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Resumo 
Apesar de ser um dos principais componentes da gestão da cadeia de suprimentos, devido ao 
seu impacto na melhoria de diversos processos, a gestão da demanda ainda é, na prática, 
bastante ineficiente, resultando em sérios problemas operacionais em diversas cadeias. 
Comparando os dados quantitativos de três cadeias farmacêuticas e tendo como base 
entrevistas realizadas com responsáveis pelas áreas de suprimentos de três grandes 
laboratórios, a pesquisa investigou e mapeou a configuração da cadeia de suprimentos 
farmacêutica no Brasil, analisou a amplificação da demanda (“efeito chicote”) e o nível de 
sincronização entre oferta e demanda ao longo de diversos elos da cadeia. Mesmo sendo 
reconhecidos, pelos três casos, como fatores relevantes para o alcance das estratégias 
associadas a suprimentos, conceitos como compartilhamento de informações, cooperação e 
integração de processos não são implementados, resultando em elevada variabilidade de 
demanda e distorções entre a oferta e a procura. Além disso, o estudo concluiu também que a 
política fiscal brasileira e a regulamentação do setor farmacêutico são fortes barreiras que 
dificultam a implementação de conceitos e processos para a melhoria do desempenho 
operacional da cadeia farmacêutica, tornando a gestão da demanda uma ferramenta usada 
apenas para monitoramento de vendas. 
 

Introdução 
A gestão da demanda é um dos principais processos relacionados à Gestão da Cadeia de 
Suprimentos (Supply Chain Management – SCM), contribuindo com objetivos como 
diminuição de custos operacionais, diminuição de estoques e aumento a satisfação dos 
clientes. O processo de gestão da demanda também é o responsável por balancear a 
capacidade produtiva da empresa e a sua demanda, bem como fazer a ligação entre os elos à 
montante e à jusante de uma cadeia por meio da sincronização entre oferta e procura. 

Desde a obra de Forrester sobre amplificação da demanda (1961), a pesquisa 
acadêmica vem buscando responder questões sobre como medir essa amplificação e sobre 
como aprimorar o fluxo de informações da demanda ao longo da cadeia de suprimentos 
(TAYLOR, 2006). No entanto, existem poucos estudos que analisaram a efetividade dos 
processos de gestão da demanda dentro da cadeia. Com base em três estudos de casos 
diferentes, esta pesquisa analisou a amplificação da demanda ao longo das cadeias 
farmacêuticas brasileiras e o nível de sincronização entre oferta e demanda nas cadeias 
internas dos laboratórios. Devido à complexidade inerente ao setor farmacêutico brasileiro, a 
pesquisa considerou também, em sua etapa inicial, o mapeamento da cadeia de suprimentos 
da indústria farmacêutica brasileira e o entendimento das relações existentes entre os diversos 
elos dessa cadeia. 

Os resultados mostram evidências da existência do chamado “efeito chicote” em 
todos os três casos estudados, e da falta de sincronização entre oferta e demanda. De acordo 
com as informações levantadas nos estudos de casos, as principais explicações para esses 
achados encontram-se na política tributária brasileira e na regulação do setor farmacêutico, já 
que ambas favorecem a implementação de cadeias de suprimentos contendo elos com 
excessivo poder de barganha e com baixo nível de cooperação. 

O artigo está estruturado como se segue. Inicialmente, a seção de Revisão de 
Literatura faz um apanhado de referências fundamentais sobre gestão de cadeias de 
suprimentos e gestão de demanda, bem como apresenta alguns dados para contextualizar a 
indústria farmacêutica brasileira. A seguir, a Metodologia é apresentada em detalhes, 
incluindo discussões sobre a adequação dos estudos de casos à presente pesquisa, a unidade 
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de análise, as atividades de coletas de dados e uma breve descrição das empresas 
selecionadas. A análise dos dados e os principais achados são discutidos na seção Resultados, 
enquanto que a última seção do artigo apresenta as principais Conclusões do estudo, incluindo 
suas limitações e oportunidades para pesquisas futuras. 

 
Revisão da Literatura 
Gestão da cadeia de suprimentos 
Embora tenha suas origens nos anos de 1980, o conhecimento sobre a gestão da cadeia de 
suprimentos ainda está em debate no mundo acadêmico. Seu desenvolvimento teórico está em 
um estágio inicial, resultando em pesquisas publicadas que adotam diferentes definições e 
mostram pouca coerência (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006; CHEN; PAULRAJ, 2004; 
MENTZER et al., 2001; GIBSON; MENTZER; COOK, 2005; HARLAND et al., 2006).  

O distanciamento entre os estudos acadêmicos e a prática é ainda maior (GIBSON; 
MENTZER; COOK, 2005; KOUVELIS; CHAMBERS; WANG, 2006; STOREY et al., 
2006). Gibson, Mentzer e Cook (2005), por exemplo, realizaram uma pesquisa com os 
associados do Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), com o 
propósito de examinar a gestão da cadeia de suprimentos, segundo a percepção dos gestores 
de empresas. Enquanto a maioria dos associados identifica o caráter estratégico da prática, o 
estudo ressalta a defasagem entre os modelos e suas aplicações.  

Segundo Wisner, Leong e Tan (2005), a gestão da cadeia de suprimentos nasceu 
da necessidade das empresas melhorarem seus custos e otimizarem seus processos, após a 
implantação de práticas como Total Quality Management (TQM) e Just-in-Time (JIT) e 
resultou da evolução de duas áreas internas às empresas: compras e logística. Essas duas 
funções passaram a ter participação estratégica nas empresas e as empresas adotaram uma 
visão sistêmica e holística, na qual formam alianças com seus parceiros para obter melhores 
resultados (TAN, 2001). 

A gestão da cadeia de suprimentos pressupõe parcerias entre membros de uma 
mesma cadeia com o objetivo de melhoria de desempenho individual e para a cadeia como 
um todo. O aumento dos resultados é decorrente da integração de processos para cada elo, 
relacionamentos de longo prazo baseados em confiança e comprometimento, colaboração 
entre empresas em decisões e projetos estratégicos e compartilhamento de informação 
(COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997; COOPER; ELLRAM, 1993; BECHTEL; JAYARAM; 
1997; MENTZER et al., 2001). As empresas passam a adotar uma visão sistêmica e 
estratégica, cuja unidade de análise é a cadeia. 

Um dos debates atuais sobre SCM refere-se ao enfoque que deve ser dado na sua 
implantação. Segundo Lambert, Cooper e Pagh (1998), a integração ocorre no nível da 
atividade a ser executada, sendo oito os processos gerenciais em destaque: 

 

1. Relacionamento com cliente – identifica as necessidades e especificações de cada cliente e 
mede sua lucratividade; 

2. Serviço ao cliente – tem a função de atendimento do cliente e é seu canal direto de 
comunicação com a empresa; 

3. Gestão da demanda – responde por equilibrar a demanda e a capacidade da empresa; 
4. Atendimento de pedidos – gerencia os pedidos recebidos e acompanha datas e entregas; 
5. Gerência do fluxo de manufatura – visa à garantia de flexibilidade, custos e qualidade de 

produtos; 
6. Compras – responde pelo relacionamento com fornecedores e a entrega de insumos; 
7. Desenvolvimento de produto e vendas – operacionaliza as necessidades dos clientes, 

seleciona materiais e fornecedores para um novo produto e desenvolve tecnologia de 
produção, projetando também a estrutura de suprimentos de produto; 

8. Logística reversa – destina produtos retornados e identifica oportunidades de melhorias. 
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Segundo essa corrente, as empresas se unem para administrar e monitorar 
conjuntamente processos, com envolvimento de várias áreas funcionais e alto fluxo de 
informação ao longo da rede. O foco não está na interação entre as diversas funções, mas na 
atividade a ser controlada. Assim, a atuação de cada empresa depende da cadeia em que está 
inserida e da importância da atividade específica que realiza nessa cadeia (LAMBERT; 
COOPER; PAGH, 1998). 

Em contrapartida, Mentzer et al. (2001) apresentam SCM como uma visão 
sistêmica e estratégica, implantada por duas ou mais empresas, cujo enfoque é interfuncional 
e estratégico. Segundo essa perspectiva, a gestão da cadeia só é implantada quando as 
organizações a consideram como parte de sua estratégia e dedicam esforços gerais da 
empresa. A abordagem enfatiza a coordenação interorganizacional para administração 
conjunta das atividades, como fator de vantagem competitiva e requer que todos os processos 
sejam integrados (MENTZER et al., 2001).  

Independente da abordagem utilizada, a gestão da cadeia de suprimentos tem 
enfoque nos oito processos gerenciais destacados anteriormente. A presente pesquisa teve 
como objetivo principal avaliar o processo de gestão de demanda nas cadeias farmacêuticas e, 
por essa razão, este é discutido em profundidade a seguir. 
 
Processo de gestão de demanda 
Um dos importantes processos da gestão da cadeia de suprimentos é a gestão da demanda, 
responsável por equilibrar a demanda e a capacidade da empresa e da cadeia como um todo 
(LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). Este processo, ilustrado na Figura 1 tem como 
objetivo balancear as necessidades dos clientes com suas operações e inclui previsão de 
demanda e sincronização com as áreas de produção, compras e distribuição, permitindo à 
empresa ser mais pró-ativa para as vendas previstas e reagir mais rápida e eficientemente em 
casos de demanda inesperada (CROXTON et al., 2002).  

 

 
Figura 1 - A sincronização da cadeia 
Fonte: Croxton et al. (2002, p. 58) – tradução nossa 

 

Esse tópico tem sido explorado desde o trabalho seminal de Forrester (1961) sobre 
a dinâmica industrial, que reconhece que as variações de taxas de produção nas empresas são 
normalmente maiores que as variações nas taxas de compras dos consumidores finais. Essa 
diferença seria decorrente da amplificação de pequenos distúrbios ao longo da cadeia e da 
falta de informação entre os elos da cadeia. 

Taylor (2006, p. 164) definiu a gestão da demanda como o estudo das estruturas e 
eficácias de canais de informação e procedimentos usados para tratar a demanda ao longo da 
cadeia de suprimentos, tanto interna como externamente. Inclui análise detalhada da natureza 
da informação da demanda que é passada ao longo dos canais, como previsão de demanda, 
ordens, aditivos e reconciliações. 

Trabalhar de forma eficiente na gestão da demanda tem efeitos positivos nos 
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resultados das empresas, uma vez que pode  reduzir o chamado “efeito chicote” e, 
consequentemente, os custos operacionais da empresa (METTERS, 1997; LEE; 
PADMANANABHAM; WHANG, 1997). “Efeito chicote” é a amplificação da variação da 
informação da demanda, quando transmitida entre os elos, resultado de distorções que ela 
sofre à medida que é passada aos primeiros membros da cadeia. No caso de um produto com 
vendas estáveis no varejo, que para ser abastecido ao consumidor final passa por um 
fornecedor primário de matéria-prima, um fornecedor intermediário, uma empresa de 
manufatura e um distribuidor, à medida que a demanda prevista é trabalhada nestes elos, ela 
sofre com diferentes processos de planejamento e com as incertezas dos profissionais que 
lidam com a informação. Quando chega ao fornecedor primário, a demanda pode ser 
altamente instável. Os resultados são estoques excessivos, baixo nível de serviços a clientes, 
perda de receitas e de clientes, ineficiência na capacidade produtiva e no transporte e 
problemas de planejamento, entre outros (LEE; PADMANABHAM; WHANG, 1997).  

Croxton et al. (2002) reforçam que o processo de gestão de demanda tem tanto 
elementos estratégicos quanto operacionais, conforme apresentado na Figura 2. 
Estrategicamente, a empresa define a estrutura para gerenciar o processo, enquanto, 
operacionalmente, atualiza as informações de demanda e executa as atividades diárias. A 
definição estratégica necessariamente ocorre antes da fase operacional. 

 

 
Figura 2 - Subprocessos estratégicos e operacionais da gestão da demanda 
Fonte: Adaptado de Croxton et al. (2002, p. 53) – tradução nossa 

 

Os elementos estratégicos consistem de seis etapas: 
 

1. Determinar os objetivos e a estratégia de gestão de demanda de acordo com a estratégia da 
empresa e com a estrutura da cadeia, identificando potenciais gargalos; 

2. Determinar os procedimentos de previsão de demanda de acordo com o produto e com as 
fontes de evidências – Croxton et al. (2002) ressaltam que o método de previsão de 
demanda varia de acordo com o volume e com a variabilidade da mesma, sendo 
necessário adotar múltiplos procedimentos, conforme o tipo de demanda (ver Figura 3); 

3. Planejar o fluxo de informação, isto é, determinar as fontes de dados, como a informação 
é transmitida internamente à organização e dentro da cadeia e quais são as pessoas e 
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canais envolvidos de acordo com o tipo de informação; 
4. Determinar procedimentos de sincronização necessários para ajustar a demanda às 

capacidades de manufatura, logística e compras; 
5. Desenvolver um sistema de gerenciamento de contingências, responsável por responder 

rapidamente às interrupções internas e externas que ocorrem entre demanda e 
fornecimento; 

6. Desenvolver métricas para medir e monitorar o processo. 
 

 
Figura 3 - Procedimentos de previsão de demanda de acordo com produto e tipo de demanda 
Fonte: Adaptado de Croxton et al. (2002, p. 56) – tradução nossa 

 

Uma vez estabelecidos os procedimentos estratégicos, as empresas devem executar 
os procedimentos de previsão de demanda e sincronização com a produção e o fornecimento, 
através da coleta de dados, do forecasting apropriado dos produtos, da sincronização com 
outras partes da empresa e da cadeia, da redução da variabilidade e aumento da flexibilidade 
da cadeia e medindo seu desempenho. O resultado é um plano executável de demanda que 
inclui planos de produção e de inventário, comunicados a diferentes áreas da organização e da 
cadeia (CROXTON et al., 2002). 

As maiores dificuldades encontradas para uma gestão eficiente da demanda estão 
relacionadas aos relacionamentos entre os elos. Para que a informação transmitida ao longo da 
cadeia seja precisa, é necessário que exista confiança e cooperação entre seus membros. Caso 
contrário, cada elo buscará se proteger, aumentando seus estoques de segurança, mas 
trabalhando apenas com futurologia. Segundo Lee, Padmanabham e Whang (1997), as 
principais causas desse efeito são atualização de forecast não padronizada e sem consenso ao 
longo da cadeia, lotes de pedidos acima dos necessários, negociações de preços pontuais e 
falta de confiança entre os elos, resultando em problemas de escassez de estoques. 

Croxton et al. (2002) concordam, ressaltando que a maior parte da variabilidade da 
demanda é inevitável, mas que a gestão da demanda tem como objetivo eliminar práticas 
gerenciais que aumentam essa variabilidade, de forma a introduzir políticas que a amenizam, 
desenvolvendo planos de contingência, que resultam em atendimento ao cliente mais efetivo e 
eficiente. Algumas causas de variabilidade de demanda têm suas possíveis soluções 
conhecidas, conforme pode ser visto no Quadro 1. 

Para medir o processo de gestão de demanda, o presente estudo avaliou dois níveis 
de informações dentro da empresa. O primeiro teve como objetivo avaliar a amplificação da 
demanda ao longo da cadeia (efeito chicote) e foi operacionalizado utilizando-se dados 
quantitativos de pedidos nos diversos níveis da cadeia para um período de dois anos. O 
segundo nível consistiu em analisar a sincronização da demanda dentro da empresa, 
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comparando dados de demanda, produção e inventário para o mesmo período de dois anos. 
 

Causas de demanda instável Possíveis soluções na cadeia  
Promoções para clientes Planejar de forma colaborativa as promoções. 
Metas de vendas Desenhar metas consistentes que evitam concentração de vendas em 

determinados períodos. 
Termos de pagamentos Revisar prazos e termos com clientes que garantam que as vendas não 

afetem os padrões de compras. 
Preços e incentivos Trabalhar com vendas e marketing para oferecer descontos que realmente 

representem aumento de vendas no longo prazo. 
Quantidades mínimas de pedidos Garantir que todos os custos sejam inclusos no cálculo do lote mínimo de 

compras. 
Canais de distribuição  Incorporar a volatilidade de demanda nas decisões relacionadas ao design 

da rede. 
Quadro 1 - Fontes internas de variabilidade de demanda e possíveis soluções 
Fonte: Croxton et al. (2002, p. 63) – Tradução nossa 
 
Indústria farmacêutica no Brasil 
A indústria farmacêutica é um dos setores mais rentáveis da economia global, principalmente 
em função de seu alto grau de inovação, que resulta em barreiras para novos entrantes, quer 
seja pela obtenção de patentes ou pela necessidade de altos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, alta regulamentação do setor, necessidade de altos índices de qualidade e 
confiabilidade de produtos (CAPANEMA, 2006). Segundo Capanema, (2006), as diversas 
barreiras impostas para novos entrantes e também as altas margens justificam a pouca 
prioridade que se dá à redução de custos e ganhos de economias de escalas no setor. 

No Brasil, a indústria farmacêutica também possui forte atuação sobre a economia, 
com faturamento em 2007 de U$ 14,6 bilhões, segundo dados da Abiquim (2008), 
configurando uma recuperação do setor a partir de 2003, após queda no período de 1998 a 
2003. Um fator determinante para o aumento do faturamento foi a desvalorização do real 
frente ao dólar, que resultou em melhoria de custos e aumento de margens (ROMANO; 
PELAJO; SILVA, 2007; CAPANEMA, 2006). 

É uma indústria altamente fragmentada, mas com concentração de vendas em 
poucas firmas, que, em sua maioria, são subsidiárias de multinacionais. Suas operações 
normalmente consistem na produção e distribuição de medicamentos, sendo dependente de 
importações de matérias-primas, com atividades de inovação normalmente realizadas no 
exterior (BASTOS, 2005). Apesar dos altos retornos, é uma indústria altamente 
regulamentada e com preços controlados pelo governo desde 2001 (ROMANO; PELAJO; 
SILVA, 2007). O setor também é altamente tributado – aproximadamente 25% da receita de 
vendas são impostos (AMARAL, 2006). 

Em 2000, a indústria farmacêutica no Brasil sofreu novo impacto com a entrada 
dos produtos genéricos, derrubando uma de suas principais barreiras de entradas 
(CAPANEMA, 2006). Como alternativa à concorrência, várias empresas dominantes 
desenvolveram suas próprias linhas de genéricos.  

 
Metodologia 

O presente trabalho adotou o estudo de caso como estratégia de pesquisa, visto que 
seu objetivo era entender o processo de demanda e o nível de sincronização entre demanda e 
suprimentos das cadeias farmacêuticas brasileiras (YIN, 1984; MEREDITH, 1998). Para Yin 
(1984), o estudo de caso pode ser definido como uma estratégia de pesquisa empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e esse contexto não são claramente evidentes. Já Stake (2000) define 
que um estudo de caso é tanto o processo de aprendizagem sobre determinado caso quanto o 
produto do que se aprende. Deve ser um exame extensivo de um único exemplo de um 
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interesse (COLLIS; HUSSEY, 2005). Em comum, elas especificam que o estudo de caso 
propõe-se a estudar um fenômeno em profundidade dentro do contexto em que ele ocorre, 
sendo um evento contemporâneo, sobre o qual não há controle. O enfoque da pesquisa está no 
detalhamento da análise do evento ou caso, e busca entender a dinâmica presente em 
condições simples de sua ocorrência (EISENHARDT, 1989). 

A pesquisa adotou uma abordagem de casos múltiplos, com três casos estudados 
em paralelo para permitir comparação entre eles e verificar suas similaridades e diferenças. 
Conforme ressaltado por Yin (1984), cada caso foi analisado originalmente em separado e, 
em um segundo momento, foram comparados. 
 
Unidade de análise 
O estudo adotou os diferentes laboratórios como unidade de análise, visto que o objetivo da 
pesquisa era entender suas cadeias de suprimentos, analisar seus processos de gestão de 
demanda e a sincronização das informações de demanda e de suprimentos. 

 
Coleta de dados 
O processo de coleta de dados envolveu a análise de dados quantitativos e a realização de 
entrevistas nas três empresas estudadas, durante o período de setembro de 2007 a julho de 
2008. As entrevistas foram coordenadas e realizadas com um contato principal em cada 
laboratório – o responsável pela área de suprimentos – e envolveram também responsáveis 
pelo planejamento de demanda e pelas áreas de compras. 

As primeiras entrevistas realizadas tiveram como objetivos entender e mapear a 
cadeia de suprimentos farmacêutica na qual o laboratório está inserido, compreender o 
funcionamento do processo de gestão de demanda dentro da empresa e identificar o nível de 
informação disponível em cada laboratório. 

Na segunda etapa, a pesquisa escolheu um laboratório como piloto de forma a 
avaliar o nível de confiabilidade dos dados e executar uma primeira análise. Os dados foram 
discutidos com a empresa, verificando possíveis inconsistências e problemas de integridade 
dos mesmos. Uma última reunião consistiu em fornecer uma realimentação para a empresa. 
Após conclusão do piloto, a coleta de dados foi expandida para os outros dois casos, sendo 
que as etapas anteriores foram rigorosamente seguidas. 

De acordo com os resultados do mapeamento das cadeias de suprimentos, optou-se 
por se estudar a cadeia dos produtos que representam a maior parcela das receitas das três 
empresas, ou seja, produtos fabricados no Brasil, com matérias-primas importadas e 
embalagens nacionais, tendo como atacadistas a rede de distribuidores farmacêuticos e como 
varejistas os diversos tipos de drogarias. 

Foi solicitado que cada empresa selecionasse um produto representativo de 
vendas, cujas principais características de demanda fossem constância e alto volume. Os 
dados quantitativos obtidos foram fornecidos pelos responsáveis da empresa, sendo 
consolidados em uma planilha. As informações coletadas referem-se a volume de única 
apresentação do medicamento selecionado, sendo os mesmos mensais para um período de 
dois anos (de janeiro de 2006 a dezembro de 2007), sendo analisados os dados de compras e 
recebimentos de três diferentes fornecedores: um nacional de embalagens, um internacional 
pertencente à própria organização e um internacional independente, dados de produção, 
estoques e fornecimento ao canal de distribuição e finalmente dados de embarques dos 
distribuidores para o varejo. 

 
Breve descrição dos casos 
Caso 1 (piloto): Faz parte dos grupos das dez maiores empresas farmacêuticas com operações 
no Brasil. Seu faturamento médio nos últimos anos supera 3 bilhões de euros, com lucro 
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aproximado da ordem de 1 bilhão de euros. É uma empresa de origem europeia, e considera 
possuir excelentes resultados de gestão de demanda e gestão de inventário. Está presente no 
Brasil desde a década de 1950. Possui uma fábrica no Estado de São Paulo. 

Possui uma estrutura de gestão de cadeia de suprimentos com o reporte direto à 
presidência, o que segundo seu diretor permite maior foco para atender o mercado. Criada em 
meados da atual década, a estrutura de SCM está dividida em Suprimentos, incluindo análise 
de valor, e Logística, responsável pelo master planning. O departamento está ligado às áreas 
de Vendas, Comercial e Industrial e o planejamento de produção é feito pela fábrica. 
Realizam reuniões de pré-S&OP (Sales and Operations Planning) e S&OP mensalmente e 
possuem metas de variação de precisão de forecast por item ABC e controles internos. 

A empresa trabalha com apenas um operador logístico, que armazena 100% dos 
produtos acabados. As vendas para distribuidores atualmente se concentram na terceira 
semana do mês, mas estão trabalhando para antecipar para a segunda semana, através de 
negociações comerciais. 

78% de suas vendas são feitas para distribuidores (25 a 30 clientes) e outros 10% 
para redes de farmácias. O nível de serviço para clientes diretos é de aproximadamente 95% e 
a precisão da previsão de vendas está na casa dos 80%. Há picos de vendas normalmente 
entre fevereiro e abril, quando há revisão dos preços (controlados pelo governo).  

As vendas são informadas pelo departamento de Vendas, com quantidades a serem 
fornecidas ao distribuidor e são negociadas pontualmente. Os distribuidores possuem alto 
poder de barganha. Atualmente está criando um portal de relacionamento de clientes 
(farmácias) na internet que permite que a venda seja feita diretamente ao cliente, mas com a 
utilização do distribuidor como uma espécie de operador logístico. Obtém dados de demanda 
diretamente dos distribuidores, mas também trabalha com dados do varejo e de distribuidores 
fornecidos pela empresa IMS (utiliza-se de histórico de vendas desde 2002). Os estoques dos 
distribuidores são informados via IMS e diretamente pelo distribuidor, mas os dados não são 
consistentes, em função de problemas com estoque em trânsito. 

O controle de gestão de inventário (MP + PA) é feito até o operador logístico e 
atualmente está perto de 111 dias. A meta de estoque para distribuidor é de 45 dias para 
produtos éticos (aqueles vendidos para os pacientes apenas com prescrição) e 35 dias para 
produtos OTC (over-the-counter, vendidos sem prescrição), porém esse objetivo é interno e 
não compartilhado com seus clientes. 

Não há previsão de compras para os fornecedores, mas existe desconto sobre 
quantidades. Segundo o responsável, é preferível “jogar fora” a comprar quantidades 
pequenas. 

 
Caso 2: Trata-se de um grande grupo farmacêutico europeu, com vendas mundiais que 
superam 25 bilhões de euros. É líder no mercado brasileiro em várias áreas terapêuticas. 
Possui uma unidade industrial na Grande São Paulo. 

Possui uma estrutura própria de gestão da cadeia de suprimentos, com 
envolvimento das áreas de operações e administrativas e reportando para a área financeira. 

Trabalham com três fontes de informação de demanda. Recebem os dados 
diretamente dos distribuidores, porém não consideram essa informação muito consistente, em 
função de problemas com o estoque em trânsito. As principais fontes de informação de 
demanda de distribuidor e de varejo são fornecidas pelas empresas Tivit e IMS. 

Nessa cadeia, o varejo coloca pedidos e recebe produtos diariamente dos 
distribuidores, com um pequeno aumento de volume nas sextas-feiras. O laboratório 
normalmente faz envios semanais para os distribuidores, com volumes concentrados no final 
do mês, pois os distribuidores normalmente esperam o final do mês para fechar a negociação 
e aproveitar “promoções”, enfatizando o poder de barganha.  
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A previsão de vendas do laboratório é feita com base na demanda do cliente final e 
não do distribuidor. Segundo o laboratório, o distribuidor é muito forte e o laboratório fica em 
uma posição vulnerável. Isenções fiscais atribuídas aos distribuidores têm alto impacto neste 
processo, tanto em função do aumento de lead time, como nas negociações e valores finais ao 
consumidor, visto que representam um benefício de 4%. 
 
Caso 3: Empresa farmacêutica alemã, atua no Brasil desde meados da década de 1950. Tem 
vendas líquidas anuais próximas a 10 bilhões de euros, sendo uma das vinte principais 
indústrias farmacêuticas mundiais. Possui uma unidade industrial na Grande São Paulo. 

O contato na empresa foi com o diretor de vendas, que desconhece o conceito de 
operador logístico. Os dados enviados não foram consolidados por uma pessoa, função, mas 
apresentados separados em suprimentos e demanda. Em 2007, a empresa adotou uma nova 
política comercial para reduzir a quantidade de descontos a distribuidores, como forma de 
balancear as vendas e reduzir seu poder de barganha. 

 
Resultados 
Mapeamento da cadeia de suprimentos farmacêutica brasileira 
Por meio do tratamento dos dados qualitativos e semi-estruturados provenientes das 
entrevistas, obteve-se o primeiro produto da pesquisa: o mapeamento da cadeia de 
suprimentos farmacêutica brasileira, apresentado na Figura 4. Salvo diferenças muito 
pequenas, essa cadeia representa bem a situação dos 3 casos estudados, e, segundo os 
entrevistados, a realidade da maior parte dos laboratórios brasileiros. 

 

Figura 4 - A cadeia de suprimentos farmacêutica brasileira 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Os laboratórios farmacêuticos, representados em destaque na posição central da 
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Figura 4, têm como seus principais fornecedores as empresas farmoquímicas, responsáveis 
pela fabricação dos princípios ativos dos medicamentos. Em sua maior parte localizam-se no 
exterior, porém existem casos de plantas farmoquímicas operando no Brasil. Nesta situação, é 
comum ocorrerem situações onde a planta no exterior fabrica o princípio ativo até uma etapa 
intermediária, sendo o processo concluído na planta brasileira (o caso inverso também é 
comum). Os laboratórios também são abastecidos por fornecedores de outros produtos 
químicos e por gráficas e fabricantes de embalagens, responsáveis pelos cartuchos, frascos, 
bulas, vidraria, bisnagas, blisters, etc. A quase totalidade dessas gráficas e fabricantes de 
embalagens está localizada no Brasil.  

No caso de laboratórios que fazem parte de empresas multinacionais, destacam-se 
as transferências intercompany entre a matriz e a subsidiária brasileira, ou então entre 
subsidiárias de países diferentes. Neste ramo da cadeia são movimentados principalmente os 
medicamentos acabados ou semi-acabados (bulk) – neste caso a etapa de embalagem será 
realizada no laboratório no Brasil. Percebe-se também a existência de relações de 
terceirização de produção entre laboratórios concorrentes, principalmente quando um deles 
adota política de melhor aproveitar sua capacidade produtiva ociosa.  

À jusante aparecem os distribuidores farmacêuticos, que concentram a compra da 
maior parte do volume de medicamentos produzidos pelos laboratórios. Esses distribuidores 
por sua vez abastecem as pequenas e médias drogarias (independentes), e também as 
associadas (estas são formadas por drogarias independentes que se unem para, por meio de 
centrais de compras, adquirirem medicamentos diretamente dos laboratórios), além de 
hospitais e clínicas. Já as grandes redes de drogarias possuem seus próprios distribuidores, 
que devido ao volume comprado acabam negociando diretamente com os laboratórios. 

Dependendo do porte, região, volume, tipo de produto e política adotada, hospitais 
e clínicas também podem ser abastecidos diretamente pelos laboratórios ou então por órgãos 
públicos (Secretaria de Saúde, por exemplo) aos quais estejam vinculados. De acordo com os 
mesmos fatores listados acima, esses órgãos adquirem os medicamentos dos próprios 
laboratórios ou então dos distribuidores. Já os centros e postos públicos de saúde também são 
abastecidos de medicamentos pelos respectivos órgãos aos quais estão vinculados. 

Por fim, o paciente, usuário final do produto, adquire os medicamentos nas 
drogarias ou recebe-os durante tratamentos em hospitais, clínicas ou postos de saúde. 

Há de se notar também a existência de um fluxo totalmente independente para o 
suprimento de amostras grátis. Esse fluxo parte dos próprios laboratórios com destino aos 
médicos, tendo como responsáveis pela entrega a força de vendas. 
 
Efeito chicote e sincronização 
Para medir o efeito chicote, cada empresa nos forneceu dados de ordens embarcadas de um 
elo para o outro, sendo comparados os seguintes dados: 

 

a. Ordens efetivas do varejo recebidas pelo distribuidor; 
b. Ordens efetivas dos distribuidores recebidas pelo laboratório; 
c. Entregas fornecidas ao laboratório pelo fornecedor nacional de embalagens; 
d. Entregas fornecidas ao laboratório pelo fornecedor intercompany de matéria-prima; 
e. Entregas fornecidas ao laboratório pelo fornecedor internacional de matérias-primas 

diversas. 
 

Para medir o grau de sincronização interno à empresa, os dados estudados foram: 
 

a. Venda prevista do laboratório para os distribuidores; 
b. Venda efetiva do laboratório para os distribuidores; 
c. Produção; 
d. Estoques. 
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Caso 1: Os dados obtidos para medir o efeito chicote e a sincronização da demanda para o 
Caso 1 estão ilustrados nas Figuras 5 e 6. O gráfico da Figura 5 evidencia que a demanda no 
varejo para o medicamento em questão é relativamente estável, com variação ao longo do 
tempo em relação à média de 14% – para esse cálculo, foi utilizado o coeficiente de variação 
(CV), calculado pela divisão do desvio padrão pela média (um valor de coeficiente de 
variação entre 10 e 20% é normalmente considerado médio). É possível, no entanto, observar 
um pico de vendas do distribuidor do varejo no mês 3 do primeiro ano, resultado do efeito da 
alta de preços para o ano 1. Eliminando esse dado, obtivemos um coeficiente de variação 
baixo de 8% (dados apresentados na Tabela 1). 

Podemos perceber que a demanda do distribuidor para o laboratório já possui 
dispersão amplificada, evidenciando que, embora a média dessa demanda seja similar à média 
da demanda do varejo, os dados apresentam maior variabilidade, passando esse coeficiente de 
variação para valores superiores a 20%. A análise da Figura 5 ainda nos permite afirmar que, 
embora amplificada, a demanda do varejo e do distribuidor apresentam comportamento 
próximo, com leve defasagem de um mês, significando que o distribuidor repassa os impactos 
da variação da demanda do varejo para o laboratório no mês posterior à sua ocorrência. 

 

 
Figura 5 – Efeito chicote – Caso 1 

 

Esse comportamento defasado já era esperado, visto que, segundo o entrevistado 
na empresa, ainda ocorre concentração de vendas em semanas específicas do mês. Ainda 
sobre o efeito chicote, o gráfico ilustra que aparentemente não existe sincronização entre os 
pedidos de vendas da empresa e o recebimento de insumos. Não há similaridade de 
comportamento das curvas, não existindo estabilidade no fluxo de recebimentos de matérias-
primas. 

Segundo a empresa, a colocação de pedidos para fornecedores é baseada em lotes 
múltiplos e quantidades mínimas, resultando em coeficientes de variação muito grandes para 
o fornecimento. 

 

Tabela 1 – Dados estatísticos – Caso 1    Sem os outliers  

Pedidos Média 
Desvio 
padrão CV Média 

Desvio 
padrão CV 

Varejo para distribuição 779.148 110.497 14% 759.107 59.518 8% 
Distribuição para laboratório 779.793 193.531 25% 757.981 168.337 22% 
Laboratório para fornecedor local 716.432 594.511 83% 750.548 586.711 78% 
Laboratório para fornecedor intercompany 538.077 529.514 98% 523.700 538.172 103% 
Laboratório para fornecedor internacional 265.364 381.308 144% 263.000 399.255 152% 

 

As evidências da falta de sincronização interna podem ser vistas também na Figura 
6. Enquanto a empresa trabalha com uma previsão de demanda estável (coeficiente de 
variação de 15%, considerando-se picos de vendas, resultantes da liberação de aumento de 
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preços no início do ano), os níveis de produção apresentam coeficientes de variação com 
maiores dispersões, superiores a 50%, e estoques irregulares. 

 

 
Figura 6 – Sincronização interna – Caso 1 

 
Caso 2: Os dados obtidos no Caso 2 (Figuras 7 e 8 e Tabela 2) também ilustram que o produto 
estudado possui demanda estável no varejo, com coeficiente de variação de 12%. Nesse caso, 
no entanto, a amplificação da demanda para o elo laboratório-distribuidor é ligeiramente 
menor que no caso anterior (coeficiente de variação de 20%) e o comportamento das curvas 
apresenta suave defasagem mensal, como no caso anterior. A empresa utiliza a apresentação 
do medicamento em suas negociações de forma a fechar as cotas de vendas, conforme 
evidenciado em entrevista: “Esse produto funciona como um “colchão” de estoque, isto é, é 
um produto de negociação. Se falta outra apresentação, este é apresentado como substituto.” 

 

 
Figura 7 – Efeito chicote – Caso 2 

 
Tabela 2 – Dados estatísticos – Caso 2 
Pedidos Média Desvio padrão CV 
Varejo para distribuição 272.746 31.821 12% 
Distribuição para laboratório 283.250 57.122 20% 
Laboratório para fornecedor local 363.833 501.396 138% 
Laboratório para fornecedor intercompany 219.042 133.941 61% 
Laboratório para fornecedor internacional 30.583 47.935 157% 

 

Podemos observar ainda na Figura 7 que o laboratório não trabalha com 
sincronização de dados de demanda com fornecimento, visto que os dados de recebimentos de 
matérias-primas apresentam alta dispersão (Tabela 2) e possuem comportamento totalmente 
diferenciado da demanda, com picos de recebimentos de matérias-primas alternados com 
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períodos sem nenhum recebimento. Segundo a empresa, isso se deve à consolidação de 
volumes de importação e à adequação à capacidade do fornecedor. 

A análise da Figura 8 também evidencia a falta de sincronização da demanda com 
a capacidade de produção e com o planejamento de estoques. De acordo com a empresa, o 
problema é decorrente da produção de medicamentos em bateladas e do compartilhamento de 
maquinário com outros medicamentos. A empresa também trabalha com produção antecipada 
para os meses finais do ano em função de parada coletiva nos meses de dezembro e janeiro. 

 

 
Figura 8 – Sincronização interna – Caso 2 
 
Caso 3: O Caso 3 (Figuras 9 e 10) apresenta dados similares aos apresentados anteriormente. 
Embora a apresentação escolhida pela empresa mostre dispersão similar aos casos anteriores 
(coeficiente de variação de 9%), a amplificação dessa demanda ocorre de forma a evidenciar a 
falta de sincronização dentro da cadeia. 

A nova política comercial implementada no início de 2007, cujo objetivo é reduzir 
descontos e aumento de prazos de pagamento para distribuidores, aparentemente teve efeito 
nessa amplificação, tornando a demanda dos distribuidores mais estável, conforme 
apresentado na Tabela 3. 

 

 
Figura 9 – Efeito chicote – Caso 3 

 

Novamente observamos uma discrepância entre a demanda e o planejamento de 
insumos. Segundo a empresa, o planejamento de suprimentos, embora considere a demanda 
em sua tomada de decisões é fortemente baseado em lotes econômicos e influenciado pela 
regulamentação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre as importações 
de matérias-primas. 

A Figura 10 ainda evidencia que a empresa está tomando medidas para melhorar 
seu planejamento de produção e de estoques, aproximando as curvas de vendas e produção, 
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porém os estoques apresentam alta variação. 
 

Tabela 3 – Dados estatísticos – Caso 3 
 2006 e 2007 2006 2007 

Pedidos Média 
Desvio 
padrão CV Média 

Desvio 
padrão CV Média 

Desvio 
padrão CV 

Varejo para 
distribuição 497.840 46.136 9% 491.059 57.466 12% 504.620 26.181 5% 
Distribuição para 
laboratório 459.977 165.244 36% 412.937 187.535 45% 507.018 112.875 22% 
Laboratório para 
fornecedor local 478.998 464.169 97% 467.667 532.259 114% 490.330 359.715 73% 
Lab. para fornec. 
intercompany 247.917 239.895 97% 250.000 201.039 80% 245.833 264.345 108% 
Lab. para fornec. 
internacional 240.917 328.007 136% 231.750 327.044 141% 250.083 314.779 126% 

 

 
Figura 10 – Sincronização interna – Caso 3 
 
Conclusões 
Apesar da importância do processo de gestão de demanda na minimização de custos 
operacionais de toda a cadeia de suprimentos mapeada na Figura 4, não foi possível constatar 
nos casos estudados a presença de esforços dos laboratórios no sentido de minimizar o efeito 
chicote e maximizar a sincronização entre demanda e suprimentos, trabalhando soluções de 
simples implementação, conforme Quadro 1. Os três casos evidenciaram que demanda e 
suprimentos são tratados como processos separados, embora haja preocupação das empresas 
em visualizar o que ocorre no elo final da cadeia. 

As políticas de suprimentos são influenciadas por quantidades múltiplas e lotes 
econômicos, mas não há preocupação do alinhamento com a previsão de demandas, como se 
o custo de compras superasse o custo de desperdício. 

Foi constatado que os Casos 1 e 2 se preocupam em determinar políticas de 
estoque para a cadeia como um todo, conforme mencionado nas entrevistas, mas não existe 
um compartilhamento de metas e objetivos com os distribuidores. A falta de colaboração 
entre os elos torna difícil a redução de incertezas no sistema como um todo. Em ambos os 
casos, o elo de distribuidores é considerado como membro forte e com alto poder de 
barganha, porém, segundo as empresas, como necessário em função do benefício fiscal final 
nos preços ao varejo. Ao longo das entrevistas, não foi verificado em nenhum dos casos a 
intenção de trabalhar em conjunto com esse elo, mas apenas em verificar possibilidades de 
obter informações e novos processos sem utilizar o canal como parceiro (caso da aquisição de 
informações de dados de venda do varejo de terceiros e portal de relacionamento a ser 
implementado pelo Caso 1). 
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Portanto, a pesquisa evidenciou que, na prática, algumas das principais empresas 
farmacêuticas que operam no Brasil ainda não adotam conceitos chaves associados à gestão 
da cadeia de suprimentos, como compartilhamento de informação, colaboração e integração 
de processos entre os elos. O efeito chicote é evidente nas empresas analisadas e o efeito de 
sincronização é inexistente.  

A pesquisa também evidenciou os impactos das ações regulatórias nas políticas de 
gestão de demanda dessa indústria. O primeiro caso evidente é o efeito da alta de preços sobre 
a demanda. Há uma concentração de vendas no mês que a antecede e uma posterior baixa no 
mês de sua efetivação, conforme constatado nos gráficos de efeito chicote. O segundo 
impacto é a necessidade imposta pelo sistema tributário brasileiro que favorece a presença de 
distribuidores e lhes associa alto poder de barganha. Um terceiro problema mencionado pelas 
empresas está relacionado à regulamentação de importação de insumos nessa indústria, que 
resulta em aumento de prazos de importação e também na necessidade de estoques de 
segurança para proteger as empresas de ocorrências como greves e atrasos de liberação de 
importações. Essa série de restrições aproxima a gestão de demanda, nesses casos, a tão 
somente uma ferramenta de acompanhamento de vendas. 

Apesar de detectar claramente os fenômenos a que se propôs, uma limitação da 
pesquisa é não explicar o porquê da falta de colaboração e integração entre os elos da cadeia 
de suprimentos farmacêutica. Uma eventual pesquisa futura poderia, por meio de dados 
primários e qualitativos, obtidos dos diversos elos da cadeia, buscar entender as causas dos 
fenômenos identificados neste trabalho. Outra limitação refere-se ao estudo realizado apenas 
para um tipo de produto. Segundo Croxton et al. (2002), a gestão da demanda deve evidenciar 
que a empresa tenha procedimentos claros e adequados por tipo de produto. 

Por fim, a análise dos casos não pode ser generalizada, visto que este não é o 
objetivo do estudo de caso. 
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