratamento, 

pois ficariam em prateleiras à espera de um potencial usuário (ALVIM, 2004). 

Consequentemente, na década de 30 (período de 1925 a 1945), os laboratórios 

industriais responsáveis pela produção de medicamentos foram, gradualmente, substituindo as 

farmácias. Ocorreu, então, um processo de expansão industrial, com a inserção de novos 

fármacos no mercado e as atividades da botica perderam espaço para novos tipos de 

estabelecimentos, ficando as atividades de pesquisa e fabricação de medicamentos para o 

laboratório industrial farmacêutico e a manipulação e o comércio, com a farmácia comercial. 

As farmácias passaram a exercer, quase que exclusivamente, a partir de então, a 

comercialização de medicamentos (ALVIM, 2004; CARVALHO; NISHIOKA; ANDREOTTI, 

2009). 

O processo de desenvolvimento da indústria farmacêutica, a partir da 

manipulação de produtos naturais, ocorreu em todo o mundo. No Brasil, iniciou-se em meados 

do século XIX, tendo sido apontada, em 1889, no primeiro recenseamento da indústria 

farmacêutica, a existência de 35 empresas, em sua maioria localizadas no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. (FERNANDES, 2004). 

Em 1913, o Brasil contava com 765 estabelecimentos produtores de 

medicamentos. No ano 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, esse número já era de 

1.181 estabelecimentos, chegando a 1.329 em 1930. Esse aumento ocorreu devido há dois 

fatores: escassez de produtos farmacêuticos ocasionada pela Guerra, e a existência de um 

grande número de técnicos, com interesse em organizar novos laboratórios privados de 

produção de medicamentos (BOTICAS e FARMÁCIAS, 2019a). 

Portanto, com o início da industrialização, ocorreu o surgimento de importantes 

laboratórios nacionais e a chegada de laboratórios estrangeiros no Brasil, gerando uma 

revolução no setor farmacêutico. A partir dessa época os medicamentos prontos passaram a 

dominar o mercado e os médicos passaram a ser os principais responsáveis pela ampliação do 

consumo de produtos farmacêuticos (VAROTTO, 2018). 

Esta nova realidade abriu espaço para um outro perfil de farmácia, que passou a 

trabalhar mais intensamente com a comercialização do que com a manipulação de 

medicamentos, nicho específico de mercado que tendeu a se restringir às farmácias de 

manipulação (VAROTTO, 2018). 

Começam a surgir as primeiras redes de farmácias, muitas atuantes até hoje no 

mercado, como a Drogasil, que surgiu da fusão da Drogaria Bráulio e da Drogaria Brasil em 
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1935; a Droga Raia que inaugurou a sua primeira loja em 1905, a Drogaria São Paulo, que 

nasceu na Praça da Sé em São Paulo em 1943; a Drogaria Pacheco, que teve sua primeira 

unidade aberta por José Magalhães Pacheco em 1892, no Rio de Janeiro; e a Pharmacia Onofre 

(atual Drogaria Onofre) que abriu sua primeira loja em 1925 em Nilópolis, na Baixada 

Fluminense (VAROTTO, 2018). 

Na década de 1970, destaca-se a Lei 5.772/71, que autorizou a produção de 

produtos similares, estimulou a fabricação de produtos similares por cópia de processos 

conhecidos, a custos bem menores que os necessários no desenvolvimento de medicamentos, 

abolindo os privilégios sobre patentes no Brasil. 

Além disso, pode-se mencionar a Lei 5991/73, primeiro instrumento legal a 

tratar, de forma específica das regras do comércio farmacêutico no Brasil, que estabeleceu as 

normas gerais de controle sanitário, que regulam o comércio de medicamentos, sendo 

considerada o marco regulatório das atividades comerciais de medicamentos. Importante 

destacar, ainda, e a Lei 6.360/1976, que regulamentou e normatizou as operações industriais a 

que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, os correlatos, os 

cosméticos, os produtos de higiene e perfumes, os saneantes domissanitários, as embalagens e 

rotulagens, os estabelecimentos produtores, os meios de transporte e a propaganda (ALVIM, 

2004). 

Então, até os anos 90, a prática do varejo farmacêutico permanecia monótona. 

Os laboratórios vendiam para as distribuidoras revenderem para as drogarias. Não havia diálogo 

entre indústria e varejo. Existia uma desestabilização do comércio, neste período, com algumas 

características como: alta inflação, preços alterados diariamente e clientes sem percepção de 

preço, gerando instabilidade no varejo.   

Em 1990, foi criada a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 

é o órgão regulador da vigilância sanitária. Em 1991, foi fundada a Associação Brasileira de 

Rede de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), por algumas redes de farmácias paulistanas.  

Tradicionalmente, o varejo farmacêutico era, neste período, constituído por dois 

modelos: as Grandes Redes de Drogarias e as Drogarias Independentes. Essa formação das 

redes de farmácia é uma tendência que começou na década de 80 e fortaleceu-se com a entrada 

dos medicamentos genéricos e a reestruturação do sistema tributário. Já as redes independentes 

surgiram em decorrência do crescimento das grandes redes, tendo as farmácias e drogarias de 

pequeno e médio portes observado que, através da união, era possível enfrentar a crescente 

concorrência (CARVALHO; NISHIOKA; ANDREOTTI, 2009). 
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Após 1994, incorporou-se ao segmento outros dois modelos, derivados das 

Drogarias Independentes, que são as Drogarias em Associativismo e Drogarias em Franquia. 

Com isso, o varejo farmacêutico passou a ser representado por esses quatro modelos (VARISE, 

2007). 

A criação deste novo arranjo, em que drogarias independentes se unem com o 

objetivo de ganhar vantagem competitiva, é uma reação do varejo farmacêutico em resposta às 

mudanças econômicas no país, decorrentes da implantação do Plano Real (VARISE, 2007). 

Em 1999, foi publicada a Lei 9.789/99, que disciplinou, no Brasil, a política de 

medicamentos genéricos, que são aqueles medicamentos similares a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável. Geralmente, são produzidos após a 

expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada sua eficácia, segurança e qualidade, através de dois testes de bioequivalência e 

biodisponibilidade. Não possuem marca, são comercializados ou receitados pelo nome do 

princípio ativo, ou seja, da substância que produz o efeito farmacológico no paciente (MADY, 

2009). 

Portanto, com a chegada do Plano Real e a aprovação da Lei do Genérico, o 

mercado se modificou. Os similares ganharam força e as drogarias se depararam com uma 

situação incomum – a guerra de preços. 

Com o passar do tempo, algumas drogarias foram crescendo e seus proprietários 

fundando novas unidades, que receberam o mesmo nome fantasia, surgindo então as Grandes 

Redes. Assim, surgiu a constituição tradicional do setor: Grandes Redes (GR) e Drogarias 

Independentes (DI) (VARISE, 2007). 

Assim, pode-se dizer que as características predominantes no período anterior a 

1994 foram: existência das grandes redes e drogarias independentes, sendo que, nas drogarias 

independentes, a gestão era familiar e nas grandes redes eram mais estruturadas, gerando 

expansão da mesma (VARISE, 2007). 

Já a partir de 1994, com a instituição da Unidade Real de Valor (URV) e a 

estabilização econômica, o setor sofreu significativas mudanças. As drogarias não podiam mais 

reajustar diariamente o preço dos medicamentos. O prazo oferecido aos clientes foi 

drasticamente reduzido. Com este novo cenário, os proprietários das drogarias passaram a 

reduzir o volume de compras junto aos atacadistas e estes, consequentemente, junto às 

indústrias. Começaram a comprar diariamente, reduzindo os estoques, e revendo os descontos 

oferecidos aos clientes, ocorreu uma mudança na forma de administrar o negócio (VARISE, 

2007). 
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A autora complementa dizendo que a drogaria deixa de ser gerenciada como 

simples depósito de medicamentos à disposição do cliente, começa a descobrir novas estratégias 

para contrapor essa nova situação econômica e as grandes redes, tentando manter a fidelização 

dos seus clientes, constatam que os clientes poderiam migrar para outra drogaria que pudesse 

dar algo a mais do que apenas o medicamento.  

Complementando esse cenário, nas últimas décadas do século XX, as farmácias 

passaram por um processo de transformação, onde o ambiente de loja também foi alterado 

profundamente (REZENDE, 2015).  

Conforme Varotto (2018), os antigos e grandes armários de madeiras de lei e 

vidros bisotados, deram lugar às gôndolas contemporâneas, ou seja, ocorre uma redução no 

número dos balcões e prateleiras que separam o público dos medicamentos e um aumento no 

número de gôndolas que fortalecem o autosserviço, principalmente dos medicamentos isentos 

de receita médica e pela variedade de itens de beleza e higiene que passam cada vez mais a 

fazer parte das farmácias e drogarias. 

Nas cidades maiores, as farmácias passaram a oferecer produtos de beleza e 

perfumaria, aumentando consideravelmente o público consumidor feminino. Esse movimento 

reforça e fortalece a característica de conveniência desses estabelecimentos comerciais, 

reforçados por facilidades como atendimento 24 horas, ampla variedade de medicamentos com 

e sem receituário, produtos de beleza e higiene pessoal, além de agregar em alguns casos 

serviços como o de pagamento de contas e correspondente bancário (REZENDE, 2015; 

VAROTTO, 2018).  

O que se pode complementar diante deste quadro, de acordo com Varise (2007), 

é que as farmácias perderam quase todo o apelo que atraía pessoas para seus interiores, 

estabelecendo laços de sociabilidade e reafirmando o caráter agregador desse tipo de comércio 

(REZENDE, 2015). Após o Plano Real, as drogarias adotaram medidas como: concorrência 

não mais apenas por preço e prazo, atuação em nichos específicos (por exemplo, diabéticos), 

eliminação do estoque, processo de informatização da empresa, agilidade com check-out, auto-

servico; diversidade dos serviços oferecidos pelas drogarias (atenção farmacêutica, testes de 

glicemia, aferição de pressão entre outros); preocupação com a capacitação dos gestores e dos 

funcionários, retomada da relação com o cliente e a fidelização.  

O setor varejista de medicamentos, no Brasil, vem sofrendo grandes 

transformações nos últimos quarenta anos. Essas mudanças, ao longo dos anos, das grandes 

redes e das drogarias independentes, levou as empresas a procurar novas alternativas para 
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sobrevivência, e nesse caminho, as empresas encontraram novos modelos, compostos pelas 

formas associativas: Drogarias em Associativismo e Drogarias em Franquia (VARISE, 2007). 

Recentemente, outras mudanças foram desencadeadas exemplo a fusão de 

algumas das maiores redes nacionais de farmácias. Em 2011, a Drogaria São Paulo se fundiu 

com a Drogaria Pacheco, formando um dos maiores grupos do setor. Também, em 2011, a 

Drogasil se uniu à Droga Raia, formando o maior grupo de varejo de medicamentos do Brasil, 

e, em 2013, o grupo norte-americano CVS, maior varejista de medicamentos dos Estados 

Unidos, adquiriu o controle da Drogaria Onofre, ficando, pela primeira vez, a bandeira de 

varejistas estrangeiros no segmento de farmácias brasileiro (VAROTTO, 2018).  

O que se observa, no Brasil, um setor de varejo que era bastante pulverizado, e 

agora começa a trilhar um caminho rumo à concentração.  

 

 

4.5 O VAREJO FARMACÊUTICO NOS DIAS ATUAIS 

 

 

O setor farmacêutico é um segmento que vem se expandindo, ao longo dos últimos 

anos. Segundo Mady (2009), o mercado farmacêutico é altamente competitivo, com uma certa 

complexidade e de considerável porte econômico, envolve diversos setores econômicos, entre 

eles, as drogarias e as farmácias que constituem um importante elo na cadeia de comercialização 

de medicamentos.  

Este mercado movimenta milhões de dólares ao redor do mundo, envolvendo países 

desenvolvidos, países emergentes e outros. Em 2016, houve uma desaceleração do crescimento 

global, e a projeção é que o crescimento seja de 4 a 7% ao ano até 2021 (IQVA, 2019). 

A participação dos gastos globais com medicamentos nos mercados de 

pharmerging (países emergentes) subiram de 13%, em 2007, para 24%, em 2017. Isso 

corresponde a um aumento nos gastos de US$ 81 bilhões, em 2007, para US$ 270 bilhões, em 

2017, com uma taxa média de 12,8% ao ano, mais que o dobro da taxa de crescimento global. 

(IQVA, 2019). 

Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado farmacêutico do mundo e os 

países emergentes estão entre os nove dos top 20, sendo a China o 2º país do ranking. Em cinco 

anos, o Brasil passou do 8º para o 6º lugar (2017), no mercado mundial, e atualmente ocupa 7º 

posição, no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e 
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França, segundo dados do Guia 2019, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(GUIA 2019, 2019, online). A estimativa é que, em 2023, o país seja o 5º do mercado. Quando 

analisado, na América Latina, fica na frente de México e Argentina (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Ranking Mundial do Mercado Farmacêutico 

 

Fonte: Guia 2019, 2019, online.  

 

De acordo com o relatório do IQVA Instituto (2019), os gastos globais com 

medicamentos vêm crescendo a cada ano. Espera-se que os gastos globais excedam US $ 1,5 

trilhão até 2023, à medida que o mercado cresce (Gráfico 2).  

Além disso, os principais países que impulsionaram o crescimento continuarão 

sendo os Estados Unidos e os mercados farmacêuticos emergentes, com 4% a 7%; e 5% a 8% 

de crescimento anual composto, respectivamente (GUIA DA FARMÁCIA, 2019a).  
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Nos Estados Unidos, o crescimento geral dos gastos no mercado farmacêutico é 

decorrente de uma série de fatores, incluindo a aceitação de novos produtos e o preço da marca, 

enquanto é compensado por vencimentos de patentes e genéricos. No Japão, o crescimento dos 

gastos com medicamentos será o mais lento entre os mercados desenvolvidos, tendo totalizado, 

em 2018, US$ 86 bilhões. Estima-se que este consumo deve cair de -3% a 0%, até 2023, em 

grande parte por causa das taxas de câmbio e da contínua aceitação dos genéricos. Na Europa, 

as medidas de contenção de custos e o menor crescimento de novos produtos, contribuem para 

um crescimento mais lento, de 1% a 4%, em comparação com o crescimento anual composto 

de 4,7%, observado nos últimos cinco anos.  De forma geral, todos os países desenvolvidos 

mostrarão um crescimento mais lento nos próximos cinco anos do que nos últimos cinco anos 

(GUIA DA FARMÁCIA, 2019a, online). 

 

Gráfico 2: Gastos Globais com Medicamentos e Crescimento do período de 2009 – 2023 

 

Fonte: Guia Interfarma, 2019, online. 

 

Nos mercados de países emergentes, o crescimento de gastos com medicamentos 

tende a ser reduzido em comparação com os últimos cinco anos e está projetado para crescer, 

entre 5% e 8%, até 2023. Embora China, Brasil e Índia tenham os maiores gastos com remédios 

nos mercados farmacêuticos, Turquia, Egito e Paquistão devem ter o maior crescimento entre 

2019 e 2023. Esse crescimento se dá principalmente pelo aumento do uso per capita, mas 

alguns mercados estão vendo uma aceitação mais ampla de novos medicamentos, à medida que 
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a capacidade dos pacientes de pagar sua parcela de custos aumenta com o crescimento 

econômico (IQVIA, 2019, online). 

De acordo com o gráfico de gastos com medicamentos e volume de vendas, 

pode-se dizer, de modo global, que são esperados mais de 4 bilhões de unidades vendidas e 

gastos acima de um trilhão de dólares (U$$ 1,535 trilhão de dólares). Já no caso do Brasil com 

país emergente, haverá gastos de cerca de U$$ 385 bilhões de dólares e um volume de vendas 

de próximo de 2,5 bilhões de unidades (IQVIA, 2019, online). 

 

Gráfico 3: Gastos com medicamentos e volume de vendas por região – previsão 2023 

 
Fonte: Guia Interfarma, 2019, online. 

 

Quando analisamos apenas os países emergentes, com destaque para o Brasil, 

vamos ver uma previsão de gastos, para 2023, aproximadamente entre 39 a 43 bilhões de 

dólares, vendo 238 milhões de unidades de medicamentos (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Gastos com medicamentos nos países emergentes e volume – previsão 2023

 
Fonte: Guia Interfarma 2019, online. 

 

 

4.5.1 Varejo nos dias atuais no BRASIL 

 

 

O Brasil é um dos países que está entre os maiores consumidores de produtos 

farmacêuticos. Os principais meios de acesso da população, aos medicamentos, são as 

farmácias e drogarias, principalmente as drogarias independentes e as redes de farmácias.  

Segundo dados estatísticos do Conselho Federal de Farmácia (CFF), emitido em 

dezembro de 2018, existem um total de 87.794 farmácias e drogarias, cadastradas junto aos 

conselhos regionais de farmácia no Brasil, responsáveis pela comercialização de 

medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, sendo que 8.373 destas 

possuem manipulação. Desta forma, são 87.794 drogarias no Brasil, sendo que 27,8% são 

representadas por farmácias independentes e 14,5% correspondem às grandes redes. Na Tabela 

2, estão apresentados os dados do ano 2018 do Conselho Federal de Farmácia, em relação à 

empresa do setor farmacêutico.  
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Tabela 2: Dados do setor farmacêutico 
DESCRIÇÃO NÚMERO TOTAL 

REGISTRADO 

Farmacêuticos inscritos nos conselhos regionais de Farmácia 221.258 

Cursos de graduação em Farmácia no Brasil 637 

Farmácias e drogarias privadas 87.794 

Farmácias com manipulação e homeopatia (já estão incluídas no total de 

farmácias e drogarias privadas) 8.373 

Farmácias hospitalares 6.934 

Farmácia pública 11.251 

Laboratórios de análises clínicas 9.718 

Indústrias farmacêuticas 450 

Distribuidoras de medicamentos 4.436 

Importadoras de medicamentos 59 

Fonte: CFF, 2019a, online. 

 

Dentro destas, 87.794 drogarias e farmácias privadas, com e sem manipulação, 

localizadas no Brasil, 37.432 estão localizadas na Região Sudeste, representando 42,64%, 

sendo que 18.200 estão no estado de São Paulo, que representam 20,73% das existentes no país, 

e 48,62 % das situadas na região Sudeste.  

 

Tabela 3: Distribuição geográfica das drogarias e farmácias no Brasil 

UF Farmácia/Drogarias privadas 

Região Norte 6628 

Acre 272 

Amapá 239 

Amazonas 1330 

Pará 3041 

Rondônia 704 

Roraima 197 

Tocantins 845 

Região Nordeste 21047 

Alagoas 1425 

Bahia 4424 

Ceará 2908 

Maranhão 3015 

Paraíba 1439 

Pernambuco 3277 

Piauí 2133 

Rio Grande do Norte 1493 
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Sergipe 933 

Região Sudeste 37432 

Espírito Santo 2031 

Minas Gerais 9843 

Rio de Janeiro 7358 

São Paulo 18200 

Região Sul 14038 

Paraná 5031 

Santa Catarina 3617 

Rio Grande do Sul 5390 

Região Centro-Oeste 8649 

Distrito Federal 1541 

Goiás 4106 

Mato Grosso 1830 

Mato Grosso do Sul 1172 

Brasil 87794 

Fonte: CFF, 2019a, online. 

 

No Anuário Estatístico do Mercado de Medicamentos da Anvisa 2017 

(ANVISA, 2018), o mercado farmacêutico brasileiro, movimentou, naquele ano, 

aproximadamente 69,5 bilhões de reais, o que representou um crescimento (em valores 

nominais) de 9,4%, ao compararmos com o ano anterior. No total, 214 indústrias farmacêuticas 

comercializaram 6.587 diferentes produtos, os quais contemplam 1.794 princípios ativos ou 

associações de princípios ativos distintos. No ano de 2017, foram comercializados 12.805 tipos 

de apresentações que somaram mais de 4,4 bilhões de caixas de medicamentos vendidas. 

Quando abordamos o varejo farmacêutico no Brasil, também se observa uma 

evolução positiva para o mercado farmacêutico. Entre janeiro e novembro de 2017, o varejo 

farmacêutico cresceu 12,86% em relação ao mesmo período de 2016. O mesmo aconteceu com 

as farmácias filiadas à Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias (Febrafar), 

que tiveram alta de 21,76% (DINO, 2019). 

Esse crescimento do varejo farmacêutico brasileiro pode ser visto no Gráfico 5, 

em que se pode observar que o setor, em 2017, teve um faturamento aproximado de 57 bilhões 

de reais e com a comercialização de cerca de 162 bilhões unidades (GUIA 2018, 2019, online). 
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Gráfico 5: Crescimento do Varejo Farmacêutico Brasileiro 

 
Fonte: GUIA 2018, 2019, online. 

 

Os produtos farmacêuticos regulados pela CMED (Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos) podem ser divididos em cinco tipos distintos: Biológicos, 

Específicos, Genéricos, Novos ou Similares. São três as principais categorias de medicamentos 

vendidos no varejo farmacêutico: similares, referência (novos) e genéricos. É possível 

visualizar, no Gráfico 6, o crescimento do varejo por tipo de produto, sendo que as vendas estão 

expressas em US$ bilhões (ANVISA, 2018).  
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Gráfico 6: Crescimento do varejo farmacêutico por tipo de produto no Brasil 

 
Fonte: GUIA 2018, 2019, online. 

 

De acordo com os dados, os medicamentos similares são os que são mais 

vendidos, representando, ao longo dos últimos cinco anos, 62% das vendas de um total de 162 

bilhões de dólares. Já os medicamentos genéricos e similares estão em segundo plano com um 

resultado de 38% do montante das vendas.  

Essas transações podem ocorrer em farmácias ou drogarias privadas e existe uma 

entidade denominada ABRAFARMA (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Drogarias), que é composta por 25 redes associadas, que configuram as maiores redes de 

farmácias do Brasil e concentram 42% das vendas de medicamentos no País. Em dezembro de 

2018, as redes associadas à Abrafarma tinham 7.400 mil lojas, em todos os estados brasileiros 

e no Distrito Federal, e realizaram mais de 900 milhões de atendimentos (REVISTA, 2019, 

online). 

O ranking das maiores redes do Brasil em faturamento é demonstrado 

anualmente pela entidade conforme a Tabela 4. 

De acordo com a referida Tabela, observa-se que a empresa Raia Drogasil está 

em primeiro lugar no ranking, seguida pela Drogaria Pague Menos e, em terceiro lugar, temos 

a Drogaria Pacheco, seguida pela Drogaria São Paulo. Todas são grandes redes que tem lojas 

em São Paulo e no interior do estado de São Paulo. Em Franca, temos a Raia Drogasil, a 

Drogaria São Paulo e Farmácia Pague Menos.  
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Tabela 4: Ranking Abrafarma – 2018 – faturamento por empresas 
Posição Empresa UF Posição  Empresa UF 

1 RaiaDrogasil SP 15 Farmácia Permanente AL 

2 Farmácia Pague Menos CE 16 Drogaria Rosário DF 

3 Drogaria São Paulo SP 17 Drogasmil RJ 

4 Drogarias Pachedo RJ 18 Farmabem AM 

5 Farmácias São João RS 19 Drogão Super SP 

6 Panvel RS 20 Farma Ponte SP 

7 Extrafarma PA 21 A Nossa Drogaria RJ 

8 Drogaria Araújo MG 22 Drogaria Moderna RJ 

9 Drogarias Nissei PR 23 Redepharma RB 

10 Drogaria Venâncio RJ 24 Drogaria Minas Brasil MG 

11 Farmacia Indiana MG 25 Farmácia Santa Lúcia ES 

12 Drogal Farmacêutica SP 26 Farmácias Vale Verde PR 

13 Drogarias Globo PI 27 Drogaria São Bento MS 

14 Santo Remédio AM    

Fonte: GUIA DA FARMACIA, 2019b, online. 

  

Outro dado importante é que, pela primeira vez, três empresas brasileiras 

aparecem no ranking das 250 maiores varejistas em todo o mundo, numa pesquisa chamada 

“Os Poderosos do Varejo Global 2019”. Com base na receita de varejo para o ano fiscal de 

2017 (abrangendo os exercícios fiscais das empresas até junho de 2018), analisam o 

desempenho da indústria em setores geográficos e de produtos., analisando também as que mais 

crescem. Portanto, eles revisam o cenário econômico global e o seu impacto no varejo. Este 

estudo tem como objetivo oferecer um reflexo da dinâmica do mercado e do impacto sobre o 

setor de varejo durante o período. Entre elas, temos uma do setor do varejo farmacêutico: Raia 

Drogasil S.A, na 223º posição, ficando atrás das Lojas Americanas S.A. (178º), e na frente do 

Magazine Luiza S.A (249º) (DELOITTE, 2019, online). 

No Brasil, existe uma entidade chamada Febrafar (Federação Brasileira de 

Farmácias), com sede administrativa em São Paulo, que é composta por 58 redes de farmácias, 

com lojas em 25 estados e no Distrito Federal. Existem 9.625 lojas integradas às redes 

associadas à Febrafar, que atendem clientes em cerca de 2.701 municípios. Esse associativismo 

já é uma realidade com resultados impressionantes, de acordo com a FEBRAFAR, o 

faturamento já representa em torno de 10,4% do mercado. As farmácias associativistas vêm se 

estruturando e se organizando desde 1994, por meio de ações estratégicas, aprimorando sua 
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atuação e fortalecendo a sua marca em sua área de influência. Ao se aliar ao associativismo, as 

redes conseguem otimizar a gestão, reduzir custos e competir de forma profissionalizada 

(FEBRAFAR, 2019, online). 

Em se tratando de franquias, através de uma busca, realizada no site da 

Associação Brasileira de Franchising (ABF), foram encontradas 189 empresas do ramo de 

saúde, beleza e bem-estar. Destas 189, verificou se que existem 21 empresas associadas a ABF 

pertencentes ao setor do varejo farmacêutico. Destas, 8 são farmácias com manipulação e 13 

são drogarias. Na Tabela 5, estão demonstradas as marcas das farmácias, o tipo de farmácia, o 

estado de origem e quantidade de lojas da franquia (ABF, 2019, online).  

 

Tabela 5: Tabela de franquias de drogarias e farmácias – 2019 - ABF 
MARCA TIPO DE FARMÁCIA ESTADO DE 

ORIGEM 

QUANTIDADE 

DE LOJAS 

A Formula  Farmácia de manipulação BA 80 

Americana Saúde Drogaria MG Não Consta 

Companhia da Formula Farmácia com manipulação RN Não consta 

Compre Certo Rede de Drogarias Drogaria MG 87 

DROGARIA FARMAIS Drogaria SP 424 

Drogaria Santa Marta Drogaria GO 3 

Drogarias Max Drogaria RJ 101 

Droga Shop Drogaria GO 96 

Farma & Farma Drogaria SC 165 

Farma Conde Drogaria e manipulação SP Não consta 

Farma Container  Drogaria SP Não consta 

Farmácia Artesanal  Drogaria GO 46 

Farmácia Royal Farmácia de manipulação PE 24 

Farmácia Brasil Poupa lar Drogaria SC 100 

Farmácia FTB A farmácia dos 

trabalhadores do Brasil 

Drogaria PE 993 

Farmácia São Rafael Drogaria SC 25 

Farmácia FarmaMelhor Drogaria SP 174 

PharmaPele Farmácia de manipulação PE 64 

Phitopharma Farmácia com manipulação SP 32 

Vico Farma Farmácia com manipulação SP Não consta 

VICO FLORA Farmácia de manipulação SP Não consta 

Fonte: ABF, 2019, online. 
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Na cidade de Franca/SP, por exemplo, município objeto desta pesquisa, possui 

duas franquias da Compre Certo Rede de Drogarias, sendo uma localizada na região Norte e a 

outra na região Central da cidade. 

 

 

4.5.2 Varejo nos dias atuais no Estado de São Paulo 

 

 

O estado de São Paulo é o líder nacional do mercado farmacêutico. De acordo 

com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 2017, a indústria de 

medicamentos instalada no território paulista alcançou um faturamento de R$ 53,3 bilhões com 

a comercialização desses produtos. O valor correspondeu a 76,8% do total de vendas no 

mercado brasileiro, no mesmo ano (ANVISA, 2018). 

O segundo lugar ficou com o Rio de Janeiro, estado onde a indústria 

farmacêutica faturou quase R$ 7,8 bilhões (11,2%). Na sequência, o destaque foi Goiás, 

ocupando o terceiro lugar, com faturamento de mais de R$ 3,1 bilhões (4,5%) em 2017. O 

Paraná ficou em quarto lugar, com vendas acima dos R$ 2,4 bilhões (3,5%). Os dados são da 

terceira edição do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, produzido pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), com base em informações de 2017 

(ANVISA, 2018).  

Em número de embalagens, o estado de São Paulo também é líder no mercado 

farmacêutico. Em 2017, foram mais de 2,5 bilhões de caixas de medicamentos vendidas em 

todo o mercado nacional, ou 57,3% do total comercializado (4,4 bilhões). Nesse ranking, Goiás 

subiu para a segunda posição, com um total de 866 milhões de embalagens comercializadas, o 

que representou 19,5% do mercado brasileiro. O Paraná ficou em terceiro lugar, com a venda 

de 347,5 milhões de caixas de medicamentos (7,8%). O estado do Rio de Janeiro apareceu em 

quarto lugar (248,7 milhões de unidades ou 5,6% do total) (ANVISA, 2018). 

A representação gráfica (Figura 14) evidencia significativa participação dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás nas quantidades de apresentações vendidas. 

Como líder do mercado, São Paulo é o estado com maior concentração de 

empresas em seu território, sendo indústrias farmacêuticas, como drogarias e farmácias 

privadas. 

Os números do Conselho Regional de Farmácia (CRF - SP) mostram que houve 

um crescimento, nos últimos dez anos, nas drogarias de rede passaram de 9.714 para 14.860 
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estabelecimentos na região, representando um acréscimo de 53%. Já as farmácias 

independentes aumentaram apenas 14%, saltando de 9.554 para 10.850 unidades. Com um total 

de 25.710 drogarias, o estado possui um estabelecimento para cada 1,7 mil habitantes, 

superando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de uma para cada 8 mil 

habitantes (LAGOS, 2019). 

 

Figura 14: Representação de vendas por Estado  

 
Fonte: ANVISA, 2018.  

 

A cidade de São Paulo, atualmente, tem espalhada pelas cinco regiões da cidade, 

3.492 farmácias, isso representa uma para cada 3.150 paulistanos. Em diversos locais, existem 

concorrência das bandeiras pela disputa pelos clientes, no mesmo quarteirão. Existem inúmeras 

opções, e isso, às vezes, gera dificuldades na escolha, onde é melhor comprar a lista de 

medicamentos prescritos pelo médico (BERGAMO, 2019). Dentre essas drogarias, podemos 

destacar algumas grandes redes que praticamente dominam a comercialização de medicamentos 

estão presentes na cidade de São Paulo e nas grandes cidades do interior do Estado. São elas: 

 Drogaria São Paulo - Fundada em 1943 na cidade de São Paulo, foi a 

primeira farmácia a implantar o atendimento 24 horas e a dar concessão de 

descontos para aposentados. Atua com mais de 700 filiais presentes nos estados 

de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraíba e 
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Alagoas empregando mais de 12 mil funcionários e atendendo a mais de 8 

milhões de clientes por mês (PAF, 2019, online). 

 Droga Raia - fundada em 1905 no interior de São Paulo na cidade de 

Araraquara. Atualmente, a Droga Raia tem mais de 600 lojas espalhadas pelo 

Brasil e faz parte do grupo RD (RaiaDrogasil), com mais de 1.400 lojas. Possui 

estabelecimentos aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas 

Gerais. Agora recentemente, fez a aquisição da rede das Drogarias Onofre 

(DROGARAIA, 2019, online). 

 Drogão Super: fundada na cidade de Ribeirão Preto no interior de São 

Paulo, e possui atualmente 69 lojas distribuídas no estado de São Paulo e Minas 

Gerais (DROGÃO SUPER, 2019, online). 

 Drogaria Onofre: atualmente apresenta 50 lojas localizadas nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e 40 Onofre Clinics que oferecem 

assistência farmacêutica. Com 85 anos de tradição, oferecem atendimento 

personalizado, conveniência na entrega rápida de produtos e serviços, e mais de 

13 mil itens para cuidados com a saúde e higiene. Esse mês de julho de 2019, o 

grupo econômico RaiaDrogasil adquiriu esta rede (RAIA DROGASIL, 2019, 

online).  

 

Entre essas, a Drogaria São Paulo foi eleita a melhor farmácia de São Paulo. A 

rede Drogaria São Paulo conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar na Pesquisa 

“O Melhor de São Paulo - Serviços”, na categoria Farmácia. Esse é um levantamento sobre os 

melhores serviços da cidade, feito pelo Datafolha e a marca obteve, em 2019, essa liderança 

com 35% dos votos dos entrevistados (GUIA DA FARMACIA, 2019c, online). 

De acordo com a empresa, esse reconhecimento se deve não só porque a rede 

nasceu na cidade, mas pelo relacionamento cultivado com o público paulistano, de maneira 

positiva, com suas iniciativas com foco em promover saúde e bem-estar à população. De acordo 

com a rede, os constantes investimentos em melhorias são movimentos que podem ser 

constatados com o intuito de oferecer mais comodidade e acessibilidade, privilegiando o espaço 

de compra com gôndolas mais baixas, boa circulação das pessoas e espaços especiais para 

acomodar melhor o cliente durante o processo de atendimento. Somados a isso, tem os produtos 

da marca própria de produtos “Ever Care” e V.IT Care (GUIA DA FARMACIA, 2019c, 

online). 
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4.5.3 Varejo farmacêutico nos dias atuais no município de Franca (SP) 

 

 

O presente trabalho tem como estudo de caso a cidade de Franca/SP. A cidade 

está situada na região nordeste do Estado de São Paulo, a 400 km da capital do estado, próxima 

a Ribeirão Preto, uma das regiões mais ricas do interior de São Paulo e do Brasil. É uma cidade 

que se destaca no cenário nacional (PREFEITURA DE FRANCA, 2019). 

É um dos polos economicamente mais fortes do país no segmento de calçados 

masculinos, bem como na produção de lingerie, e, no esporte, é considerada a capital nacional 

do basquete. Atualmente, Franca tem uma população de aproximadamente 350 mil habitantes, 

segundo dados da Prefeitura de Franca, 2019.  

De acordo com os dados do Conselho Federal de Farmácia, no ano de 2018, o 

estado de São Paulo tem 18.200 unidades, entre drogarias e farmácias, representando 49% da 

região Sudeste. Na cidade de Franca, foco do nosso estudo, existem, aproximadamente, 170 

drogarias e farmácias que, de acordo com o órgão da Vigilância Sanitária de Franca, dados do 

mês de abril de 2018, representam quase 1% das existentes no Estado de São Paulo.  

Porém, de acordo com a autora da pesquisa e profissional farmacêutica da área, 

existe uma divergência nestes resultados, uma vez que o sistema da VISAM, não promove 

atualizações do mesmo. Diante disso, houve a necessidade de conferir e atualizar os dados do 

objeto de pesquisa. 

No levantamento efetuado em abril de 2019, na Vigilância Sanitária e no 

Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, verificou-se que a cidade possui 136 drogarias, 

ou seja, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas e 49 

farmácias de manipulação, ou seja, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 

manipulação de fórmulas, totalizando 185 unidades de farmácias e drogarias distribuídas por 

todo município. 

Dentro desta distribuição, temos algumas drogarias e farmácias de pequeno e 

médio porte que participam de associações e outras trabalham de maneira isolada, redes 

independentes, e as grandes redes. A cidade conta com três grandes redes independentes de 

proprietários do próprio município, sendo que uma delas é composta por aproximadamente 28 

drogarias, ao todo essas redes independentes de Franca representam 23,63% das 185 drogarias.  

Outro dado importante a respeito do setor de varejo farmacêutico na cidade de 

Franca é com relação à distribuição geográfica das drogarias, conforme Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Distribuição Geográfica das drogarias na cidade de Franca/SP 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

De acordo com o Gráfico 7, podemos ver que a região com maior destaque de 

concentração de farmácias e drogarias é a Região Oeste e a de menor concentração é a Região 

Norte.  Essas drogarias também estão classificadas, de acordo com a categoria, em redes 

independentes, grandes redes, micro e pequenas empresas, e outros (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Distribuição geográfica das drogarias por tipo na cidade Franca/SP 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O Gráfico 8 apresenta a distribuição por tipo do varejo farmacêutico, conforme 

cada região, sendo elas redes independentes, micro e pequenas empresas, franquias, grandes 
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redes e outras. Destaca-se a Região Oeste com uma grande concentração das micro e pequenas 

drogarias. Na região Norte não há presença de grandes redes, mas tem um número significativo 

de redes independentes.  

Ao observar a distribuição geral por segmento no Gráfico 9, veremos uma 

significativa presença de micro e pequenas empresas, e uma minoria de grandes redes. 

 

Gráfico 9: Distribuição geral por tipo no varejo farmacêutico de Franca/SP 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

Quando tratamos de grandes redes, destaca-se em Franca a presença de Raia 

Drogasil, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Wallmart. Em relação às franquias, destacam-se 

Multidrogas, Rede Total, Poupe Já, Compre Certo, Ultra Popular.  

No município de Franca, observamos que existem 136 unidades de drogarias e 

farmácias, ou seja, ao considerar a população de Franca, com aproximadamente 350 mil e 

dividir pelo número de farmácias, encontraremos uma farmácia para cada 2,5 mil habitantes. 

Esse número é significativo, uma vez que, de acordo com a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), deve ter um estabelecimento para cada 8000 mil habitantes. 

No município de Franca/SP, também surgiu, em 2011, uma rede de drogarias 

chamada Rede ACOFARMA, com o intuito de auxiliar as farmácias e drogarias de Franca e 

região, através de parcerias feitas com empresas e laboratórios de medicamentos e perfumaria, 

favorecendo o poder de compra e negociações, e consequentemente repassando para seus 

clientes (REDE ACOFARMA, 2019).  

No entanto, nem todas as empresas tendem a se associar, algumas vêm tentando 

sobreviver isoladamente, mantendo-se em uma estrutura de não-redes. Encontram-se 
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trabalhando de forma isolada, concorrendo entre si, e praticando descontos, sem avaliar a 

viabilidade dos preços praticados. Outras estão tentando aderir a franquias que vão favorecer 

nas condições de compra e de desconto para os clientes.  

As grandes redes do ramo estão abrindo filiais na cidade, vindo com capital 

suficiente, para investir em tecnologia e desenvolvimento dos estabelecimentos, com 

modernização dos espaços, entre elas podemos citar: Droga Raia, Drogasil, Drogão Super, 

Drogaria São Paulo. 

 

 

4.6 TENDÊNCIAS DO VAREJO FARMACÊUTICO 

 

 

Entramos em um novo milênio. Novos paradigmas e variáveis devem ser 

analisados, como: globalização; tecnologias mais desenvolvidas, acessíveis e a um custo menor; 

informações disponíveis em grande escala e em tempo real; ciclo de vida de produtos menores; 

clientes mais informados, exigentes e mutantes (BRESCIANI, 2019). 

Quando abordamos, então, o varejo farmacêutico, podemos citar mais 

especificamente, turbulências, como (BRESCIANI, 2019; SILVA; SAMPAIO; 2016, p.4): 

 

• Diversidade e competição entre produto genérico x de marca x similar x marca 

própria; 

• Concorrência entre as grandes redes x farmácias independentes x cooperativas 

x possibilidade de novos entrantes - como os supermercados, as lojas de 

conveniência, empresas internacionais; 

• Vendas de medicamentos x não-medicamentos; 

• Diversificação x leis governamentais; 

• Produto fracionado x quantidade pré-determinada; 

• Melhor layout, iluminação, profissionalização, entre outras. 

 

Diante deste cenário, observamos que o varejo vem passando por grandes 

transformações, e agora com a evolução da tecnologia, pode-se esperar mudanças cada vez mais 

rápidas. Portanto, analisar novas tendências é uma atividade necessária para o empresário 

moderno, principalmente no setor de varejo. De acordo com os autores Las Casas e Garcia 

(2007), existem estudos que demonstram alguns pontos que são importantes para acompanhar 

as novas tendências do setor de varejo e são eles:  

 Entender o novo consumidor; 

 Criar uma proposta de marca diferenciada; 



134 

 

 Explorar novas ferramentas e novas tecnologias; 

 As limitações internas na orientação para a satisfação do cliente; e 

 Franquias. 

Com isso, o planejamento se torna ainda mais importante, especialmente no 

Brasil, que nos últimos anos, apresentou uma nova realidade para a grande maioria dos 

consumidores e das empresas, depois da desestabilização econômica (BRESCIANI, 2019).  

Num mercado de drogarias e farmácias, em que a concorrência está cada dia 

mais acirrada, as vendas estão estagnadas e o número de estabelecimentos não param de crescer, 

as empresas do varejo farmacêutico vêm adotando novas estratégias para superar os obstáculos 

ao seu desenvolvimento como a diversificação da oferta de serviços e a fidelização. Aderindo 

política do associativismo entre as lojas independentes, com a finalidade de lutar contra os 

avanços internacionais das grandes redes, que possuem maior poder de negociação, poder de 

compra mais elevado e níveis de investimentos maiores que as farmácias de bairro 

(ALBUQUERQUE, 2004).  

Esse crescimento no número das farmácias, principalmente nos grandes centros, 

aumentou disputa por consumidores em áreas restritas, dificultando a sobrevivência da maioria, 

principalmente as independentes que não pertencem às redes. 

No Brasil, o setor farmacêutico é um dos que mais crescem e geram emprego. O 

setor é fundamental, pois movimenta uma cadeia que abrange dezenas de indústrias e cerca de 

90 mil farmácias em todo o território nacional. É de extrema vitalidade, tanto para a economia 

quanto para a saúde da população (VIEIRA, 2017). 

Para o Professor Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro 

de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR – Instituto Brasileiro de Executivos 

de Varejo e Mercado de Consumo), o setor farmacêutico é o 2º maior do Brasil em abrir o maior 

número de vagas de emprego, ficando atrás apenas de cargos governamentais. Temos o 

exemplo do Carrefour, que abriu mais de 5,5 mil vagas para acompanhar a demanda de 

expansão. Já o Grupo DPSP, detentora das drogarias Pacheco e São Paulo, contratou 1,4 mil 

colaboradores, para as 110 lojas que abriu em 2018 (PANORAMA FARMACÊUTICO, 2019 

a, online). 

Quando abordamos sobre macrotendências, um ponto a se destacar é o 

envelhecimento populacional, que tende a crescer de forma acelerada nas próximas três 

décadas, em nível mundial. No Brasil, o número de pessoas idosas vai triplicar entre 2010 e 

2050, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), saltando de 19,6 

milhões para 66,5 milhões de pessoas (VIEIRA, 2017).   



135 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2050, haverá cerca de 2 bilhões 

de idosos em todo o mundo, sendo que apenas no Brasil serão 64 milhões. O fato de que o País 

apresenta a quinta maior população do mundo certamente acarretará no aumento da demanda 

por medicamentos e serviços de saúde (ALMEIDA, 2017). 

Se, para o setor farmacêutico, o aumento da longevidade é uma grande 

oportunidade, para o Brasil, será um grande desafio. Por isso, a busca por novos modelos é 

fundamental, para garantir acesso à população aos medicamentos e para o futuro da saúde no 

País. Acredita-se que o crescimento passa pela inovação, com investimentos sólidos na 

descoberta de novas maneiras de melhorar e prolongar a vida das pessoas (NIGRO, 2017).   

O aprimoramento pode ser feito por meio da otimização dos modelos de gasto e 

remuneração dos serviços de saúde, privilegiando a prevenção, e não somente o tratamento da 

doença, da redução da burocracia, da redução progressiva da alta carga tributária dos 

medicamentos e na evolução contínua da regulamentação, no sentido de agilizar cada vez mais 

os processos e, como contrapartida, atribuir mais responsabilidade à indústria no cumprimento 

de suas promessas regulatórias (ALMEIDA, 2017).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo 

(IBEVAR) e o Guia da Farmácia (2019d, online), existem 10 tendências da NRF 2019 - Retail’s 

Big Show para as farmácias e para o varejo farmacêutico: 

 

1. Do ponto de venda (PDV) para o ponto de experiência (PDX) 

A transformação do PDV em algo que tem sido definido como PDX que 

incorpora novas funções e atividades, transformando a loja em um ponto de experiências, 

educação, informação, relacionamento, alimentação, orientação, serviços, entretenimento, 

lazer, e até compras (GUIA DA FARMÁCIA, 2019d). 

O que se vê, atualmente, é o surgimento, de um novo tipo de PDV, muito mais 

parecido com as drugstores americanas – lojas gigantes que vendem todo tipo de produtos nas 

gôndolas e mantém, em seu interior, uma muito bem equipada clínica, com um farmacêutico 

prescritor, oferecendo consultas e medicamentos à população, com toda a segurança e qualidade 

(LEONARDI, 2019). 

No Brasil, redes como Onofre possuem centros de beleza completos, com 

consultores especializados em dermocosméticos. A rede de drogarias Araújo ostenta um dos 

maiores centros de conveniência do País em suas mais de 170 lojas estabelecidas no modelo de 

drugstore em Minas Gerais. Já a Pague Menos (que tem 1.080 lojas em todas as unidades da 
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Federação, distribuídas por 346 municípios) já mantém cerca de 630 clínicas em suas lojas, 

onde oferecem consultas farmacêuticas e outros serviços (LEONARDI, 2019). 

Importante salientar que, nesse novo modelo, atualmente, produtos de beleza, 

cosméticos, itens para nutrição e suplementação e artigos de higiene pessoal estão dividindo 

seus espaços com os consultórios farmacêuticos, que, há três anos, não existiam nem como 

proposta no planejamento estratégico das empresas (LEONARDI, 2019). 

 

2. Lojas como ponto de distribuição 

O uso dos PDVs como espécies de centros de distribuição das vendas on-line é 

uma tendência, com o intuito de reduzir os custos do frete e as dificuldades logísticas para a 

entrega, e também para atender à necessidade do consumidor de retirar o produto na hora e 

local que lhe for mais conveniente (GUIA DA FARMÁCIA, 2019d). 

 

3.  Necessidade rápida de transformação 

A velocidade e as inovações se tornam desatualizadas muito rapidamente, pela 

transformação radical global. Assim, a necessidade de buscar novos significados e modelos de 

negócio. 

 

4. Era dos dados  

A importância dos dados também foi reforçada. Só com o conhecimento sobre o 

consumidor, cliente, identificando suas preferências, é possível melhorar a experiência de 

compras, agregando valor real ao processo de venda. Além disso, o consumidor quer, hoje, 

saber a origem dos produtos que consome, procedência, ingredientes, e tudo isso está 

relacionado com uma boa análise de dados (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2019). 

Atualmente, com o cliente muito mais exigente, a regra principal é percebê-lo, 

ou seja, é centralizar o atendimento no cliente individual, dedicar-lhe atenção, para que no fim 

seja capaz de resolver um problema, de forma personalizada. Criar um banco de dados sobre 

seus clientes, fazer diversas perguntas, traçar e atualizar continuamente um perfil 

comportamental, demográfico, geográfico e psicológico de cada um para melhor conhecê-los e 

atendê-los. E associado a esse acompanhamento, o gerenciamento do mix de produtos fica mais 

competente e pode ser otimizado para o alcance de melhores resultados tanto no pronto 

atendimento das necessidades quanto no controle de estoque (BRESCIANI, 2019). 

 

5. Aplicação do omnichannel 
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Uma das ações das redes de farmácias tem sido investir no omnichannel, 

tendência do varejo que converge todos os canais utilizados pelos clientes. Ele funciona da 

seguinte maneira: se o cliente compra o produto pelo telefone, pelo site ou pelo aplicativo, pode 

retirar o produto numa loja física. Em alguns casos, o cliente pode experimentar um produto na 

loja e concluir a compra virtualmente (BERALDO; BRANDÃO, 2019).  

Um exemplo disso é o grupo DPSP, composto pelas redes Drogarias Pacheco e 

Drogaria São Paulo, que implantou o sistema LIA (sigla em inglês para Local Inventory Ads), 

uma das funcionalidades do Google Shopping. É uma ferramenta que permite aos consumidores 

checar, em tempo real, se os produtos buscados estão em estoque, além de verificar o preço e 

traçar a rota até a loja mais próxima.  Na rede gaúcha Panvel, do grupo Dimed, o cliente retira 

o produto comprado em até 30 minutos em qualquer loja – o grupo tem 425 farmácias 

(BERALDO; BRANDÃO, 2019). 

 

6. Valorização dos colaboradores 

Valorizar somente os clientes não é o suficiente para se ter sucesso, é necessário 

reconhecer os funcionários, para se ter sucesso. Para isso, diversas empresas estão investindo 

na qualificação dos seus colaboradores, para que se sintam e estejam envolvidos com a empresa 

(GUIA DA FARMÁCIA, 2019d).  

7. Advento dos marketplaces 

O sucesso e advento dos marketplaces tem se consagrado por alguns modelos 

pelo mundo. O Alibaba (conhecido no Brasil por AliExpress) se apresenta como plataforma de 

dados para fazer negócios: a JD.com, plataforma chinesa, se destaca pela entrega rápida; e a 

Amazon, que se define como varejista, e tem os marketplaces como espécie de correntes dentro 

da sua plataforma (GUIA DA FARMÁCIA, 2019d). 

 

8. Adoção de tecnologias 

As tecnologias precisam ser um meio para se conseguir resultados e não um fim. 

À medida que transforma processos manuais para digitais, aumenta a possibilidade de agilizar 

o processo e conquistar dados preciosos. Portanto, vale ter cuidado e estratégia na hora de adotá-

las (GUIA DA FARMÁCIA, 2019d). 
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9. Tendências de lojas como prestação de serviços  

A prestação de serviços, dentro do varejo, ganha cada vez mais corpo quando a 

ideia é melhorar a experiência das compras do consumidor. Nesse sentido, as farmácias podem 

se adaptar perfeitamente a esse perfil (GUIA DA FARMÁCIA, 2019d). 

Buscando prestar um serviço de saúde com qualidade à população e, com isto, 

conquistar a fidelização de seus clientes, muitas redes de farmácias começaram a implantar os 

serviços de Atenção Farmacêutica (AF) em suas unidades. Outra vantagem veio com os 

consultórios farmacêuticos nas farmácias, pois, por meio desse atendimento, as farmácias 

aumentaram o portfólio de serviços farmacêuticos (MULLER, 2019). 

Conforme dados da Abrafarma – Associação Brasileira de Redes de Farmácias 

e Drogarias, vem crescendo cada vez mais o número de estabelecimentos com salas de serviços 

farmacêuticos. No ano de 2017, esse número triplicou, podendo chegar a 2,6 milhões de 

atendimentos clínicos. Muitas das grandes redes observaram esse novo movimento de 

atendimento através de serviços farmacêuticos, e atualmente os clientes já podem ter acesso em 

diversas partes do Brasil, a esses diversos exames tais como: Beta HCG, perfil lipídico, HIV, 

dengue, zika e muitos outros. Os consumidores de muitos estados brasileiros já encontram o 

serviço em redes como Pague Menos, Nissei, Panvel, São Bento, Araújo e a expectativa é 

ampliar os serviços laboratoriais em milhares de outras redes e farmácias independentes até o 

final de 2019 (SAUDE BUSINESS, 2019). 

 

10. Marcas próprias  

Os produtos de marca própria estão sendo aplicados pelas empresas como outra 

estratégia eficiente de vendas. A exemplo dos supermercados, o varejo farmacêutico está investindo 

neste segmento, com o objetivo de aumentar a receita e reforçar a imagem das redes perante seus 

clientes. Este é um trabalho que tem dado bons resultados no médio prazo (GUIA DA 

FARMÁCIA, 2019d). 

 

11. Iniciativas das Pequenas Farmácias 

Outras tendências que estão surgindo são a respeito das pequenas farmácias que 

buscam alternativas para sobreviver à concorrência de grandes redes do varejo farmacêutico 

através da agilidade, personalização e associativismo. Por outro lado, as grandes redes avançam 

se aproveitando das fraquezas deles, capturando vendas, inclusive em pontos já conhecidos e 

consolidados pelos primeiros (MULLER, 2019). 



139 

 

A Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias 

(Febrafar) é outra organização que incentiva o empreendedorismo no setor varejista 

farmacêutico dos pequenos e médios varejistas. Segundo dados da Febrafar, atualmente, estão 

associadas 56 pequenas redes e farmácias independentes, com 9.194 lojas afiliadas, ou seja, 

estão presente em 48% dos munícipios brasileiros, o que representa o alcance a 78% da 

população brasileira. É uma federação que vem demonstrando elevadas taxas de crescimento, 

chegando a 17%, em 2018, e esperando chegar, até o final de 2019, em 1.100 lojas, o que 

representará um crescimento de 45%, em relação ao ano anterior.  Outro dado é que esse 

aumento se dá em razão das lojas virem aprimorando os seus layouts, tamanhos e mix dos 

produtos, gerando ótimos resultados (FEBRAFAR, 2019a, online). 

Desde o ano de 2016, o número de farmácias e drogarias no País cresceu 16,4%, 

no entanto, especificamente nas capitais brasileiras o número de farmácias caiu 3,8%. De 

acordo com o Censo Demográfico Farmacêutico do ICTQ, o número de estabelecimentos 

farmacêuticos reduziu principalmente nas capitais, em função da substituição por grandes redes, 

no lugar de várias farmácias independentes. Ao abrir e iniciar as atividades em uma grande loja, 

em um ponto próximo a pequenas farmácias, estima-se que no mínimo três pequenos no entorno 

vão à falência (MULLER, 2019). 

Nos últimos meses de 2018, o saldo entre abertura e fechamento de lojas foi 

positivo em 4,8 mil unidades, representando um número pequeno quando comparado as 220 

mil lojas que o varejo perdeu entre os anos de 2014 e 2017. Entretanto, entre janeiro e março 

de 2019, 39 pontos lojas fecharam as portas no país. O número é pequeno, mas significativo, 

pois indica grande mudança de rota e confirma o quadro de estagnação da economia, já 

apontado por outros indicadores (DE CHIARA, 2019). 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O 

VAREJO FARMACÊUTICO 
 

 

Um sistema público de saúde de qualidade e o acesso a medicamentos são 

direitos de todos e, por isso, são o foco deste capítulo. Após a abordagem destes temas, foram 

analisadas as políticas públicas e o acesso a medicamentos, com ênfase maior no Programa 

Farmácia Popular do Brasil. Após realizar brevemente, uma retrospectiva histórica, desde a sua 

origem até os dias de hoje, foram correlacionadas as políticas públicas de acesso a 

medicamentos com o varejo farmacêutico, abordando um pouco da realidade atual.  

 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

 

Atualmente, existe uma diversidade de literaturas a respeito do conceito de 

desenvolvimento. Furtado (2000), em seu livro “Introdução ao Desenvolvimento”, afirma que 

o conceito de desenvolvimento vinha sendo utilizado com referência à história contemporânea, 

dividido em dois sentidos. O primeiro, trata da evolução de um sistema social de produção que, 

através do progresso e acúmulo das técnicas de trabalho, torna-o mais eficaz e 

consequentemente aumenta a produtividade da força de trabalho. Já o segundo sentido faz 

referência ao conceito de desenvolvimento relacionado com a satisfação das necessidades 

humanas (FURTADO, 2000). 

Para o autor, a ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: a do 

aumento da eficácia do sistema social de produção; a da satisfação de necessidades essenciais 

da população; e da consecução de objetivos a que almejam grupos dominantes de uma 

sociedade e que competem na utilização de recursos escassos (FURTADO, 2000). 

Para Oliveira (2002, p. 8 apud FLECK, 2011, p. 274) “pensar em 

desenvolvimento é, antes de qualquer coisa, pensar em distribuição de renda, saúde, educação, 

meio ambiente, liberdade, lazer, dentre outras variáveis que podem afetar a qualidade de vida 

da sociedade”. 

Fleck (2011) e Bresser - Pereira (1968) afirmam que desenvolvimento é como 

um processo de mudanças contínuas e complexas, envolvendo transformações econômicas, 
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políticas e também de ordem humana e social, através da qual o crescimento do padrão de vida 

da população tende a tornar-se o mais importante, automático e autônomo.  

Portanto, o desenvolvimento tem como aspecto dominante de seu processo a 

transformação econômica e, como resultado, o crescimento do padrão de vida da população, 

gerando uma maior satisfação das necessidades humanas e uma consequente melhoria nos 

índices sociais. 

Ao se pensar o desenvolvimento de uma região em particular, deve-se ter em 

mente o conceito de desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional envolve “[...] 

participação da sociedade local no planejamento contínuo da ocupação, do espaço e na 

distribuição dos frutos do processo de crescimento” (OLIVEIRA; LIMA, 2003, p. 31).   

Além disso, existem as teorias do desenvolvimento regional que se embasam na 

industrialização como o meio para atingi-lo, através de relações em cadeia, visando impulsionar 

as principais atividades econômicas da região atingida, e elas servem para dar suporte às 

políticas econômicas que alavancam a sociedade regional (CAVALCANTE, 2008). 

O desenvolvimento regional passa por transformações de ordem econômica, 

política, humana e social.  Pode ser compreendido, conforme Pires (2007, p. 160):  

 

[...] como um processo de mudança social de caráter endógeno, capaz de produzir 

solidariedade e cidadania comunitária, e de conduzir de forma integrada e permanente 

a mudança qualitativa e a melhoria do bem-estar da população de uma localidade ou 

de uma região. 
 

Este processo de desenvolvimento, portanto, é resultante de um comportamento 

coletivo de se unir em uma determinada região, com o intuito de melhorar os arranjos das 

práticas sociais (PIRES; MULLER; VERDI, 2006).  

Ao se tratar de desenvolvimento de um país, estado ou região leva-se em 

consideração alguns questionamentos voltados para área econômica, a assistência à saúde e o 

acesso a educação de qualidade para os todos os níveis. Além disso, é necessário buscar 

respostas e resultados para as adversidades oriundas da economia global, especialmente no que 

diz respeito aos desequilíbrios espaciais. Para alcançar esse desenvolvimento regional, deve 

pensar na melhor maneira possível de gerenciar os fatores de desenvolvimento e adquirir maior 

participação dos diferentes atores do processo (FLECK, 2011).  

Diante desse cenário, as políticas públicas são ferramentas que irão favorecer 

neste desenvolvimento, uma vez que este busca dar destaque ao resultado das políticas voltadas 

para esta questão em âmbito global e, confirma a necessidade de colocar em forma de 
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planejamento, as estratégias para um racional equilíbrio na utilização e dinamização de um 

território (FLECK, 2011).  

De acordo com Secchi (2013), a política pública é uma diretriz desenvolvida 

para enfrentar um problema público e ela apresenta dois elementos: a intencionalidade pública 

e a resposta a um problema público.  

Elas são um conjunto de decisões governamentais voltadas a produzir resultados, 

pela manutenção ou transformação de uma determinada realidade, uma vez que possibilitam ao 

Estado coordenar seus recursos para atender a objetivos determinados e socialmente relevantes 

(SARAVIA, 2007; SECCHI, 2013). 

Dias e Matos (2017) mencionam que as políticas públicas são estabelecidas por 

legislações específicas, em que cada uma delas orienta e regula a política pública. Além disso, 

eles dizem que a política pública é uma ferramenta de trabalho utilizada pelo Estado para 

alcançar determinadas metas e resultados que são de interesse comum da sociedade. 

A política pública vem estabelecer estratégias para solucionar problemas de 

caráter público (DIAS; MATOS, 2017). Elas se desdobram em planos, programas, projetos, 

bases de dados ou sistema de informação e pesquisas, tornando-se sujeitas ao controle e 

avaliação. Essas avaliações são importantes por diversos motivos: auxilia na racionalização dos 

processos decisórios; aperfeiçoa uso dos recursos; viabiliza o controle social; além de 

promoverem melhores resultados (KRUGER et al, 2017). 

De acordo com Secchi (2016), o processo de análise de política pública busca 

gerar e sistematizar informações importantes para o processo de tomada de decisões das 

políticas públicas. O objetivo central dessa ação é fornecer recursos informacionais para que 

seja mais apta a resolver ou mitigar o problema público. 

Quando se trata de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional, 

o técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto (IPEA), Resende relata que “é importante 

pensar nas especificidades e nas necessidades regionais quando se deseja melhorar o padrão de 

vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico e social em cada parte deste país” 

(2014, p. 11). 

Ou seja, é necessário ter um maior conhecimento das especificidades das 

cidades, regiões, uma vez que as políticas públicas são capazes de influenciar diretamente e 

indiretamente o desenvolvimento da vida das pessoas, os resultados das empresas e a 

sustentabilidade dos recursos ambientais. Além disso, elas impactam na qualidade de vida dos 

indivíduos, nas comunidades, cidades, regiões e países. Portanto, para se obter resultados 

positivos com as políticas públicas, os atores sociais locais devem ser incluídos e o uso de sua 
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criatividade também deve criar oportunidades a diversas regiões (RECH; DELMENDES; 

CONSTANTINO, 2016). 

No Brasil, diversas políticas públicas entraram para a agenda política como 

impulsionadoras de desenvolvimento e minimizadoras de desigualdade. Assim, é importante, 

compreender o quanto a combinação de políticas públicas pode vir impactar diversamente no 

território brasileiro, de modo a proporcionar um melhor planejamento e uma eficiente aplicação 

dos recursos, bem como otimizar os resultados alcançados, com o intuito de melhorar o padrão 

de vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico e social em cada parte deste país 

(MONTEIRO NETO; CASTRO; BRANDÃO, 2017). 

Além disso, avaliar estes impactos das diversas intervenções de política pública 

no território brasileiro é muito relevante, para se ter uma noção mais exata de como essas 

políticas tanto regionais como as não espaciais, podem influenciar a dinâmica do 

desenvolvimento regional no Brasil, uma vez que tem se reconhecido que os impactos 

produzidos por políticas nacionais amplas voltadas para infraestrutura de transportes, energia, 

comunicações, habitação etc., afetam em proporção muito maior as trajetórias e as dinâmicas 

regionais, que simplesmente as políticas regionais explícitas (MONTEIRO NETO; CASTRO; 

BRANDÃO, 2017). 

Assim, as políticas públicas possuem os recursos necessários, legítimos para que 

o desenvolvimento se viabilize, sendo a base da ação estratégica do Estado para promover a 

equidade em todo o país (KRUGER et al, 2017). 

 

 

5.2 DIREITO À SAÚDE E AO ACESSO A MEDICAMENTOS 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (apud BRASIL 2007, p. 24) definiu, 

em 1946, que saúde é “o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente 

a ausência de doença ou incapacidade, assim esta deve ser entendida em sentido mais amplo, 

como componente da qualidade de vida”. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25, de 1948, estabelece 

que: “todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis [..]”.  
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No contexto brasileiro, o direito à saúde se deu, a partir dos anos 1980, através 

da conquista do movimento da Reforma Sanitária e da nova configuração da saúde pública, que 

tinham como pressuposto que a saúde é um direito do ser humano, e teve o seu ápice com a 

promulgação da Constituição Federal (1988). O art. 196 define que: “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

a promoção, proteção e recuperação”. 

A Constituição, portanto, concilia e alinha o conceito do direito à saúde ao da 

Organização Mundial de Saúde, buscando a proteção, a promoção e a recuperação da saúde.  

De acordo com a Constituição Federal, a partir de 1988, a saúde passou a ser um 

direito do cidadão e um dever do Estado e, com criação do SUS, este deverá garantir, à 

população, o acesso universal e equitativo às ações e serviços de saúde por meio de políticas 

sociais e econômicas (PORTELA et al, 2010). Entre esses direitos, aos serviços de saúde, está 

o acesso a medicamentos, por isso, ele é considerado primordial para garantir a saúde 

(JUNGES, 2009). 

Os autores Penchansky e Thomas (1981 apud CHAVES, 2005, p. 97) definem o 

acesso como “a busca por serviços de saúde por parte da população e o quanto esta oferta está 

ajustada para que as necessidades sejam atendidas”. 

A OMS (apud TOLEDO et al, 2015, p. 135) define o acesso,  

 

como garantia da disponibilidade e provisão equitativa dos medicamentos essenciais 

enfatizados nas enfermidades da pobreza, depende de fatores como: a seleção racional 

de medicamentos baseada na lista e diretrizes de tratamentos; preços acessíveis para 

os governos, agentes provedores dos serviços de saúde e aos consumidores; 

financiamento sustentável e um sistema confiável de distribuição que inclua uma 

combinação de serviços públicos e privados. 

 

Corroborando a ideia, conceitua-se o acesso como um mediador entre a 

capacidade de um sistema de saúde de oferecer o produto e o consumo real deste produto pela 

população, ou seja, é primordial no cumprimento do tratamento prescrito (AZIZ; SCHNEIDER; 

XAVIER, 2011). 

Portanto, o acesso a medicamentos é reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas como um dos cinco indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde 

(BOING et al, 2013). Além disso, é um dos pilares no estudo da saúde pública, tendo em vista 

que é utilizado na análise do cumprimento do direito fundamental à saúde, sendo considerado 

um indicador de qualidade e resolução dos sistemas de saúde (KATREIN et al, 2015).  
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Esse processo de acesso, aos medicamentos, só ocorre quando existe a 

disponibilidade destes, a capacidade aquisitiva das pessoas (custo razoável), sua acessibilidade 

geográfica, ou seja, uma distância razoável e aceitabilidade, levando ao uso racional do produto 

(BOING et al, 2013; OSCANOA, 2012). 

O acesso aos medicamentos está intimamente interconectado ao uso racional de 

medicamentos. De acordo com a OMS (apud CHAVES et al, 2005, p. 98), “o uso racional de 

medicamentos implica em que o paciente receba o medicamento apropriado às suas 

necessidades clínicas, por um período adequado de tempo e com o menor custo possível para 

si e a comunidade”. 

De acordo com Chaves et al (2005), as diretrizes da Política Nacional de 

Medicamentos do Brasil abordam sobre a promoção do uso racional de medicamentos. 

Pode-se dizer que cerca de um terço da população mundial não tem acesso a 

medicamentos, especialmente em países subdesenvolvidos de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OSCANOA, 2012). A falta de acesso ou mesmo ausência a medicamentos, 

pode vir a desencadear um grande aumento dos gastos com a atenção secundária e terciária 

(AZIZ; SCHNEIDER; XAVIER, 2011). 

Corrobando, o acesso insuficiente aos medicamentos pode gerar consequências 

como: abandono do tratamento, com piora no estado de saúde e aumento do número de retornos 

aos serviços de saúde, ou um maior comprometimento da renda familiar com gastos com saúde 

(BOING et al, 2013). 

Os principais fatores que dificultam o acesso aos medicamentos essenciais são: 

pouco recurso financeiro, alto custo dos medicamentos, impacto da proteção de patentes de 

medicamentos e necessidade de profissionais de saúde mais treinados (OLIVEIRA et al, 2002).  

A falta de acesso a esses medicamentos, por parte da população, é considerada 

como fator preponderante para determinar o aumento do número de retornos desses pacientes 

aos serviços de saúde (KATREIN et al, 2015). 

O acesso a medicamentos gerou diversos questionamentos, e isso vem 

promovendo diversas iniciativas no Brasil e no mundo, uma vez que ele compõe um dos direitos 

humanos fundamentais - o direito à saúde (CHAVES et al, 2005).  

Existem, no Brasil, diversas formas para o acesso a medicamentos podendo ser 

o fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde, através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e pelo sistema privado, constituído de seguros de saúde ou por pagamento direto 

(AZIZ; SCHNEIDER; XAVIER, 2011).  
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Apesar dessas formas de acesso e da implantação de algumas políticas públicas, 

no Brasil, é um desafio prover a disponibilidade de medicamentos, de forma contínua e em 

quantidade adequada para as necessidades da população (PORTELA et al, 2010). 

 

 

5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO A MEDICAMENTOS 

 

 

Os medicamentos são essenciais para melhoria da qualidade de vida da 

sociedade e também na saúde pública, e muitas vezes, eles não estão presentes, disponíveis nos 

postos de saúde, prejudicando as pessoas que deles necessitam e dependem, gerando outras 

consequências. Portanto, o acesso a medicamentos é considerado um dos mais importantes 

desafios sociais para os governantes dos países (SILVA; CAETANO, 2015). 

Além disso, esse acesso está relacionado com alguns fatores que podem 

favorecer a sua melhoria como: a seleção racional de medicamentos e o desenvolvimento de 

produtos, preços acessíveis à sociedade e ao governo, com sistemas de abastecimento confiáveis 

e sistema de financiamento sustentável (JUNGES, 2009). 

Wirtz (2017) descreve que as etapas entre o desenvolvimento e a implementação 

das políticas de medicamentos essenciais se deram no decorrer de três grandes períodos. O 

primeiro período ocorreu entre as décadas de 1970 a 1990, caracterizado pelo estabelecimento 

de medicamentos essenciais como um elemento - chave da atenção primária a saúde.   

A Organização Mundial da Saúde, desde os anos de 1970, já discutia questões 

relacionadas às Políticas de Medicamentos, o conceito de Medicamentos Essenciais e o Uso 

Racional de Medicamentos, especialmente na atenção primária à saúde. Ela vem promover o 

acesso equitativo aos serviços básicos de saúde, por meio de atenção primária à saúde e 

medicamentos essenciais (BERMUDEZ, 2017; HOGERZEILA, 2006). 

Em 1977, tornou-se verdadeiramente global o conceito de medicamentos 

essenciais, e neste período, também se criou a primeira lista de modelo de medicamentos 

essenciais (EMS) da OMS, em resposta aos Estados Membros, que desejavam orientações a 

respeito da seleção e da aquisição de medicamentos. Essa lista tornou-se uma ferramenta de 

auxílio para os países de baixa e média renda, de modo a ajudar no processo de identificação e 

seleção de medicamentos, com maior segurança e eficácia comprovada, atendendo às 

necessidades de saúde da população, ou seja, promovendo o entendimento global de que o 

acesso a medicamentos deve ser prioridade (MISHRA SR et al, 2016).  
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Neste período, portanto, a preocupação da OMS era fornecer assistência técnica 

aos países, para ajudá-los a desenvolver listas de medicamentos essenciais e políticas nacionais 

de medicamentos, predominantemente no setor público. No entanto, houve diversas 

controvérsias, a respeito da lista por muitos profissionais de saúde e a indústria farmacêutica. 

Estes estavam preocupados com o fato de que, ao selecionar uma lista de medicamentos 

essenciais, poderiam vir a limitar a prestação de cuidados de saúde e reduzir os benefícios para 

a saúde dos pacientes. Apesar dessa oposição, nos anos 80, governos e sistemas de saúde do 

mundo inteiro desenvolveram listas de medicamentos essenciais, para o setor público (WIRTZ, 

2017). 

Na década de 1990, muitas agências multilaterais e bilaterais apoiaram 

programas de medicamentos essenciais do setor público. A maioria das listas nacionais de 

medicamentos essenciais, nesta primeira fase, centrou-se em medicamentos genéricos para 

tratar ou prevenir condições agudas comuns como: analgésicos, anti-maláricos, anti-

infecciosos, soluções de reidratação oral e vacinas infantis.  Pode-se dizer que houve 

progressos, no número de países de baixa renda, que estabeleceram lista nacional de 

medicamentos essenciais e no número de países que adotaram uma política nacional de 

medicamentos que descreve a seleção, qualidade e uso apropriado (WIRTZ, 2017). 

Atualmente, mais de 150 países possuem uma lista nacional de medicamentos 

essenciais, e mais de 100 países tinham uma política nacional de medicamentos 

(HOGERZEILA, 2006). 

O segundo período ocorreu de 1990 a 2010, quando as políticas de 

medicamentos essenciais foram moldadas por investimentos globais, financeiros e políticos, ou 

seja, houve uma expansão do acesso a medicamentos essenciais para doenças transmissíveis 

selecionadas, em particular Aids, tuberculose e malária (WIRTZ, 2017). 

Ainda segundo os autores, essa era deu início, no final dos anos 90, com a 

indignação moral global sobre o custo da epidemia de AIDS, sendo que já existiam 

medicamentos eficazes para o tratamento do HIV, mas eram inacessíveis e indisponíveis para 

a maioria das pessoas que conviviam com o vírus, e isso gerava muitas mortes. Portanto, o 

acesso a medicamentos essenciais foi destacado e elaborado como um elemento do direito à 

saúde. 

O acesso a medicamentos essenciais é reconhecido como um dos cinco 

indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde, sendo bem fundamentado no 

direito internacional pela Organização das Nações Unidas. Ele é componente indispensável, 
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para que os indivíduos tenham uma cobertura universal e equânime de saúde (PEREHUDOFF; 

LAINGB; HOGERZEIL, 2010). 

Nessa segunda etapa, houve novas iniciativas, como o Programa de Boa 

Governança em Medicamentos e a Aliança de Transparência de Medicamentos, que 

promoveram a ligação de iniciativas de medicamentos essenciais com outros componentes do 

sistema de saúde. Além disso, coincidiu neste período com o estabelecimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODMs), em que os medicamentos essenciais eram um 

componente integral das intervenções para alcançar as metas dos ODM até 2015. Em 2007, a 

OMS publicou a primeira Lista Modelo de Medicamentos Essenciais para Crianças (WIRTZ, 

2017). 

Esse segundo período, portanto, trouxe esforços concertados para mobilizar 

todas as partes interessadas, incluindo a indústria farmacêutica, para trabalhar no sentido de 

melhorar a saúde, assegurando acesso a medicamentos acessíveis e de qualidade garantida.  

Em 2010, deu-se início ao terceiro e último período, funcionando até o presente 

momento.  É caracterizado por uma reformulação de políticas de medicamentos essenciais, à 

luz do ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) global da UHC (Universal Health 

Average). Esta era é impulsionada por mudanças nos tipos de doenças, ou seja, amplia-se o foco 

das doenças que antes eram apenas infecciosas e, agora, abrange as doenças crônicas não 

transmissíveis. Além disso, ocorrem transformações nos sistemas de saúde, em particular o 

impulso para a cobertura universal de saúde, aumentando o acesso equitativo e sustentável a 

medicamentos essenciais (WIRTZ, 2017).  

Diante deste cenário, o autor complementa que diversos países vêm lutando para 

alcançar a cobertura universal de saúde, e isso acarreta transformações na forma como os 

medicamentos são financiados, uma vez que os medicamentos representam uma proporção 

substancial do gasto total em saúde.  Portanto, os países devem adotar políticas que promovam 

o acesso equitativo a medicamentos essenciais. Ao adotar essas políticas, devem observar as 

mudanças demográficas e epidemiológicas que acompanham o desenvolvimento social e 

econômico, o envelhecimento das populações e um foco emergente das doenças crônicas não 

transmissíveis, pois podem gerar grandes desafios para políticas de medicamentos. Além disso, 

podem afetar a evolução das políticas de medicamentos essenciais, incluindo mercados 

farmacêuticos interdependentes.  

Em 2015, a OMS acrescentou vários novos medicamentos de alto preço - para o 

tratamento da hepatite C, tuberculose e câncer - à Lista Modelo de Medicamentos Essenciais. 
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Este movimento reflete a importância desses produtos para a capacidade dos sistemas de saúde 

de atender às necessidades de suas populações.  

Além disso, durante os últimos anos, o acesso a medicamentos tem estado na 

agenda global, defendendo uma maior cooperação internacional, especialmente em muitos 

países de baixa e média renda, tentando diminuir essas barreiras através da redução das 

desigualdades, da eliminação dos altos custos dos medicamentos etc (BERMUDEZ, 2017). 

Nesta linha, o Programa de Medicamentos Essenciais da OMS (EMP) tem muito 

a oferecer para os países, promovendo o acesso sustentável a medicamentos, vacinas, 

diagnósticos e outros dispositivos médicos de qualidade, seguros e eficazes. Além disso, 

desenvolve políticas e padrões internacionais para a fabricação e regulação de produtos de 

saúde e fornece orientação para sistemas de saúde em todos os lugares (WHO, 2019, online). 

Apesar dos esforços internacionais significativos, para melhorar o acesso, os 

medicamentos essenciais permanecem inacessíveis para muitas pessoas em todo o mundo 

(MISHRA SR et al, 2016).  

Portanto, o acesso a medicamentos é um importante indicador da saúde global, 

devendo estar no centro de nossa visão para a saúde global, e das pessoas (DAS; HORTON, 

2016), pois garantindo o acesso estará prevenindo doenças.  E isso, exige, portanto, políticas e 

estratégias nacionais abrangentes, juntamente com estruturas legais e regulatórias que atendam 

às necessidades do sistema de saúde e cubram todo o ciclo de vida do produto. Essas políticas 

e estratégias devem equilibrar as necessidades de saúde pública com os objetivos de 

desenvolvimento econômico e social, promovendo a colaboração com os demais parceiros e 

partes interessadas (OMS, 2019, online). 

 

 

5.3.1 Política de Medicamentos no Brasil 

 

 

No Brasil, uma gama de ações vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, 

diversas políticas públicas sendo elaboradas, todas com o intuito de melhorar a disponibilização 

e o acesso aos medicamentos em quantidades adequadas às necessidades da população (Figura 

15). É um dos poucos países do mundo onde o acesso gratuito a medicamentos essenciais é 

direito de todos os cidadãos (KATREIN et al, 2015). 
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Figura 15: Marcos no fortalecimento das políticas farmacêuticas ao longo dos anos 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, 2019d, p. 12, online. 

 

Esse processo de acessibilidade aos medicamentos, no Brasil, deu-se no início 

dos anos 70, com a edição do Decreto nº 68.806, de junho de 1971, que regulamentou a Central 

de Medicamentos (CEME), considerada o primeiro esforço do Estado, para produzir e abastecer 

o país com medicamentos essenciais. No seu artigo 1º, o decreto definia a CEME como “[...] 

órgão da Presidência da República, destinado a promover e organizar o fornecimento, por 

preços acessíveis, de medicamentos de uso humano àqueles que, por suas condições 

econômicas, não puderem adquiri-los” (KORNIS; BRAGA; ZAIRE, 2008). 

A CEME teve como propósito definir políticas públicas para o setor 

farmacêutico, bem como atuar no setor de compras de medicamentos no governo e era 

instrumento de incentivo ao desenvolvimento e comercialização. Foi considerada um marco na 

gestão participativa, para desenvolver a utilização de medicamentos. Atuou em torno de 

questões relacionadas a medicamentos de consumo para a população, ou seja, produção, 

distribuição, pesquisa cientifica e tecnológica (PORTELA et al, 2010).  

Para o autor, a CEME iniciou a organização e a ampliação da Assistência 

Farmacêutica no Brasil, garantindo o abastecimento de medicamentos essenciais à população, 

através da função de proteger as novas indústrias farmacêuticas que surgiam no Brasil. E uma 

de suas principais funções da Assistência Farmacêutica é a elaboração da lista de medicamentos 

essenciais. 

Em 1975, a RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais foi 

instituída por meio da Portaria do MPAS nº. 233, a qual se constituiu como um instrumento de 

fornecimento de medicamentos prioritários para as unidades de saúde. Essa relação foi 
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instituída antes mesmo da Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborar a própria lista de 

medicamentos essenciais, que ocorreu em 1977 (PORTELA et al, 2010). 

A RENAME representa um componente estratégico na política de 

medicamentos, pois facilita a organização das listas estaduais (REESME) e municipais 

(REMUME), que são organizadas de acordo com as patologias e características prevalentes de 

cada região. Permite também a padronização de condutas terapêuticas, por desenvolver e 

facilitar o estabelecimento de ações educativas voltadas para orientação, dispensação de 

medicamentos (PORTELA et al, 2010). São realizadas diversas revisões e atualizações 

marcantes na lista e esta lista é muito usada desde a CEME até os dias de hoje.  

Outro fato marcante, na década de 1990, através da articulação do setor 

produtivo, surgiu a publicação da “Lei das Patentes” em 1996, (KORNIS; BRAGA; ZAIRE, 

2008). 

Em 1997, ocorre o encerramento da CEME devido a inúmeros problemas de 

ordem-técnico administrativos e por conta do desvio dos objetivos iniciais, ou seja, de 

Assistência Farmacêutica tornou-se uma simples distribuidora de medicamentos (PORTELA et 

al, 2010).   

Naquele mesmo ano, o Ministério da Saúde criou o Programa Farmácia Básica, 

que tinha como objetivo fornecer medicamentos para atenção básica para municípios com até 

21 mil habitantes (PAULA et al, 2009). 

A extinção da CEME gerou um rompimento com relação às responsabilidades 

de oferta de medicamentos básicos, devido à falta de planejamento adequado, para o processo 

de descentralização do financiamento e para gestão da assistência farmacêutica, que até então 

era centralizada nela. Com isso, houve a necessidade de formular uma nova política de 

medicamentos (PAULA et al, 2009), intensificando-se, no Ministério da Saúde, as discussões, 

objetivando definir uma nova política de medicamentos, o que deu origem, em 1988, à PNM-

Política Nacional de Medicamentos (KORNIS; BRAGA; ZAIRE, 2008). 

Sua criação ocorreu, posteriormente ao encerramento e à desativação da CEME, 

através da Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprovou a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), integrada à Política Nacional de Saúde (PNS) (PORTELA et al, 2010).  

A Política Nacional de Medicamentos, segundo o autor, é considerada o primeiro 

posicionamento formal e abrangente do governo brasileiro, sobre a questão dos medicamentos, 

no contexto da reforma sanitária. Constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva 

implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde 

da população e é parte essencial da Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2005). 



153 

 

Formulada com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a PNM 

expressa as principais diretrizes para o setor, com o propósito de garantir a segurança, eficácia 

e qualidade necessária desses produtos, promover o uso racional e o acesso da população 

àqueles medicamentos considerados essenciais (PORTELA et al, 2010). 

Suas diretrizes são: adoção da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME); 

Regulamentação Sanitária de Medicamentos; Reorientação da Assistência Farmacêutica; 

Promoção do Uso Racional de Medicamentos; Desenvolvimento científico e tecnológico; 

Promoção da produção de medicamentos; Garantia da segurança, eficácia e qualidade de 

medicamentos; e Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2019e, 

online). 

Em 1999, ocorre umas das ações mais marcantes da PNM, a criação da ANVISA 

(Agência de Vigilância Sanitária), pelo Ministério da Saúde, por meio da Lei nº. 9.782 - artigo 

6º, com a missão de “proteger e promover a saúde, garantindo a segurança sanitária dos 

produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos 

e fronteiras”. Este órgão da ANVISA tornou-se responsável pela fiscalização do controle de 

qualidade na fabricação de medicamentos (PORTELA et al, 2010). 

Ainda, na década de 1990, ocorre a regulamentação da Lei dos Genéricos, no 

ano de 1999, que vem contribuir para a garantia do acesso da população brasileira aos 

medicamentos essenciais a um preço reduzido e, ao mesmo tempo, com suas necessárias 

segurança e eficácia, propiciando o intercâmbio com o medicamento de referência.  Esse 

acontecimento foi um dos mais significativos no sentido da efetivação da PNM, com a 

publicação, tanto da Lei nº 9.787/99, que “altera a Lei nº 6.360/76 e dispõe sobre a vigilância 

sanitária, estabelece o medicamento genérico”, quanto do Decreto nº 3.181, que “Dispõe sobre 

a Vigilância Sanitária e o medicamento genérico” (PORTELA et al, 2010). 

A política de produção e comercialização de medicamentos genéricos no Brasil 

foi uma das prioridades da administração Serra (1998-2002), no Ministério da Saúde. Esta 

administração tinha como objetivo não só ampliar o acesso a medicamentos por parte população 

não assistida, como, em paralelo, ampliar o mercado de medicamentos no Brasil.  

Surgiu, em 2004, de acordo com Portela et al (2010), a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF), aprovada pela Resolução nº. 338/2004, do Conselho 

Nacional de Saúde, como parte integrante da PNM, trazendo definições sobre assistência a 

atenção farmacêutica e a política de medicamentos. Preconiza que a Assistência Farmacêutica 

deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais 



154 

 

e, tem como um de seus eixos estratégicos, a utilização da Relação Nacional de Medicamentos 

(RENAME), desenvolvida pela CEME (FERREIRA-FILHO; CORREIA; MASTROIANNI, 

2010).   

Pode-se dizer que as políticas desenvolvidas e estabelecidas na década de 90, 

como a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(PNAF), têm como objetivo promover o uso racional de medicamentos e assegurar/garantir o 

acesso a estes, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) (COSTA et al, 2011; SILVA; 

CAETANO, 2015). 

Entretanto, existem inúmeros casos de falta ou excesso de medicamentos em 

alguns postos de saúde, entre outros problemas, como ações judiciais contra o governo para 

ganhar os medicamentos. Por isso, deve-se ampliar o acesso aos medicamentos essenciais, para 

poder garantir que ele seja igualitário e universal para toda a população brasileira, assim como 

para os demais medicamentos, como uma questão de direito social, legitimado na constituição 

do SUS (PAULA et al, 2009). 

Na tentativa de melhorar o acesso, o governo criou, no ano de 2004, o Programa 

Farmácia Popular (PFP), que representa a primeira experiência de co-pagamento por 

medicamentos em geral no país, no mesmo ano da criação da PNAF (PAULA et al, 2009). 

O Programa vem com o intuito de buscar atender às diretrizes das políticas 

públicas de medicamentos do país, e foi criado com a perspectiva de enfrentar agravos de alto 

impacto na Saúde Pública e reduzir os gastos com medicamentos no orçamento familiar. 

Preconiza a ampliação de ações voltadas à universalização do acesso da população aos 

medicamentos, ou seja, atendimento igualitário de pessoas usuárias ou não de serviços públicos 

de saúde, que não possuem rendimentos suficientes para adquirir e/ou completar um tratamento 

com medicamentos de forma adequada (SANTOS–PINTO; COSTA; CASTRO, 2011; COSTA 

et al, 2016).  

 

 

5.3.2 Programa Farmácia Popular como política pública de acesso a medicamentos 

 

 

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) foi lançado, no ano de 2002, 

ainda como proposta da campanha eleitoral para a presidência da República (SILVA; 

CAETANO, 2015). Mas, somente em abril de 2004, através da Lei nº 10.858, foi efetivamente 

criado o Programa (PFPB), regulamentado pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004. Essa 
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legislação autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos 

mediante ressarcimento, através de unidades próprias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, 

online). 

O programa foi criado, com a perspectiva de tentar diminuir os gastos do SUS 

com as internações que são provocadas pelo abandono do tratamento. É uma ação do governo 

federal que cumpre uma das principais diretrizes da PNAF, ao garantir o acesso a medicamentos 

pela população, visando ao seu uso racional.  

O Programa preconiza a ampliação de ações voltadas à universalização do acesso 

da população aos medicamentos, ou seja, atendimento igualitário de pessoas usuárias ou não de 

serviços públicos de saúde, que não possuem rendimentos suficientes, para adquirir e/ou 

completar um tratamento com medicamentos de forma adequada. Buscam atender, 

principalmente, aquelas pessoas que utilizam os serviços privados de saúde, e que têm 

dificuldades em adquirir medicamentos de que necessitam em estabelecimentos farmacêuticos 

privados (BRASIL, 2005; SANTOS–PINTO; COSTA; CASTRO, 2011; COSTA et al, 2016). 

Além disso, neste programa ocorre o compartilhamento de custos através dos 

usuários e do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, proporcionando essa redução 

dos preços dos medicamentos (SILVA; CAETANO, 2015). 

Com relação ao elenco dos medicamentos oferecidos, o Programa tem como 

propósito listar os medicamentos essenciais, selecionar aqueles para o tratamento das doenças 

mais prevalentes na população, e que estão presentes na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME). Grande parte dos medicamentos disponíveis no PFPB estão na relação, 

embora existam alguns que não façam parte dela (SILVA; CAETANO, 2015; BRASIL, 2019f, 

online). 

O Programa se desenvolve por meio de duas modalidades: a Rede Própria do 

Programa Farmácia Popular do Brasil, que é promovida em parceria com estados, municípios 

e instituições criando unidades próprias; e o Sistema de Co-Pagamento, que tem parceria com 

farmácias e drogarias privadas credenciadas, criado em 2006 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019, online).  

A primeira fase (modalidade) iniciou-se em 2004, com a abertura de farmácias 

estatais, gerenciadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parcerias com gestores 

estatais, prefeituras municipais e instituições públicas, para o atendimento de projetos de 

implantação e manutenção dessas unidades, da área da saúde e municipais (COSTA et al, 

2016).  
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Nestas Unidades Próprias, o paciente recebia atendimento personalizado, 

realizado por farmacêuticos e profissionais qualificados, para orientar sobre os cuidados com a 

saúde e o uso correto dos medicamentos. A estrutura das farmácias era diferenciada, permitindo 

ter adequada atenção farmacêutica e a realização de ações educativas, por meio da apresentação 

de vídeos, campanhas sobre a Aids e o combate à dengue, além de outras do interesse do 

Ministério da Saúde (AAFC, 2019, online). 

Nesta modalidade, as unidades contavam com um elenco de 112 itens, entre 

medicamentos e o preservativo masculino, os quais são vendidos pelo seu valor de custo, 

representando uma redução de até 90% do valor de mercado. Para adquirir os medicamentos, 

era necessária a apresentação de documento com foto, constando o CPF e junto com a receita 

médica ou odontológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, online). 

Mas, em março de 2017, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) tomou a 

decisão de encerrar o repasse de manutenção a essas unidades, e o Ministério da Saúde passou 

a repassar as verbas, integralmente, para o financiamento da Assistência Farmacêutica Básica, 

em 100% dos municípios brasileiros, gerando um maior investimento para aquisição de 

medicamentos essenciais à população. Com isso, as unidades de Redes Próprias foram 

desabilitadas, encerrando as suas atividades no final de 2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019, online). 

Já, em março de 2006, surge a outra modalidade. O Programa Farmácia Popular 

do Brasil (PFPB) foi expandido, pela modalidade conhecida como ‘Aqui tem Farmácia 

Popular’, por meio da Portaria n° 491, aproveitando a rede instalada do comércio varejista de 

produtos farmacêuticos, bem como a cadeia do medicamento. A parceria se deu com farmácias 

e drogarias da rede privada, em nível nacional, ou seja, entre governo federal e o setor varejista 

farmacêutico, em uma iniciativa institucional e funciona até os dias atuais (COSTA et al, 2018).  

Essa parceria foi com o intuito de que um grande número de pessoas pudessem 

adquirir medicamentos essenciais a um baixo custo (BRASIL, 2019d, online). 

As farmácias da rede privada, portanto, uma vez credenciadas no Programa, 

passaram a vender medicamentos a um custo mais baixo, graças ao subsídio oferecido pelo 

governo federal que chega a ser de 90% através do Sistema de co-pagamento, onde são 

disponibilizados medicamentos contra hipertensão (pressão alta) e diabetes, com preços até 

90% mais baratos (COSTA et al, 2016).  

Neste sistema de co-pagamento, o governo paga uma parte do valor do 

medicamento, sendo esse valor fixo, e o cliente paga o restante. Por isso, o cidadão pode pagar 

valores variados sendo maior ou menor para alguns medicamentos do que para outros, variando, 
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de acordo com a marca e o preço praticado pela farmácia. Mas, de modo geral, a população 

pode pagar até um décimo do preço de mercado do medicamento. 

É um programa que atende a todos e é direcionado, principalmente, às pessoas 

que não têm condições de pagar caro por seu medicamento, e por isso, muitas vezes, o 

interrompe. 

Nos anos subsequentes, houve um aumento no elenco de medicamentos. Em 

junho de 2007, com a publicação da Portaria nº 1.414, ocorre a inclusão dos 

anticoncepcionais. Já, em abril de 2010, são incluídas a Insulina Regular e a Sinvastatina, 

para o combate ao colesterol alto (dislipidemia), através da Portaria nº 947. No mesmo ano, 

em outubro, ocorre a incorporação de medicamentos para o tratamento de osteoporose, rinite, 

asma, Parkinson e glaucoma, além de incluir fraldas geriátricas, para atender os idosos no 

tratamento de incontinência urinária, relacionados na Portaria nº 3.219 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019, online). 

A partir de 2011, foi instituída a campanha “Saúde Não Tem Preço” (SNTP) e 

o programa passou a disponibilizar medicamentos indicados para o tratamento da hipertensão 

e do diabetes a custo zero, sem a necessidade de desembolso de recursos financeiros por parte 

dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, online). 

As farmácias e as drogarias credenciadas no Programa Farmácia Popular 

também devem cumprir rigorosamente as normas de publicidade estabelecidas no Manual de 

diretrizes para a aplicação em peças publicitárias do Aqui Tem Farmácia Popular". 

Após 14 anos de implantação do Programa Farmácia Popular e a expansão do 

Programa “Aqui tem Farmácia Popular” –, o programa atende cerca de 10 milhões de usuários 

por mês, através de 31.081 estabelecimentos credenciados, em 4.381 municípios brasileiros 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, online).  

Mesmo com este crescimento do Programa, houve por parte do Governo uma 

redução da verba de Co-pagamento dos medicamentos, ou seja, desde abril de 2018, passou a 

vigorar a Portaria GM nº 739, que atualiza os valores de referência dos medicamentos 

contidos no elenco do Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, para o tratamento de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e asma.  E as farmácias e drogarias deverão 

obrigatoriamente realizar os ajustes necessários no seu sistema de vendas  (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019, online). 

 

 



158 

 

5.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO A MEDICAMENTOS E O IMPACTO NO 

VAREJO FARMACÊUTICO 

 

 

O acesso a medicamentos, bem como a importância dos medicamentos para os 

cuidados de saúde e como bens de consumo, constitui-se em um dos desafios sociais mais 

importantes para todos os governos, em especial naqueles países com sistemas nacionais de 

acesso universal.  

No Brasil, diversas fragilidades no acesso e uso de medicamentos têm sido 

apontadas. Muitas vezes, medicamentos essenciais não estão disponíveis nos serviços de saúde, 

penalizando cidadãos que dependem e necessitam destes insumos (SILVA; CAETANO, 2015). 

Com isso, o governo tem a necessidade, por um lado, de regular um mercado 

nacional bilionário, bastante lucrativo, relevante para a inovação em saúde, e, por outro, de 

aprimorar a gestão tecnológica, não só para garantir o acesso a produtos farmacêuticos seguros, 

eficazes e efetivos, mas também a sustentabilidade do sistema (VIEIRA, 2017). 

A partir disso, o Estado brasileiro incorporou, dentre seus princípios e diretrizes 

constitucionais, a garantia da assistência farmacêutica, a ser concretizada, por meio da 

implantação de políticas, programas e ações relativos ao campo farmacêutico.  Dentre as 

políticas nacionais, pode-se mencionar os seguintes instrumentos que vão em busca de prover 

o acesso ao medicamento com uso racional: a Política Nacional de Medicamentos (PNM) 

(1998); a Lei de Genéricos (1999); a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 

(2004); o Programa Farmácia Popular (2004); e mais recentemente, o Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS (KORNIS; BRAGA; ZAIRE, 2008). 

Os medicamentos representam a principal categoria que compromete os 

orçamentos familiares em seus gastos com saúde, principalmente naquelas de menor renda.  

De acordo com um estudo feito com base em dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizadas na 

segunda metade dos anos 1990, demonstrou que os gastos com saúde efetuados pelas famílias 

eram o quarto maior grupo das despesas de consumo familiar, sendo que os medicamentos 

respondiam por 37% dessas despesas. Já nos anos entre 2008-2009, considerando famílias que 

tiveram registro de gastos com medicamentos, aquelas pertencentes ao extrato mais pobre 

comprometeram 8,5% de sua renda na compra desses produtos (GARCIA; GUERRA JÚNIOR; 

ACÚRCIO, 2013).  
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Outro estudo feito, através da PNAUM (2016) (Pesquisa Nacional sobre o 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil) divulga resultados 

que analisa o acesso e a obtenção de medicamentos para o tratamento das doenças crônicas 

mais prevalentes. A pesquisa foi realizada no ano de 2013 – 2014, composta de 41.433 pessoas 

e expandida para representar a população registrada pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 

2013, o que correspondeu aos aproximadamente 170 milhões de brasileiros residentes nas áreas 

urbanas do País. Eram pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas 

temos: hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, reumatismo, doença pulmonar, 

depressão, dor, febre, infecção, gripe, resfriado, distúrbios gastrointestinais (BRASIL, 2019g, 

online).  

Dentro desta pesquisa, observou-se que os usuários obtiveram bons níveis de 

disponibilidade e acesso a medicamentos na Atenção Básica do SUS. Em todas as regiões do 

país, 96% dos usuários do SUS declararam que obtiveram acesso total ou parcial a 

medicamentos e os resultados mostram um amplo acesso aos medicamentos para o tratamento 

das doenças crônicas mais prevalentes (BRASIL, 2019g, online). 

Conforme a Tabela 6, sobre obtenção e financiamento de medicamentos, 

observa-se que esses resultados tratam dos produtos farmacêuticos e não da quantidade de 

pessoas que obtiveram os medicamentos em um ou mais locais. Na amostra, de 41.433 pessoas 

pesquisadas, foram identificados 57.424 medicamentos utilizados, compreendendo 

medicamentos de uso contínuo (BRASIL, 2019g, online). 

As fontes de obtenção para as diferentes doenças apresentaram grandes 

diferenças. Dos medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão, 57% foram obtidos 

diretamente no SUS, 16% na farmácia popular (Programa Aqui tem Farmácia Popular ou Rede 

Farmácia Popular do Brasil - rede própria) e 26,8% foram obtidos em farmácias privadas. Para 

o diabetes, o acesso gratuito alcança 76%. Por outro lado, o acesso gratuito aos medicamentos 

para o tratamento da depressão atinge cerca de 56% dos medicamentos, e para doenças 

respiratórias alcança apenas 42,1% dos medicamentos utilizados, a Farmácia Popular 

contribuiu com 7,2% e os medicamentos obtidos em farmácias privadas atingiram 50,7% 

(BRASIL, 2019g, online). 

As três doenças: hipertensão, diabetes e doenças respiratórias destacam-se com 

altas proporções de obtenção com o SUS (BRASIL, 2019g, online). 
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Tabela 6: Formas de obtenção de medicamentos segundo Pnaum (2014) 

Tabela 25 – Medicamentos de uso crônico e eventual (utilizados nos 15 dias anteriores à entrevista) segundo forma de 

obtenção e financiamento. Pnaum, Brasil, 2014. 

 Fonte de Obtenção Fonte de Financiamento 

SUS POP PRI PAGOU* Não Pagou 

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95% % IC95

% 

Hipertensão 

 Arterial 

57,2 [53,9-

60,4] 

16,0 [14,3-

17,9] 

26,8 [24,5-

29,3] 

29,2 [26,8-

31,6] 

70,8 [68,4-

73,2] 

Diabetes 60,1 [56,0-

64,1] 

18,3 [15,8-

21,0] 

21,6 [18,9-

24,6] 

23,8 [21,0-

26,9] 

76,2 [73,1-

79,0] 

Hipercolesterolemia 44,7 [40,4-

49,1] 

17,8 [15,0 -

20,9] 

37,5 [33,5-

41,8] 

46,9 [42,4-

51,4] 

53,1 [48,6-

57,6] 

Reumatismo 24,5 [19,8-

29,7] 

8,4 [5,6-

12,4] 

67,1 [61,3-

72,5] 

71,6 [66,4-

76,2] 

28,4 [23,8-

33,6] 

Doença Pulmonar 42,1 [33,5-

51,3] 

7,2 [4,6-

11,0] 

50,7 [42,0-

59,3] 

54,8 [45,9-

63,3] 

45,2 [36,7-

54,1] 

Depressão 52,5 [47,6-

57,4] 

4,7 [3,3-6,6] 42,8 [38,0-

47,8] 

43,5 [38,9-

48,3 

56,5 [51,7-

61,1] 

Dor 16,3 [14,3-

18,4] 

3,6 [2,7-4,7] 80,2 [78,0-

82,2] 

79,0 [76,9-

81,0] 

21,0 [19,0-

23,1] 

Febre 24,7 [18,0-

32,8] 

3,7 [1,6-8,5] 71,6 [63,8-

78,3] 

69,9 [60,8-

77,6] 

30,1 [22,4-

39,2] 

Infecção 31,7 [27,0-

36,7] 

1,9 [1,2-3,0] 66,4 [61,4-

71,0] 

63,7 [58,8-

68,4 

36,3 [31,6-

41,2] 

Gripe, resfriado ou 

rinite 

13,2 [8,9-

19,3] 

2,7 [1,6-4,5] 84,1 [78,3-

88,5] 

81,1 75,5-

85,6 

18,9 [14,4-

24,5] 

Distúrbios 

gastrintestinais  

39,1 [34,3-

44,2] 

3,8 [2,6-5,3] 57,1 [51,1-

55,5] 

57,5 [52,9-

62,0] 

42,5 [38,0-

47,1] 

*Pagou por todo ou por parte do medicamento 

Fonte: BRASIL, 2019g, online. 

 

Outro dado relevante é a respeito das famílias brasileiras que vem gastando 

muito mais do que o governo com o fornecimento de medicamentos gratuitos para a população, 

chegando a ser oito vezes mais.  De acordo com a pesquisa Conta-Satélite de Saúde do IBGE, 

ano de 2015, as famílias gastaram com medicamentos cerca de R$ 307,054 bilhões de reais, o 

equivalente a 1,5% do PIB. Em contrapartida, a despesa do governo com medicamentos para 

uso humano, que são aqueles distribuídos a população para serem consumidos em casa, 

equivaleu somente a 231, 448 bilhões, ou seja, 0,2% do PIB. Isso significa que o brasileiro 

compra muito mais remédios nas farmácias do que retira em postos de saúde ou outros pontos 

de distribuição (CARDOSO; VALLE, 2019). 
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Esses estudos revelam que a garantia de acesso a medicamentos ainda permanece 

como questão importante para a política pública de saúde, e os gastos com medicamentos 

apresentam particularidades que tornam esse componente da despesa total das famílias diferente 

dos demais. 

Com a ausência de políticas públicas, para distribuição gratuita de medicamentos 

para a população, os gastos com medicamentos vão precisar ser financiados pelos usuários, 

realizando desembolso direto, podendo absorver parte significativa do orçamento familiar, 

forçando uma realocação do portfólio de consumo. Dependendo dos gastos com medicamentos, 

poderá deslocar parte das famílias para situações de pobreza e endividamento (DOMINGUES 

et al, 2015).  

Conforme Domingues et al (2015), mais de 70% da população brasileira não têm 

recursos para adquirir seus medicamentos prescritos e elas utilizam exclusivamente os serviços 

do SUS. 

Diante deste cenário e das dificuldades enfrentadas pelas famílias, para garantir 

acesso a um elenco de medicamentos essenciais, somados ao padrão desigual de gasto das 

famílias brasileiras, levaram o governo brasileiro a implantar diversas políticas entre elas temos, 

a partir de 2004, um programa que disponibiliza medicamentos mediante sistema de Co-

pagamento pelos usuários. Inicialmente, o Programa Farmácia Popular do Brasil foi instituído, 

por meio de uma rede própria de farmácias estatais, e depois foi expandido em 2006, através de 

parcerias com o setor privado varejista farmacêutico, aproveitando a dinâmica já instalada na 

cadeia farmacêutica (produção x distribuição x varejo) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, 

online).  

Até dezembro de 2018, a rede do Programa Farmácia Popular do Brasil tinha 

31.008 farmácias e drogarias credenciadas. Essa estrutura estava presente em 4.383 municípios 

– acréscimo de 42 cidades na comparação com 2017. Com esse total, a cobertura chegou em 

2018 a 78,7% dos municípios brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, online).  

O Programa tem sido uma das políticas priorizadas na agenda de saúde do 

governo federal. É considerada alternativa relevante de acesso a medicamentos e um dos 

principais vértices da Política de Assistência Farmacêutica vigente no país. É uma política que 

impacta e influencia o setor varejista farmacêutico tanto positivamente como negativamente.  

Quase 25% da população brasileira consomem medicamentos da Farmácia 

Popular, ou seja, milhões de brasileiros são atendidos pelo Programa. Em média 9,8 milhões de 

pacientes retiram por mês medicamentos na rede Aqui Tem Farmácia Popular 

(SENADONOTICIAS, 2018).  
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No Gráfico 10, podemos observar que, a cada ano, aumenta o número de 

pacientes atendidos pelo programa. 

 

Gráfico 10: Número de pacientes atendidos pelo Programa Farmácia Popular  

 

Fonte: Guia 2018, 2019, online. 

 

Conforme já mencionado, o mercado de varejo farmacêutico brasileiro tem 

apresentado, nos últimos anos, taxas de crescimento expressivas em termos de faturamento. 

Durante o período entre 2008 e 2018, a receita do setor cresceu, em média, 14,6% ao ano 

(PAGUEMENOS, 2019). 

Este crescimento tem sido influenciado por vários fatores como o aumento da 

renda, o envelhecimento da população, queda de patentes, a maior penetração obtida por 

medicamentos genéricos e pela maior participação dos produtos dermocosméticos no mix de 

vendas. Soma-se a isso a migração de volumes do institucional para o varejo realizado por meio 

do programa “Farmácia Popular”, iniciado em 2004, no qual o governo subsidia a venda de 

medicamentos através da isenção de impostos para laboratórios, resultando em descontos de até 

90% para a população, e aumentando o acesso da população a medicamentos, criando novos 

formatos de lojas que atendem às características de cada região (PAGUEMENOS, 2019, 

online). 

Portanto, o processo de fornecer medicamentos gratuitos pelo Programa 

Farmácia Popular beneficiou os usuários de medicamentos no país e trouxe vantagens, tanto 

para as farmácias conveniadas quanto para a indústria farmacêutica. Esse programa além de 
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ampliar o acesso da população à assistência farmacêutica, também pode alavancar, no comércio 

varejista, as vendas de outros itens disponíveis nos estabelecimentos, “atraídas” pelos produtos 

disponíveis no Aqui Tem Farmácia Popular. Consequentemente, as farmácias e as drogarias 

credenciadas ao programa aumentam a competitividade no mercado em relação aos 

estabelecimentos não-conveniados (SAUDE BUSINESS, 2019a, online). 

Outra vantagem é o aumento da quantidade de clientes da empresa, pois muitos 

buscam as farmácias credenciadas, ou seja, o consumidor, ao efetuar a compra dos 

medicamentos do programa, pode também adquirir outros produtos ofertados pela loja. Além 

disso, a imagem que o cliente forma em relação à farmácia: a oferta de produtos mais baratos 

(BARROS, 2019). 

Outra avaliação do seu papel estratégico é que o Programa Farmácia Popular do 

Brasil articula-se com o complexo econômico-industrial da saúde, sendo apresentado como 

impulsionador do volume de vendas no mercado farmacêutico brasileiro.  

O Programa Farmácia Popular do Brasil participou com 6,0% do volume de 

vendas no mercado varejista de medicamentos, em 2011, passando para 7,7% em 2012. Isso 

representa que, em 2011, cerca de 80,5 bilhões de doses foram comercializadas no mercado 

varejista de medicamentos no Brasil, e, em 2012, foram 90 bilhões, representando um 

crescimento de 11,8% (ALENCAR et al, 2018). 

Deve-se considerar ainda que o Programa Farmácia Popular do Brasil tem maior 

ênfase no seu papel de impulsionador do mercado de medicamentos genéricos. Entre 2005 e 

2011, as vendas de medicamentos genéricos cresceram 513%, de R$ 1,52 bilhão, em 2005, para 

R$ 7,8 bilhões em 2011 (PEREIRA, 2013). 

Assim como milhões de usuários brasileiros, as farmácias e as drogarias 

conveniadas também são beneficiadas com o Programa. Pode-se dizer que muitas delas têm seu 

faturamento atrelado a esse sistema de co-participação do Programa, ou seja, o programa paga 

quase que integralmente pelo medicamento adquirido pelo usuário (MASSI, 2019). 

O autor complementa dizendo que não existem dados oficiais sobre esse 

pagamento, mas existem estudos de especialistas do ambiente regulatório, que mostram que o 

Programa Farmácia Popular em cidades menores, com poucas farmácias e com rede pública de 

assistência farmácia precária, chega a representar 50% do faturamento mensal. Em cidades 

grandes e com concorrência maior, esse percentual chega a 12%. 

Pode-se dizer que a ampliação da cobertura tenha contribuído para reduzir o 

comprometimento da renda das famílias mais pobres com a compra de medicamentos, 
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especialmente para tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma, 

considerando a distribuição gratuita a partir de 2011 (VIEIRA, 2018). 

Outro ponto que devemos mencionar é a respeito dos pontos críticos do 

Programa, que dizem a respeito aos cortes, às reduções dos valores transferidos ao Programa 

Aqui Tem Farmácia Popular realizadas em 2018, pelo Governo Federal, com a justificativa de 

eliminar distorções de preços pagos por medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil 

(PFPB). O governo federal fez adequações nos valores repassados às unidades que fazem parte 

do Programa, através da Portaria 739, que atualiza os valores de referência dos medicamentos 

do Programa Aqui Tem Farmácia Popular, para o tratamento de hipertensão arterial, diabetes 

mellitus e asma. Esta é a terceira redução aplicada pelo Ministério. A primeira foi em 2009 e a 

segunda em 2016. A decisão de reduzir o repasse de 22 medicamentos contemplados pelo 

Programa causou diversas polêmica entre representantes do setor (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2019, online). 

Essa redução de valores para as farmácias credenciadas provocou conflitos com 

o mercado farmacêutico e provocou alvoroço e preocupação no setor varejista farmacêutico. 

Ela representa uma ameaça à continuidade do programa, pois farmácias e drogarias receberiam 

menos, frente aos custos fixos dos estabelecimentos, que não param de crescer (MASSI, 2019). 

Portanto, tais fatos demonstram que a intensa disputa do mercado farmacêutico 

com o Estado brasileiro, seja indústria, seja rede varejista, mesmo porque o Programa Farmácia 

Popular do Brasil tem representado um forte impulsionador das vendas de medicamentos no 

Brasil (ALENCAR et al, 2018). 

De acordo com a Federação Brasileira das Redes Associativistas e 

Independentes de Farmácias (Febrafar), essas reduções poderiam gerar um impacto bastante 

negativo para as farmácias participantes e que esse novo modelo poderia tornar o Programa 

Aqui Tem Farmácia Popular desinteressante para o mercado (FEBRAFAR, 2019b, online). 

Assim como a Abrafarma e a Febrafar, outras entidades acreditam que essas 

novas medidas podem inviabilizar o Programa, especialmente em farmácias de menor porte 

(FEBRAFAR, 2019b, online). 

Neste sentido, o diretor da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(Interfarma), Pedro Bernardo, afirma que, nessas lojas, o mix de produtos ofertado é reduzido 

e, dependendo do porte e/ou da localização do estabelecimento, os impactos poderão ser 

maiores (INTERFARMA, 2019, online). 

Muitos empresários alegam que esse programa, em drogarias e farmácias, é 

conveniente ao trabalhador com jornada de trabalho de 40 a 44 horas, uma vez que não há 
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dispensa do serviço para buscar o medicamento nas Unidades Básicas de Saúde, as quais 

usualmente encerram o expediente em horário comercial, e com isso o programa nas drogarias 

tornam acessíveis na área de residência, e não de trabalho (CEBES, 2018). 

O Ministério da Saúde diz que essas mudanças gerariam uma economia de até 

R$ 800 milhões e prometeu que esses valores seriam revertidos para investimentos em serviços 

e produtos da saúde. E ainda pondera que o consumidor não iria ser afetado com a mudança, 

uma vez que, mesmo que farmácias desistam de participar do programa, haveria uma fila de 

espera de 50 mil unidades farmacêuticas para acessá-lo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). 

Diante deste cenário, observamos que o programa Farmácia Popular deixou de 

atender cerca de 7 milhões de pessoas, nos últimos anos, após passar por um corte de 27% de 

seus gastos desde 2015, de acordo com o levantamento da Repórter Brasil junto ao Ministério 

da Saúde e a Fiocruz (JUNQUEIRA, 2019), demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Número de atendimentos do Farmácia Popular (2018) 

 

Fonte: Ministério da Saúde; FioCruz, apud JUNQUEIRA, 2019, online. 
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privadas conveniadas. Com o menor orçamento em seis anos, o programa está sem coordenador 

desde setembro de 2018 e não tem perspectiva de ter outro (JUNQUEIRA, 2019). 

O presidente da Febrafar diz que, com essa mudança, todos saem perdendo, até 

mesmo o governo, que não percebe que está enfraquecendo um de seus principais programas 

de prevenção de saúde (FEBRAFAR, 2019b, online). 

Outra política que devemos ressaltar é a Lei dos Medicamentos Genéricos que 

impacta diretamente o setor varejista farmacêutico. A Lei 9.787, que instituiu os medicamentos 

genéricos no Brasil, completou 20 anos de existência no último dia 10 de fevereiro. Podemos 

dizer que, nestes anos, esses medicamentos geraram mudanças radicais no panorama da 

indústria farmacêutica e se consolidaram como eixo central da ampliação do consumo de 

medicamentos no país (GUIA DA FARMACIA, 2019e, online). 

Como uma forma de oferecer medicamentos com qualidade e baixo custo no 

mercado e de forma que toda população tenha acesso a tratamento completo e acessível, criou-

se a Política Nacional de Medicamentos Genéricos, que foi implantada no Brasil em 1999, pela 

Lei nº 9.787/99. Essa lei tem com o objetivo também de estimular a concorrência comercial e 

melhorar a qualidade dos medicamentos (ARAUJO et al, 2010).   

A Lei n. 9.787/99, Lei dos Genéricos, estabeleceu as bases legais para a 

instituição do medicamento genérico no Brasil, visando assegurar a sua qualidade, segurança e 

eficácia, garantindo assim sua intercambialidade com o produto de referência. Ela obriga que 

as aquisições de medicamentos e as prescrições médicas, no âmbito do SUS, adotem a 

denominação do princípio ativo; que, nas compras do SUS, se dê preferência ao medicamento 

genérico quando houver igualdade de preço e demais condições de aquisição; e obriga a 

ANVISA a editar, periodicamente, a relação dos genéricos já registrados no país (ARAUJO et 

al, 2010).  

O processo de implementação dessa política proporcionou a introdução e a 

discussão de conceitos nunca antes foram utilizados para o registro de medicamentos no Brasil 

tais como: biodisponibilidade; bioequivalência; equivalência farmacêutica; e medicamentos 

genéricos. Esse programa estabeleceu-se com base em alguns programas dos Estados Unidos e 

do Canadá, países em que os genéricos em que têm a confiança e o apoio da classe médica e da 

população (NOVARETTI; QUITÉRIO; PSICOPO, 2014). 

Em fevereiro de 2000, os primeiros genéricos começaram a ser comercializados 

no país e várias empresas produtoras de medicamentos aderiram ao programa de genéricos, de 

tal forma que, cerca de quatro anos após sua introdução, mais de 4 mil apresentações de 

genéricos estavam disponíveis no Brasil (NOVARETTI; QUITÉRIO; PSICOPO, 2014). 
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Atualmente, são mais de 3.800 registros disponíveis, em mais de 21 mil 

apresentações de medicamentos genéricos para tratamento de cerca de 80% das doenças mais 

prevalentes no país. Os genéricos proporcionaram uma economia de mais de R$ 127 bilhões 

em gastos com medicamentos para os consumidores brasileiros. Porém, a introdução de 

genéricos no país, foi marcada por conflitos desde o seu início. A sua implantação foi motivada 

com o intuito de ampliar o acesso da população a medicamentos com preços mais acessíveis 

(GUIA DA FARMACIA, 2019e, online). 

Ao ampliar o acesso, os genéricos passaram a ser um importante instrumento de 

saúde pública, dando alívio à rede de hospitais e prontos-socorros dos governos federal, 

estaduais e dos municípios. São importantes também para o varejo farmacêutico, pois 

representam, para as farmácias, a possibilidade de ter opções mais econômicas disponíveis no 

mix (FEBRAFAR, 2019c, online). 

Segundo dados do IQVIA (FEBRAFAR, 2019c, online), os genéricos se 

sobressaem no receituário médico nas farmácias, e, também, são o segmento que mais cresce 

na indústria farmacêutica brasileira em unidades vendidas.  

Os genéricos representam 32,89% do mercado brasileiro de medicamentos em 

unidades, considerando apenas o varejo farmacêutico (LEONARDI, 2019a). As vendas no 

primeiro semestre tiveram um crescimento de 10% do primeiro semestre de 2017 para 2018 e 

6,29% para 2019, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7: Crescimento dos genéricos (semestral) 

Ano Vendas (1 semestre) Crescimento 

2018 676,4 milhões 10% 

2019 719,5 milhões 6,29% 

Fonte: Leonardi, 2019a; Panorama Farmacêutico, 2019b, online. 

 

O Presidente da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes 

de Farmácias (Febrafar), Edison Tamascia, diz que atualmente, é possível afirmar que a venda 

de genéricos vem em uma crescente no país, sendo os que mais cresceram no mercado. Ele diz 

que, de acordo com os dados da IQVIA, em um MAT (Móvel Anual Total – Total de 12 meses 

móveis) de junho deste ano, o faturamento com as vendas de genéricos já representa 21% do 

faturamento das farmácias. No mesmo período do ano anterior a representatividade dos 

genéricos era de 19% (FEBRAFAR, 2019c, online). 
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Por lei, os genéricos custam 35% menos que os medicamentos de referência. Na 

prática, os preços são, em média, 60% menores no varejo. Isso acontece porque eles imprimiram 

uma forte competição na indústria farmacêutica no País (FEBRAFAR, 2019c, online). 

De acordo com pesquisa realizada pelo ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-

Graduação para o Mercado Farmacêutico, o índice de confiança da população nos genéricos é 

de 73%. Os mais confiantes neste tipo de medicamento são os idosos com idade a partir dos 60 

anos. Entre eles, o índice de confiança é de 78% (FEBRAFAR, 2019c, online). 

Para se ter uma ideia, o uso de medicamentos para controle do colesterol, por 

exemplo, cresceu mais de 2.320% desde que a lei dos genéricos foi instituída em 1999. O 

consumo de anti-hipertensivo, por sua vez, aumentou 743% nas últimas duas décadas e os 

medicamentos para o tratamento de diabetes registraram expansão de mais de 1368% neste 

mesmo período. O aumento exponencial do consumo decorre do fato dos genéricos serem 

confiáveis, seguros e custarem, por lei, 35% menos que os medicamentos de referência (GUIA 

DA FARMACIA, 2019e, online). 

A partir do programa do governo que fornece medicamentos gratuitos para o 

controle da hipertensão, os medicamentos para esta enfermidade tiveram crescimento ainda 

maior, o mesmo acontecendo com as drogas para diabetes e asma, também constantes da 

política de gratuidade. A distribuição desses medicamentos fez com que a participação dos 

genéricos, no Programa Aqui tem Farmácia Popular, saltasse da média de 51% para 65% do 

volume de unidades farmacotécnicas distribuídas. 

Com 34,07% de participação de mercado e respondendo por 85% dos produtos 

dispensados pelo Programa Farmácia Popular, os genéricos se constituíram no principal 

instrumento de saúde pública focado no acesso a medicamentos no Brasil (PROGENERICOS, 

2019). 

Atualmente, mais de 100 laboratórios possuem linhas dedicadas à produção de 

genéricos no mercado brasileiro. Nove dos dez maiores laboratórios farmacêuticos que operam 

no País têm medicamentos genéricos em seu portfólio (FEBRAFAR, 2019c, online). 

  

 

5.4.1 Políticas Públicas de Acesso a Medicamentos no município de Franca 

 

 

Quando trazemos esse cenário para o município de Franca (SP), objeto de estudo 

da presente pesquisa, observamos que existem diversos modos de acessibilidade a 
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medicamentos essenciais, entre eles: o próprio Sistema Único de Saúde (SUS), através das 

farmácias públicas e distribuição gratuita; as drogarias e farmácias privadas; as políticas 

públicas do Programa Farmácia Popular do Brasil; e a Política da Lei dos Medicamentos 

Genéricos. 

Todas essas alternativas irão, de alguma forma, favorecer o acesso a 

medicamentos, e consequentemente provocará a redução nos gastos de medicamentos na 

despesa familiar.  

Quando tratamos do Sistema Único de Saúde, na cidade de Franca, veremos que 

a rede própria de saúde do Município é composta de diferentes tipos de unidades de saúde 

(PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE, 2018): 

 A rede básica de saúde desenvolve ações assistenciais e coletivas à 

população. Conta com 15 Unidades Básicas de Saúde – UBS, as quais oferecem atendimentos 

nas áreas de pediatria, ginecologia/obstetrícia, clínica geral, enfermagem, assistência social, 

psicologia, fonoaudiologia e odontologia. 

 A rede básica conta também com 05 Equipes de Saúde da Família – ESF. 

O município é dividido em quatro regiões na área de saúde e as unidades da rede 

básica estão distribuídas da seguinte forma (PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE, 2018): 

 Região Norte: 03 UBS e 03 ESF 

 Região Sul: 04 UBS 

 Região Leste: 04 UBS e 01 ESF 

 Região Oeste: 04 UBS e 01 ESF 

 

Dentro desse sistema de saúde, ainda existem os ambulatórios especializados 

como o Centro de Saúde, o Núcleo de Gestão Assistencial, entre outros.  Todos esses setores, 

bem como todas as UBS, são unidades que de alguma maneira, dispensam medicamentos para 

a população da cidade que, atualmente, tem aproximadamente 350 mil habitantes. Existem 

também a Farmácia de Manipulação do SUS e a Farmácia do Alto Custo – DRS XIII, que são 

outras formas de acesso a medicamentos (PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE, 2018).  

O Gráfico 12, a seguir, mostra que vem crescendo, a cada dia, o consumo e os 

gastos com medicamentos, pelo Sistema Público de Saúde, na cidade de Franca.  
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Gráfico 12: Distribuição de Medicamentos em Franca – período de 1996- 2016 

Fonte: Prefeitura de Franca, 2019 a. 

 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Franca, o número de unidades de 

medicamentos distribuídas de forma gratuita, bem como o valor financeiro gasto nas compras 

municipais com medicamentos, veio aumentando desde a década de 90. O governo municipal, 

em 1996, distribuiu cerca 5.570.000 unidades à população e teve um gasto de aproximadamente 

R$ 740 mil. Ao longo dos anos, houve aumento de gastos, um período em que se mantiveram 

estáveis, com dispensações girando em torno de 22 mil unidades e com um gasto do governo 

municipal de cerca de R$ 2 milhões.  Houve um declínio nos gastos, no ano de 2005, mas, a 

partir de 2007, esse número aumentou novamente, até o pico que foi em 2013, com a 

distribuição de 93 mil unidades e gastos de R$ 12 milhões (PREFEITURA, 2019a). 

Nesses últimos 3 anos, de 2016 até 2019, houve um aumento também na 

distribuição, bem como nos gastos, exceto no ano de 2018, em que houve uma redução de 24%, 

comparado ao ano anterior, conforme dados na Tabela 8:  

 

 

53.472.061

742.677,44

8.026.587,05

8.257.295,46

11.987.229,15

10.731.489,53

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO 
DE 1996 A 2016

UNIDADES DISTRIBUÍDAS (TOTAL) VALOR FINANCEIRO (TOTAL)



171 

 

Tabela 8: Gastos com Medicamentos em Franca (2016 -2019) 

Ano Valor Gasto (R$) 

2016 12.664.762,65 

2017 12.455.325,93 

2018 9.494.250,51 

2019 ( 1.Quadrimestre) 3.186.547,11 

 Fonte: Prefeitura de Franca, 2019b, online.  

 

Diante desses dados, observa-se que esse Sistema Único de Saúde no município, 

interfere no varejo farmacêutico, uma vez que uma fatia da população de Franca tem acesso a 

esse sistema gratuito de dispensação de medicamentos. 

Em relação ao Programa Farmácia Popular, é uma política pública que vem com 

o objetivo de favorecer a acessibilidade da população aos medicamentos essenciais. Na cidade 

de Franca, existem 96 farmácias credenciadas ao programa, de acordo com dados do Ministério 

da Saúde, de julho de 2019. Portanto, das 133 drogarias do município, 72% têm o 

credenciamento no Programa Farmácia Popular (MINISTERIO DA SAUDE, 2019b).  

Esse número é relativamente alto comparado ao número de drogarias presentes, 

mas é importante uma vez que esse Programa favorece as empresas no faturamento, 

aumentando as vendas e favorece o cliente na facilidade para buscar o medicamento em 

farmácias credenciadas próximas a sua casa, não precisando ir às Unidades Básicas de Saúde 

que, às vezes, são um pouco distantes. Esse programa, portanto, vem favorecer o mercado 

farmacêutico na cidade de Franca, uma vez que ele esta presente na maioria das drogarias.  

E, por fim, uma última política é a Lei dos genéricos que vem atingindo o setor 

como um todo, através da credibilidade e confiança, que estão passando para os clientes tanto 

na qualidade como no preço, já que tais medicamentos são um pouco mais baratos, comparados 

aos medicamentos de referência.  
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6 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia do trabalho. Envolve uma 

contextualização sobre pesquisa e os métodos de pesquisa. Além disso, apresenta uma discussão 

sobre o roteiro de pesquisa, demonstrando as etapas da coleta de dados, bem como as 

metodologias utilizadas na construção dos cenários prospectivos.  

 

 

6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Os seres humanos, em todo e qualquer contexto histórico, sempre tiveram 

inquietações que geram o despertar para descobrir as circunstâncias e as características do 

mundo em que estão inseridos. Essas inquietações geradas pelo homem, através de 

questionamentos e respostas propiciam a aquisição de novos conhecimentos e soluções para os 

problemas teóricos e práticos, que só podem ser construídos através da pesquisa.  

A pesquisa, além de ser uma forma de construção do conhecimento, é base para 

o progresso humano no mundo científico. Para Ackoff (1975, p. 27), "o objetivo da ciência não 

é somente aumentar o conhecimento, mas o de aumentar as nossas possibilidades de continuar 

aumentando o conhecimento”. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 155), pesquisa, “é um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui 

no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Deve ter um objetivo 

determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar”. 

Contribuindo com a ideia de pesquisa, Gil (2002, p. 17) também diz que é um 

procedimento sistematizado e racional, e tem como foco gerar respostas para os problemas que 

são propostos. A pesquisa é solicitada quando não se tem informação suficiente para responder, 

solucionar o problema e, neste processo, deve ser utilizado métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos.  

Portanto, a pesquisa científica é o resultado de um processo de investigação que 

tem como objetivo resolver problemas e esclarecer questionamentos, através da utilização de 

procedimentos científicos. Ela diz respeito à capacidade de produzir conhecimento adequado à 



174 

 

compreensão de determinada realidade, fato, fenômeno ou relação social (RAMALHO, 

MARQUES, 2010). 

Bruyne (1991) diz que a metodologia é a lógica dos procedimentos científicos 

em sua origem (gênese) e em seu desenvolvimento. Não se reduz, portanto, a uma “metrologia’ 

ou tecnologia da medida dos fatos científicos. Ela deve ajudar a explicar não apenas os produtos 

da investigação científica, mas seu próprio processo. 

Strauss e Corbin (1998) definem o método de pesquisa como um conjunto de 

procedimentos e técnicas utilizados para se coletar e analisar os dados. Para os autores, o 

método fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são as ferramentas que 

utilizamos na pesquisa, a fim de responder à nossa questão.  

Em síntese, pode-se dizer que toda pesquisa é um conjunto de ações com o 

intuito de descobrir novos conhecimentos em diferentes áreas. 

Segundo Gil (2002) e Vergara (2010), as pesquisas podem ser classificadas 

quanto aos fins como: exploratórias, descritivas e explicativas.  

A pesquisa exploratória é aquela que é realizada em áreas onde não existe 

conhecimento acumulado e sistematizado. Tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Essas pesquisas envolvem 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisa, e a análise de exemplos (GIL, 2002; VERGARA, 2010). 

A descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (VERGARA, 

2010).  

E a explicativa é a aquela tem como principal objetivo tornar algo inteligível. 

Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de 

determinado fenômeno. Por exemplo: as razões do sucesso de determinado empreendimento 

(GIL, 2002; VERGARA, 2010).  

Quanto aos meios, segundo Vergara (2010), podemos classificar em: pesquisa 

de campo, bibliográfica, telematizada e questionário.  

A pesquisa de campo é caracterizada por uma investigação empírica que é 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, podendo incluir neste processo 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não (VERGARA, 

2010).  
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A pesquisa telematizada é aquela que busca informações em meios que 

combinam o uso de computador e de telecomunicações, como, por exemplo, as pesquisas na 

internet (VERGARA, 2010).  

Já a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revista, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral, sendo que o material publicado pode ser de fonte primária ou secundária 

(VERGARA, 2010).  

Portanto, neste trabalho, para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma 

pesquisa exploratória, explicativa e descritiva, e, quanto aos meios, de caráter bibliográfica, 

buscando subsídios em autores como Marcial e Grumbach (2005); Schwartz (2003), Godet 

(2007), Blaining e Reining (1998) entre outros.  

Além disso, foi realizado um levantamento, durante o período de julho de 2018 

a agosto de 2019, através da pesquisa telematizada em sites, portarias, resoluções, artigos 

acadêmicos, teses e monografias com dados secundários que abordam o tema. Efetuou-se, 

ainda, uma pesquisa de campo, através de observação direta e aplicação de questionário, por 

meio de entrevista.  

Tratando da forma de abordagem do problema de pesquisa, ela pode ter caráter 

qualitativo e quantitativo.  

A abordagem qualitativa, segundo Minayo e Sanches (1993) e Chizzotti (2001), 

realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito, uma vez que ambos são da mesma natureza. Ela trabalha 

com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Utiliza de algumas técnicas 

que auxiliam na descoberta de fenômenos latentes, tais como a observação participante, história 

ou relatos de vida, análise de conteúdo, entrevista não diretiva etc.. 

A pesquisa quantitativa é aquela se pauta em pressupostos positivistas, na 

objetivação e generalização dos resultados; no distanciamento entre sujeito e objeto; e da 

neutralidade do pesquisador como elementos que vão assegurar e legitimar a cientificidade de 

uma pesquisa. Além disso, ela se caracteriza por quantificar, tanto no processo de coleta de 

informação, quanto no tratamento dos dados, mediante procedimentos estatísticos. (MINAYO; 

SANCHES, 1993; SOUZA; KERBAUY, 2017). 

Ela traz para o campo prático: dados, indicadores e tendências observáveis.  

Deve ser utilizada em grandes aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, podendo 
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torná-los inteligíveis através de variáveis (MINAYO; SANCHES, 1993; SOUZA; KERBAUY, 

2017). 

Portanto, a pesquisa quantitativa, recorre à estatística para explicação dos dados 

e a qualitativa lida com interpretações das realidades sociais. 

A pesquisa quanti-qualitativa/quali-quantitativa ou chamada de métodos mistos, 

como denominam Creswell e Clark (2007), apresentam uma tipologia voltada para as ciências 

sociais. Os autores definem quatro desenhos metodológicos da abordagem mista: triangulação, 

embutido, explanatório e exploratório, sendo que a triangulação é aquela que busca comparar e 

contrastar dados estatísticos com dados qualitativos obtidos simultaneamente. 

Ainda, conforme Creswell e Clark (2007), a combinação de duas abordagens 

pode possibilitar dois olhares diferentes, propiciando uma maior visualização da situação 

pesquisada, investigada. 

Flick (2009, 2013) afirma que o termo triangulação denomina a combinação de 

diferentes métodos, grupos de estudo, ambientes, períodos de tempo e perspectivas teóricas 

para lidar com um fenômeno. Acrescenta dizendo que ela tanto pode ser utilizada, por meio da 

aplicação de múltiplos métodos qualitativos quanto constituir uma mistura destes com 

procedimentos quantitativos.  

Flick (2004 apud SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 39) salienta que a união/ligação 

de métodos quantitativos e qualitativos pode proporcionar uma maior credibilidade e 

legitimidade aos resultados encontrados, evitando a redução de apenas uma opinião. Assegura, 

ainda, que existem diversas contribuições nessa interação da pesquisa quanti-qualitativa / 

qualitativa/quanti, destacando:   

 

 reúne controle de vieses (métodos quantitativos) com compreensão, a partir dos agentes 

envolvidos na investigação (métodos qualitativos);  

 agrega a identificação de variáveis específicas (métodos quantitativos) com uma visão global 

do fenômeno (métodos qualitativos);  

 enriquece constatações obtidas sob condições controladas com dados obtidos dentro do 

contexto natural de sua ocorrência;  

 e a validade da confiabilidade das descobertas pelo emprego de técnicas diferenciadas . 

 

A classificação da triangulação, conforme Denzin e Lincoln (2005), pode ser de 

diferentes formas como: de dados, de investigadores, da teoria e a triangulação metodológica. 

A triangulação de dados é aquela que usa fontes de dados, sem usar métodos distintos, onde 

estes dados são coletados em momentos, locais ou com pessoas diferentes. Já a triangulação de 

investigadores refere-se ao uso de diferentes observadores ou entrevistadores para detectar e 
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minimizar eventuais vieses ou tendências do pesquisador, ou seja, pessoas diferentes examinam 

a mesma situação e comparam dados.  

A triangulação metodológica é a mais estudada e aplicada, refere-se ao uso de 

múltiplos métodos, para obter os dados mais completos e detalhados possíveis sobre o 

fenômeno. Envolve a combinação de diversos métodos, geralmente observação e entrevista, de 

modo a compreender melhor os diferentes aspectos de uma realidade e a evitar os 

enviesamentos de uma metodologia única. E, por fim, a triangulação teórica, refere-se à 

possibilidade do pesquisador recorrer a múltiplas teorias, para interpretar um mesmo conjunto 

de dados. 

Neste trabalho, portanto, utilizou-se da metodologia da triangulação de 

diferentes formas, através da coleta de dados com diversos profissionais envolvendo balconista, 

gerentes, representantes, fiscais, proprietários e entre outros; e utilizou de diferentes abordagens 

tanto qualitativa quanto quantitativa, com dados coletados pelos profissionais e transformados 

em valores estatísticos, para posterior análise de conteúdo dos dados, gerando uma abordagem 

de caráter quanti-quali. 

Conforme a descrição da metodologia, um breve resumo da metodologia da 

pesquisa no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Metodologia da Pesquisa – resumida 

Pesquisa quanto a abordagem Qualitativa e quantitativa 

Pesquisa quanto aos objetivos Descritiva, explicativa e exploratória 

Pesquisa quanto aos procedimentos 
Bibliográfica, pesquisa de campo, 

pesquisa telematizada 

Pesquisa quanto aos métodos de 

procedimentos 

Histórico, estatístico, pesquisa 

bibliográfica, triangulação por dados e por 

metodologia. 

Pesquisa quanto as técnicas 
Observação direta intensiva através de 

entrevistas 

Pesquisa quanto a descrição e análise 

de dados 
Análise de conteúdo dos dados coletados 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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6.2 ROTEIRO DA PESQUISA  

 

 Coleta de dados 

 

A primeira etapa, portanto, através do Método Delphi, foi composta pela 

aplicação de um questionário com a pergunta “Quais os eventos que poderão impactar o setor 

de varejo farmacêutico nos próximos 5 anos? ”, de forma que o respondente pudesse se situar 

com a realidade da pesquisa. Após as explicações a respeito da pesquisa, solicitou-se ao 

profissional do estabelecimento farmacêutico que sugerisse fatos e/ou eventos que pudessem 

vir a impactar o varejo farmacêutico na cidade de Franca/SP, em um espaço de tempo de cinco 

anos, ou seja, de 2020 a 2024. 

A consulta aos especialistas foi realizada com a utilização do Método Delphi, 

que é um processo de comunicação em grupo, com a preservação do anonimato, baseando-se 

em sucessivas rodadas de questionários, o que garante equilíbrio e estabilidade nas respostas 

(LINSTONE; TUROFF, 2010). 

A aplicação do questionário, como um método de coleta de dados, envolveu 56 

profissionais, sendo que 50 profissionais que atuam diretamente como proprietários, 

balconistas, e gerentes de farmácias e drogarias, e 6 outros profissionais que atuam 

indiretamente, como integrantes do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP), 

bem como os representantes de vendas do segmento. Esse processo abrangeu todas as regiões 

da cidade de Franca/SP.   

Após a coleta, os dados foram trabalhados de forma quantitativa, em sua 

compilação e tabulação através do sistema do Microsoft Excel, e de forma qualitativa, na sua 

análise, ou seja, na prospecção de cenários futuros. 

Nesta etapa houve uma triangulação dos dados e da metodologia, uma vez que 

envolveu a coleta de dados de diferentes visões, de diferentes profissionais voltados para o 

mesmo setor, bem como a forma de trabalhar com os dados, através da tabulação e 

consequentemente a análise.  

O enfoque da pesquisa é, portanto, uma abordagem mista, uma vez que faz uso 

tanto do estudo qualitativo, quanto do quantitativo, tornando uma pesquisa de abordagem 

quanti-quali. 
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 Construção dos cenários 

 

No processo da construção dos cenários foi utilizada a metodologia sugerida por 

Blanning e Reinig (1998). Esses autores, citados por Almeida, Onusic e Machado Neto (2005, 

p. 5) propõem: “um método estruturado de avaliação das variáveis nos cenários esboçados e 

discutem sua implementação através de um caso”.  

Essa metodologia parte do princípio de levantar uma série de eventos que, na 

opinião de um grupo de especialistas, poderão impactar o setor objeto da análise, num horizonte 

temporal determinado. Neste estudo, conforme foi mencionado, foram entrevistados 56 

profissionais para o levantamento dos eventos que permitiram a construção dos cenários 

prospectivos. 

Depois de elaborada a listagem dos eventos mais importantes, ou seja, os 20 

principais eventos (Anexo A e B), os profissionais foram novamente consultados, para se 

determinar a probabilidade de cada evento vir a ocorrer e, ocorrendo ou não, como cada evento 

irá impactar positiva ou negativamente no setor (Anexo B). Neste novo levantamento, foram 

entrevistados apenas 46 profissionais, sendo que os demais não responderam em razão de férias, 

dispensa, folga, entre outros. Tanto na elaboração da lista dos eventos, quanto com relação à 

probabilidade de ocorrência e ao grau de favorabilidade, a consulta aos especialistas foi 

realizada com a utilização do Método Delphi. 

Com as informações obtidas dos entrevistados, relativas às probabilidades e às 

favorabilidades (Anexo C), foi possível avaliar o impacto de cada evento no desenvolvimento 

do setor varejista farmacêutico, e construir, pelo menos, três cenários para o setor: otimista; 

pessimista; e realista, conforme a metodologia proposta por Blanning e Reinig (1998).   

Outra ferramenta utilizada neste estudo foi o Método de Impactos Cruzados, 

método que permite determinar quais são as “forças motrizes do sistema”, ou seja, quais são os 

eventos que irão impactar os demais. Estes eventos devem merecer uma atenção especial da 

organização, durante o processo de planejamento estratégico. 

Para Marcial e Grumbach (2005, p. 64), o Método de Impactos Cruzados tem 

como objetivo “estabelecer a interdependência existente entre todos os aspectos de um 

problema, verificando-se como a ocorrência ou não de um determinado evento pode aumentar 

ou diminuir a probabilidade de ocorrência de outros”.  

Nesta etapa foram distribuídos, ao todo, 12 (doze) questionários (tabelas) aos 

participantes, que tinham maior proximidade com a pesquisadora, que mantiveram um contato 

desde a etapa anterior, bem como apresentaram uma maior curiosidade para ver o resultado 
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final da pesquisa. Destes 12 (doze) profissionais, que preencheram a tabela constante do Anexo 

D, mensurando numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), a relação de interdependência entre os 

eventos, foram necessários descartar 4 (quatro) questionários, por terem sido respondidos de 

maneira inadequada, sendo mantidos, portanto, 8 (oito) questionários para efetuar os resultados 

da terceira etapa. Após este preenchimento das tabelas, foi feita a tabulação dos dados numa 

planilha do Microsoft Excel, gerando o Gráfico, que classifica os eventos de acordo com a sua 

capacidade de influência ou de ser influenciado por outros.  

De forma resumida, temos um quadro, explicando as etapas do processo de 

elaboração de cenários. 

 

Quadro 10 – Etapas da construção dos cenários e levantamento das forças motrizes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Etapa : Coleta de dados 

Seleção dos profissionais

Aplicação da pergunta por meio 
de entrevista  

Identificação e Listagem dos 
eventos, posteriormente 

tabulação dos dados

Nesta fase, houve uso do 
Método Delphi

2. Etapa: Elaboração dos 
Cenarios 

Os profissionais foram 
novamente consultados para : 

determinar a probabilidade de 
cada evento vir a ocorrer ou não, 

e o grau de favorabilidade

Posteriormente, construção dos 
três cenários para o setor: 

otimista; pessimista; e realista

Nesta fase, houve uso do 
Método Delphi, Impacto 

Cruzado, e  do Blaining e Reinig 

3. Etapa: 

Forças Motrizes e Dependência 

Os profissionais foram 
novamente consultados para :

estabelecer e verificar como a ocorrência 
ou não de um determinado evento pode 
aumentar ou diminuir a probabilidade de 

ocorrência de outros

através do Método de Impactos 
Cruzados 
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7 RESULTADOS  

 

 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados na realização da pesquisa de 

campo, com a construção e análise de três possíveis cenários: realista, otimista e pessimista. 

Além disso, demonstra o comportamento dos eventos, em termos da capacidade de impactar ou 

ser impactado pelos demais, na Matriz de Impactos Cruzados.  

 

 

7.1  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é elaborar cenários prospectivos para o setor 

farmacêutico, na cidade de Franca do estado de São Paulo, no horizonte temporal de cinco anos 

(2020 – 2024), disponibilizando informações importantes para o planejamento estratégico das 

Políticas Públicas para o setor e contribuindo, também, para o processo de desenvolvimento 

regional. 

Na primeira etapa da pesquisa que foi realizada, no período de agosto a outubro 

de 2019, através da utilização do Método Delphi, foi solicitado que os especialistas da área 

elencassem os principais eventos que poderiam impactar, tanto positiva quanto negativamente, 

o setor de varejo farmacêutico no período de 2020 a 2024.  

 

7.1.1 Perfil dos entrevistados  

 

Dentre estes especialistas, temos farmacêuticos, proprietários, balconistas, 

gerentes, representantes comerciais, profissionais do CRF-SP, e outros que atuam diretamente 

e indiretamente no setor de varejo farmacêutico. Ao todo, foram entrevistadas 56 pessoas que 

foram visitadas pessoalmente, conforme Gráfico 13. 

Com relação ao gênero, a maioria dos entrevistados são pessoas do sexo 

masculino (40 pessoas) representando 71,42% e do sexo feminino (16 pessoas), representando 

28,57%. 
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Gráfico 13: Distribuição das profissões dos participantes 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Em termos de formação escolar, a maioria dos entrevistados concluíram o ensino 

superior completo, e uma minoria tem ensino superior incompleto (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14: Escolaridade dos participantes  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  
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Em se tratando da faixa etária, observa-se que a maioria das pessoas 

entrevistadas se concentram na faixa etária entre 31 a 40 anos, conforme Gráfico 15. 

 

Gráfico 15: Faixa etária dos participantes  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Ao desmembrar os entrevistados por tipo de empresa, temos a distribuição 

constante do Gráfico 16, que mostra a preponderância de micro e pequenas empresas (50%), 

seguida pelas redes independentes (21,43%). 

 

Gráfico 16: Distribuição do segmento farmacêutico participante 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Em termos geográficos, os entrevistados estão distribuídos por todas as regiões 

da cidade, conforme pode ser verificado no Gráfico 17.  

 

Gráfico 17: Distribuição por localidade/ regiões da cidade de Franca/SP 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Das entrevistas realizadas, foi possível elencar 34 eventos (Anexo A), dos quais 

foram selecionados 20 (vinte) eventos mais relevantes com base na frequência de respostas, 

para serem utilizados na prospecção dos cenários futuros e na construção da Matriz de Impactos 

Cruzados.  

 

 

7.1.2. Eventos Selecionados 

 

 

1 Crescimento das grandes redes: 

A movimentação do mercado do varejo farmacêutico no Brasil apresenta uma 

tendência de crescimento das grandes redes de farmácias e redes associativistas. A rede de 

farmácias Raia Drogasil (RD) divulgou que a projeção de abertura de 240 lojas em 2020 em 

todo o Brasil. Já a Rede Drogafarma, que tem hoje 41 unidades no estado de São Paulo, pretende 
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totalizar 45 lojas até o final deste ano de 2020 (NASCIMENTO, 2019; PANORAMA 

FARMACÊUTICO, 2019e). 

 

2 Concorrência/Competição desleal entre as empresas, por conta de preços e descontos. 

No mercado farmacêutico é muito forte a disputa entre as empresas que atuam 

no mesmo ramo, devido ser um mercado bastante resiliente e que tem mantido um crescimento 

acima da média nos últimos anos. Existe também uma competitividade muito grande de preços, 

o que impulsiona ações como descontos e cobertura de ofertas (BRENNO, 2019b).  

A maioria negocia os descontos no balcão, mas já há rede que se propõe a cobrir 

integralmente o preço da concorrência. Todas têm como objetivo conquistar uma grande parcela 

do mercado, buscando fidelizar os seus consumidores. Neste sentido, pesquisa realizada pelo 

Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Continuada (2018) mostra que 97% dos brasileiros 

priorizam o preço ao escolher remédios (GAZETA DO POVO, 2019). 

 

3 Marcas Próprias de alguns produtos pelas empresas 

Com crescimento expressivo no varejo brasileiro, as marcas próprias se 

apresentam como estratégia de aumento no faturamento e na fidelização de clientes, com itens 

de higiene pessoal, cosméticos, acessórios e suplementos vitamínicos, na mesma qualidade dos 

fabricantes.  

No Brasil, várias redes também têm apostado nessa estratégia como a Drogasil, 

no estado de São Paulo; Drogamed, no Paraná; Araújo em Minas e Panvel no Rio Grande do 

Sul já começam os primeiros passos para trabalhar este novo nicho de mercado. A rede 

RaiaDrogasil, lança, em média, 210 novos produtos de marca própria por ano e a ideia é 

continuar a expandir o portfólio. E a rede Pague Menos criou linha de marca própria sustentável, 

com produtos veganos, não testados em animais e com embalagens recicláveis (ABMAPRO, 

2019). 

 

4 Elevada Carga Tributária  

O Brasil ostenta uma das maiores cargas tributárias médias sobre medicamentos. 

O percentual chega a 32%, segundo estudos do setor. Esse índice torna o Brasil um dos países 

recordistas na tributação sobre medicamentos no mundo, superando os 37 países integrantes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do grupo dos BRICS 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) (GUIA DA FARMACIA, 2019j). 
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Países como Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia 

não incluem nenhum imposto no custo dos medicamentos, já na Polônia e na Turquia, a carga 

tributária é de 8%; e, no Chile e na Alemanha, é de 10% (GUIA DA FARMACIA, 2019j). 

 

5 Atendimento diferenciado 

Atualmente, os consumidores já chegam à drogaria com muitas informações 

sobre os produtos que procuram, por isso, a equipe precisa estar preparada para oferecer um 

atendimento especializado (FARMARCAS, 2019). 

O atendimento da drogaria deve ter como objetivo mais do que apenas vender, e 

sim suprir as necessidades do consumidor. Portanto, oferecer um atendimento especializado, 

individualizado é fundamental e um diferencial para o consumidor sentir-se satisfeito ao fazer 

uma compra, e perceber o valor real do serviço (FARMARCAS, 2019). 

 

6 Readequação do layout dos produtos e da estrutura física da empresa 

O layout e a reformulação da estrutura da drogaria são fatores que devem ser objeto 

de especial atenção, uma vez que a mudança no comportamento do consumidor levou ao 

aumento no nível de exigência do cliente, que hoje não frequenta um estabelecimento de saúde 

malcuidado, mal iluminado ou sujo (BRENNO, 2019). 

Um layout atraente e estrategicamente organizado é fator essencial para aumentar 

o fluxo de clientes na farmácia ou drogaria. Se feito de maneira estratégica, pode induzir o 

consumidor a percorrer a loja toda. Isso faz com que as chances de compras possam ir além do 

planejado, fazendo com ele experimente algo diferente e compre cada vez mais 

(SINCOFARMA, 2013). 

 

7 Paciente mais informado e com maior poder de decisão 

As pessoas são mais exigentes, curiosas no que lhes interessa e têm muito mais 

acesso à informação. Elas não são mais tão passivas como antes, principalmente os mais jovens. 

Como o consumidor tem muito mais acesso à informação, ele se sente capaz de tomar mais 

decisões (BRENNO, 2019 a). 

 

8 Prescrição eletrônica 

É uma das tendências do varejo farmacêutico e pode ser a solução para reduzir a 

quantidade de erros de dispensação e de consumo, que chega a 68% (GUIA DA FARMÁCIA, 

2019l).  
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Trata-se de uma receita médica digital, com informações padronizadas, digitadas e 

compartilhadas em rede. Assim, em qualquer farmácia que o paciente se dirigir, o atendente 

consegue acessar a receita médica e fazer a dispensação com mais agilidade e segurança 

(UNIFAR, 2019). 

Esta tecnologia vem para diminuir erros cometidos na hora em que o paciente chega 

à farmácia, na compra dos medicamentos e durante o tratamento, garantindo mais segurança ao 

paciente e ao farmacêutico (GUIA DA FARMÁCIA, 2019l).  

 

9 Redução e fechamento das pequenas drogarias independentes 

Além da má gestão do negócio, a expansão das grandes redes de drogarias e 

farmácias, que veio com um mix maior de produtos e serviços, foi um dos ingredientes 

decisivos para que as tradicionais farmácias começassem a perder mercado (FERNANDEZ, 

2019). 

Portanto, problemas de gestão e aumento da concorrência com as grandes 

drogarias são as principais razões do fechamento das lojas, além do que o perfil do consumidor 

mudou. Ele quer serviço, experiência de compra. Quem não entender isso, está fora do mercado 

(FERNANDEZ, 2019a). 

As pequenas farmácias e drogarias precisam estar prontas para lidar com a alta 

competitividade com estratégias, para combater os concorrentes e manter a lucratividade nos 

negócios (EXAME, 2019). 

 

10 União/ Parcerias entre as drogarias e farmácias 

As grandes redes vêm se tornando cada vez mais fortes dentro do mercado, com 

expansão de território por todo o Brasil. Diante desse cenário, a alta competitividade do varejo 

farmacêutico fez com que as pequenas farmácias buscassem alternativas para sobreviver à 

concorrência com as grandes redes do varejo farmacêutico (MULLER, 2019).  

O associativismo aparece como uma arma eficaz dos pequenos. Segundo dados 

da Febrafar (2018), atualmente são 56 (cinquenta e seis) pequenas redes e farmácias 

independentes associadas em todo Brasil (FEBRAFAR, 2019a). 

Portanto, atualmente, é cada vez mais comum as farmácias independentes se 

ligarem a algum tipo de associação para tentarem acompanhar parte da profissionalização das 

grandes redes. Entre as estratégias utilizadas destacam-se: efetuar compras centralizadas, 

obtendo resultados mais rentáveis; layoutização e ambientação de lojas; foco na prestação de 

serviços, visando à fidelização dos clientes usando cartões de relacionamento; o uso do 
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comércio eletrônico e de outras ações diferenciadas, tais como, entregas em domicílio, call 

centers e convênio com empresas (GUIA DA FARMÁCIA, 2019i). 

 

11 Venda de medicamentos e produtos cosméticos pelo e-commerce 

O mercado farmacêutico vem apresentando resultados bastante positivos nas 

pesquisas sobre o comércio eletrônico (e-commerce) e a tendência é que continue crescendo, 

uma vez que o cliente tem a comodidade de receber o medicamento em casa (PANORAMA 

FARMACÊUTICO, 2019d).  

Essa ferramenta da internet esta possibilitando que as drogarias alcancem um 

número cada vez maior de clientes. No ano de 2018 houve um crescimento de 62,53% na venda 

de medicamentos on-line no Brasil em relação a 2017. Existem duas redes de farmácias que se 

destacaram entre as “50 Maiores Empresas do E-Commerce Brasileiro” no ano de 2018 – 

segundo ranking da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo) que é a Drogaria 

Onofre na 18º posição e, a Panvel Farmácias (Dimed) na 19º posição (GUIA DA FARMÁCIA, 

2019h). 

O cenário é bastante animador para o varejo farmacêutico, que vem cedendo à 

tendência de expandir as vendas físicas para o ambiente online. 

 

12 Mix de produtos (perfumaria, cosméticos, produtos alimentícios) como diferencial. 

O mix de produtos também é um diferencial no layout interno da drogaria. 

Quanto maior o mix de produtos que a empresa tem a oferecer, maior o ticket de venda, uma 

vez que o cliente vai para o estabelecimento para comprar determinado produto e ao percorrer 

a loja, aparecem novas oportunidades, novos produtos para consumo. 

De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 

(Abrafarma, 2019), o comércio de itens de higiene, cosméticos, perfumaria e conveniência 

cresceu 10,64% no primeiro trimestre de 2019 (FEBRAFAR, 2019d). 

 

13 Aumento na prestação de Serviços Farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos são atividades de cuidados com a saúde, prestados de 

forma profissional pelo farmacêutico. Esses serviços constituem uma estratégia importante para 

aumentar o faturamento do estabelecimento além de fidelizar clientes. Eles garantem maior 

fidelização e aumentam o ticket médio das farmácias, gerando novos negócios e receitas (CFF, 

2016b). 
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Além dos serviços relacionados aos medicamentos como conciliação de 

medicamentos, monitorização terapêutica de medicamentos, revisão da farmacoterapia e 

acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico também pode prover o rastreamento em 

saúde e a verificação de parâmetros clínicos (CFF, 2016b). 

O programa de Assistência Farmacêutica Avançada pela Associação Brasileira de 

Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma, 2019), nos mostra que o número de consultas para 

serviços farmacêuticos aumentou 62% em relação ao mesmo período de 2018. Entre os serviços 

mais demandados, destaque para os testes de colesterol e de perfil lipídico, que são realizados 

por mais de 300 farmácias em todo o Brasil (PANORAMA FARMACÊUTICO, 2019f). 

 

14 Crescimento no número da população de idosos  

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019), 

no ano 2000 a população idosa com mais de 60 anos era de 14,5 milhões de pessoas, e, em 

2019, esse número já ultrapassou os 29 milhões, A expectativa é que, no ano de 2060, este 

número suba para 73 milhões de pessoas, representando um aumento de 160%. 

Esse aumento da população de idosos vai desencadear diversos desafios e 

implicações nos países, sobretudo nas áreas de saúde e previdência social, uma vez que é a faixa 

etária que mais consome medicamentos, devido ao aumento das doenças crônicas, – e que 

devem ser utilizados com maior cuidado nesses pacientes devido a alterações fisiológicas que 

ocorrem com o aumento da idade (GUIA DA FARMÁCIA, 2019g). 

Contudo, se bem planejada, nova realidade cria oportunidades à economia, pois 

consumidor sênior demandará produtos e serviços específicos. 

A OMS (apud SBGS, 2019) considerado um país envelhecido quando 14% da 

sua população possuem mais de 65 anos. No caso do Brasil, ele será considerado um país velho 

em 2032, quando 32,5 milhões dos mais de 226 milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais. 

 

15 Redução ou igualdade dos impostos 

Até o fim do ano de 2019, os medicamentos deverão estar isentos de tributação 

ou com uma alíquota próxima a 3%, segundo a PEC 293/2004, que contempla, também, a 

extinção de dez tributos que incidem sobre o consumo. Estas medidas visam reduzir a elevada 

carga tributária que incide sobre os medicamentos no Brasil, que chega a 31%, uma das maiores 

do mundo (GUIA DA FARMACIA, 2019m). 

 

 

https://www.abrafarma.com.br/
https://www.abrafarma.com.br/
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16 Corte ou redução no Programa Farmácia Popular do Brasil 

As farmácias e as drogarias privadas que participam do “Programa Aqui Tem 

Farmácia Popular” contribuem para cobrir as lacunas da rede pública na distribuição de 

medicamentos aos municípios brasileiros.  

Esses estabelecimentos recebem um reembolso do governo a cada unidade de 

medicamento dispensada. Esse sistema de co-pagamento é feito com base em uma tabela de 

valores regulamentada na CMED.  

Porém, o governo vem reduzindo os gastos com este Programa chegando a cortar 

27% dos gastos e deixando de atender cerca de 7 milhões de pessoas nos últimos anos desde 

2015, além da queda na distribuição dos medicamentos pelas farmácias privadas conveniadas 

(JUNQUEIRA, 2019). 

O programa apresentou o menor orçamento em seis anos, está sem coordenador 

desde setembro de 2018 e não tem perspectiva de ser ampliado pela atual gestão. Esta obsessão 

do governo em cortar custos prejudica o programa e a cadeia produtiva de medicamentos, 

aumentando o risco para a saúde da população pobre. 

Essa redução do reembolso pode vir a inviabilizar o acordo, por que as drogarias 

receberiam menos, frente aos custos fixos dos estabelecimentos, que não param de crescer. 

Além disso, acredita-se que esse novo modelo torne o Programa Aqui Tem Farmácia Popular 

desinteressante ao mercado (FEBRAFAR, 2019b). 

Para outros empresários, no entanto, mesmo com tantas mudanças a participação 

no programa ainda é vantajosa, pois ele auxilia na venda de outros produtos, aumentando o 

volume de compras, ajuda na obtenção de descontos junto aos fornecedores e mantém o 

relacionamento com o cliente. Atrai usuários de medicamentos para dentro do ponto de venda 

(GUIA DA FARMACIA, 2019n).  

 

17 Aumento na preocupação com os cuidados da pele  

Dados mostram que o mercado de beleza e estética atualmente é um dos mais 

promissores do país, não importa em qual época ou estação do ano. A procura por uma boa 

aparência e bem-estar sempre acontece, o que faz com que esse mercado não seja sazonal. 

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e 

Drogarias (Abrafarma, 2019), as 25 maiores varejistas do setor movimentaram R$ 4,7 bilhões 

entre janeiro e março de 2019. O cenário positivo serviu de incentivo para que os pontos de 

venda incluíssem outros produtos para diversificar as múltiplas alternativas oferecidas à 

clientela (MENDES, 2019).  

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578032-febraplan-e-a-disputa-real-pelo-sistema-de-saude-universal-consideracoes-sobre-a-atuacao-recente-do-setor-privado-nas-politicas-saude


191 

 

O mercado de dermocosméticos também vem se destacando e se consolidando 

cada vez mais no Brasil. Em 2017, mesmo diante da desafiadora condição econômica do país, 

o setor continuou em expansão e a perspectiva é que até 2020 tenha um crescimento médio 

anual de 2,7% (LA CUTANÉE, 2018). Esse resultado é o reflexo da maior atenção das pessoas 

com relação a própria aparência e bem-estar, além dos esforços de negócios para o 

desenvolvimento da área. 

 

18 Falta de mão de obra qualificada 

Diante de um cenário econômico com alto índice de desemprego, a falta de 

interesse pela qualificação profissional é o principal empecilho para contratar profissionais no 

varejo farmacêutico. Cada vez mais as empresas, demandam um profissional preparado e que 

esteja pronto para atuar diretamente na função para a qual foi contratado. Porém, são poucas as 

pessoas que investem em qualificação, visto que na sua grande maioria elas buscam 

imediatamente uma vaga de emprego para depois pensar nessa questão (FAVERO, 2019). 

A capacitação e a profissionalização dessa gama de profissionais e empresários 

são essenciais para o desenvolvimento do varejo farmacêutico (BRENNO, 2019). 

 

19 Inovações tecnológicas 

O investimento em novas tecnologias vem sendo prioridade entre as empresas e 

um dos principais fatores para crescer o faturamento. E este cenário não é muito diferente no 

varejo farmacêutico, que tem aplicado novas tecnologias para agregar uma oferta de serviços 

para seus clientes. Entre estas tecnologias temos: os aplicativos, o comércio eletrônico e a 

telemedicina (GUIA DA FARMACIA, 2019o). 

Nesse cenário, o uso de aplicativos para farmácias e drogarias vem crescendo, 

como uma forma de ser mais uma maneira de contato entre o ponto de venda (PDV) e o cliente, 

e um canal em que as lojas demonstram seus produtos, serviços e realizam e-commerce (GUIA 

DA FARMACIA, 2019o). 

Além dessa ferramenta, existem outras estratégias de aproximação com os 

clientes que possibilitaram a melhoria no relacionamento entre farmácia e consumidor. Através 

da utilização de plataformas como (GEOFUSION, 2019, online): 

 aplicativos de mensagens instantâneas para enviar lembretes, avisos ou 

felicitações em datas comemorativas; 

 redes sociais com o intuito de desenvolver publicações institucionais e 

informativas, promovendo o engajamento dos seus seguidores; 
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 e-mails marketing para compartilhar conteúdos mais aprofundados e do 

interesse direto do destinatário; 

 aplicativos para aproximar o relacionamento e disponibilizar opções de 

compra online e avisos sobre a preparação de remédios manipulados. 

A farmácia Walgreens, por exemplo, abraçou a saúde digital e lançou, em 2015, 

um aplicativo para lembrete e reposição de medicamentos do paciente (GUIA DA 

FARMACIA, 2019o). 

 

20 Crescimento do consumo de suplementos alimentares 

Os suplementos esportivos, as vitaminas, os polivitamínicos, os nutricosméticos, 

bem como os cosmecêuticos e shakes, são alguns dos produtos que compõem a categoria de 

suplementos e vitaminas.  

O Brasil é o terceiro maior mercado de suplementos alimentares do mundo, 

perdendo apenas para Austrália e Estados Unidos, apresentando um faturamento maior do que 

R$ 1 bilhão, segundo dados da Saudifitness (2018), no Jornal AGORA MS (2019). A 

Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri, 2015) mostrou que 

54% dos brasileiros tomam algum tipo de suplemento alimentar (LEONARDI, 2019b). 

De acordo com o relatório Mercado de Ingredientes Nutracêuticos, o mercado 

mundial de ingredientes nutracêuticos foi avaliado em US$ 30,57 bilhões em 2016, e, no ano 

de 2025 deverá atingir US $ 57,46 bilhões (COSMETIC INNOVATION, 2019).  

E os principais impulsionadores para o crescimento do mercado são os 

benefícios para a saúde associados ao seu consumo, tais como retardamento no processo de 

envelhecimento, prevenção de doenças crônicas e aumento da expectativa de vida. Além de 

melhora do desempenho em atividades esportivas; perda ou ganho de peso; cuidados com a 

beleza; até mesmo o novo estilo de vida, mais atribulado e com pouco tempo para compor uma 

boa refeição.  

 

7.1.3 Prospecção de Cenários 

 

 

Após a coleta dos dados elencar os 20 (vinte) principais eventos, desenvolveu-

se uma tabela para que os especialistas pudessem avaliar a probabilidade de cada evento vir a 

ocorrer, colocando notas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que zero seria a nota mínima e significa 
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que o evento não iria ocorrer e a nota dez seria a nota máxima com alta probabilidade de vir a 

ocorrer. 

Além disso, a partir da probabilidade de ocorrência, os participantes também 

avaliaram a favorabilidade do evento, ou seja, o quanto o evento é favorável ou não, colocando 

notas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo zero a nota mínima ou desfavorável e a nota máxima 10 

(dez) o evento é favorável. 

Nesta etapa, realizada no período de novembro até dezembro de 2019, dos 56 

(cinquenta e seis) participantes pesquisados da primeira fase, 46 (quarenta e seis) pesquisados 

participaram do preenchimento dos dados, na segunda fase. Os demais não participaram por 

diversos motivos, tais como: ausência no dia da visita, mudança de empresa, férias, folgas, 

recusa (negação) de participar novamente, falta de tempo por parte deles, entre outros.  

Com os questionários respondidos, e por meio do Software Microsoft Excel, 

realizaram-se os cálculos estatísticos, para comprovar as informações levantadas, conforme 

tabela, posteriormente foram elaborados os três cenários, para verificar seus impactos no setor 

objeto de estudo.  
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Tabela 9: Lista de Eventos e suas respectivas opiniões sobre Probabilidade e Favorabilidade  

n. Eventos Prob. Fav. 

1 Crescimento das grandes redes 8,59 3,8 

2 Concorrência desleal entre as empresas (preços e descontos) 8,46 3,3 

3 Marcas Próprias de alguns produtos pelas empresas 6,39 5,6 

4 Carga tributária alta 8,04 2,0 

5 Atendimento diferenciado 7,39 8,5 

6 Readequação do layout dos produtos e estrutura física da empresa 7,96 8,1 

7 Paciente mais informado e com maior poder de decisão 7,65 6,1 

8 Prescrição eletrônica 6,33 6,6 

9 Redução e fechamento das pequenas drogarias independentes 7,11 2,5 

10 União/ Parcerias entre as drogarias e farmácias 5,13 5,7 

11 Venda de medicamentos e produtos cosméticos pelo e-commerce 7,72 5,2 

12 Mix de produtos (perfumaria, cosméticos, produtos alimentícios) 8,48 8,5 

13 Aumento na prestação de Serviços Farmacêuticos 7,37 7,9 

14 Crescimento no número da população de idosos 8,35 9,1 

15 Redução ou igualdade dos impostos 4,96 7,5 

16 Corte ou redução no Programa Farmácia Popular do Brasil 6,37 3,8 

17 Aumento na preocupação com os cuidados da pele 8,15 8,5 

18 Mão de obra qualificada 6,61 7,5 

19 Tecnologia e seus avanços 7,57 8,0 

20 Crescimento do consumo de nutracêuticos e nutrição sênior, infantil 7,04 8,1 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Para delimitar os cenários, observou-se a disposição dos eventos dentro de um 

plano cartesiano, composto por eixos X e Y (sendo X - a Probabilidade e Y da Favorabilidade). 

Essa tabulação no plano cartesiano se deu através do uso do Software Microsoft Excel.  
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Gráfico18: Cenários Prospectivos do Setor do Varejo Farmacêutico de Franca/SP  

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora baseada em dados coletados. 

 

Com os dados apurados, foi possível determinar que, no Cenário Otimista, se 

localizassem os eventos cuja Probabilidade se situasse acima de 6,5 (seis pontos e meio) pontos 

e Favorabilidade superior aos 6,0 (seis pontos).  

O Cenário Pessimista foi desenvolvido de modo semelhante, sendo determinado 

como limite de Probabilidade, os mesmos 6,5 (seis pontos e meio) e a Favorabilidade 4,5 

(quatro pontos e meio). 

Por sua vez, o Cenário Realista, é composto por todos os eventos situados acima 

dos 7,5 (sete pontos e meio) de Probabilidade.  

A seguir, descrevemos sobre cada cenário de forma mais detalhada. 

 

 Cenário Otimista 

Neste cenário, a característica principal é a alta probabilidade e alta 

favorabilidade, ou seja, tem muita chance de vir acontecer e são muito favoráveis para a 

empresa. Este cenário segundo o Gráfico 18 apresentam os seguintes eventos: Cinco (05) - 

Atendimento diferenciado, Seis (06) - Readequação do layout dos produtos e estrutura física da 
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empresa; Sete (07) - Paciente mais informado e com maior poder de decisão;  Oito (08) - 

Prescrição eletrônica; Doze (12) - Mix de produtos (perfumaria, cosméticos, produtos 

alimentícios) como diferencial; Treze (13) - Aumento na prestação de Serviços Farmacêuticos; 

Catorze (14) - Crescimento no número da população de idosos; Dezessete (17) - Aumento na 

preocupação com os cuidados da pele; Dezoito (18) - Mão de obra qualificada; Dezenove (19) 

- Tecnologia e seus avanços; e Vinte (20) - Crescimento do consumo de nutracêuticos e nutrição 

sênior, infantil. 

O que se observa neste cenário, é que os eventos 05, 06, 18 e 19 estão 

interligados, uma vez que todos eles estão relacionados com melhorias do varejo farmacêutico, 

ou seja, as drogarias e farmácias. Estes eventos dizem a respeito a melhorias tanto na 

infraestrutura, como na parte tecnológica, ou seja, readequação da empresa para novos avanços, 

que irão se refletir no crescimento das vendas da empresa. Eles também tratam de um 

atendimento diferenciado por parte dos profissionais envolvidos no setor, ou seja, presença de 

profissionais mais qualificados com treinamentos, cursos, palestras, que também irão favorecer 

no aumento de clientes.  

Uma vez melhorando o atendimento, a qualificação profissional e a estrutura da 

empresa, terá maior procura dos clientes pela prestação de serviços farmacêuticos – evento 13, 

ou seja, gerando maior clientela. 

Outros aspectos bem evidentes, que direcionam para o crescimento do volume 

de vendas neste cenário, são os eventos 17 e 20. Estes eventos nos mostram que está havendo 

uma preocupação maior da sociedade para com os cuidados da saúde e do corpo, aumentando 

o consumo de produtos de pele, para proteção e cuidados em geral, e também o consumo de 

produtos nutracêuticos, polivitamínicos, resultando no crescimento do faturamento das 

drogarias e farmácias. Outro evento que esta relacionado a este, é o evento 14, “Aumento da 

população de idosos”, que é consequência da melhoria da qualidade de vida, por conta de uso 

de produtos e medicamentos, gerando maior índice de vendas. 

O evento 07 nos mostra que os pacientes estão cada vez mais informados com 

maior poder decisão, e isso é decorrente do maior acesso às tecnologias e às informações, e isso 

impacta diretamente no crescimento das vendas, uma vez que os pacientes/clientes já vão 

chegar no estabelecimento com um pouco mais de conhecimento a respeito do produto, e o 

profissional terá que ter o cuidado de saber orientá-lo, e atendê-lo.  

O evento 08 que trata da prescrição eletrônica, é um evento mais recente, uma 

vez que pouco ainda se fala a respeito, mas tende a vir acontecer nos próximos, ele virá para 

auxiliar na redução dos erros de dispensação por parte dos profissionais de farmácia, evitando 
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erros de interpretar receitas, já que vira por meio eletrônico. Observa-se o resumo deste cenário 

no quadro 11. 

 

Quadro 11: Resumo do Cenário Otimista 

CENÁRIO OTIMISTA 

É composto por 11 eventos que têm muita chance de vir a acontecer e que são muito favoráveis para o 

setor. 

São eventos, em sua maioria, relacionados com melhorias do varejo farmacêutico e maiores cuidados com 

a saúde: 

5 – Atendimento diferenciado; 

6 – Readequação do layout dos produtos e da estrutura física; 

7 – Paciente mais informado e com maior poder de decisão; 

8 – Prescrição eletrônica; 

12 – Mix de produtos (perfumaria, cosméticos e alimentícios); 

13 – Aumento na prestação de serviços farmacêuticos; 

14 – Crescimento no número de idosos; 

17 – Aumento da preocupação com cuidados da pele; 

18 – Mão de Obra qualificada; 

19 – Tecnologia e os seus avanços; e 

20 – Crescimento do consumo de nutracêuticos, nutrição sênior e infantil. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Cenário Pessimista:  

O Cenário Pessimista é composto pelos eventos que apresentam médias e 

elevadas Probabilidade de virem a ocorrer, e que sejam desfavoráveis para o segmento. Os 

eventos de acordo com o Gráfico 18 são: Hum (01) - Crescimento das grandes redes; Dois (02) 

- Concorrência desleal entre as empresas, por conta de preços e descontos; Quatro (04) - 

Elevada Carga Tributária; Nove (09) - Redução e fechamento das pequenas drogarias 

independentes; e Dezesseis (16) - Corte ou redução no Programa Farmácia Popular do Brasil. 

Estes eventos já estão impactando e alguns vão impactar daqui alguns anos o 

setor de varejo farmacêutico, que deverá tomar algumas providências para evitar coisas piores, 

como o fechamento ou redução no número de drogarias, conforme o evento 09. Os eventos 01, 

02 e 04 vão impactar diretamente no evento 09. 

O evento 01 que corresponde ao crescimento das grandes redes e drogarias na 

cidade de Franca/SP, que vêm tomando conta de uma grande fatia do mercado, prejudicando as 
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farmácias menores. Assim, estas empresas menores devem tomar algumas atitudes com relação 

aos seus clientes, buscando novos nichos de mercado.  

Outro ponto importante a destacar é o evento 02, que diz respeito à concorrência 

desleal por parte das empresas por conta de preços, gerando dúvidas no consumidor, não 

sabendo mais o local ideal para comprar, já que cada estabelecimento faz um preço diferente 

para o mesmo produto.  

O evento 04, “Elevada Carga Tributária”, também impacta diretamente no poder 

de compra das farmácias, podendo prejudicar a variedade de produtos a serem vendidos, bem 

como a condição de descontos, uma vez que, a tributação é determinada pelo governo e não 

tem como fazer nada. 

E por fim, o evento 16, que trata do Corte ou Redução do Programa Farmácia 

Popular, é um fato que pode vir acontecer nos próximos anos, uma vez que o governo já reduziu 

alguns repasses, e isso vai impactar diretamente os estabelecimentos que tem o Programa, 

gerando redução nas receitas de vendas. Observa-se o resumo deste cenário no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Resumo do Cenário Pessimista 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Cenário Realista:  

O Cenário Realista, ou aquele mais Provável, compreende eventos de alta 

probabilidade de virem a ocorrer, independentemente da sua favorabilidade. No caso do 

presente estudo, são considerados como realistas, eventos situados acima dos sete e meio (7,5) 

pontos de Probabilidade. São eles: Hum (01) - Crescimento das grandes redes; Dois (02) - 

Concorrência desleal entre as empresas, por conta de preços e descontos; Quatro (04) - Carga 

tributária alta; Seis (06) - Readequação do layout dos produtos e estrutura física da empresa, 

Sete (07) - Paciente mais informado e com maior poder de decisão; Onze (11) - Venda de 

medicamentos e produtos cosméticos pelo e-commerce; Doze (12) - Mix de produtos 

CENÁRIO PESSIMISTA 

É composto por 5 eventos que apresentam elevada probabilidade de virem a ocorrer, mas que são 

desfavoráveis para o segmento: 

1 - Crescimento das grandes redes e drogarias,  

2 - Concorrência desleal por parte das empresas por conta de preços;  

4 - Elevada carga tributária (32%);  

9 – Redução e fechamento das pequenas farmácias e drogarias; e 

16 - Corte ou Redução do Programa Farmácia Popular, nos próximos anos.   
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(perfumaria, cosméticos, produtos alimentícios) como diferencial; Quatorze (14) - Crescimento 

no número da população de idosos; Dezessete (17) - Aumento na preocupação com os cuidados 

da pele; e Dezenove (19) – Tecnologia e seus avanços.  

Neste cenário, podem ser destacados que alguns dos eventos já foram citados 

anteriormente em outros cenários, mas o que se observa é que estes eventos têm uma maior 

probabilidade de vir a ocorrer, devendo, por isso, ser objeto de uma maior atenção, na 

elaboração do planejamento estratégico.  

Além disso, podemos mencionar os eventos 07 e 11 que estão interligados, pois 

ambos tratam do comportamento do consumidor, diante do processo de compra e venda. Estes 

eventos nos mostram que os pacientes /clientes, na atualidade, estão esta muito mais 

informados, uma vez que têm maior acesso a informação através da internet, mídias, rádios 

entre outros. Esse processo faz com que o paciente tem maior poder decisão no processo de 

compra, tanto que atualmente aumentaram o número de vendas pela internet, ou seja, vendas 

pelo e-commerce. Observa-se o resumo deste cenário no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Resumo do Cenário Realista 

CENÁRIO REALISTA 

É composto pelos dez eventos com maior probabilidade de virem a ocorrer, independente da sua 

favorabilidade e que, portanto, devem ser objeto de uma maior atenção, na elaboração do 

planejamento estratégico do setor.  

Seis destes eventos são favoráveis para o setor (compõem o Cenário Otimista), três são desfavoráveis 

(fazem parte também do Cenário Pessimista) e um é neutro. 

O único evento que não faz parte dos cenários anteriores é o Evento 11- Venda de medicamentos e 

produtos cosméticos pelo e-commerce. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Diante desta realidade, o setor de varejo farmacêutico deve tomar algumas 

atitudes para atuar de forma eficiente neste novo cenário dos canais eletrônicos de vendas e 

também diante deste novo cliente com maior informação. 
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7.1.4 Motricidade e Dependência  

 

 

A terceira e última etapa é a análise da Motricidade e Dependência que tem o 

objetivo de analisar qual é o impacto que a ocorrência de cada evento acarreta na ocorrência 

dos demais.  

Nessa etapa, é uma fase de consulta aos pesquisadores, em que se destaca a 

colaboração dos participantes das etapas anteriores com a pesquisa, ela foi realizada no período 

de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Foram distribuídos, ao todo, 12 (doze) questionários 

(tabelas) aos participantes, que tinham maior proximidade com a pesquisadora, que mantiveram 

um contato desde a etapa anterior, bem como apresentaram uma maior curiosidade para ver o 

resultado final da pesquisa. Estes 12 (doze) participantes responderam ao questionário, mas 

foram descartados 4 (quatro) questionários por terem respondidos de maneira inadequada, 

sendo mantidos, portanto, 8 (oito) questionários para efetuar os resultados da terceira etapa.  

A Matriz de Impactos Cruzados foi construída, a partir da análise do impacto 

que cada evento, considerando a sua probabilidade de vir a ocorrer, causará nos outros 19 

(dezenove). Os resultados, em termos de motricidade do evento (capacidade de impactar), são 

obtidos nas colunas verticais e a dependência em relação aos demais nas linhas horizontais.  

No Gráfico 19 da Motricidade x Dependência, com a utilização da média 

aritmética das respostas obtidas com os especialistas na Tabela 10, sintetiza os dados, separando 

os eventos em quatro quadrantes. 
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Tabela 10: Matriz de Impactos Cruzados (Motricidade x Dependência) 

 Prob.% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dep. 

1     8,59  
  6,8 5,1 6,5 7,4 6,4 6,1 4,4 9 5,9 7,8 7,8 5,1 6,1 4,1 3,4 5,3 4,5 6,9 5,6 

6,0 

2     8,46  
9,3  6,5 6,5 5,9 5,6 6,2 3,6 8,6 6,1 6 7,3 4,8 3,6 6 5,5 4,4 3,8 4,8 4,5 

5,7 

3     6,39  
6,6 5,6  6 5,7 5,4 5 4,4 4,3 6 5,3 6,6 4,1 3,6 3,8 2,5 5,9 4,1 4,1 6,3 

5,0 

4     8,04  
5,9 5,8 4,8  3,8 4,3 3,6 4,5 7 6 5,1 6,1 4 3,4 5,1 4,8 4,5 4 5,3 3,1 

4,8 

5     7,39  
7,9 4,4 6,1 3,8  7,4 6,1 5,3 5 7,6 5,9 5,9 7,4 6,6 2,6 3,5 5,3 7,8 6,8 5,8 

5,8 

6     7,96  
7,3 6,3 6,4 4,8 6,8  7 3,8 5 5,8 4,6 7,1 5,1 5,3 3 3,4 4,9 4,8 6,1 6,1 

5,4 

7     7,65  
5,5 5,4 4,8 2,8 6,9 5,9  4,1 4,6 5,3 7 6,3 5,9 5,5 3,3 4,3 6,5 6,8 6,9 6,1 

5,5 

8     6,33  
5,8 4,9 4,1 4 6,3 4 6,1  4,8 3,9 5,1 4,1 5 4,8 3,4 1,7 5 5,3 6,5 4,6 

4,7 

9     7,11  
7,8 7,9 5,6 8,8 5,3 5,4 4,8 3,9  6,6 6,2 5,3 5,1 3 6 5,8 3,2 5,8 7,4 4,1 

5,7 

10     5,13  
6,9 6,8 4,9 5,5 6,6 5,4 5,3 3,3 7,4  5,4 5,1 5 4,7 5 4,4 3,9 5,3 7,1 3,9 

5,4 

11     7,72  
7,9 8 6,5 5,5 5,5 5 7,4 5,9 4,5 5,3  7,1 3,1 5,1 4,9 3,9 6,9 4 8 6,3 

5,8 

12     8,48  
8,5 7,3 7,3 7,3 6,6 7,1 6,9 3,8 6 6,3 6,7  4,8 6,3 3,9 3,2 6,4 5,4 5,4 5,4 

6,0 

13     7,37  
6,1 4,9 4,6 4,3 7,4 5,1 5,6 4 4,4 4,8 4,2 

4,7 
 6,5 3,9 3,2 4,5 6,6 5,5 5,4 

5,0 

14     8,35  
4,1 3,5 3,4 3,2 5,5 3,9 4,6 3 3 4,9 4,1 

5 
5,5  2,6 4,6 6 5,4 4,8 6,1 

4,4 

15     4,96  
2,1 3,3 3,9 5,5 3,1 3,1 2,8 1,9 5,4 4,8 5,6 

4,2 
4,5 2,9  5,4 3 3,4 3,1 3,6 

3,8 

16     6,37  
4,3 3,4 2,3 3,4 2,3 2,9 3,3 2,6 4,1 3,8 2,9 

2,3 
2,7 2,8 3,5  1,6 2,6 2,8 2,9 

3,0 

17     8,15  
4,3 4,3 5,5 3,6 5 4 7,3 3,5 2,7 5,1 5,8 5,9 

4,4 7,1 2,5 2 
 5,5 5,9 5 

4,7 

18     6,61  
6 4,6 4 3,1 7,3 6,1 6,3 4,1 4,3 4,1 4,8 5,6 

7,1 7,5 3,6 3,4 
5,9  4,9 4,8 

5,1 

19     7,57  
7,9 5,1 4,4 4,5 6,6 5,9 7,1 5,4 5,3 7,1 7,8 5,4 

6,6 5,4 2,9 3,5 
5,1 5,7  5,9 

5,7 

20     7,04  
5,9 4,1 6,5 5 6,3 6 6,6 3,6 3,1 3,6 4,4 5,5 5,7 7 2,9 1,9 5,4 4,9 5  

4,9 

 Motric. 6,3 5,4 5,1 4,9 5,8 5,2 5,7 3,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5,0 5,1 3,8 3,7 4,9 5,0 5,6 5,0   
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Os dados de motricidade e de dependência de cada evento, expostos no Gráfico 

19, permitem verificar qual é a principal força motriz do sistema. 

 

Gráfico 19: Motricidade x Dependência 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados coletados. 

 

 

O Gráfico 19 - Motricidade x Dependência é composto por quatro quadrantes.  

No Quadrante 01 (lado superior esquerdo), estão localizados os eventos que são considerados 

as “forças motrizes” do sistema, pois, apresentam elevado grau de motricidade e baixa 

dependência, ou seja, deve-se ter atenção quando elaborar planejamento estratégico neste 

objeto, uma vez que os eventos ali presentes exercem alta influência sobre os demais, mas são 

pouco influenciados pelos outros. Na pesquisa, há a presença apenas do evento 16 – “Corte ou 

redução no Programa Farmácia Popular do Brasil”, aparece como força motriz, sinalizando que, 

se vir a ocorrer, causará impacto na ocorrência dos demais. 

No quadrante 2 (lado superior direito), estão os eventos denominados “de 

ligação”, pois, apresentam elevados graus de motricidade e de dependência, ou seja, ao mesmo 

tempo em que influenciam, são influenciados pelos demais. São os eventos: (01) Hum: 
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Crescimento das grandes redes, (02) Dois - Concorrência desleal entre as empresas, por conta 

de preços e descontos, (03) Três - Marcas Próprias de alguns produtos pelas empresas, (04) 

Quatro - Carga tributária alta, (05) Cinco - Atendimento diferenciado, (06) Seis - Readequação 

do layout dos produtos e estrutura física da empresa; (07) Sete - Paciente mais informados e 

com maior poder de decisão; (08) Oito - Prescrição eletrônica, (09) Nove - Redução e 

fechamento das pequenas drogarias independentes, (10) Dez - União/ Parcerias entre as 

drogarias e farmácias, (11) Onze - Venda de medicamentos e produtos cosméticos pelo e-

commerce; (12) Doze - Mix de produtos (perfumaria, cosméticos, produtos alimentícios) como 

diferencial; (13) Treze - Aumento na prestação de Serviços Farmacêuticos; (14) Catorze - 

Crescimento no número da população de idosos; (15) Quinze - Redução ou igualdade dos 

impostos; (17) Dezessete - Aumento na preocupação com os cuidados da pele; (18) Dezoito - 

Mão de obra qualificada; (19) Dezenove - Mão de obra qualificada e (20) Vinte - Crescimento 

do consumo de nutracêuticos e nutrição sênior, infantil. Pode-se dizer que praticamente todos 

estão interligados e acabam se inter-relacionando e afetam um ao outro. 

No Quadrante 03 (lado inferior esquerdo), encontram-se os eventos que são 

considerados “autônomos”, pois apresentam baixos níveis tanto de motricidade quanto de 

dependência. Não possuem alta capacidade de influenciar, e da mesma forma, não são 

facilmente influenciados. Na pesquisa, neste quadrante não houve a presença de nenhum 

evento. 

Por fim, no Quadrante 04 (lado inferior direito), encontram-se os eventos “de 

resultado”, por apresentarem baixos graus de motricidade e elevada dependência dos demais. 

Na pesquisa, neste quadrante, não houve a presença de nenhum evento. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O propósito da presente pesquisa é elaborar cenários prospectivos para o setor 

farmacêutico, na cidade de Franca do estado de São Paulo, no horizonte temporal de cinco anos 

(2020 – 2024), disponibilizando informações importantes para o planejamento estratégico das 

Políticas Públicas para o setor e contribuindo, também, para o processo de desenvolvimento 

regional. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica com autores como Marcial e Grumbach 

(2005); Schwartz (2003), Godet (2007), Blanning e Reinig (1998) entre outros, que permitiu 

observar que, até meados da década de 50, utilizavam-se técnicas de projeção de dados para o 

planejamento de longo prazo, acreditando que o futuro poderia ser previsto a partir da 

extrapolação de dados do passado. As técnicas se baseavam unicamente na projeção, para o 

futuro, do que havia ocorrido no passado. 

Mas, com o decorrer dos anos, surgiram diversas turbulências e 

descontinuidades políticas e econômicas, a velocidade das transformações e da evolução 

tecnológica no mundo, mostrando que esse método do planejamento a longo prazo é inviável, 

e atualmente, pois esta técnica funciona apenas quando o ambiente de negócios se apresenta 

constante e estável. 

Portanto, para realizar o planejamento estratégico da organização, num ambiente 

turbulento e instável, faz-se necessária a utilização da prospecção de cenários futuros. Trata-se, 

portanto, de uma ferramenta que permite identificar tendências, ameaças, oportunidades e 

descontinuidades singulares que possam alterar as tendências históricas. Substitui a 

extrapolação por uma análise estratégica detalhada, comparando as perspectivas com os 

objetivos para gerar uma estratégia. 

É possível observar, também, que mesmo com essas novas ferramentas e com o 

planejamento estratégico, ainda existem muitas organizações que utilizam os modelos de 

previsão, baseados somente nas projeções de tendências, e este não é o melhor modo de 

enfrentar o futuro. O ideal seria buscar construir uma visão estratégica do futuro, utilizando o 

processo prospectivo, ao invés de elaborar somente projeções de tendências futuras, que são as 

previsões. 

A ferramenta de prospecção de cenários futuros proporciona, às organizações, 

maior segurança para planejar a longo prazo e formular estratégias, diante de ambientes 
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turbulentos e em constante mutação. Além disso, promove predisposição para fazer mudanças 

e rupturas para inovação da gestão, prepara as pessoas e adapta os recursos para enfrentar 

prováveis adversidades e para aproveitar melhor as possíveis oportunidades. 

Trazendo essas informações para o varejo farmacêutico, observamos que é um 

setor que está em constante crescimento, não é um segmento estável. Sofre turbulências, tanto 

internas como externas, no mercado como um todo.  

É um setor que, desde suas primeiras aparições com os boticários, até o presente 

momento, apresentou diversas evoluções tanto econômicas, como políticas, sociais, na área da 

saúde e na qualidade, tanto dos produtos, quanto dos serviços prestados e que vem sendo 

afetado, nos últimos anos, pela tecnologia.  

Esse varejo tende a se expandir cada vez mais, uma vez que os medicamentos 

são elementos essenciais para a saúde da população, portanto, as pessoas dificilmente poderão 

deixar de consumi-los. Além de todos os fatores já mencionados, o aumento da expectativa de 

vida e o consequente envelhecimento da população, também irão se refletir no crescimento do 

setor. 

De acordo com os resultados apurados na pesquisa de campo, foram construídos 

três cenários de possibilidades futuras: um cenário otimista, um realista e um pessimista. O 

Cenário Otimista é composto por 11 eventos que têm muita chance de vir a acontecer e que são 

muito favoráveis para a empresa. Dentre eles, podemos citar eventos que estão relacionados 

com melhorias do varejo farmacêutico (farmácias e drogarias). Estes eventos dizem a respeito 

ao aprimoramento tanto da infraestrutura, quanto da área tecnológica, ou seja, a readequação 

da empresa para novos avanços, envolvendo, também, o atendimento e a qualificação 

profissional. 

Além disso, mostram-nos que os pacientes estão cada vez mais informados com 

maior poder decisão, e está havendo, também, uma preocupação maior da sociedade para com 

os cuidados da saúde e do corpo, aumentando o consumo de produtos para tratamento da pele 

e para cuidados físicos.  

O Cenário Pessimista é composto pelos 5 (cinco) eventos que apresentam 

elevadas Probabilidade de virem a ocorrer, mas que são desfavoráveis para o segmento. Dentre 

estes eventos, podemos destacar: o crescimento das grandes redes e drogarias na cidade de 

Franca/SP, que vêm tomando conta de uma grande fatia do mercado; concorrência desleal por 

parte das empresas por conta de preços; a elevada carga tributária (32%); e, por fim, o evento 

“Corte ou Redução do Programa Farmácia Popular”, fato que pode vir a acontecer nos próximos 

anos.  
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Estes eventos apresentados já estão impactando e alguns vão impactar daqui a 

alguns anos o setor de varejo farmacêutico, que deve tomar algumas providências para evitar 

coisas piores, como o fechamento ou redução no número de drogarias. 

O Cenário Realista, o mais provável de vir a ocorrer, compreende eventos de alta 

probabilidade de virem a ocorrer, independente da sua favorabilidade. Na pesquisa, foram 

obtidos 10 eventos. Alguns dos eventos já foram citados anteriormente em outros cenários, mas 

o que se observa é que estes eventos têm uma maior probabilidade de vir a ocorrer, devendo, 

por isso, ser objeto de uma maior atenção, na elaboração do planejamento estratégico. Um 

destaque para o comportamento do consumidor, diante do processo de compra e venda. Este 

evento nos mostra que os pacientes /clientes, na atualidade, estão muito mais informados, uma 

vez que têm maior acesso à informação, através da internet, mídias, rádios entre outros.  

Importante destacar que, dos 10 (dez) eventos que compõem o Cenário Realista, 

6 (seis) fazem parte do Cenário Otimista (eventos mais favoráveis para o setor) e apenas 3 (três) 

estão incluídos no Cenário Pessimista (eventos desfavoráveis para o setor). Apenas um evento, 

o de número 11 (onze) – “Venda de medicamentos e produtos cosméticos pelo e-commerce”, 

foi considerado com “neutro”, ou seja, nem favorável, nem desfavorável para o setor na cidade 

de Franca.   

Mesmo diante desta visão otimista quanto às probabilidades de futuros, o setor 

de varejo farmacêutico deve tomar algumas atitudes, para atuar de forma eficiente neste novo 

cenário dos canais eletrônicos de vendas e também diante deste novo cliente com maior 

informação. 

Tratando da análise da Motricidade e Dependência que tem o objetivo de analisar 

qual é o impacto que a ocorrência de cada evento acarreta na ocorrência dos demais, apenas o 

evento 16, “Corte ou Redução do Programa Farmácia Popular”, aparece como força motriz do 

sistema. Significa que as empresas do setor deverão dedicar uma atenção especial a este evento 

que, se vier a ocorrer, poderá impactar a ocorrência dos demais. 

A totalidade dos outros eventos se situaram no quadrante 2, onde estão os 

eventos denominados “de ligação”, pois, apresentam elevados graus de motricidade e de 

dependência, ou seja, ao mesmo tempo em que influenciam, são influenciados pelos demais. 

Pode-se dizer que praticamente todos estão interligados e acabam se inter-relacionando e afetam 

um ao outro. 

Em conclusão, a utilização adequada da ferramenta de prospecção de cenários 

futuros apresenta relevância fundamental nessa nova fase de expansão do varejo farmacêutico, 

tanto no processo de planejamento estratégico, quanto nas tomadas de decisões.  
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Espera-se que esta pesquisa possa servir como instrumento auxiliar na 

elaboração de Políticas Públicas, que possibilitem a expansão e o fortalecimento do setor de 

varejo farmacêutico na cidade de Franca, estado de São Paulo, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento regional. 

As limitações que cercam o presente trabalho não devem, contudo, restringir as 

possibilidades investigativas abertas pela prospecção de cenários futuros aqui desenvolvida. Elas 

podem ser decorrentes de terem sido feitas as pesquisas em apenas uma única cidade. 

Tratando de sugestões para pesquisas futuras, é evidente que se pode fazer um 

trabalho mais amplo com outras cidades ou mesmo regiões, no sentido comparativo da realidade de 

uma região para outra, bem como o ponto de vista destes profissionais. 
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ANEXO A 

 

Lista dos eventos sugeridos pelos profissionais  

n.º Eventos Índice n.º Eventos Índice 

01 Alta burocracia 1 28 Fechamento de pequenas 

farmácias 

6 

02 Alta carga tributaria 11 29 Governo 1 

03 Alta fiscalizacao do CRF-SP e 

VISAM 

1 30 Governo com programas de 

distribuição 

1 

04 Altos descontos em 

medicamentos nas redes 

1 31 Igualar e reduzir carga 

tributária 

3 

05 Ambiente deixar de ser 

comercial e ser estabelecimento 

de saúde 

1 32 Maior humanização na 

prestação de serviços 

1 

06 Aumento do consumo de 

nutrição sênior e infantil 

1 33 Mão de obra mais barata 3 

07 Aumento das Franquias 1 34 Marca própria de produtos, 

como diferencial. 

1 

08 Aumento na qualidade de vida 1 35 Medicamentos 

manipulados ocupam fatia 

de mercado 

1 

09 Aumento no consumo de 

dermocosméticos 

2 36 Mix de produtos e 

perfumaria favorece nas 

vendas 

4 

10 Aumento no consumo de 

medicamentos, decorrente do 

aumento da expectativa de vida. 

2 37 Falta de valorização na 

orientação farmacêutica 

1 

11 Aumento no cuidado com 

estética, pele (tratamento) 

3 38 Pequenas farmácias e 

drogarias instáveis 

1 

12 Aumento no consumo de 

medicamentos de uso contínuo 

1 39 Politica 3 

13 Aumento número de farmácias 1 40 Preços aplicados pelas 

grandes redes 

1 
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14 Barreiras criadas pela ANVISA 1 41 Preços injustos 1 

15 Cliente procura por preço e não 

atendimento 

1 42 Prescrição eletrônica 1 

16 Compra pela internet 4 43 Proibição de serviços 

profiláticos (curativos) 

1 

17 Concorrência entre drogarias 

por preços 

15 44 Readequação da estrutura 

física 

4 

18 Crescimento das grandes redes 12 45 Redução das grandes redes 3 

19 Crescimento do envelhecimento 

populacional 

1 46 Redução de convênios com 

as farmácias 

1 

20 Desemprego 3 47 Redução do Programa 

Farmácia Popular do Brasil 

4 

21 Diferencial no atendimento 1 48 Redução na venda entre 

distribuidoras 

1 

22 Economia 5 49 Restrição das receitas 1 

23 Entrada de novos fornecedores 

no mercado 

1 50 Tecnologia e seus avanços 2 

24 Entregas em domicilio 1 51 Ter atendimento 

diferenciado 

10 

25 Exigência de dois 

farmacêuticos em tempo 

integral 

8 52 Ter união e parceria entre 

farmácias e drogarias 

4 

26 Falta de medicamentos por 

parte da indústria 

1 53 Venda de medicamentos 

em supermercados, lojas de 

varejo 

1 

27 Falta de sindicato e união entre 

as farmácias 

1    
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ANEXO B 

Cenários para o Varejo Farmacêutico na Região de Franca / SP 

Matriz de Probabilidade x Favorabilidade 

 

 Eventos  Prob. Favor. Descrição dos eventos 

1 Crescimento das grandes redes   A rede de farmácias Raia Drogasil (RD) divulgou que a projeção de abertura de 240 

lojas em 2020 em todo o Brasil, já a Rede Drogafarma tem hoje 41 unidades no estado 

de São Paulo, pretende em ao fim do próximo ano 2020, totalizar 45 lojas. 

2 Concorrência desleal entre as empresas, 

por conta de preços e descontos 

  No mercado farmacêutico é muito forte a disputa entre as empresas que atuam no mesmo 

ramo, devido ser um mercado bastante resiliente , e existe também uma competitividade 

muito grande de preços, o que impulsiona ações como descontos e cobertura de ofertas. 

3 Marcas Próprias de alguns produtos 

pelas empresas 

  Elas se apresentam como estratégia de aumento no faturamento e na fidelização de 

clientes, com itens de higiene pessoal, cosméticos, acessórios e suplementos vitamínicos, 

na mesma qualidade dos fabricantes. 

4 Carga tributária alta   O Brasil ostenta uma das maiores cargas tributárias médias sobre medicamentos. O 

percentual chega a 31% segundo estudos do setor. Torna o Brasil um dos países 

recordistas na tributação sobre medicamentos no mundo. 

5 Atendimento diferenciado   O atendimento da drogaria deve ter como objetivo mais do que apenas vender e sim 

suprir todas as necessidades do consumidor. Portanto, oferecer um atendimento 

especializado é fundamental para o consumidor sentir-se satisfeito ao fazer uma compra. 

6 Readequação do layout dos produtos e 

estrutura física da empresa 

  Um layout atraente e estrategicamente organizado é fator essencial para aumentar o fluxo 

de clientes na farmácia ou drogaria. 

7 Paciente mais informado e com maior 

poder de decisão 

  As pessoas são mais exigentes, curiosas no que lhes interessa e têm muito mais acesso à 

informação. Elas  não são mais tão passivos como antes, principalmente os mais jovens. 

8 Prescrição eletrônica   É uma das tendências do varejo farmacêutico e pode ser a solução para reduzir essa 

quantidade de erros dispensação e de consumo, que chega a 68%. Vem para diminuir 

erros cometidos na hora em que o paciente chega a farmácia. 
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9 Redução e fechamento das pequenas 

drogarias independentes 

  A expansão das grandes redes de drogarias e farmácias, que veio com um mix maior de 

produtos e serviços, foi um dos ingredientes decisivos para que as tradicionais farmácias 

começassem a perder mercado, além da má gestão do negócio. 

10 União/ Parcerias entre as drogarias e 

farmácias 

  As grandes redes vêm se tornando cada vez mais fortes dentro do mercado, com 

expansão de território por todo o Brasil. Diante desse cenário, e a alta competitividade 

do varejo farmacêutico, fez com que as pequenas farmácias buscassem alternativas para 

sobreviver à concorrência de grandes redes do varejo farmacêutico. 

11 Venda de medicamentos e produtos 

cosméticos pelo e-commerce 

  Essa ferramenta da internet esta possibilitando que a drogaria alcance um número cada 

vez maior de clientes. No ano de 2018 houve um crescimento na venda de medicamentos 

on-line no Brasil de 62,53% em relação a 2017. 

12 Maior mix de produtos (perfumaria, 

cosméticos, alimentícios). 

  O mix de produtos também é um diferencial no layout interno da drogaria. De acordo 

com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o 

comércio de itens de higiene, cosméticos, perfumaria e conveniência cresceu 10,64% no 

primeiro trimestre de 2019. 

13 Aumento na prestação de Serviços 

Farmacêuticos 

  Os serviços farmacêuticos são atividades de cuidados com a saúde, prestados de forma 

profissional pelo farmacêutico. 

14 Crescimento no número da população 

de idosos. 

  O aumento da população de idosos vai desencadear diversos desafios e implicações nos 

países, sobretudo nas áreas de saúde e previdência social, uma vez que é a faixa etária 

que mais consome medicamentos devido ao aumento das doenças crônicas – e que 

devem ser utilizados com maior cuidado nesses pacientes devido a alterações fisiológicas 

que ocorrem com o aumento da idade. 

15 Redução ou igualdade dos impostos   Até o fim do ano de 2019, os medicamentos deverão estar isentos de tributação ou com 

uma alíquota próxima a 3%, segundo a PEC 293/2004 , além disso, contempla a extinção 

de dez tributos que incidem sobre o consumo. 

16 Corte ou redução no Programa 

Farmácia Popular do Brasil 

  O governo vem reduzindo os gastos com este Programa chegando a cortar 27% dos 

gastos e deixando de atender cerca de 7 milhões de pessoas , além de interferir na queda 

da distribuição dos medicamentos pelas farmácias privadas conveniadas. O programa 

apresentou o menor orçamento em seis anos, e está sem coordenador desde setembro 

(2018) e não tem perspectiva de ser ampliado pela atual gestão. 
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17 Aumento na preocupação com os 

cuidados da pele. 

  Dados mostram que o mercado de beleza e estética hoje é um dos mais promissores do 

país, não importa em qual época ou estação do ano. Segundo levantamento da 

Abrafarma, as 25 maiores varejistas do setor movimentaram R$ 4,7 bilhões entre janeiro 

e março de 2019. Esse resultado é o reflexo da maior atenção das pessoas com relação a 

sua aparência e bem-estar. 

18 Mão de obra qualificada   A capacitação e a profissionalização dessa gama de empresários é essencial para o 

desenvolvimento do varejo farmacêutico. 

19 Tecnologia e seus avanços   O investimento em novas tecnologias vem sendo prioridade entre as empresas e um dos 

principais fatores para crescer o faturamento. Nesse cenário, o uso de aplicativos para 

farmácias e drogarias vem crescendo, como uma forma de ser mais uma maneira de 

contato entre o ponto de venda (PDV) e o cliente, e um canal em que as lojas demonstram 

seus produtos, serviços e realizam e-commerce. 

20 Crescimento do consumo de 

nutracêuticos e nutrição sênior, infantil 

  Segundo dados da Saudifitness, o Brasil é o terceiro maior mercado de suplementos 

alimentares do mundo, perdendo apenas para Austrália e Estados Unidos, apresentando 

um faturamento maior do que R$ 1 bilhão. A Associação Brasileira das Empresas de 

Produtos Nutricionais (Abenutri) mostrou que 54% dos brasileiros tomam algum tipo de 

suplemento alimentar. 

 

Instruções:  

1. Inserir os eventos que poderão influenciar o setor no período de tempo determinado. 

2. Descrever, de forma clara e sintética, cada um dos eventos. 

3. Inserir os valores médios das probabilidades de cada item (0 a 10). 

4.  Inserir os valores médios das favorabilidades de cada item (0 a 10). 

 

 

 

 



240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

ANEXO C 

 

Tabela: Lista com os eventos para o preenchimento da terceira etapa 

 EVENTOS Prob 

(%) 

01 Crescimento das grandes redes  8,59 

02 Concorrência desleal entre as empresas, por conta de preços e descontos 8,46 

03 Marcas Próprias de alguns produtos pelas empresas 6,39 

04 Carga tributária alta 8,04 

05 Atendimento diferenciado 7,39 

06 Readequação do layout dos produtos e estrutura física da empresa 7,96 

07 Paciente mais informado e com maior poder de decisão 7,65 

08 Prescrição eletrônica 6,33 

09 Redução e fechamento das pequenas drogarias independentes  7,11 

10 União/ Parcerias entre as drogarias e farmácias  5,13 

11 Venda de medicamentos e produtos cosméticos pelo e-commerce 7,72 

12 Mix de produtos (perfumaria, cosméticos, produtos alimentícios) como diferencial. 8,48 

13 Aumento na prestação de Serviços Farmacêuticos 7,37 

14 Crescimento no número da população de idosos 8,35 

15 Redução ou igualdade dos impostos 4,96 

16 Corte ou redução no Programa Farmácia Popular do Brasil 6,37 

17 Aumento na preocupação com os cuidados da pele  8,15 

18 Mão de obra qualificada 6,61 

19 Tecnologia e seus avanços 7,57 

20 Crescimento do consumo de nutracêuticos e nutrição sênior, infantil 7,04 
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ANEXO D 

 

MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS – MOTRICIDADE x DEPENDÊNCIA 

 Prob.% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dep. 

1     8,59  
                     

 

2     8,46  
                    

 

3     6,39  
                    

 

4     8,04  
                    

 

5     7,39  
                    

 

6     7,96  
                    

 

7     7,65  
                    

 

8     6,33  
                    

 

9     7,11  
                    

 

10     5,13  
                    

 

11     7,72  
                    

 

12     8,48  
                    

 

13     7,37  
           

 
        

 

14     8,35  
           

 
        

 

15     4,96  
           

 
        

 

16     6,37  
           

 
        

 

17     8,15  
            

    
    

 

18     6,61  
            

    
    

 

19     7,57  
            

    
    

 

20     7,04  
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Instruções:  

Indicar, considerando o percentual de probabilidade, o impacto da ocorrência de cada evento sobre os demais. 

A escala a ser utilizada é de 0 a 10, sendo: 

a) o valor 0 (zero) indica que não haverá nenhum impacto; 

b)  o valor 10 (dez) indica que o impacto será extremamente forte; 

c) c) os valores entre estes extremos indicam os graus de dependência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


