Alliance Healthcare
Medicamentos com preço regulado

Nuno Vasco Lopes olhava pela janela do seu escritório situado na Rua Projetada à Matinha,
em Lisboa, e pensava no grande desafio que tinha pela frente.

Estávamos no final de Julho de 2011 e o então Diretor de Marketing e Vendas da Alliance
Healthcare, tinha acabado de saber que o Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério
da Economia e o Ministério das Finanças, se preparavam para publicar um novo diploma
regulamentar de alteração da Lei sobre as regras de construção do preço dos Medicamentos
Sujeitos a Receita Médica (MSRM), ditando assim a nova margem atribuída a cada
stakeholder do sector, a Indústria Farmacêutica, os Distribuidores Grossistas e as Farmácias.

Esta era uma das medidas com resultados mais rápidos, após implementação, que os
governos em início de funções tinham à disposição com vista à redução da despesa com
medicamentos - a alteração da metodologia de preços ou de margens dos medicamentos. Por
vezes, alterações de poucos cêntimos significavam muitos milhões de poupança para os
cofres do Estado.

A Alliance Healthcare S.A., líder de mercado em Portugal, era vista como uma empresa de
referência no sector farmacêutico, conhecida por ser a mais avançada quer do ponto de vista
tecnológico, quer do ponto de vista das soluções de negócio.

Nos últimos dois anos, fruto de uma crise global sem precedentes, a margem bruta da
empresa tinha-se vindo a degradar e era necessário implementar medidas de restruturação,
quer a nível estratégico, operacional e a nível comercial.

No entanto, esta notícia era preocupante e deixava Nuno Vasco Lopes muito apreensivo. Não
apenas devido à sua complexidade, mas também porque, além do plano de restruturação em
curso, já lhe tinha sido pedido para apresentar uma proposta de abordagem a esta questão
legal na próxima reunião de Board, agendada para o final de setembro.

A Farmácia Portuguesa
Perspetiva Histórica da Profissão Farmacêutica e das Farmácias em Portugal1

Este estudo de caso foi preparado por Eurico Nobre.

A existência de farmacêuticos em Portugal está descrita desde 1449. À época eram
denominados de boticários, sendo que as suas funções se centravam sobretudo na
preparação oficinal de medicamentos ou substâncias medicamentosas, motivo pelo qual até
ao início do século as farmácias eram denominadas de Farmácias de Oficina.

No entanto, ao longo dos tempos a atividade do farmacêutico começou a centrar-se cada vez
mais no cidadão, em que os serviços prestados começaram a estar focados no apoio à
comunidade onde a farmácia se insere, motivo pelo qual se adotou a designação “Farmácia
Comunitária”.

Portugal é unanimemente reconhecido, tanto pelos meios políticos como científicos, como um
dos Países na Europa onde o leque de intervenção dos serviços disponibilizados às
populações é dos mais alargados.

Este facto, está alicerçado na vasta cobertura geográfica que as Farmácias têm no território
nacional e também na elevada competência técnico-científica dos seus recursos humanos.
Desta forma, a farmácia assume-se como um dos principais aliados para a garantia dos pilares
preconizados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS): a acessibilidade ao medicamento; e a
equidade na prestação de cuidados de saúde de qualidade a todos os cidadãos,
independentemente da sua localização.

Existem 2900 Farmácias em Portugal, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores. De acordo com os dados demográficos existe uma Farmácia por cada 3.640
habitantes (Pordata, dados de 2011)2.

Por este facto, a intervenção do farmacêutico na área da Saúde Pública tem vindo a revelarse determinante nas últimas duas décadas. O farmacêutico comunitário tem uma posição
privilegiada para poder contribuir em áreas como a gestão da terapêutica, administração de
medicamentos3, determinação de parâmetros, identificação de pessoas em risco, deteção
precoce de diversas doenças e promoção de estilos de vida mais saudáveis.

Para além destes e mais serviços centrados no cidadão, a atividade central do farmacêutico,
e aquela na qual a sua preparação académica lhe confere uma maior diferenciação face aos
restantes profissionais de saúde, sempre foi, continua a ser e será, a área do medicamento.
O farmacêutico assume assim, uma função determinante na promoção do uso responsável
do medicamento em articulação com os restantes profissionais de saúde.

A intervenção na Saúde Pública faz-se, também, desde 2007 na vacinação contra a gripe e
outras patologias em grupos de risco, sendo cada vez maior o contributo dos farmacêuticos
nesta área; o facto de se verificar uma cada vez maior proporção de cidadãos que prefere ser
vacinado na farmácia, devido ao menor tempo de espera e à confiança no farmacêutico,
reflete isso mesmo.

Praticamente em todas as farmácias portuguesas, os cidadãos podem a qualquer hora do dia
entrar e sem marcação fazer a determinação da sua pressão arterial, glicémia, colesterol,
índice de massa corporal, débito expiratório máximo instantâneo ou calcular o seu risco
cardiovascular, entre muitos outros testes mais recentes que têm vindo progressivamente a
ser implementados.

O incentivo à adoção de comportamentos mais saudáveis tem também sido uma área cada
vez mais abraçada pelos farmacêuticos, começando já a ser frequentes as farmácias que
dispõem do serviço de cessação tabágica, por exemplo.

Sector das Farmácias em 2011

Em 2011, vive-se um contexto económico-social de forte austeridade em todos os sectores de
atividade. Por ser um dos sectores com maiores encargos para o Estado, a Saúde tem sido
alvo de especial atenção nas medidas de contenção orçamental.

Entre o ano de 2010 a 2011, o sector do medicamento foi objeto de diversas medidas com vista
a uma redução da despesa pública, com o respetivo impacto nas farmácias comunitárias.

Neste contexto, em que se especula sobre as margens de comercialização das farmácias,
assiste-se através dos media a notícias sobre atrasos nos pagamentos a fornecedores que
estão a conduzir a uma rutura de stocks e à dependência de financiamento recorrente
(ANEXO 1).

O sector emprega aproximadamente 21.500 pessoas o que representa gastos anuais na
ordem dos 537 milhões de euros, um peso relativo crescente (mais 2,96%) face à redução do
volume anual de negócios. Neste âmbito, o ano de 2011 ficou essencialmente marcado por
alterações ao regime de comparticipação de medicamentos que motivaram consecutivas
reduções nos preços, sendo que se prevê que o ano de 2012 inicie com uma alteração
profunda sobre o modelo de remuneração do medicamento, que irá reduzir significativamente
a margem bruta de venda das farmácias.

Em matéria das margens máximas de comercialização para os medicamentos, se recuarmos
cinco anos, podemos constatar diversas alterações nas disposições legais. Senão vejamos:
– de 2007 até ao 1.º semestre de 2010, as margens máximas eram de 18,25% sobre o preço
de venda ao público (PVP) deduzido do IVA, para os medicamentos comparticipados e, de
20% para os medicamentos sujeitos a receita médica não comparticipados;
– a partir do 2.º semestre de 2010 até ao final do ano de 2011, a margem de comercialização
passou a ser de 20% para ambos os medicamentos, comparticipados ou sujeitos a receita
médica não comparticipados.

Fig. 1 – alterações de margem nos MSRM ocorridas entre 2005 e 2011

A legislação que entrará em vigor a partir de janeiro de 2012, apresentará as margens
máximas de comercialização numa base regressiva e de acordo com escalões PVA (Preço
de Venda ao Armazenista). Segundo algumas previsões esta alteração poderá implicar um
decréscimo da margem bruta das farmácias de cerca de 3,4%, uma vez que a sua aplicação
incide diretamente na transação dos medicamentos comparticipados, os quais correspondem
a aproximadamente 80% do volume de negócios das farmácias.
De acordo com o Estudo Económico e Financeiro da Farmácia Portuguesa4, em 2010 as
farmácias integradas no escalão com menor volume de negócios (Escalão A: menos de 500
mil euros anuais) já apresentavam resultado líquido negativo, ao qual correspondia uma
rendibilidade líquida das vendas de -17,69%.

Em 2011, em termos médios, também as farmácias integradas no segundo escalão com
menor volume de negócios (Escalão B: menos de 1 milhão de euros anuais) passaram a
apresentar resultado líquido negativo, com um agravamento da rendibilidade líquida das
vendas do escalão A para -23,38% e do escalão B para -1,45%. Os restantes escalões de
farmácias apresentam uma rendibilidade líquida das vendas que medeiam entre 0,94% e
2,88%.

Em 2012, em termos médios, prevê-se que todos os escalões apresentem valores negativos
de rendibilidade líquida das vendas, que variam entre -30% para o escalão A e -1% para o
escalão E (volume de negócios superior a 2 milhões de euros anuais); estima-se um resultado
líquido negativo médio de 39.000 euros.

Ao nível dos gastos de financiamento é expectável, numa perspetiva conservadora, que não
haja qualquer acréscimo do valor de financiamento das farmácias. No entanto, é esperado um
agravamento das condições de financiamento, nomeadamente ao nível dos valores de spread
e de taxas de juro.

O número de farmácias nos escalões com resultado líquido negativo era de 191 em 2010 e
para 2011 a estimativa atinge o número de 1.210.

Em suma, é esperado que os principais indicadores económicos e financeiros do sector se
degradem significativamente nos próximos meses.

Com isto, mantendo-se os pressupostos assumidos estima-se o encerramento de um número
significativo de farmácias. Este facto, por si só, alterará a estrutura de resultados e a
rentabilidade das farmácias que sobreviverem, uma vez que, sendo o medicamento um bem
de primeira necessidade, continuará a ser adquirido pelos doentes. Esta redução do número
de farmácias poderá significar a sobrevivência de algumas, mas implicará necessariamente
uma redução da cobertura farmacêutica. No entanto, as desigualdades no acesso ao
medicamento que esta situação poderá originar não são alvo de análise deste estudo.

A Alliance Healthcare

A história do sector farmacêutico grossista

O sector Grossista em Portugal desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da
Farmácia Portuguesa, contribuindo para que o acesso ao medicamento, enquanto “bem
público”, fosse equitativo de norte a sul do país.

No início do séc. XX este sector era constituído por estruturas compostas pelas próprias
farmácias, as mais desenvolvidas, que vendiam por grosso a outras mais pequenas quer de
forma direta quer através de estabelecimentos anexos especificamente criados para esse
efeito. São exemplos disto as farmácias Azevedo, Barral ou a Estácio em Lisboa.

Fig. 2 – Representação gráfica do circuito do medicamento

A distribuição grossista farmacêutica assume, na fileira do medicamento, a função e o
compromisso de colocar o produto farmacêutico acessível ao utente no local mais próximo e
no mais curto espaço de tempo, ou seja, em todas as farmácias do território nacional.

Em 2011 existiam cerca de 280 empresas grossistas, detentoras de 315 armazéns licenciados
para a actividade grossista de produtos farmacêuticos. No entanto, só 6 destas empresas
detém mais de 85% de quota de mercado (ANEXO 2).

A origem

A empresa Alliance Healthcare S.A., teve origem na Alliance Unichem Plc. que por sua vez
resultou da fusão entre duas empresas armazenistas de medicamentos, a UniChem, uma
pequena cooperativa com cerca de 100 clientes fundada em Londres em 1938 e a Alliance
Santé que vem da italiana Alleanza Salute, fundada em 1977 por Stefano Pessina5.

Esta fusão ocorreu no final de 1997, período após o qual se dá a expansão Europeia da
empresa através de um amplo e complexo programa de aquisições de empresas.

Em Portugal, na altura da fusão, quer a empresa UniChem quer a empresa Alliance Santé já
operavam através dos pequenos armazenistas que cada uma tinha adquirido. A Alliance
Healthcare, S.A., acaba por resultar de um complexo processo de aquisições, fusões e
integrações6 de cerca de 15 armazenistas nacionais, nomeadamente, Eulália Baeta Pereira,
Sociedade Indústrial Farmacêutica, Drogaria Granado & Irmão, Manso Preto, Martins
Machado e Bilelo, Taveiro, Portifarma, Ebofarma, Empresa do Sul, Tagifar II, Orquil,
Magalhães e Serra, Ramalho Lda., Fernandes Lda. e o Grupo SIF, o primeiro grupo adquirido
pela UniChem

Em junho de 2005, a então Alliance UniChem Plc. detentora do capital da Alliance Healthcare,
S.A., estabeleceu uma parceria estratégica com a Associação Nacional das Farmácias que
adquiriu 49% da Alliance UniChem e a José de Mello Participações II SGPS, S.A. adquiriu 2%
da mesma empresa.

Alliance Healthcare Portugal S.A.
Alliance Boots Group Ltd.
Farminveste IPG
José de Mello Participações II
(49%)
(49%)
SGPS (2%)
Fig. 3 – Estrutura acionista da Alliance Healthcare Portugal S.A.

Em 31 de julho de 2006 foi constituída a empresa Alliance Boots, resultado da fusão da
empresa pan-europeia Alliance UniChem, Plc. e da empresa inglesa Boots Group, Plc.

A Alliance Boots é um grupo privado com cerca de 115.000 colaboradores que serve mais de
150.000 farmácias, hospitais e centros de saúde através de 370 armazéns em 21 países
(como por exemplo: República Checa, França, Itália, Holanda, Noruega, Rússia, Espanha,
Reino Unido, etc, e através da criação de joint ventures em Portugal, no Egipto, Alemanha,
Roménia, Suíça, Turquia, China).

A Farminveste é a holding que integra as participações da Associação Nacional das
Farmácias na área empresarial. A ANF foi fundada em outubro de 1975, a partir da estrutura
do Grémio Nacional das Farmácias. Representa 97% das farmácias portuguesas e tem por
missão a defesa dos interesses morais, profissionais e económicos dos proprietários de
farmácia em Portugal.

A José de Mello Participações II, SGPS, é uma holding do Grupo José de Mello, um dos
maiores grupos empresariais portugueses. Com uma intervenção diversificada na economia,
o posicionamento competitivo do Grupo José de Mello assenta em plataformas de negócios
participadas pela José de Mello, SGPS, em várias áreas empresariais, desde as
infraestruturas, à energia, hotelaria, vinicultura, passando também pela saúde.

Em 2007, foi constituído o Grupo Alliance Healthcare, fruto da estratégia de expansão da
Alliance Healthcare, S.A., procurando novos mercados, em áreas relacionadas com a sua
atividade e para as quais acreditava possuir competências geradoras de vantagens
competitivas.

Em 14 de dezembro de 2007 foi adquirida a Alloga Portugal, Lda., sociedade que se dedica à
prestação de serviços logísticos à indústria farmacêutica, atuando num mercado distinto, mas
complementar ao da Alliance Healthcare – o mercado pré-grossista.

Em 21 de dezembro de 2007 foi constituída a Almus, Lda., sociedade que passou a
desenvolver, a partir de 2008, os negócios de comercialização de medicamentos genéricos
em Portugal sob a marca Almus.

Em 24 de setembro de 2009, a Alliance Healthcare S.A. adquiriu 51% da Proconfar - Produtos
de Consumo e Farmacêuticos S.A., o principal distribuidor a operar nos Açores (ANEXO 3).
A Alliance Healthcare em 20117

O ano de 2011 ficou marcado pelo agravamento da crise da dívida soberana na Zona Euro e
pelo abrandamento do crescimento da economia mundial. Este agravamento da crise
contribuía agora para a perda de acesso do Sector Público português a financiamento. Neste
ano, em abril, Portugal acabou por formalizar um pedido de assistência financeira à União
Europeia, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Esta crise global, com início em 2009, acabava por se manifestar também no sector
farmacêutico, que atravessava um dos seus piores períodos.

Fig. 4 – Crescimentos do mercado farmacêutico em valor – MAT2010

A Distribuição Farmacêutica não era uma exceção e a Alliance Healthcare lidava com a
urgente necessidade de melhorar a sustentabilidade do seu modelo de negócio.

Este sector assenta em diferentes pilares:
– um de componente logística, mas também técnica, relativa às boas práticas de distribuição
dos medicamentos, desde o controle das condições de temperatura e humidade do
transporte, à gestão de medicamentos e substâncias controladas - estupefacientes;
– e outro de componente financeira; os Distribuidores são os principais credores das
farmácias no seu dia a dia, sendo possível encontrar farmácias com PMP superiores a 90
dias.

Tabela 1 – Demonstração de Resultados resumida da Alliance Healthcare em 2010

O relatório de contas da Alliance Healthcare de 2011 tem escrito um parágrafo onde é possível
encontrar o seguinte texto: “Subsistiu ao longo do exercício uma forte competitividade no
mercado de distribuição grossista de medicamentos, caracterizada pela prática de condições
de desconto agressivas, atingindo níveis críticos e insustentáveis.”, e “…por via do maior valor
das imparidades de clientes que atingiram os €7,7 milhões…”

Por isso as preocupações de Nuno Vasco Lopes já vinham de trás e esta alteração legislativa
só reforçava a sua preocupação. É que uma redução das margens dos medicamentos não
vinha nada a calhar, especialmente numa altura em que já se tinha assumido a urgência de
aumentar as vendas e a rentabilidade das mesmas (ANEXO 4).

Nuno Vasco Lopes era um jovem farmacêutico que tinha iniciado a sua carreira em 1999 como
Secretário Geral da Ordem dos Farmacêuticos. Com uma grande experiência no sector, que
vem desde os tempos da Associação de Estudantes de Farmácia da Faculdade em Lisboa,
desde cedo demonstrou um grande espírito empreendedor que o impeliu a se aventurar na
aquisição da sua própria Farmácia, na Venda Nova, Amadora, no ano de 2003.

Um ano depois de ter assumido a Direção Técnica da Farmácia Nova da Venda Nova, NVL
foi convidado pelo então líder histórico da Associação Nacional das Farmácias, João

Cordeiro8, para assumir uma posição de vogal na Direção Nacional desta prestigiada
Associação, que foi e continua a ser uma das mais reconhecidas instituições do sector em
todo o Mundo.

Em 2005, a Associação Nacional das Farmácias decidiu adquirir uma participação de 49% da
empresa Alliance Healthcare em Portugal. Nesta altura João Cordeiro sentiu a necessidade
de ter alguém da sua confiança na gestão diária da empresa, pelo que indicou NVL para
assumir a Direção de Marketing e Vendas. Esta sugestão foi bem acolhida pela estrutura
acionista, nomeadamente Ornella Barra, a representante dos 49% do capital da Alliance
Boots.

O CEO, Fernando Melo, tinha acabado de chegar à empresa no início do mês de junho de
2011, para substituir o até então líder Joaquim Simões, que fora recrutado pela Alliance Boots
para assumir o cargo de Operations Director para a Europa (ANEXO 5 – organograma). O
Engenheiro Mecânico de 50 anos, tinha feito carreira no setor logístico, começando pela TNT
onde esteve 13 anos, até mais recentemente ter assumido o cargo de CEO da Groundforce,
o reconhecido operador logístico dos aeroportos ANA Portugal.

Pela recém tomada de posse do cargo, era de NVL que todos contavam que saísse uma
solução para este problema.

Dario Bastos Martins, o então responsável da equipa comercial, ia fazendo jogo de cintura
entre o aumento das vendas, o acesso a crédito e o cumprimento dos prazos de pagamento
pelas farmácias suas clientes. Quando recebeu a notícia do NVL não soube o que pensar.
Hugo Maia era o Business Development Manager que tinha como objetivo procurar novos
projetos como fonte de diversificação e de rentabilidade adicionais. Ambos faziam parte da
equipa de Marketing e Vendas e nos dias seguintes acompanharam NVL na procura de um
“coelho branco”.

Modelo de Negócio e de Construção das Margens dos Medicamentos

O sector da farmácia e do medicamento é um sector privado altamente regulado pelo Estado,
o seu principal financiador.

O modelo base de funcionamento compreende a venda a crédito aos cidadãos, dos
medicamentos (MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica) que as farmácias
adquirem aos laboratórios por intermédio dos grossistas.

O Estado, que depois reembolsa as farmácias do valor antecipado, estabelece as margens
de comercialização do medicamento para cada um dos intervenientes (indústria produtora,
distribuidores grossistas e farmácias), o preço de cada um dos medicamentos e as
percentagens de comparticipação a que cada cidadão tem direito.

O Ministério da Economia e do Emprego, através das instituições e associações
representativas do sector, fez chegar a proposta de diploma legal para a revisão das margens
do medicamento, a todos os associados da Groquifar - Associação de Grossistas de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, onde se incluía a Alliance Healthcare.

Nesse dia de julho, Nuno Vasco Lopes dedicou a tarde para reflectir na proposta acabada de
chegar às instalações da Alliance. Aliás, toda a Comissão Executiva da Empresa o fez
(ANEXO 6).
No final deste “dia D” as conclusões não eram muitas, mas existia já um sentimento que
poderíamos estar perante uma profunda mudança.
Os distribuidores de medicamentos constituem aquilo a que se pode chamar uma OSS - “One
Stop Shop”. Isto permite que pequenas e médias empresas como as farmácias possam gerir
todos os dias, com relativa facilidade, um stock com cerca de 9.000 referências distintas. O
nível de serviço prestado pelos distribuidores deste sector é elevado, chegando em alguns
casos a atingir KPI’s que compreendem uma margem de erro 0,5%, com 4 entregas diárias e
mais de 50 SKU’s diferentes em cada uma.

A proposta comercial dos distribuidores às farmácias compreende 4 vetores:
1. N.º de entregas diárias (qualidade de serviço);
2. Prazo de pagamento;
3. % de “desconto associado”;
4. Relação pessoal com a empresa.

Os operadores do mercado têm as rotas de entrega otimizadas, pelo que o n.º de entregas
disponíveis para cada farmácia pouco muda de operador para operador, podendo ainda assim
este ponto constituir-se como um elemento de diferenciação, nomeadamente pelo facto de
quanto mais cedo no dia o operador entregar a “encomenda do final do dia anterior”, a uma
determinada farmácia (as farmácias gostam de iniciar o dia de trabalho com “full stock”), maior
fidelização este recolhe.

A “% de desconto”, juntamente com a relação pessoal, são os grandes elementos decisores
na hora da farmácia tomar uma opção quanto ao seu fornecedor principal (é normal as
farmácias trabalharem com mais que um distribuidor grossista, mas existe habitualmente um
que assume a posição de fornecedor principal, a quem são dedicadas mais de 50% das
compras da farmácia).
A “% de desconto” é deduzida diretamente da margem legal que cabe por lei aos distribuidores
grossistas. Como é possível ver no gráfico atrás, os distribuidores abdicam de parte da sua
margem, cujo máximo valor é de 8%, para a passarem diretamente aos seus clientes (ANEXO
7).

Proposta de Alteração da Lei

A proposta de alteração da lei sobre a margem de comercialização dos medicamentos
apresentava- se num modelo de margens regressivas, em que quanto maior o preço do
medicamento, menor a margem para a distribuição (grossistas + retalhistas). Também
apresentava uma base de incidência distinta, pois o sistema em vigor calculava margens
sobre PVP e esta nova proposta calculava margens sobre PVA (preço de venda do
medicamento ao armazenista) (ANEXO 8).

Em comparação direta com o modelo atual, e convertendo as margens para o modelo
atualmente existente, o panorama era o que se apresenta em baixo:

Tabela 2 – modelo de margens regressivas sobre o PVA dos medicamentos

Assim, consoante o PVA do medicamento se encontrasse entre 5 euros e 50 euros, a margem
total para o sector da distribuição (farmácias e grossistas) seria, respetivamente, entre 27,9%
e 18,4%.

Nuno Vasco Lopes olhava para esta proposta com alguma apreensão, mas também olhava
como uma forma de poder inverter a tendência negativa da empresa AH. Só que isso teria
que ser feito à custa do aumento da quota de mercado, ou seja, dependeria muito da
atratividade de um novo modelo comercial que Alliance Healthcare criasse para captar de
novos clientes.

Otimista por natureza, NVL acredita que a experiência do dia-a-dia é o melhor ativo na gestão.
Estar envolvido na operação e perto dos clientes, permite-nos ter uma melhor noção do
caminho estratégico a seguir. Como dizia muitas vezes, “o caminho faz-se caminhando!”. É
preciso conhecer o negócio para entender os seus fatores críticos de sucesso. Mas em
mercados maduros é difícil implementar alterações profundas, mesmo as que são impostas
por lei.
Atualmente, e para alguns clientes, a Alliance Healthcare chegava a “abdicar” de 90% da sua
margem como proposta comercial. Seguindo a proposta de lei que agora era apresentada,
poder-se-ia manter a mesma premissa, mas a margem de que a empresa abdicaria, em cada
escalão de preço, poderia ser diferente, o que tornava a transparência do modelo muito difícil
de comunicar e… de vender.
O Desafio – Que Alternativas Existem?

Em termos regulamentares, o ano de 2011 ficou marcado pelos seguintes diplomas legais:
• Decreto-Lei n.º 25/2011 de 16 de junho, que estabelece a obrigatoriedade da indicação do
PVP na rotulagem dos medicamentos;
• Decreto-Lei nº 112/2011 de 29 de novembro, que aprova o novo regime de preços dos
medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos
a receita médica comparticipados. Este diploma, que entraria em vigor no dia 1 de janeiro
de 2012, prevê ainda um novo regime de cálculo das margens de comercialização para os
distribuidores por grosso de medicamentos e para as farmácias, estabelecendo também
um prazo de escoamento único de 90 dias para os medicamentos que, à data da sua
entrada em vigor, já se encontrassem nas instalações dos distribuidores e farmácias.

Num final de tarde de agosto, Nuno Vasco Lopes (NVL) convidou Dario Bastos Martins e Hugo
Maia, da sua equipa de Marketing e Vendas, para beber uma cerveja no restaurante Terminus,
o único existente por baixo dos escritórios da multinacional, na Matinha.

“E se em vez de dar desconto às farmácias para trabalharem connosco, lhes passássemos
toda a nossa margem?”, perguntou NVL dando seguidamente um golo na sua imperial.
“Como?”, responderam em coro Dario e Hugo. “O que queres dizer com isso?”, continuaram
eles.
“Sim, isso mesmo que vos perguntei. O que é que vocês dizem de invertermos o paradigma?
Em vez de darmos um desconto às farmácias, damos toda a nossa margem e cobramos um
fee logístico de serviço, quer em função da dedicação da farmácia à AH, quer em função do
prazo de pagamento”, continuou NVL.
“É boa ideia, mas temos que reformular toda a nossa comunicação e analisar a rentabilidade
deste novo modelo, porque em vez de falarmos em descontos de 28% falamos em fees de
2%!”, afirmava ponderadamente Dario.
“Eu acho uma ideia espetacular”, referia entusiasticamente Hugo Maia. “Mas muito
arriscada…”, acrescentava.

NVL partilhava assim pela primeira vez a ideia que lhe tinha surgido durante as férias no
Algarve, numa das noites quentes no jardim de sua casa, enquanto olhava as estrelas e dava
um golo num copo de água gelada.

Agora queria transformar este racional em n.ºs. Para isso apressou-se rapidamente a telefonar
para o Bernardino Tavares, Finance Control Manager na Alliance Healthcare e pediu-lhe que
pegasse nos valores, fechados, de 2010, e substituísse o racional de descontos que a
empresa atribuiu (num cenário real), por esta proposta de “fees”.

Com isso conseguiria avaliar qual a diferença de rentabilidade teórica, positiva ou negativa,
em que a empresa poderia incorrer.

No seguimento deste trabalho e antes do final do mês de agosto, programou apresentar a
ideia ao Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Cordeiro. Este passo era muito
importante pois para mudar todo o racional sobre o qual esta indústria trabalhava à vários
anos, precisava de ter o sponsorship do n.º 1 do CA que era também a figura mais relevante
do sector farmacêutico português dos últimos 35 anos.

Setembro de 2011 - Reunião do Board

Além de Dario Bastos Martins e de Hugo Maia, NVL recorreu à ajuda de Bernardino Tavares
da Direcção Financeira, para perceber como teria que ajustar os “descontos” para aumentar
a rentabilidade da empresa. Esta eram as únicas pessoas que sabiam o que ia ser apresentado
na reunião.

Assim, nas vésperas da reunião do Board, NVL tinha duas propostas em cima da mesa.

Uma mais conservadora, mas em linha com a prática de mercado e que possivelmente iria
permitir à empresa continuar o seu trabalho em linha com o evoluir do sector.

E outra mais disruptiva. Uma ideia que poderia mudar o jogo. No entanto, esta opção era
muito complexa e teria sempre quer um problema de comparabilidade de condições, quer
uma desconfiança muito grande por parte dos clientes, que neste sector, ainda são muito
tradicionais.

Qual das duas propostas deveria Nuno Vasco Lopes apresentar?

Notas:
1

Ordem dos Farmacêuticos – www.ordemfarmaceuticos.pt

2

Pordata, dados 2011 - https://www.pordata.pt/Portugal/Farm%C3%A1cias+n%C3%BAmero-153

3

Portugal é o primeiro país da Europa onde é permitido aos Farmacêuticos a administração de vacinas e
medicamentos injetáveis. Esta é uma valência que obriga à realização de uma formação específica que dá
acesso a uma certificação emitida pela Ordem dos Farmacêuticos. Estão excluídas desta valência a
administração de vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação.

4

Antão, Avelino Azevedo (Universidade de Aveiro), Grenha, Carlos Manuel (Oliveira, Reis & Associados),
Avaliação Económica e Financeira do Sector das Farmácias, 2012.

5

Stefano Pessina é desde 2007 o chairman da Alliance Boots. Em 1977, ele adquiriu o distribuidor farmacêutico
da sua família em Nápoles e transformou-o na Alliance Santé, um grupo grossista farmacêutico franco-italiano.
Em 1997, fundiu-se com a Alliance UniChem e juntou-se ao seu Conselho de Administração. De 2001 a 2004
desempenhou funções de CEO do grupo. Ele serviu como vice-presidente e depois como presidente.

6

Durão, Ana L. S, O Sector da Distribuição Farmacêutica em Portugal, Estrutura e Estratégias - Tese de
doutoramento em Economia na Universidade do Minho, 2011.

7

Alliance Healthcare. Relatório de Contas 2011 - www.alliance-healthcare.pt/

8

João Cordeiro é um Farmacêutico e empresário português. Foi um dos fundadores, em 1974, da Associação
Nacional das Farmácias, da qual é presidente desde 1981. Exerce funções de administração no universo
empresarial desta associação, nomeadamente como Presidente do Conselho de Administração da Alliance
Healthcare.
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