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RESUMO EXECUTIVO 

Uma análise setorial clássica tem como objetivo reunir uma extensa gama de 

fatos, dados, artigos e depoimentos de profissionais que atuam em um 

determinado mercado.Essas ferramentas tem elevado valor técnico agregado e 

servem como guias, ainda que não sejam os únicos, para auxiliar a tomada de 

decisão por parte dos empresários e de profissionais de nível gerencial e 

estratégico em suas organizações. 

 

O cenário geral nunca foi tão permeado de incertezas somo o atual. Os 

empresários dirigem seus olhos para o horizonte em busca de respostas que 

insistem em não aparecer. Em virtude do ineditismo  e do somatório dos fatos 

largamente divulgados por todas as mídias, muitas respostas simplesmente não 

existem. Ainda. Essas respostas precisam ser elaboradas e é nesse contexto 

que a Bassin Consultoria lança sua série de estudos setoriais. 

 

Pela pertinência ao momento atual, em que a saúde da população mundial está 

sob ameaça, em maior ou menor grau,  momento em que governos, empresas e 

famílias focam sua atenção e energia na busca de soluções que miniminem os 

efeitos ainda incertos que o novo Coronavírus trará para a saúde , o modo de 

vida e sobre a forma de fazer negócios, selecionamos o setor de medicamentos 

como  o primeiro de uma série. 

 

Um de nossos princípios baseia-se em levar conhecimento relevante à 

comunidade empresarial de forma simples e objetiva, o que não significa que os 

cuidados técnicos não devam ser fielmente seguidos. Acreditamos que é 

justamente o oposto. 

 

O objetivo do “Setorial Bassin – Medicamentos” é oferecer um panorama do 

mercado de medicamentos do Rio de Janeiro e analisar esse mercado buscando 

identificar as grandes ameaças e as oportunidades que brotam em todos os 

cantos desse maravilhoso país. 

 



O SETOR DE MEDICAMENTOS 



MAPA DA SAÚDE: RIO DE JANEIRO 

Saúde Pública Operadores Distribuidores 
(medicamentos) 

Saúde Privada 

4.619 
Unidades de saúde 

1.201 
Hospitais 

Clínicas 

Policlínicas 

534 146 
Empresas Empresas 

Fonte: Datasus, ANS, Empresômetro, Receita Federal e Relatório Close-Up. 

Farmácias 

6.037 
Lojas 



R$ 27,8 bi 

MERCADO FARMACÊUTICO: BRASIL 

Médias Redes 

Grandes Redes 

Independentes 

(vendas ao governo, clínicas,  

hospitais e planos de saúde)  

Período - Dez 17 / Dez 18 

62,4 

27,8 

Varejo 

Institucional 

Mercado Total 

R$ 90,2 bi 

• Doenças infecciosas 

• Cardiovascular 

• HIV/AIDS 

• Neurologia 

• Câncer 

• Imunologia 

• Diabetes 

• Doenças mentais 

• Dorflex 

• Xarelto 

• Saxenda 

• Neosaldina 

• Addera 

• Glifage XR 

• Torsilax 

• Victoza 

• Anthelios 

• Selozok 

• Puran T-4 

• Selozok 

• Aradois 

• Sal de eno 

• Novalgina 

Medicamentos mais vendidos no Brasil Terapias em Desenvolvimento 

(drogarias, farmácias, etc.) 

14,5 

10,3 

3,0 

PRIVADO 

SUS 

OUTROS 

Associativistas 

Pequenas Redes 

Delivery 

55% 

13% 

4% 

2% 

23% 

3% 

Composição Varejo 

(% de mercado) 

Composição Institucional 

(Volume)  

Fonte: Relatório Profarma e Sindusfarma.  



MAPA DE VULNERABILIDADE 
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O gráfico foi 
elaborado com 
base nos dados da 
tabela Ele exibe a 
posição atual  (d 
hoje) e a tendência 
de vulnerabilidade 
no curto, médio e 
longo prazos para 
11 classes de 
participantes do 
mercado de 
medicamentos. 
 
Duas classes que 
ocupam posições 
diferentes no 
gráfico podem 
apresentar a 
mesma 
vulnerabilidade 
e/ou a mesma 
tendência mas 
foram colocadas 
em posições 
distintas para que a 
análise do leitor 
seja mais intuitiva. 



Político 

Social 

• Congelamento de gastos via emenda constitucional 

• Preços dos medicamentos controlados pelo governo 

• Regulação da cannabis medicinal – em discussão na Câmara e no Senado 

• Autorização da Telemedicina 

• Big Data - Uso de dados para analisar e prever fatores de riscos, recomendar 

prevenções, além de possibilitar a detecção de epidemias ou novos tratamentos. 

• AI e Robótica 

• A digitalização do setor da saúde e o desenvolvimento da Inteligência Artificial 

possibilitam a criação de maneiras inéditas de medição e acompanhamento 

em tempo real do estado físico e emocional de qualquer pessoa.  

• Tecnologia Mobile - Solicitação de consultas médicas, o check-in, o upload do 

histórico médico de um paciente. 

• Telemedicina 

• Wearables - Relógios, pulseiras e dispositivos acoplados em roupas capazes de 

monitorar batimentos cardíacos, passos, distância percorrida, qualidade do sono 

Tecnológico 

ANÁLISE 
AMBIENTAL 

• Envelhecimento da população e maior incidência de doenças crônicas 

• Doenças e distúrbios relacionados ao esgotamento físico e mental, geralmente 

ligada a vida profissional. 

• Síndrome de Burnout, depressão, problemas do coração, Alzheimer, gastrite 

e outras. 

• Homecare: preferência por atendimentos e recuperação em casa. 

• Telemedicina 

• Resistência a medicamentos (resistência antimicrobiana) 

• Segundo pesquisas da ONU, até 2050, 10 milhões de pessoas no mundo 

poderão morrer a cada ano devido a doenças resistentes a medicamentos. 

• Consequências do uso excessivo e inadequado de remédios 

• Hábitos de automedicação 

VARIÁVEIS  
DE  

IMPACTO 



CURVAS  
DE DEMANDA 
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quantidade 0 

Curva de demanda 

100 

5 

4 Um aumento no 

preço... 

...deixa a quantidade demandada inalterada. 

quantidade 0 100 

5 

4 

90 

Um aumento de 25% no preço...* 

...causa uma queda de 10% na  quantidade demandada* 

DEMANDA PERFEITAMENTE INELÁSTICA  
elasticidade = 0 

DEMANDA INELÁSTICA 
elasticidade < 1 

Outros medicamentos 
(anticoncepcional, relaxante muscular) 

Valores ilustrativos. Um aumento de 25% no preço não provoca necessariamente queda de 10% na demanda. 

Medicamentos de uso contínuo  
(diabetes, hipertensão,AIDS) 

Analisando o histórico de vendas (ou compras) da empresa é 

possível identificar o volume transacionado por tipo de curva de 

demanda. Os medicamentos cuja demanda se encaixa na 

“Demanda perfeitamente inelástica”, representada no gráfico 

(a), tendem a apresentar maior margem de lucro e estão 

menos sujeitos a grandes variações no volume demandado em 

função de sua aplicação em doenças/problemas cuja 

interrupção ou diminuição da dosagem colocam a 

sobrevivência do paciente em risco. 

 

Por outro lado os medicamentos que estão encaixados na 

“Demanda inelástica”, mostrados no gráfico (b) , via de regra 

apresentam margens menores. 

Gráfico a 

Gráfico b 

Curva de demanda 



CENÁRIO ECONÔMICO E 

ANÁLISE DE AMBIENTE 



CENÁRIO ECONÔMICO 

Inflação 

Talvez a variável menos complexa nesse momento seja a inflação oficial. Há sete semanas 

consecutivas o IPCA sofre revisão para baixo, devendo encerrar 2020 em 2,20%. É importante 

destacar que a queda brusca e repentina do nível de atividade econômica pode provocar deflação, 

o que não seria nada bom quando consideramos o movimento de retroalimentação da queda do 

nível de preços. 

O Índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH) deve encerrar 2020 no patamar de 15%, enquanto a previsão para o IPCA 

é de 2,20%. Parte da estrutura de custos é afetada pelo IPCA enquanto outra parte é reajustada tendo a inflação médica como parâmetro. 

Inflação Médica 

PIB 
No cenário atual, uma recessão é dada como certa. Com o aumento da população e a queda do PIB, 

a renda per capta diminuirá sensivelmente, afetando a demanda por saúde particular. Segundo o FMI, 

a economia mundial terá contração de 3%. O Brasil deve decrescer 3,34%, de acordo com o Boletim 

Focus. 

Caso o quadro econômico se deteriore muito é 

possível que haja demissões em massa no 

segundo semestre de 2020, o que aumentará o 

endividamento das famílias. 

A diminuição na renda levará as famílias a realocarem os gastos em suas cestas 

de consumo, ou seja, a adesão aos planos de saúde pode diminuir, afetando a 

demanda (ainda que de forma marginal) por medicamentos. Por outro lado as 

vendas de medicamentos para o SUS podem se constituir como uma boa 

oportunidade a ser considerada. 

Renda 

Desempregos Cabe observar que a inflação impacta a estrutura de custos 

das empresas e de toda a cadeia setorial. Com a 

concentração do mercado e o aumento do poder dos 

demandantes (redes e grandes redes hospitalares) o 

repasse se torna uma tarefa difícil também em função de 

grande parte dos medicamentos (respeitando suas 

especificidades) serem commodities. 



As medidas anunciadas pelo governo para diminuir 

os efeitos da pandemia atingem R$567 bi, o que 

equivale a 7,8% do PIB. Quando o cenário voltar ao 

normal pode haver contração na já combalida 

política fiscal. A pandemia ressalta de forma 

incontestável a importância do SUS para a saúde da 

população, o que cria novas oportunidades. O 

aumento dos gastos para atenuar os efeitos da 

pandemia afetarão os resultados de forma negativa, 

ainda que esse seja o papel do governo central. A 

dívida líquida do setor público deve encerrar o ano 

em 60,9% do PIB. 

Política Fiscal 

Antes do “Grande Confinamento” a economia 

brasileira já apresentava sinais de pouca pujança, 

haja vista o crescimento do PIB em 2019. A taxa 

Selic, que já estava em sua mínima histórica, caiu 

para 3,75% na última reunião do Copom. As 

análises mostram pouco espaço de atuação para a 

política monetária, ou seja, novas reduções não 

proporcionarão aquecimento na atividade 

econômica. 

Política Monetária 

A taxa básica de juros, atualmente em 3,75% ao 

ano, exerce pressão no câmbio à medida que 

provoca a saída de dólares do Brasil. Por outro 

lado, pode ser caracterizar como um ponto 

positivo porque diminui o custo de oportunidade 

das empresas que querem avaliar novas 

alternativas de investimento. Isso ocorre quando a 

empresa ou os sócios têm recursos financeiros 

aplicados que utilizam a taxa livre de risco como 

parâmetro e que, por verem seus retornos 

minguarem, preferem investir em atividades 

produtivas. A previsão para a Selic em dezembro 

de 2020 é de 3%. 

Juros 

Em função do cenário atual, essa variável se torna bem 

errática e de difícil previsão mesmo para os modelos 

econométricos mais robustos. Segundo o Boletim Focus, o 

Dólar encerrará o ano cotado a R$4,80, o que não chega a ser 

um parâmetro totalmente confiável em tempos de pandemia. 

Um considerável volume de insumos farmacêuticos que os 

laboratórios utilizam não tem o mercado interno como origem. 

Além disso, há os medicamentos importados que são 

comercializados no Brasil. Reflexo nos custos de logística em 

função da elevação do combustível e outros insumos tanto do 

fornecedor quanto da operação dos distribuidores ainda são 

incertos em função da queda do preço do petróleo, o que 

poderia diminuir a pressão decorrente do fortalecimento do 

dólar. Quando o câmbio está elevado como agora, há o risco 

de pressão inflacionária porque os produtores preferem 

exportar a vender no mercado interno, diminuindo a oferta. A 

desvalorização cambial observada nos últimos meses facilita a 

aquisição de participação acionária ou a totalidade de 

empresas no Brasil por parte de conglomerados e fundos 

estrangeiros. Os alvos podem ser tanto os laboratórios quanto 

os hospitais. Se assumirmos que essas aquisições aumentarão 

a concentração do mercado, e isso é bem plausível, haverá 

pressão nas empresas do setor que precisarão aumentar a 

competitividade, seja através de readequamento de custos 

fixos e investimentos, seja através do redesenho de processos 

internos. 

Câmbio 

CENÁRIO ECONÔMICO 



Negócios que demandam crédito e que trabalham com prazos de recebimento mais 

elevados precisam atentar para o aumento do risco de crédito, tendo em vista o 

aumento das dívidas em todos os segmentos. Se há uma certeza nesse cenário de 

incertezas, é que a economia mundial, que já se encontrava em um patamar muito 

alto de endividamento, sairá dessa crise ainda mais endividada. E a alternativa 

adotada pelas principais potências econômicas após a crise de 2008, de alocar 

dívidas nos balanços dos Bancos Centrais, será utilizada em todo o mundo. 

Risco de Inadimplência 

O impacto com a redução na demanda  de bens e serviços em função do 

confinamento é elevado, porém, há setores que estão sofrendo menos. Quando 

houver o retorno à normalidade (ou ao novo normal), alguns setores tendem a ter 

crescimento de demanda, como o segmento de saúde, incluindo o segmento de 

medicamentos. A preocupação com a saúde tende a ocupar mais tempo e atenção 

das pessoas, mesmo por parte daquelas que não tenham nenhum problema 

identificado como comorbidade e que aumentam consideravelmente os riscos de 

óbito em pacientes que são infectados pelo Coronavírus. 

Demanda 

O recente acordo no âmbito da OPEP + (OPEP + aliados) , para orquestrar um corte 

na produção de petróleo não deve impulsionar o preço da commodity em função da 

colossal queda na demanda mundial.Em função do grande efeito multiplicador, é 

importante ficarmos atentos aos movimentos da maior empresa brasileira (Petrobras) 

cujo plano de negócios considera o barril de petróleo em US$25.00  

Petróleo 

Momentos de grande instabilidade costumam vir acompanhados de volatilidade e 

incerteza, o que aumenta a necessidade dos agentes econômicos buscarem 

segurança. Como “nada é mais seguro que dinheiro na mão” é razoável acreditar que 

os agentes tenderão a demandar menores preços, maiores prazos de pagamento e 

menores prazos de recebimento. Quem vence a batalha em momentos como esse? 

Depende da estrutura do mercado. Acreditamos que terão mais sucesso em suas 

negociações aqueles agentes que tiverem maior poder de mercado. Para maiores 

detalhes sobre o seu setor consulte o “Mapa de vulnerabilidade” nesse estudo. 

Preferência pela Liquidez 

CENÁRIO ECONÔMICO 



 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

IMPACTOS NA CADEIA 

É fundamental que o gestor entenda os 

impactos atuais e futuros da Covid-19 tanto 

em sua empresa quanto na indústria em que 

atua. Um fator que é identificado como 

oportunidade para o comprador pode ser 

identificado como uma ameaça para o 

vendedor. Fique atento aos movimentos do 

mercado. 

• Potencial queda na demanda de medicamentos não urgentes, devido à diminuição de consultas de bem-estar e 

procedimentos eletivos, equilibrada pelo aumento na demanda de medicamentos relacionados ao combate à Covid-19 

e eventuais sequelas.. 

Indústria 

Operadores 

Distribuidores 
Hospitais 

• Escassez de matéria-prima e interrupções na cadeia de suprimentos como 

consequência do fechamento de fábricas na China e em outros locais 

estratégicos, afetando a capacidade de entrega dos fornecedores. 

• Avalie detalhadamente seus custos administrativos, redirecionando caixa para 

potenciais novas necessidades. 

• Repriorize seu plano de investimentos, mantendo projetos estratégicos e 

revendo expectativas sobre outros de menor criticidade  

• Realização de fusões visando ganho de competências e sinergias. 

 

• Potencial redução na demanda por medicamentos não essenciais, em decorrência do aumento do desemprego e 

redução da renda. O consumidor deve preferir a busca pelos medicamentos genéricos. 

• Redução nos procedimentos de maior margem e menor tempo de 

internação e aumento nas internações clínicas de maior duração.  

• Diminuição de procedimentos eletivos e consultas de bem-estar. 

• Adoção da Telemedicina nos processos operacionais. 

• Aumento na demanda por emergências. 

• Escassez de profissionais de saúde. 

• Aumento na demanda de produtos techs, 

oferecendo suporte ao atendimento médico remoto.   

• Aumento expressivo na demanda de medicamentos 

relacionados ao combate à Covid-19. 

• Revisão do mix de produtos. 

• Aumento na demanda de EPI’s. 

• Potencial redução na demanda de OPME. 

• Revisão dos produtos oferecidos e níveis de cobertura para atender as demandas 

internas e externas 

• Aumento significativo da demanda de segurados acometidos pela Covid-19 . 

• Redução do número de associados no plano empresarial em função do aumento do 

desemprego. 

• Migração para planos básicos e potencial crescimento dos planos individuais. 



Como podemos ajudar sua empresa 

Gestão Finanças Economia 

•Diagnóstico Financeiro 

•Reestruturação  e 

planejamento 

Financeiro 

•Planejamento 

Orçamentário 

•Análise dos Custos e 

Despesas 

•Avaliação da Empresa 

(Valuation) 

Conheça mais sobre nossos serviços e resultados alcançados. Visite nosso site bassin.com.br 

 

Agende uma conversa com um de nossos consultores. 

•Mapeamento de 

Processos 

•Estabelecimento de 

Metas 

•Criação de Rotinas 

•Planejamento de Novos 

Negócios 

•Estruturação de 

Empresas Familiares 

•Análises Setoriais 

•Análise 

Macroeconômica 

•Análise de Conjuntura 

•Viabilidade 

Econômica 

 



Aviso legal 

O “Setorial Bassin - Medicamentos” não tem como objetivo orientar os investimentos ou a tomada de decisão dos nossos clientes, não clientes ou  de 
quaisquer outras pessoas, que tenham acesso direto ou indireto ao conteúdo do estudo.  
 
Em virtude do atual cenário de incerteza ,as informações contidas nesse material podem sofrer alterações extremas em curtíssimo prazo. 
 
O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto. Maiores informações podem ser obtidas através de reuniões com um de nossos profissionais. 
 
A Bassin Consultoria e seus técnicos se eximem de qualquer responsabilidade no que tange a tomada de decisão de caráter empresarial, pessoal ou de 
qualquer outra natureza. 
 
 



Setorial Bassin - Medicamentos 

C A M P O  G R A N D E  

A V E N I D A  A Y R T O N  S E N N A ,  3 . 0 0 0  

S A L A  4 0 2 5  –  E D I F Í C I O  G R U M A R I  

A V E N I D A  M A R I A  T E R E S A ,  7 5  

S A L A  2 0 7  –  E D I F Í C I O  B U S I N E S S  

B A R R A  D A  T I J U C A  

/BassinConsultoria 

/in/consultoriaBassin 

contato@bassin.com.br 

21  2415  7882 /  9 7018 4048 


