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RESUMO  

 

A questão de pesquisa que guiou essa dissertação foi como a gestão dos stakeholders 

contribui na implementação de inovações em serviços? Assim o objetivo geral da dissertação 

foi compreender como o posicionamento e o relacionamento dos stakeholders direcionam as 

estratégias de implementação de inovações em serviços. Para tanto, foi analisada, como objeto 

de pesquisa, a implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico brasileiro. Foi 

realizada uma pesquisa qualitativa exploratória descritiva com método estudo de caso único 

com análise intracaso da Rede de Farmácias Pague Menos, com entrevistas de campo 

estruturadas e Focus Group. Em seguida, foi categorizada para análise em Stakeholders: 

Estratégia de Posicionamento e Abordagem de Relacionamento para realização da coleta de 

dados. Na 1ª. etapa da coleta de dados foram realizadas entrevistas de campo com stakeholders 

dirigentes de alto nível hierárquico, CEO, CIO e gestores especialistas atuantes no mercado 

farmacêutico e da Saúde. Na 2ª. etapa foi realizado um Focus Group com consumidores que 

frequentam farmácias e drogarias, mas desconhecem o que são serviços farmacêuticos 

diferenciados. A participação no Evento Abrafarma Future Trends 2016 proporcionou a 

realização de entrevistas observacionais de entidade e Governo (Anvisa). O período da coleta 

de dados aconteceu entre os meses de agosto e novembro de 2016. Como contribuição 

acadêmica o que se buscou nesse estudo foi trazer a Teoria dos Stakeholders aplicada à 

inovação, inovação em serviços e inovação de modelo de negócio para responder como o 

stakeholder se comporta perante a implementação de inovação em serviços no varejo 

farmacêutico brasileiro, o qual foi baseado na matriz estratégica de posicionamento (Freeman, 

1984) e matriz estratégica de abordagem de relacionamento (Frooman, 1999, 2002) que 

identificou os interesses, o potencial de poder e potencial de ameaças exercidas pelos 

stakeholders. O estudo conseguiu demonstrar a estratégia adotada pelos stakeholders e a rede 

varejista, se é suportada, parcialmente suportada ou não suportada. Como contribuição 

gerencial buscou-se responder as questões que Carrol e Buchholtz (2000) estabelecem para uma 

organização se orientar no desenvolvimento de ações com os stakeholders.  

 

Palavras-chave: Inovação Global em Serviços; Estratégia de Posicionamento perante os 

Stakeholders; Abordagem de Relacionamento perante os Stakeholders; Varejo Farmacêutico.



 

 

ABSTRACT 

 

The research question that guided this dissertation was how does the management of 

stakeholders contribute to the implementation of innovations in services? Thus, the general 

objective of the dissertation was to understand how the positioning and the relationship of the 

stakeholders guide the strategies of implementation of innovations in services. In order to do 

so, it was analyzed, as research object, the implementation of innovation in services in the 

Brazilian pharmaceutical retail. A descriptive exploratory qualitative research was conducted 

with a single case study method with intracausal analysis of the Pague Menos Pharmacies 

Network, with structured field interviews and the Focus Group. Next, it was categorized for 

Stakeholder analysis: Strategy of Positioning and Relationship Approach to carry out the data 

collection. In the first. In the data collection stage, field interviews were conducted with high-

level hierarchical stakeholders, CEOs, CIOs and specialized managers in the pharmaceutical 

and health market. A Focus Group was held with consumers who attend pharmacies and 

drugstores, but are unaware of what differentiated pharmaceutical services are. Participation in 

the Abrafarma Future Trends 2016 Event provided observational interviews with entity and 

government (Anvisa). The data collection period occurred between August and November 

2016. As an academic contribution, what was sought in this study was to bring the Stakeholders 

Theory applied to innovation, service innovation and business model innovation to respond as 

the stakeholder (Freeman, 1984) and strategic relationship matrix (Frooman, 1999, 2002) that 

identified the interests, the potential of Power and threat potential of stakeholders. The study 

was able to demonstrate the strategy adopted by stakeholders the retail network, whether it is 

supported, partially supported or unsupported. As a managerial contribution, we sought to 

answer the questions Carrol and Buchholtz (2000) establish for an organization to orient itself 

in the development of actions with stakeholders. 

 

Keywords: Global Innovation in Services; Positioning Strategy before Stakeholders; 

Relationship Approach to Stakeholders; Pharmaceutical Retail.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar da crise econômica que se iniciou no Brasil em 2014 o varejo farmacêutico 

continua evoluindo, mantendo um crescimento de dois dígitos alcançados nas últimas duas 

décadas, de acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias (ABRAFARMA, 

2015). Acresce a essa constatação, o fato de que ocorreram duas significativas mudanças 

institucionais no campo legal brasileiro. Em 26 de agosto de 2014, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) analisou todas as leis constitucionais estaduais complementares à Lei no. 5991, de 1973, 

e sancionou a Lei no. 13.021/14 (Portal da Legislação Governo Federal, 2016) que implica na 

ampliação e comercialização de produtos de conveniência e desenvolvimento de prestação de 

serviços dos profissionais de farmácia no varejo farmacêutico.  A partir dessa lei, o 

farmacêutico passou a ter um papel importante no processo, pois ele poderá ser transformado 

num agente de saúde.  

Esse avanço vem valorizar o profissional da categoria, bem como proporcionar ao 

consumidor final uma prestação de serviço com mais qualidade, visto que as redes de farmácias 

e drogarias associadas à Abrafarma são responsáveis por dois milhões de atendimentos aos 

consumidores por dia (ABRAFARMA, 2014, 2015). Essa conquista está movimentando o 

varejo farmacêutico a criar um novo modelo de lojas e processos para transformar a loja da 

farmácia brasileira em uma drusgtore1, modelo já adotado por países desenvolvidos, a exemplo 

dos Estados Unidos, que possui de forma eficiente o funcionamento de consultórios médicos e 

a aplicação de imunizações nas farmácias (BARRETO, 2014).   

O conceito “one stop shop”, adotado pelas drugstores norte-americanas CVS, 

Walgreens e Duane Read, oferece soluções e praticidade ao consumidor para encontrar o que 

deseja em um único lugar. Ao disponibilizar um portfólio de produtos que vão desde alimentos 

até serviços agregadores de saúde, faz com que essas organizações obtenham redução de custos 

por meio da concentração de serviços e produtos oferecidos, gerando uma fonte de receita para 

os seus negócios. Assim, a comodidade, a conveniência e a economia de tempo oferecida ao 

cliente permite uma diversificação de espaços e até a instalação de pequenas lojas com serviços 

complementares, tais como lavanderias, fast food, postos de gasolina, floricultura e outros. 

                                                 

1 Drugstore é estabelecimento que, mediante autosserviço ou não, comercializa diversas mercadorias, 

com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e 

apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive aos domingos e 

feriados. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29/6/95, ANVISA).  
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Entretanto, o varejo farmacêutico brasileiro, por possuir uma legislação mais controlada 

pela ANVISA, não permite a comercialização de produtos que não sejam medicamentos e 

produtos de higiene e beleza. Isso contribui para um tamanho de loja pequeno ou médio (entre 

90m² a 120m²) frente às grandes drugstores norte-americanas que atuam desde lojas médias à 

flagship com a finalidade de atender seu cliente com um mix de produtos adequado e bem 

diversificado. Outro fato relevante para as farmácias e drogarias no Brasil é o posicionamento 

e layout de loja mais tradicional, cujo atendimento de medicamentos ocorre atrás do balcão e, 

no autosserviço, para os produtos isentos de prescrição e de higiene e beleza.  

Para que esse modelo inovador de serviços se torne realidade nas lojas brasileiras a 

Abrafarma criou o projeto “Assistência Farmacêutica Avançada”, no qual situará as farmácias 

como estabelecimentos capazes de acompanhar o tratamento e ajudar a prevenir doenças 

crônicas. A proposta é que esses serviços sejam oferecidos em um espaço dentro das farmácias, 

conhecido como Care Center, a exemplo do que ocorre na Austrália, Canadá, Espanha, Estados 

Unidos, França, Inglaterra e muitos outros países. A estratégia da Abrafarma é que esse espaço 

seja incorporado aos pontos de venda das redes associadas, dedicando-o exclusivamente para 

serviços de assistência farmacêutica (ABRAFARMA, 2015-2016). 

 

Para tal, o foco das redes associadas à Abrafarma será nas seguintes áreas: 

 

 Identificar riscos com o uso de Testes Laboratoriais Rápidos (TLR) e alertar o usuário 

(consumidor/paciente) a buscar atendimento médico; 

 Atuar na prevenção por meio da imunização de crianças e adultos; 

 Aumentar a adesão ao tratamento por meio do monitoramento e aconselhamento.  

 

Assim, foram criados serviços que atendem de forma ampla as necessidades de saúde 

dos pacientes e consumidores: O Teste Rápido Laboratorial – TRL o farmacêutico poderá medir 

e acompanhar a Hipertensão, Diabetes, Colesterol e outras patologias por meio de exames de 

sangue adotando o conceito de saúde em dia; revisão de medicação, atividade que o 

farmacêutico está habilitado a fazer independentemente do médico prescritor; imunização com 

aplicação de vacinas e apoio às campanhas públicas do Governo;  programa de assistência 

farmacêutica para promover o autocuidado, a perda de peso e a redução ou eliminação do 

tabagismo (ABRAFARMA, 2015-2016). 

Dentro desse enfoque, a Abrafarma, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE Inteligência), realizou entre maio e junho de 2015 uma pesquisa 
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qualitativa tipo Focus Group, com 2002 entrevistados em 143 munícipios que frequentam 

farmácias e drogarias. O grupo focal foi representado por 1061 consumidores, os quais 

enxergaram o farmacêutico como um cuidador. 

Outras três questões também foram analisadas. A primeira quis identificar a intenção de 

uso dos serviços da farmácia, sobre a qual se apurou que 53% dos entrevistados tirariam dúvidas 

com o farmacêutico, 51% realizariam exames preventivos para várias doenças e 48% aceitariam 

receber um programa de tratamento e acompanhamento para parar de fumar, por ser o 

farmacêutico o profissional que pode aconselhar o consumidor final. A segunda pergunta teve 

como objetivo entender o comportamento do consumidor no uso de vários medicamentos 

concomitantes e constatou que 48% pediriam ajuda aos farmacêuticos para obter o melhor 

tratamento, 46% teriam interesse em receber materiais educativos e relatórios de 

acompanhamento e 43% teriam interesse em tomar vacinas na farmácia. Por fim, a terceira 

questão buscou entender a influência para não aderência ao tratamento e identificou que 30% 

dos entrevistados acham que o remédio é caro e só conseguem comprar em alguns meses, 26% 

tem dificuldades em retornar ao médico para acompanhar o tratamento (devido a agenda do 

médico, fila de espera e custo) e 23% afirmam que devido aos efeitos colaterais abandonam e 

interrompem o tratamento. Segundo Márcia Cavallari Nunes, CEO do IBOPE Inteligência, “o 

consumidor quer mais serviços nas farmácias” (ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2015). 

Dessa forma, a Abrafarma recomendou às 28 redes de farmácias associadas cinco 

aspectos essenciais para a competitividade futura das redes varejistas no Brasil: oferecer 

conveniência, bem-estar, proximidade com o consumidor, produto disponível e atendimento 

especializado com a finalidade de promover a saúde do consumidor/paciente que frequenta as 

suas lojas (BARRETO, 2015). Para que a entidade coloque essa filosofia em prática deu-se 

início a um projeto de capacitação para farmacêuticos, com abrangência nacional, por meio do 

Road Show Care Center que consiste em uma oficina de atualização que em 2016 esteve 

presente em seis capitais brasileiras (Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém 

e Porto Alegre). Assim, segundo Barreto,  

 

[...] estamos resgatando a importância do profissional farmacêutico no contexto da 

saúde, como um agente auxiliar no acompanhamento do paciente, como ocorre em 

muitos países. É na farmácia que vamos ganhar a guerra contra o abandono do 

tratamento[...] (BARRETO, S., 2016. Pág.15). 

 
A partir do direcionamento estratégico da entidade, a rede de Farmácias Pague Menos, 

escolhida para esse estudo de caso com 960 lojas distribuídas em todo território nacional, 

apresenta como valores a atuação de suas operações baseada “no tripé da Conveniência, 



20 

 

Inovação e Cidadania” (PORTAL PAGUE MENOS, 2017). 

Na busca pelo modelo inovador de negócio, em 2014, a Pague Menos implementou o 

projeto de “Assistência Farmacêutica Avançada”, inicialmente em 120 lojas da rede, por meio 

do atendimento Clinic Farma. Em 2015, o programa atingiu a marca de 200 lojas oferecendo 

apenas quatro dos oito serviços de saúde programados pela Abrafarma. Em 2016, a rede 

ampliou o projeto, expandindo-o para mais de 420 lojas (REVISTA EXCELÊNCIA 

ABRAFARMA, 2016). Para o fundador da rede Farmácias Pague Menos, Deusmar de Queiroz 

(2015) atribui que a função do farmacêutico regulamentada e sendo mais atuante junto ao 

consumidor final poderá ajudar a desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento 

Clinic Farma existente dentro das lojas ainda não realiza todas as atividades projetadas pela 

Abrafarma, devido à não regulamentação da Lei no. 13.021/14. As farmácias Pague Menos 

realizam acompanhamento do tratamento prescrito pelo médico, revisão da medicação, 

acompanhamento para clientes com diabetes, hipertensão, risco vascular, asma e obesidade. 

Contudo, Deusmar acredita na ampliação desses serviços, dentre eles a imunização de vacinas, 

mas para isso precisará capacitar os farmacêuticos a prestar esse serviço (ABRAFARMA 

FUTURE TRENDS, 2016).  

Fica claro que com a mudança institucional advinda da Lei no. 13.021/14 surge a 

oportunidade de implementar inovações em serviços no varejo farmacêutico. É um varejo que 

ainda não oferece toda a conveniência e serviços aos seus clientes, tal como acontece nos 

Estados Unidos com as drugstores, que apresentam diferentes ofertas de produtos, serviços e 

modelo de negócio para atender as necessidades do consumidor. Todavia, essas inovações 

requerem o atendimento de pressões estratégicas que podem ser realizadas por meio de uma 

venda mais agressiva, ao apresentar melhor os pontos de vendas ou de implementar incentivos 

dentro do canal de distribuição de para os diferentes grupos de interesses e stakeholders.    

Como afirmam Tidd, Bessant, Pavitt (1997) a inovação envolve a aceitação e a 

implementação de novas ideias, processos, produtos e serviços, além do reconhecimento por 

parte da sociedade do caráter útil que tais novidades proporcionam na sua dimensão social.  É 

nesse momento em que o fenômeno da inovação concretiza-se no âmbito das organizações 

humanas de modo que a inovação pode ser considerada como o mecanismo central de 

renovação de qualquer organização. Dessa forma, gerenciar a aceitação e a introdução de 

inovações num ambiente institucional é uma das atividades estratégicas para empresas de todos 

os tamanhos, formas e setores (BESSANT, 2003). 
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As abordagens existentes nos estudos de Freeman (1984) e Frooman (1999, 2002) que 

relacionam a estratégia de gestão dos stakeholders com a estratégia de implementação de 

inovação em serviços, a abordagem de Reynolds et al. (2006) ao trazer a inovação de modelo 

de negócio estabelecem as estratégias de negócios que podem ser adotadas pelas organizações. 

Freeman (1984) que detém o marco teórico de definir o que são stakeholders e o papel 

que os gestores possuem dentro da organização, contribuiu para estabelecer quem são os 

agentes interessados na empresa. O estudo de Freeman (1984) aponta o tipo de posicionamento 

que cada stakeholder pode adotar como estratégia: estratégia ambígua, estratégia ofensiva, 

estratégia defensiva e estratégia marginal. Cada um desses stakeholders representa uma parcela 

da sociedade que tem objetivos e interesses próprios e por essa razão passa a ser o maior desafio 

da empresa estudada Farmácias Pague Menos, isto é, conviver com os diferentes grupos de 

interesse que formam seu ecossistema, envolvendo fornecedores, clientes e parceiros para gerar 

e agregar valor ao negócio (MOORE, 1996).   

Dentro desse contexto de estudo, Frooman (1999, 2002) avalia que a natureza da 

estratégia e a postura dos stakeholders refletem na dependência do relacionamento que possuem 

perante a organização, cujo o entendimento entre as partes viabiliza a gestão frente ao poder e 

influência que exercem. Uma vez que o comportamento dos stakeholders reflete no seu nível 

de alta interdependência com a organização, o stakeholder poderá possuir maior poder sobre a 

organização e seus agentes diretos ou indiretos. Em outro quadrante, a organização pode possuir 

um poder maior sobre os stakeholders e, finalmente, os stakeholders ou a organização podem 

possuir baixa interdependência entre si, gerando decisões diferentes com resultados diferentes.   

Logo, é salutar concordar com Harrisson, Bosse & Phillips (2010, 2013) no sentido de 

que a vantagem competitiva decorre da capacidade das empresas em gerenciar adequadamente 

os stakeholders. Isso implica que a implementação da inovação depende de um relacionamento 

de parceria com os stakeholders tanto para atender às pressões perante a inovação como para 

proporcionar e facilitar o gerenciamento de oportunidades que essas inovações podem trazer 

aos stakeholders. 

Em outras palavras, o que se defende nessa dissertação é que a inovação em serviços 

depende não somente do gerenciamento operacional da rede varejista, mas do gerenciamento 

da sua relação com seus stakeholders e o modelo de negócio que a organização terá para 

capturar valor frente a um negócio tão dinâmico e em constante mudança. 
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Portanto, a questão-problema que delineia essa dissertação é descrita a seguir. 

 

Como a gestão dos stakeholders contribui na implementação de inovações em serviços?  

 

Essa pergunta de pesquisa se desdobra no seguinte objetivo geral da dissertação: 

 

Compreender como o posicionamento e o relacionamento dos stakeholders direcionam 

as estratégias de implementação de inovações em serviços. Para tanto, vamos analisar como 

objeto de pesquisa a implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

O objetivo geral é composto pelos seguintes objetivos específicos: 

 

 1a. Compreender o posicionamento dos stakeholders Governo, entidade, indústria 

farmacêutica, médico/ área diagnóstica, planos de saúde, farmacêutico, empresas de 

tecnologia, consumidor e varejista concorrente, baseando-se no potencial de ameaça e 

cooperação que cada um têm na implementação de inovação em serviços no varejo 

farmacêutico;  

 1b.  Determinar a estratégia do varejista perante o posicionamento dos stakeholders.   

 2a. Compreender a dependência do relacionamento dos stakeholders Governo, entidade, 

indústria farmacêutica, médico/ área diagnóstica, planos de saúde, farmacêutico, empresas 

de tecnologia, consumidor e varejista concorrente, baseando-se no poder e influência que 

exercem na implementação em serviços no varejo farmacêutico; 

 2b. Determinar a estratégia do varejista de acordo com a dependência de relacionamento do 

stakeholder. 

 

Para tanto, como metodologia de pesquisa, será adotada a abordagem qualitativa por 

meio do método estudo de caso único intracaso na rede de farmácias Pague Menos, que possui 

a maior capilaridade de atuação em todo território brasileiro e é uma das redes varejistas 

associadas à Abrafarma que implementou no seu modelo de negócio novos serviços 

farmacêuticos em suas lojas por meio do Clinic Farma. 
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1.1 Justificativa do tema 

 

A relevância do estudo está baseada em pelo menos duas justificativas:  

(i) Maior aprofundamento conceitual a respeito da inovação, inovação em serviços e 

stakeholders, tendo por objetivo melhor compreensão acerca dos debates sobre “a gestão dos 

stakeholders e estratégia de relacionamento para construção de um modelo de negócio para 

implementar inovação em serviços.   

A Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2005a) atribui 

que o crescimento da produtividade e do emprego são altamente dependentes do sucesso das 

empresas de serviços, que são importantes agentes do crescimento econômico recente de muitas 

economias dos países dessa organização. Dessa forma, a razão de ser de uma empresa deve ser 

entendida e tratada como uma entidade com identidade própria, independentemente de seus 

proprietários, abrangendo desde os fatores de produção à geração de bens ou serviços para 

atender às necessidades dos consumidores, de forma direta ou indireta (SOUZA, A., 

ALMEIDA, R., 2006).  Ao longo da sua existência as empresas implementam programas para 

o desenvolvimento econômico que envolvem outros agentes, que podem não ter uma relação 

clara com a criação de valor, mas terão poder para influenciar sobre as decisões tomadas pela 

empresa.   

Para entender o contexto sobre o desenvolvimento de novos produtos (DNP), Driessen 

e Hillebrand (2013) afirmam que pouco se sabe sobre como os stakeholders tratam essa questão 

e propõem que a capacidade de integração das partes interessadas é o resultado de um processo 

de aprendizagem que leva a uma vantagem competitiva e identificação organizacional.  

Christensen et al. (2009) ao rever estudos com olhar de inovação e a gestão na saúde, 

afirmam que a prática do médico de atenção primária atualmente é o acompanhamento de 

pacientes crônicos. Dentro da categoria doença crônica, há diferentes tarefas a serem feitas por 

diferentes modelos de gestão de assistência à saúde. O atual modelo da prática médica está 

estruturado no ganho com a doença, visto que não foi projetado para supervisionar a adesão à 

terapia que previne complicações no longo prazo. Por isso, os autores defendem a disrupção do 

tratamento de pacientes crônicos por meio de clínicas de pronto-atendimento como 

MinuteClinic, a qual iniciou suas operações dentro de uma rede varejista e posteriormente foi 

adquirida pela CVS-Caremark em 2007, atendimento exclusivamente feito por paramédicos e 

estabelecera processos cujo objetivo era garantir aos pacientes atendimento em 15 minutos sem 

hora marcada.   
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Mary Kate Scott, especialista no setor de clínicas de pronto-atendimento, da Scott & 

Company Inc., dividiu com Christensen et al. (2009) uma pesquisa na qual ela estima que, com 

as tecnologias capacitadoras corretas, de 60 a 100 doenças poderiam ser tratadas em clínicas de 

pronto-atendimento como a MinuteClinic, que atua nos domínios da Medicina de precisão, 

cujos diagnósticos são precisos e suas terapias previsivelmente eficazes. Christensen et al., 

(2009, apud Mehrotra et al., 2008) apresentaram estudos em que as clínicas de pronto-

atendimento estão mais próximas de um “novo mercado” do que de uma ruptura de “segmento 

inferior”, pois competem predominantemente com o não-consumo. Por exemplo, mais de 60% 

das pessoas do mercado norte-americano recebem atendimento nessas clínicas de pronto-

atendimento por não terem nenhum acesso ao médico de atendimento primário. Realidade 

semelhante ao que acontece com o acesso dos brasileiros à saúde.  

Christensen et al. (2009) atribuem que no mínimo três tipos de inovações ajudarão os 

médicos de atenção primária em sua mudança de posicionamento. O primeiro tipo de inovação 

será descentralizar o uso de equipamentos de análise e imagem. O segundo tipo está no 

surgimento de ferramentas de decisão on-line (chamadas de expert systems software) que 

refinam do maciço volume de informações publicadas algoritmos que orientem o diagnóstico 

do médico e o terceiro tipo de inovação é a telemedicina que é toda prática médica realizada à 

distância, independentemente do instrumento utilizado para essa relação médico-paciente 

(PORTAL TELEMEDICINA, 2017). Assim os médicos e especialistas terão que conferir à sua 

prática a capacidade de diagnosticar e tratar um número cada vez maior de enfermidades 

utilizando inovações tecnológicas. 

Christensen et al. (2009) mencionam que a validade da teoria que fundamenta as 

recomendações de inovações e no modelo de gestão à saúde baseia-se na definição das 

categorias de doenças e na adesão ao tratamento de pacientes com doenças crônicas.  

Todo setor da economia passa por diversas mudanças que envolvem estratégia, 

processos e pessoas, e o setor farmacêutico brasileiro busca inovar em serviços farmacêuticos  

diferenciados para acompanhar o crescimento do mercado em virtude do envelhecimento da 

população brasileira. Segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), com a diminuição das taxas de natalidade, a população vai envelhecendo 

aos poucos e, por volta do ano de 2050, haverá, no Brasil, 73 idosos para cada 100 crianças. O 

estudo divulgou ainda que no ano de 2050 a população brasileira será de aproximadamente 215 

milhões de habitantes (FREITAS, 2017).  
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Por parte dos legisladores e das agências governamentais, entidades, associações ou 

grupos de interesse a aprovação de uma inovação em serviços pode impactar significativamente 

no desenvolvimento e na aceitação de novos produtos, uma vez que podem influenciar ou serem 

influenciados pela opinião pública contra ou favor de uma empresa, seus produtos ou serviços.  

Queiroz (2016) atribui que o setor farmacêutico no Brasil identificou a oportunidade de 

evoluir ao apostar na diversificação de serviços e no entendimento do que o consumidor precisa. 

Assim, a introdução de novos serviços no mercado poderá gerar uma mudança no produto final 

que a organização oferece ao mercado, afirmam Sundbo et al. (2003).  

Dessa forma, espera-se contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento teórico e 

prático do tema de estudo. 

 

1.2 Estrutura do estudo 

 

Este trabalho será estruturado em cinco capítulos: 1. Introdução (questão problema, 

objetivos, justificativa e estrutura); 2. Fundamentação teórica sobre inovação, inovação em 

serviços, inovação de modelo de negócios e teoria dos stakeholders e os diferentes interesses 

existentes entre as partes e a importância do relacionamento com os stakeholders; 3. Aspectos 

metodológicos – pesquisa empírica, método do estudo de caso exploratório e descritivo e tipos 

de pesquisa: bibliográfica, documental, de campo qualitativa e Focus Group; 4. Estudo de caso 

e o principal aspecto que envolve a empresa entrevistada, coleta e análise dos dados, e discussão 

dos resultados; 5. Considerações finais, conclusão, comentários sobre as limitações do estudo 

e recomendações de pesquisas futuras. A estrutura deste estudo está representada na Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura do estudo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Piccioli (2013) e Rocha (2007). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O enquadramento teórico deste estudo está apoiado pelos conceitos das teorias da 

inovação, da inovação de serviços, da inovação de modelo de negócios e dos stakeholders 

visando analisar a gestão dos stakeholders na implementação de inovações em serviços no 

varejo farmacêutico brasileiro. No item 2.1 serão apresentados os conceitos da Inovação, desde 

os estudos de Schumpeter (1934) aos estudos de autores sobre como a inovação leva a um 

processo criativo de atividades e suas interações. No item 2.2 Tidd e Bessant (2013); Barras 

(1986); Gallouj (1994); Hertog (2000); Christensen et al. (2009), tratarão da inovação em 

serviços, suas características e as abordagens tecnicista, baseada em serviços, e integradora; 

KIBS – Knowledge Intensive Business Service que exerce papéis para facilitar os processos 

operacionais nas atividades de serviços. No item 2.3 será apresentado, a partir de Mitchell et al. 

(2003, 2004) e Chesbrough (2010) o conceito de Inovação de Modelo de Negócios como 

diferencial na geração de valor e vantagem competitiva. Por fim, no item 2.4 será apresentada 

a Teoria dos Stakeholders, as influências externas e internas, as posturas estratégicas que podem 

ser adotadas frente aos interesses dos stakeholders, segundo Freeman (1984) e a estratégia de 

abordagem de relacionamento adotada na gestão dos stakeholders, baseada em Frooman (1999, 

2002). Na seção seguinte serão apresentados os conceitos de inovação. 

 

2.1 Inovação: Conceitos 

 

Desde os estudos de Schumpeter (1934) no qual ele procurava identificar as causas 

dentro do sistema econômico e perguntava qual era a natureza da mudança social e econômica? 

Qual era a origem da mudança na economia e na sociedade em geral? Para Schumpeter era 

importante ter uma teoria ampla para explicar os fenômenos que mudavam a economia e a 

sociedade. São eles: a mudança tecnológica, alterações nos sistemas políticos e alterações nos 

sistemas institucionais. A partir desses fenômenos considerou-se que as inovações tecnológicas 

eram o motor do desenvolvimento capitalista e são encontradas no processo de inovação. Dessa 

forma, Schumpeter (1934) definiu que a inovação é vista como referência importante para a 

criação de vantagem competitiva, o crescimento econômico e as mudanças na sociedade, 

desenvolvendo a tipologia da inovação: novas entradas, novos processos, novos produtos e 

novos mercados. Para Schumpeter (1934) é o empresário quem promove inovações no processo 

produtivo, sendo vista como a introdução de um bem, um novo método, a reorganização de 
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uma organização ou a ruptura de uma posição de monopólio, sobre qual ele define que o capital 

monetário existente capacita o empresário a ter poder de controle.  

Segundo Richard Christian (1963, p.78), “a inovação é a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de uma organização, sendo um elemento norteador das ações estratégicas. ”. Por 

definição, Dosi (1988) baseou-se no conceito de Schumpeter (1934) para apontar que a 

inovação é resultado dos processos de pesquisa, descoberta, experimentação, desenvolvimento, 

imitação e adoção de novos produtos, novos processos de produção e novas formas de 

organizações. Entretanto, Levitt e March (1988) descrevem rotinas como procedimentos que 

envolvem sequências estabelecidas de ações para executar tarefas calcadas em uma mistura de 

tecnologia, estratégias ou procedimentos formais e hábitos ou convenções informais no que 

concerne a gestão da inovação.  

Para Freeman (2003), a mudança excessiva de um produto, serviço ou processo 

contribui de várias maneiras para a inovação, com o desenvolvimento de novos produtos que 

ajudam a conquistar e a manter o desempenho do mercado, além de aumentar a lucratividade, 

visto que o ambiente de negócios está em constante transformação. Embora o desenvolvimento 

de novos produtos possa possuir significativa importância, a inovação de processos também 

desempenha papel estratégico relevante. Por essa condição, Malerba (2005) atribui que os 

processos de inovação diferem muito de setor para setor em termos de desenvolvimento, 

mudança tecnológica, sinergias e acesso ao conhecimento, que refletem nas estruturas 

organizacionais e fatores institucionais. Alguns setores são caracterizados por mudanças 

rápidas e inovações radicais, outros por mudanças menores e incrementais a exemplo da 

introdução de serviços diferenciados no varejo farmacêutico (MANUAL DE OSLO, 1997).  

Entretanto, Tidd e Bessant (2013) chamam a atenção de que a inovação é vista de forma 

simples como o processo de transformar ideias em realidade e lhes capturar valor, mas se a 

inovação é um processo é preciso considerar seus rendimentos e a habilidade de identificar 

quando e onde novos mercados podem ser criados e aumentados. De forma semelhante, a 

capacidade de prestar melhores serviços – mais rápidos, mais baratos, de melhor qualidade – já 

é há muito considerada fonte de vantagem competitiva, apesar de que com o tempo essas 

vantagens geradas perdem seu poder à medida que outros concorrentes as imitam (TIDD, 

BESSANT, 2013).  

Os autores destacam que a inovação incremental propõe fazer o que já sabe de forma 

melhor, enquanto a inovação radical tem como proposta fazer algo diferente. Por meio desse 

mapeamento é possível avaliar o potencial de espaço que uma organização pode operar, visto 

que há diferentes graus de novidade, desde melhorias incrementais menores até mudanças 
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radicais que transformam a forma como vemos ou usamos as coisas (TIDD, BESSANT, 2013, 

p.27, p.30).  

Tidd e Bessant (2013) atribuem que a inovação é uma questão de conhecimento, pois 

cria novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos.  

Por sua vez, Alencar (1997, p. 15-16) atribui a inovação organizacional “como processo de 

introduzir, adotar e implementar uma nova ideia, seja ele, de processo, bem ou serviço, em 

resposta a uma necessidade percebida, transformando uma nova ideia em algo concreto”. 

Conforme vimos, é possível identificar elementos comuns que se tornaram dominantes quando 

se conceitualiza “inovação”. Esses elementos são aspectos graduais e cumulativos, sendo 

considerada como um novo uso de possibilidades e componentes pré-existentes 

(SCHUMPETER, 1997). Logo, nessa dissertação a inovação é entendida como “um processo 

criativo envolvendo uma variedade de atividades, participantes e interações, cujo resultado é 

um produto ou processo tecnológico” (MARINOVA, PHILLIMORE, 2003, p.44).  

Assim, para melhor entender como o conceito da inovação se aplica em serviços, faz-se 

necessário ocupar-se do assunto no item seguinte sobre a inovação em serviços como processo 

evolutivo da inovação, no qual suas características e as abordagens (tecnicista, baseada em 

serviços e integradora) retratam as atividades que as empresas podem utilizar no setor de 

serviços. 

 

2.2 Inovação em serviços: Definições e conceitos 

 

A inovação contribui de várias maneiras, seja pelo desenvolvimento de novos produtos 

e serviços que aumentam o desempenho de mercado quanto pela forma como é visto o processo 

de transformar ideias em realidade e lhes capturar o valor. Porém, gerar somente variedade não 

é o suficiente (TIDD, BESSANT, 2013). Em uma análise mais detalhada Tidd, Hull (2006) 

resumem que no setor de serviços é possível observar algumas diferenças importantes e chama 

a atenção para evitar as generalizações sobre o que é tangível ou não. 

Existem diferenças que a empresa precisará identificar para poder desenvolver a melhor 

estratégia e atender as necessidades do seu cliente, visto que os serviços oferecidos podem ser 

tangíveis e intangíveis conforme demonstrado no Quadro 1.
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Quadro 1:  Diferenças entre a operação de produção e de serviços 

Tipos Produção versus Serviços 

Tangibilidade Produtos de bens de consumo são tangíveis, enquanto a maioria dos serviços são 

intangíveis mesmo que os resultados sejam visíveis. 

 

Percepções 

de desempenho 

Desempenho esperado e desempenho percebido, o que os clientes consideram um 

bom serviço quando ele excede expectativas. 

 

Percepções 

da qualidade 

São afetadas pelos seguintes fatores: 

Aspectos tangíveis: aparência das instalações, equipamentos e funcionários. 

Responsividade: rapidez na condução e disposição em ajudar. 

Competência: capacidade de desempenhar o serviço de forma confiável. 

Empatia: oferta de cuidado e de atenção.  

 

Simultaneidade A maioria dos produtos é fabricada muito antes do consumo (distribuição, 

armazenagem e vendas) e muitos serviços são gerados e consumidos quase ao 

mesmo tempo. Cria problemas de gestão da qualidade e planejamento. Mais difícil 

identificar e corrigir erros em serviços e muito mais difícil equilibrar a oferta e a 

demanda. 

 

Armazenagem Os serviços não podem ser estocados. Alcançar o equilíbrio entre oferta e 

demanda. Gestão da capacidade. 

 

Contato 

com cliente 

A maior parte dos clientes tem pouco ou nenhum contato com as operações que 

geram um produto. Muitos serviços exigem interface cliente final-operação. Ex.: 

tratamento médico. 

 

Localização O contato com o cliente e a simultaneidade de geração e consumo do serviço, a 

localização tem importância maior no setor de serviços do que no de produtos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base Tidd; Bessant, Gestão da Inovação, 2013, p.427-428. 
 

No Brasil, o setor de serviços vem avançado significativamente, onde já representa mais 

de 60% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015). Contudo, há espaço para entender como ele é gerado, principalmente na 

capacidade de contribuir com o desenvolvimento econômico do país, (VARGAS et al., 2013). 

Essa tendência vem sendo contraposta recentemente, ainda que se possa identificar diferentes 

questões de pesquisa e distintos níveis de análise no conjunto de trabalhos, que busca identificar 

um enfoque que englobe bens e serviços (GALLOUJ, 1994,2002, 2007 e GALLOUJ e 

SAVONA, 2009).  

Os estudos de Saviotti e Metcalfe (1966) atribuem que o envolvimento com o cliente 

traz novos conceitos que os torna diferenciados, aumentando sua interface ou a própria relação 

de serviço. Saviotti e Metcalfe e Saviotti, que trazem Lancaster (1966), atribuem que o processo 

evolutivo de modelagem de um produto é um meio de medir a mudança técnica. Isso define as 

características dos serviços e atividades que eles podem vir a oferecer. 
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A partir da década de 1970, a atenção de pesquisadores sobre os serviços cresceu e 

continuou progredindo para a inovação de serviços. Com o advento da internet, o alcance da 

inovação no setor de serviços cresceu muito e não é sem razão que a inovação de serviços é 

chamada de uma solução em busca de problemas (EVANS, WURSTER, 2000). A lógica sugere 

que a empresa deveria ser organizada de maneira a apoiar as pessoas que servem o cliente. 

Baseada nessa abordagem, a prestação de serviços representa os relacionamentos entre os 

sistemas, a estratégia de serviço, as pessoas e o cliente interagindo com cada grupo, adaptado 

por (ALBRECHT, ZEMKE, 1985), conforme Figura 2.  

 

Figura 2: Triangulo de Serviços 

 

Fonte: Adaptado por Karl Albrecht e Ron Zemke, Service America Homewood, III; Dow Jones-Irwin, 1985, p.31-

47. 

 

Alguns especialistas em serviços fizeram esforços consideráveis nos últimos anos para 

enfatizar que os bens são definidos pelos "serviços prestados" (ZARIFIAN, BRESSAND 

NICOLAIDIS, 1987, 1988). Isto é, os bens e a prestação de serviços caminham juntos, por isso 

não deve ser esquecido dentro do processo de desenvolvimento da inovação. 

A contribuição de Barras (1986) foi atribuir um ciclo de vida do produto que é o inverso 

do ciclo industrial tradicional. O elemento básico deste foi assim chamado de "reverso da teoria 

de ciclo de produto", que é a adoção de um item do equipamento de computador por uma 

atividade de serviço que desencadeia o que poderia ser chamado de uma "trajetória tecnológica 

natural". Isso conduz para o surgimento de inovações com processo incremental, cuja finalidade 

é de melhorar a eficiência do serviço prestado, e num segundo momento a adoção de uma 

melhoria na qualidade do serviço por meio de inovações de processo mais radical. Por fim, na 

última fase do ciclo de produto, o surgimento de inovações de produto. Dessa forma, a inovação 

não é mais vista de maneira isolada, e sim a partir das potencialidades tecnológicas derivadas 

da indústria de transformação (BARRAS, 1986).  

  

O Cliente

A estratégia 
de serviço

As 
pessoas 

Os 
sistemas
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Henderson e Clark (1990) avaliaram os tipos de conhecimentos envolvidos em 

diferentes tipos de inovações e afirmam que a inovação dificilmente está associada à tecnologia 

ou ao mercado, e sim a uma gama de conhecimentos arranjados em uma determinada 

configuração, uma vez que será preciso ter capacidade de mobilizar e utilizar conhecimentos 

para obter êxito na gestão da inovação. Assim, em meados da década de 1990, os estudos sobre 

inovação em serviços constituíam na aplicação de conceitos e métodos de análise da inovação 

desenvolvidos pela indústria, resumindo-se ao acompanhamento de processos e a difusão das 

inovações tecnológicas nos serviços.  

Entretanto, Gallouj (1994) não permitiu a consolidação de uma teoria de inovação em 

serviços porque seu modelo mantém o foco industrial como determinante dos processos de 

inovação, restringindo essa análise ao impacto que as novas tecnologias da informação e 

comunicação trazem. Assim, o tradicional serviço oferecido numa farmácia, seja como um 

padrão para um grande mercado (definido como de alto alcance) ou altamente especializado 

como o setor farmacêutico, pode levar um indivíduo a pagar um alto preço por um produto, 

promoção ou serviço, ao mesmo tempo criando mercados inteiramente novos e alterando 

radicalmente aqueles que existem em qualquer negócio relacionado com a informação 

(EVANS, WURSTER, 2000).  

Conforme apresentado, pode-se relacionar nos tópicos que existe uma interface entre o 

papel da inovação de serviços em uma rede varejista, como diferencial competitivo para atuar 

no mercado e se relacionar com seus stakeholders. Assim, espera-se que o varejo farmacêutico 

no Brasil possa ter maior aderência a novos conhecimentos que aumentem a interação com o 

cliente. 

 

2.3 Abordagens: Tecnicista, baseada em serviços e integradora 

 

Nesta seção serão demonstrados os conceitos e tipos de abordagens aplicadas para 

entender a inovação em serviços. Em meados da década de 1990, a literatura sobre inovação 

em serviços se limitava na aplicação de conceitos e métodos desenvolvidos pela indústria de 

manufatura, cujo processo resumia-se no acompanhamento de processos de difusão das novas 

tecnologias da informação e a comunicação dos serviços (BARRAS, 1986).  

Barras (1986) teve o mérito de desenvolver a teoria da inovação de serviços e as três 

abordagens, Tecnicista, Baseada em Serviços e Integradora. A abordagem tecnicista 

inicialmente estava limitada a taxonomia neo-schumpeteriana (PAVITT, 1984) aplicada de 

forma setorial, levando a uma dominação da indústria e supplier. A origem da abordagem 
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tecnicista teve papel importante para o desenvolvimento do modelo de Barras (1986), que se 

tornou conhecido como ciclo reverso do produto que analisava as mudanças provocadas pelo 

processo de informatização de vários serviços, a exemplo dos serviços bancários criados via 

caixas eletrônicos. Assim, Barras (1986) sustenta que no primeiro estágio do ciclo a introdução 

de uma nova tecnologia não causaria uma mudança radical e lucros extraordinários, mas levaria 

a incrementos de eficiência na prestação de serviços já existentes.  A partir da abordagem 

tecnicista, até então focada no produto, percebeu-se que ao produzir um bem existia uma 

necessidade de identificar a origem das inovações e a sua aplicabilidade, evoluindo para 

abordagem baseada em serviços (GALLOUJ, 1994).  

No segundo estágio do ciclo, o autor atribuiu que a abordagem baseada em serviços teria 

inovações mais incrementais, em virtude dos ganhos de eficiência alcançados com a abordagem 

tecnicista. Dessa forma, seria permitido introduzir melhorias na qualidade do serviço. Sundbo 

e Gallouj (2000) afirmam que o processo de inovação em serviços é essencialmente um 

processo interativo, no qual o prestador de serviços mantém ligações internas e externas 

reunidas na própria prestação que conduzem à inovação, que passou a ser denominada ad hoc 

(VARGAS et al., 2013). Gradativamente, a abordagem baseada em serviços se afastou da 

tipologia schumpeteriana (Schumpeter, 1985), a qual classificava às inovações de forma mais 

técnica e que não é o foco principal deste estudo.  

No terceiro estágio, a tecnologia numa fase mais avançada proporcionaria o 

desenvolvimento de novos serviços com atividades existentes, transformando numa 

readequação entre novas tecnologias e serviços inovadores que levaram a abordagem 

integradora, foco principal dessa dissertação, que propõe a união de bens (abordagem tecnicista) 

e serviços (abordagem baseada em serviços) no mesmo marco analítico, em que reconhece que 

a inovação envolve características genéricas de acordo com a relação usuário-produtor, mesmo 

que o produto possua especificidades (BARRAS, 1986).   

A partir dessa interpretação, Gallouj e Weinstein (1997) e Gallouj (2002) propõem tipos 

e modelos de inovação, sendo diferenciados de acordo com suas características e competências 

para que a organização identifique o posicionamento de inovação a ser adotada. Dentre os tipos 

de inovação propostos pelos autores, a inovação incremental e a inovação de formalização são 

os tipos que podem ter uma relação com o caso estudado, devido às suas características de 

adicionar um tipo de serviço ou novos métodos de trabalho para atuar no varejo farmacêutico.  

Dessa forma estabelecem-se características funcionais que possam ser extensivas a bens 

e serviços, resultando numa combinação de tecnologias, materiais ou imateriais, bem como as 

competências necessárias para seu desenvolvimento e utilização por parte do cliente 



34 

 

(GALLOUJ, 2002), conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2  Tipos e modelos de inovação 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Gallouj e Weinstein (1997) e Gallouj (2002). 

 

Para Evans e Wurster (2000) as inovações de serviços que são lançadas no mercado, 

geralmente são muito mais fáceis de imitar e as vantagens competitivas que oferecem podem 

ser rapidamente dissipadas, pois há menos barreiras – de proteção à propriedade intelectual, e 

isso se aplica a um novo serviço que venha a ser desenvolvido no varejo farmacêutico.  

Em contraste com o modelo industrial de gerenciamento que foca em receitas e baixos 

custos operacionais, e ignora o papel que o pessoal representa na criação da satisfação do 

cliente, os proponentes do novo modelo de gerenciamento orientado para o mercado acreditam 

que o propósito da empresa é servir ao cliente (HOFFMAN, BATESON, 2002). Bruno-Faria 

(2003) afirma que se a inovação produzir uma ruptura com o passado e provocar transformações 

significativas na organização levará a uma mudança, definindo o grau e espaço da inovação a 

ser gerenciado na organização, e isso pode acontecer com o varejo farmacêutico ao implementar 

inovação de serviços.  

  

Tipo de inovação Características Competências 

Inovação radical Criação de produtos totalmente novos, 

características diferentes dos produtos 

anteriores. 

 

Requer competências distintas, 

tanto da indústria quanto do 

cliente. 

Inovação de melhoria 

 

Alteração de alguma característica ou 

especificação já preexistente do produto, 

supostamente para melhor. 

 

Não alterar o sistema como um 

todo. 

Inovação incremental 

 

Substituição ou adição de uma 

característica técnica necessária para a 

produção ou uso do produto. 

 

Reduzir custos de produção ou 

nova técnica com o mesmo efeito. 

Inovação Ad Hoc 

 

Construção interativa (social) a partir da 

solução de um problema apresentado pelo 

cliente. 

 

Interface entre provedor e usuário 

do serviço. Pode reproduzir 

parcialmente. 

Inovação de recombinação 

 

Criação de novos produtos a partir de 

diferentes combinações de características 

ou produtos existentes em novos usos. 

 

Forte relação com o conceito de 

inovações arquiteturais de 

Henderson e Clark (1990). 

Inovação de formalização  

 

Visibilidade das formas das inovações 

anteriores. Processo de nomear um 

determinado serviço e organizar sua 

sequência características físicas ou de 

serviços.  

 

Formalização para prescrever um 

método ou o desenvolvimento de 

uma ferramenta tecnológica. 
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De acordo com Tidd e Bessant (2005), no contexto da inovação de serviços é importante 

lembrar que a inovação só irá ocorrer se tiver uma exploração bem-sucedida de novas ideias. A 

inovação em serviços é mais do que a mera aplicação de tecnologia da informação (TI), visto 

que muitos serviços podem ser caracterizados pelo forte caráter presencial existente entre o 

varejo e o consumidor final, o que no caso do varejo farmacêutico é aplicado pelo tipo de 

atendimento realizado pelo farmacêutico no mercado brasileiro. Contudo, são necessários 

investimentos em competências e métodos organizacionais para mudar ou fazer a gestão do 

negócio (TIDD, 2013 apud CRESPI, G., CRISCUOLO, C., HASKEL, J., 2006). Existe uma 

necessidade de identificar a parte do conhecimento vigente sobre o gerenciamento da inovação 

na produção aplicável aos serviços, o que precisa ser ajustado e o que é diferenciado. As 

inovações representam diferenças significativas no modo como os clientes usam e percebem o 

serviço prestado, o que inclui uma diversidade de estratégias e atividades realizadas (TIDD, 

HULL, 2006).  

A partir dessa nova tipologia, a abordagem integradora oferece um caminho para 

envolver o processo de inovação desde a sua produção de bens ou na aplicabilidade de serviços. 

É com esse propósito que a implementação de serviços farmacêuticos diferenciados traz para o 

mercado uma inovação incremental que mudará o cenário do varejo farmacêutico brasileiro. 

Assim, foi analisada a importância da abordagem integradora no desenvolvimento das 

atividades, o que remete a abordagem de Knowledge Intensive Business Services (KIBS) criada 

por Hertog (2000), que visa contribuir para o desenvolvimento de projetos e facilitar as 

atividades de serviços nas empresas, a qual será descrita na seção seguinte. 

 

2.4 Serviços de negócios intensivos de conhecimento2 

 

Nesta seção será apresentada a importância da criação de conhecimento e o papel de 

Serviços de negócios intensivos de conhecimento para interação da organização. 

Segundo os estudos de Nonaka e Takeuchi (1995) a criação de conhecimento e sua 

relação com os fluxos de conhecimento em que estão envolvidos, KIBS- Knowledge Intensive 

Business Services (Hertog, 2000), é tratada e enriquecida no decurso da interação 

organizacional. Isto é, o que acontece normalmente quando KIBS e seus clientes interagem. 

KIBS pode desencadear e fortalecer os processos de conhecimento de conversão com clientes 

                                                 

2 KIBS - Knowledge intensive business services (Hertog, 2000) 
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vice-versa).  

Muitas vezes, quando um cliente contrata um KIBS uma nova equipe de projeto é criada 

e os funcionários são obrigados a interagir para fazer o conhecimento tácito explícito, para 

pensar em novas combinações de conhecimentos e assim seus modelos mentais são desafiados. 

Algumas características fundamentais das atividades de serviços são nomeadas “conhecimento 

as intensivas”, ou seja, é a participação do cliente (em várias formas) na produção do serviço. 

O envolvimento com o cliente traz novos conceitos que os tornam diferenciados, aumentando 

sua interface ou a própria relação de serviço, o que para o varejo farmacêutico no Brasil poderá 

ter maior aderência a novos conhecimentos que aumente a interação com o cliente (SAVIOTTI, 

METCALFE, 1966). 

Hertog (2000) trouxe a abordagem KIBS porque forma uma categoria de atividades de 

serviços que são altamente inovativas e colabora como facilitadora à inovação em outros setores 

econômicos, caracterizadas por serem empresas privadas com determinado expertise técnico, 

que fornecem produtos e serviços baseados em conhecimento. As funções de KIBS exercem os 

papéis de facilitadoras, transportadoras e fontes que são apresentadas a seguir: 

 

a) Facilitadoras: suportam o cliente em seu processo inovativo, mesmo que não tenham sido 

as criadoras da inovação e não tenham transferido essa inovação de outras firmas para o 

cliente; 

b) Transportadoras: são quando transferem inovações de uma firma ou indústria para o 

cliente, mesmo que elas não tenham sido as geradoras da inovação;             

c) Fontes: funcionam como fonte da inovação quando elas exercem um papel fundamental na 

iniciação e desenvolvimento da inovação no cliente, normalmente em processo interativo. 

 

Assim, Hertog (2000) desenvolveu o modelo das quatro dimensões da inovação em 

serviços, cuja primeira está focada no novo conceito de serviço baseado nas características dos 

serviços existentes e de seus concorrentes, a partir das estratégias de Marketing; a segunda 

dimensão cria uma interface com os clientes atuais ou clientes em potencial a partir das suas 

características. Essa interação entre o serviço e o cliente leva à terceira dimensão ao desenvolver 

na organização um novo sistema de produção e entrega baseado nas capacidades, habilidades e 

atitudes dos funcionários e da concorrência. Finalmente, a quarta dimensão possibilita 

apresentar novas opções tecnológicas que visa ser um facilitador entre todas as dimensões e que 

se relacionam entre si, a fim de suportar as necessidades de uma nova capacidade. Dessa forma, 

o varejo farmacêutico, apoiado nas quatro dimensões de Hertog (2000), poderá desenvolver 
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uma inteligência de negócios focada na implementação de um novo conceito de serviços por 

meio de estratégias de Marketing e assim obter uma nova interface com o cliente, além de trazer 

novas habilidades e competências para o desenvolvimento organizacional, conforme mostra a 

Figura 3.  

 

Figura 3: Dimensões das inovações em serviços 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado na adaptação de Hertog, P. Den, Bilderbeek, R., 1998. Bernardes, R., (2007, 

p.217). 

 

Para Christensen et al. (2009) a força transformadora que trouxe a disponibilidade e a 

acessibilidade para outros segmentos não é senão inovação de ruptura, no qual o atual sistema 

de saúde apresenta uma necessidade de ser mais acessível ao indivíduo. As tecnologias de 

diagnóstico são os capacitadores da ruptura na saúde. Todo processo de ruptura é constituído 

de três elementos de capacitação: uma tecnologia, um modelo de gestão e uma rede de valor de 

ruptura.  

Christensen et al. (2009) afirma que o termo “tecnologia” utilizado pode ser uma nova 

peça de maquinário, um novo processo de produção ou o conhecimento acumulado acerca de 

um caminho molecular. Entretanto, baseada em regras, a transferência desse trabalho deixa as 

mãos de experts caros e altamente qualificados para as mãos de técnicos mais baratos.  

Assim, o desafio enfrentado para tornar a saúde disponível e convenientemente 

acessível à maioria das pessoas não se limita ao segmento da saúde. Quase todos os setores 

principiaram com serviços e produtos que, de tão complicados e caros de oferecer e consumir, 
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destinavam-se a não mais que alguns poucos com muita habilidade e dinheiro para usufrui-los 

(CHRISTENSEN et al., 2009, p.33). 

O setor de saúde apresenta sempre novas tecnologias, mas a natureza inerente à maior 

parte delas é sustentar a prática corrente. Porém, as tecnologias que possibilitam diagnósticos 

precisos seguidos de uma terapia presumivelmente efetiva são aquelas que, por meio da ruptura, 

têm o potencial de transformar o espaço da assistência à saúde (CHRISTENSEN et al., 2009). 

Portanto, uma empresa varejista que consegue se diferenciar dentro desse contexto competitivo 

como é o varejo farmacêutico brasileiro poderá implementar novos serviços que agreguem valor 

ao seu negócio e ao consumidor final.    

Assim, pode-se relacionar a abordagem integradora que une bens e serviços com KIBS, 

ao adicionar novos conceitos baseados nas características existentes para criar um novo 

conceito de serviços e obter interface com o cliente por meio de produtos, processos, 

habilidades e competências para maior diferencial competitivo da organização, conseguindo se 

orientar para o mercado de serviços de saúde (CHRISTENSEN et al., 2009). 

A inovação é premissa básica no modelo de negócio da empresa, no qual as pessoas 

dividem um valor comum e a empresa também partilha esse valor com sua rede. Reynolds et 

al. (1994) afirmam que as corporações poderiam ser fonte de inovação e agentes modificantes 

do ambiente. No item a seguir apresentam-se alguns conceitos e abordagens relacionados à 

Inovação de Modelo de Negócios (MNs). 

 

2.5 Inovação de Modelo de Negócios 

 

Os autores Chesbrough (2010); Takahashi & Takahashi (2011) afirmam que os modelos 

de negócios devem ser inovadores. Magretta (2002) defende o rompimento da forma como as 

coisas são realizadas. Entretanto, Antonucci & Pianta (2002) colocam que as firmas podem ser 

influenciadas pelos processos inovativos que foram criados, seja pelos componentes da 

estratégia e do modelo de negócios incorporados à sua estrutura interna seja a partir das 

mudanças mercadológicas e tecnológicas observadas no ambiente competitivo que, 

consequentemente, irão refletir no desempenho geral da empresa. 

Mitchell et al. (2003, p.109) definem o conceito de inovação de modelo de negócios por 

meio de elementos e diretrizes que norteiam seu desenvolvimento “o quê, para quem, quando, 

como, a quanto, por quê e onde” – que podem se tornar diferenciais na geração de vantagem 

competitiva. Os autores indicam que a maioria das empresas, ao seguir padrões usuais, baseia-

se numa das quatro estratégias para atuar no mercado, a seguir: 
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1. Custos e preços competitivos; 

2. Produtos e serviços com alto apelo de mercado; 

3. Maior número de opções de escolha e informação; 

4. Programa de CRM (Customer Relationship Management) alinhados ao consumidor. 

 

Segundo Mitchell et al. (2003) as empresas possuem duas razões principais para desejar 

a inovação em seu modelo de negócios: 

a) Para ajudar a própria empresa a enxergar além das estratégias e metas estabelecidas 

anteriormente, a partir de novas situações e cenários futuros; 

b) Pela existência de um concorrente que aplique com sucesso um processo de inovação 

contínuo em seu MN, o que tornaria a participação da empresa irrisória no longo prazo. 

 

Atualmente os incrementos em produtos e serviços é facilmente atingível pelos 

concorrentes, a exemplo da indústria farmacêutica que antes mesmo da patente de uma 

molécula ser quebrada, concorrentes estão realizando testes e formulando produtos similares 

aos comercializados, esperando apenas a expiração de tal patente para comercializar e atuar no 

mesmo segmento – princípio utilizado pelas indústrias farmacêuticas de medicamentos 

genéricos (MITCHELL et al., 2003). Dessa forma, inovações incrementais podem não garantir 

desempenho superior. Os mesmos autores (MITCHELL et al., 2004) propõem as dimensões e 

etapas que podem levar a empresa à sustentabilidade inovativa e financeira, conforme Figura 

4. 

 
Figura 4:  Dimensões e etapas para inovar continuamente os modelos de negócios 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Mitchell et al., (2004).  
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Para garantir que esse processo de sustentabilidade seja viável as empresas devem 

colocar os seguintes pontos como primordiais da organização (MITCHELL et al., 2004): 

 

a) Estabelecer o processo que será implementado este tipo de mudança organizacional; 

b) A capacidade de identificar as oportunidades de aumentar vantagens deve estar apurada; 

c) Os colaboradores, acionistas, fornecedores, clientes, distribuidores e parceiros devem 

estar imbuídos do mesmo espírito inovador e oferecer operações lucrativas e rentáveis 

(PORTER, 1979); 

d) Testes contínuos de prova de lucratividade e mensuração de riscos do sistema proposto 

devem ser realizados (GADIESH et al., 1998); 

e) Os líderes devem ter instinto inovador. O processo de reinvestir o capital da empresa 

deve ser cultural; 

f) A política de preços deve estar atenta aos movimentos do mercado para não negligenciar   

profit pools ou trabalhar com preços fora do padrão praticados pelo mercado (GADIESH et al., 

1998). 

 

Giesen et al. (2007) justificam que o processo de inovação em MNs pode ser dividido 

em três principais vertentes, conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Principais vertentes de inovações relacionadas aos MNs 

 

Fonte: Giesen et al. (2007). 

 

Giesen et al. (2007) justificam que a inovação em relação ao segmento, quando não 

acessíveis naquele momento, a empresa fará movimentos horizontais; pode inovar ao modificar 

a atual cadeia de valor que opera eliminando etapas ou agentes intermediários que poderiam ser 

retirados do processo de transferência de bens e serviços, e chegando direto ao cliente final. 
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Prahalad & Hamel (1990) afirmam que inovar no segmento exige grande competência 

para abstrair condições futuras e prover produtos até então não imaginados pelos consumidores 

e criar novos mercados, em vez de fornecer um produto com demanda existente, conhecida e 

com baixo apelo de mercado.  

Para a inovação no modelo de receitas, a reconfiguração do modo de geração de divisas 

pode ser feita por meio da mudança no mix oferecido (produto/serviço) e/ou no modelo de 

precificação. Requer alto índice de mapeamento de processos internos uma vez que esse tipo 

de atuação mexe na experiência de compra, nas escolhas e preferências do consumidor, que 

podem até levar ao surgimento de novas tecnologias, tirando a base de referência do mercado. 

Esta abordagem deve deixar claro como e onde podem ser feitos incrementos e melhorias para 

se captar valor das transações envolvidas.  

A inovação no modelo empresarial modifica a estrutura e o papel da empresa na cadeia 

de valor, redefinindo as fronteiras da firma e o modo com que ela se relaciona com o ambiente 

(PORTER, 1979, 1985a, 1985b, 1985c). Um exemplo de modelo de inovação empresarial é a 

especialização, focada em competências principais – convergindo fluxos de tecnologia – com 

altas margens de ganho, terceirizando todo o resto. Entretanto, Prahalad & Hamel (1990) 

ressaltam que é arriscada a prática da terceirização, pois o fornecedor pode tornar-se um 

competidor direto ou até mesmo sair do mercado, deixando o posicionamento da empresa 

vulnerável. Outro modo de inovação no modelo empresarial é a configuração de uma rede de 

cooperação ou rede de valor, exigindo habilidade de negociação entre os parceiros e confiança 

na colaboração externa, requerendo transparência na identificação das capacidades a serem 

melhoradas ou buscá-las na rede de valor – Open Innovation (CHESBROUGH, 2003) – 

agregando valor desde a matéria-prima até o consumidor final. O conceito de inovação aberta 

veio para promover ruptura com antigos paradigmas, principalmente quando a organização foca 

apenas nas ideias criadas em casa. 

Giesen et al. (2007) propõem uma análise flexível considerando as etapas entre as 

abordagens de MNs e a faixa de atuação que a empresa seria alocada dentro de um ambiente 

com três eixos (tridimensional), como mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Eixo triplo de diagnóstico das formas de inovação em modelo de negócios 

 

 

 

Pode-se ler o modelo considerando-se A = alto, B = baixo e M = médio para identificar 

os níveis com que a organização implementa ou pretende realizar as mudanças. O modelo avalia 

as opções disponíveis pela empresa para poder avançar na inovação.  

Giesen et al. (2010) avaliam quatro questionamentos importantes para o sucesso da 

inovação no MN: 

1. Qual o tamanho da mudança no MN gerada no valor ofertado ao cliente? 

2. A apresentação do portfólio ofertado e todas suas premissas comerciais (preço, condições, 

pós-vendas) estão de acordo com a demanda atual naquele segmento? 

3. O portfólio de conhecimentos internos está adequado para suportar a mudança proposta ou 

é necessário criar/ importar novas ferramentas? 

4. Quais as implicações operacionais da mudança? 

Giesen et al. (2010) atribuem que é um erro considerar a adoção do melhor MN para 

garantir o desempenho da organização. Para tal, recomendam três premissas para a 

implementação de sucesso em um Modelo de Negócios: 

1. Alinhamento interno e externo – Avaliar as influências das partes envolvidas e o esforço 

agregado numa visão compartilhada; 

2. Análise crítica – Inteligência empresarial para tomar decisões estratégicas e fazer previsões 

acuradas; 

3. Adaptabilidade – Líderes visionários para implementar ações que apoiem as mudanças 

devem dar orientações estratégicas visando oportunidades com rentabilidade para realizar 

operações globais maduras. A TI deverá estar alinhada interna e externamente. Ter 

flexibilidade de custos e ativos para alcançar a agilidade empresarial (FLIGSTEIN, 1996; 

KOTLER & KELLER, 2006). 
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Neves (2007) atribui que obter engajamento das pessoas envolvidas no processo é 

fundamental para manter o foco e a motivação na direção ao novo modelo de negócio 

pretendido com alinhamento interno e externo, sendo o ambiente parte integrante do esquema 

composto por parceiros, fornecedores, competidores e clientes. Além disso, cabe manter uma 

rastreabilidade das tendências para idealizar cenários futuros factíveis e atualizá-los conforme 

novas situações forem surgindo. 

Em paralelo, emitir olhar amplo e analítico à sua volta é importante para diagnosticar o 

grau de inovação da própria empresa, comparando com concorrentes do mesmo segmento, 

empresas de outros segmentos e comparando seu próprio segmento com outros não correlatos, 

para evidenciar se a empresa consegue distinguir inovações incrementais das disruptivas 

(KOTLER & KELLER, 2006). 

Chesbrough (2010) reforça a ideia de que os obstáculos à inovação de MN são mais do 

que a grande imprevisibilidade que envolvem os paradigmas que tornam difícil a evolução do 

mapeamento dos MNs. Apenas a prática poderá prover dados que validarão ou não o novo MN.  

Em suma, a inovação é um elemento determinante no desenvolvimento empresarial no 

qual pode ser sinônimo de sucesso ou fracasso com a falta dela. De posse desse arcabouço 

teórico com ênfase em inovação, inovação em serviços e modelos de negócios, o modelo teórico 

apresenta o varejo farmacêutico brasileiro atual com um modelo de loja tradicional e sem 

autorização para comercializar as conveniências que usualmente são oferecidas por uma 

drugstore devido ao controle e às regulamentações criadas pelo Governo por meio da ANVISA. 

Portanto, as redes associadas à Abrafarma, influenciadas pelas tendências das drugstores 

internacionais, cobram da Anvisa a regulamentação da Lei no. 13.021/14, que inclui diretrizes 

para uma padronização nacional do atendimento farmacêutico, bem como a autorização para 

realização de exames TLR e aplicação de vacinas com os quais poderão conseguir implementar 

a inovação em serviços no seu modelo de negócio e posicionar-se para o mercado de serviços 

de saúde, conforme Figura 7. 
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Figura 7: Modelo teórico 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Ao trazer nesse contexto os conceitos de inovação em serviços aliados à abordagem 

integradora de KIBS e MN, essa dissertação se propõe a compreender as estratégias de atuação 

dos diferentes stakeholders na implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico, 

que veremos no item seguinte. 

 

2.6 Teoria dos stakeholders 

 

2.6.1 Conceituação 

 

Nos últimos anos a Teoria dos stakeholders vem crescendo e ganhado destaque no 

ambiente empresarial e acadêmico. Freeman (1984) define que Stakeholders são grupos ou 

indivíduos que podem influenciar ou serem influenciados pelas ações, decisões, políticas, 

práticas ou objetivos da organização. Existe um conjunto de forças que são criadas pelo 

ambiente externo da empresa. Kaplan et al. (1997) os stakeholders são os agentes interessados 

no destino da organização, no qual exercem influência ou são influenciados sobre as decisões 

tomadas pela empresa, que desenvolvem e implementam programas nas instituições. 

(HARRISON, J. 2005).  

Os stakeholders estão divididos entre internos (empresa, proprietários, diretores e 

funcionários) e externos (Governo, sindicato, clientes, fornecedores, concorrentes, mídia e a 

comunidade em geral). Esse relacionamento é considerado uma via de mão dupla para o 

desenvolvimento da empresa (ROCHA, GOLDSCHMIDT, 2010). A Figura 8 mostra quem são 

os stakeholders externos e internos envolvidos nesse contexto. Na sequência serão feitas 

considerações sobre cada agente apresentado baseado em Sousa, Almeida (2006) e Rocha, 
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Goldschmidt (2010). 

 

Figura 8: Stakeholders externos e internos 

 

Dentre os stakeholders externos, em primeiro plano temos o Governo que atua como 

um stakeholder regulamentador da atuação das empresas por meio da criação de políticas 

públicas. Por exemplo, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exerce 

forte influência e controle sobre as indústrias farmacêuticas e varejo farmacêutico no controle 

de preços de medicamentos aos consumidores. Já os sindicatos atuam como negociadores e 

representantes dos funcionários e empregadores com a finalidade de assegurar uma relação mais 

cordial possível.  

Os clientes são agentes ou consumidores que possuem poderes absolutos para adquirir 

um produto ou serviço. Sem esses stakeholders as empresas não existiriam. Para atuar de forma 

consistente na cadeia produtiva faz-se necessário manter bom relacionamento com 

fornecedores, desenvolvendo uma relação de parceria e confiança, principalmente para evitar 

desabastecimento e rupturas de produtos. Os concorrentes são outras empresas que buscam a 

mesma participação de mercado, por meio de ações que podem impactar direta ou 

indiretamente, e sendo o menos controlável dos stakeholders. As instituições possuem o papel 

de representar seus filiados de um determinado setor ou de interesse social, podendo também 

atuar como organizações não governamentais, nesse caso a Abrafarma exerce esse papel dentro 

do varejo farmacêutico. A mídia é um stakeholder muito importante que, além de servir de 

veículo para propaganda, armazena conhecimento, informações sobre as empresas e influencia 

a opinião pública de forma positiva ou negativamente. E, finalmente, a comunidade é o 
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stakeholder que define o ambiente legal e moral em que a organização atua. A comunidade é 

um importante grupo de interesse no sucesso da empresa.   

Os stakeholders internos são as pessoas que estão envolvidas dentro da própria empresa, 

por meio de seus proprietários, que são caracterizados pelo seu poder de controle, dos diretores 

e executivos que planejam e desenvolvem as estratégias para obter melhores resultados para a 

organização e dos funcionários que implementam e executam as diretrizes decididas por seus 

proprietários ou executivos. Assim, o papel exercido por esses agentes externos e internos, 

isoladamente ou em conjunto, tem a finalidade de agregar valor para os proprietários e a toda 

sociedade em geral. (SOUSA, ALMEIDA, 2006); (ROCHA, GOLDSCHMIDT, 2010).  

Os stakeholders externos e internos exercem influência na gestão estratégica dos 

negócios (HARRISON, 2010). Os estudos de Freeman (1984), Savage et al. (1991), Donaldson, 

Preston (1995) e Frooman (1999) apresentados a seguir nos ajudam a compreender o papel dos 

stakeholders nos negócios.  

Os estudos de Freeman (1984) e Savage et al. (1991) ajudam a entender a estratégia a 

ser aplicada pela empresa em relação às influências e comportamento que os stakeholders 

podem fazer, alinhado ao objetivo de obter mais poder que responde ao primeiro objetivo 

especifico desta dissertação.  

O estudo de Frooman (1999) colabora no entendimento da importância do 

relacionamento na estratégia da organização para avaliar a gestão e a interdependência que ela 

tem em relação aos stakeholders e vice-versa, que vem ao encontro do segundo objetivo 

específico. Mitroff (1983) afirma que cada stakeholder apresenta propósitos e motivações 

diferentes que vão desde os benefícios que já possuem até recursos que podem ser controlados 

por ele, aliados ao relacionamento com outros stakeholders para obter poder, autoridade, 

responsabilidade e credibilidade. Por esses motivos vamos analisar os stakeholders mais 

detalhadamente nas seções seguintes.  

 

2.6.2 Matriz estratégica de stakeholders 

 

Nesta seção será apresentada a matriz estratégica baseada nos estudos de Freeman (1984 

e 2007) e Savage et al. (1991). Os autores atribuem que os stakeholders podem adotar 

posicionamentos que ameaçam ou cooperam com as organizações. A matriz estratégica 

proposta por eles está dividida em quatro posicionamentos, a saber: Ambíguo, Ofensivo, 

Defensivo e Marginal. Em cada posicionamento da matriz estratégica é possível identificar os 

perfis adotados pelos stakeholders e a estratégia que o gestor pode implementar na organização. 
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A seguir é descrito cada posicionamento e os conceitos atribuídos na matriz estratégica, 

conforme figura 9.  

Ambíguo: É o posicionamento que possui altas habilidades cooperativas e ameaçadoras. 

Esses stakeholders podem ajudar ou dificultar as atividades organizacionais. A estratégia para 

lidar com esse grupo é “procurar mudar ou influenciar as regras do jogo que governam as 

interações das partes interessadas. ” (FREEMAN, 1984, p. 144; SAVAGE et al., 1991). Para 

Savage o posicionamento ambíguo é uma faca de dois gumes, no qual as empresas devem 

colaborar com a influência positiva deles, maximizando as habilidades do grupo e minimizando 

as habilidades ameaçadoras. Entretanto, Polonsky (1996) atribui que esse grupo precisa de um 

envolvimento positivo para alimentar seu potencial cooperativo de forma positiva.  

Ofensivo: É o posicionamento que possui alto potencial de cooperação e baixo potencial 

de ameaça. Freeman (1984, p.143), sugere que a empresa deve adotar uma estratégia ofensiva 

para trazer o potencial de cooperação, ou seja, explorar uma orientação positiva com os 

stakeholders. Savage et al. (1991) centrou-se sobre este potencial de apoio das partes 

interessadas e sugeriu que, ao envolver os stakeholders em atividades corporativas seus apoios 

poderiam ser aproveitados. Polonsky (1996) questiona a definição de Savage et al. (1991) sobre 

como as empresas podem envolver os stakeholders, se eles especialmente sentem que estão 

sendo explorados pela empresa ao invés de se envolverem.  

Defensivo: O posicionamento defensivo é quando os stakeholders possuem um 

potencial cooperativo baixo, mas alto potencial ameaçador. Para Freeman (1984), as 

organizações devem isolar-se destes grupos com estratégias defensivas, e Savage et al. (1991) 

reconhecem a natureza do não apoio deste grupo, bem como que precisam adotar estratégias 

organizacionais defensivas. 

Marginal: O posicionamento marginal é quando os stakeholders têm baixa cooperação 

e baixo potencial de risco. Freeman (1984) define que as organizações devem procurar manter 

posições vigentes, incluindo monitoramento deles em caso de qualquer mudança de posição, o 

que Savage et al. (1991), concorda que eles devem ser monitorados. Embora não discorde 

completamente, Polonsky (1996) sugere que esses stakeholders podem ter habilidades e 

influências indiretas, tanto positiva quanto negativa sobre os resultados da organização. O autor 

sugere que além do monitoramento, sejam atribuídas outras estratégias que possam ser 

utilizadas para auxiliar na construção de suporte e garantir quaisquer mudanças nas relações 

que são positivas. 
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Figura 9: Matriz estratégica - Posicionamento 

 

2.6.3 Stakeholders e os diferentes posicionamentos que podem adotar na 

implementação de inovações em serviços 

 

Baseado na matriz estratégica vamos entender cada stakeholder perante as estratégias 

de posicionamento que a rede varejista deveria adotar para ajudar a responder ao primeiro 

objetivo específico, que é: 1a) Compreender o posicionamento dos stakeholders Governo, 

entidade, indústria farmacêutica, médico/ área diagnóstica, planos de saúde,  farmacêutico, 

empresas de tecnologia, consumidor e varejista concorrente baseando-se no potencial de 

ameaça e cooperação que cada um têm na implementação de inovação em serviços no varejo 

farmacêutico; e 1b) Determinar a estratégia do varejista perante o posicionamento dos 

stakeholders, conforme Figura 10. 

 

2.6.3.1 Estratégia em relação ao Governo e à entidade 

 

Governo e entidade se enquadram no posicionamento AMBÍGUO (Freeman, 1984) 

porque possuem alta habilidade para cooperar com a organização, mas podem mudar as regras 

do jogo, ameaçando direta ou indiretamente as atividades da empresa. Para Savage et al. (1991) 

o grupo AMBÍGUO é uma faca de dois gumes, no qual a estratégia a ser adotada é de 

colaboração entre a empresa e a influência que os stakeholders podem vir a ter. Por isso faz-se 

necessário uma estratégia de relacionamento positivo para minimizar as habilidades 

 

 

   

  

Fonte: Adaptado Freeman (1984) and Savage et al. (1981) - Stakeholder Strategy Matrix Model. 
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ameaçadoras.  

 

P1: O Governo e entidade adota o posicionamento ambíguo, logo a estratégia da rede 

varejista deveria ser alterar regras.  

 

2.6.3.2 Estratégia em relação à indústria farmacêutica 

 

A indústria farmacêutica estaria enquadrada no posicionamento OFENSIVO (Freeman, 

1984) por ter elevado potencial de cooperação e baixa ameaça ao negócio. A estratégia sugerida 

é explorar uma orientação positiva. Entretanto, Savage et al (1991) sugere envolver esse 

posicionamento de stakeholder em atividades que seu apoio possa ser aproveitado dentro da 

organização. 

 

P2: A indústria farmacêutica adota o posicionamento ofensivo, logo a estratégia da rede 

varejista deveria ser explorar uma orientação positiva para obter mais cooperação e 

diminuir a ameaça. 

 

2.6.3.3 Estratégia em relação ao médico, área diagnóstica, planos de saúde e varejista 

concorrente 

 

No posicionamento DEFENSIVO (Freeman, 1984) estão enquadrados o médico, a área 

diagnóstica, os planos de saúde e o varejista concorrente, por não terem um comportamento 

cooperativo e alto poder ameaçador devido à concorrência de mercado. O farmacêutico, ao ser 

transformado em agente de saúde, passa a ter um papel importante no processo para o varejo 

realizar testes rápidos laboratoriais (TRL), imunização e assistência farmacêutica, sendo 

permitida inclusive a alteração da prescrição médica. Além disso, os laboratórios de análises 

clínicas e clínicas de vacinas poderão ver o varejo farmacêutico como uma ameaça ao seu 

negócio por se tornar um concorrente direto. O plano de saúde começa a ter mais contato com 

o varejo à medida que novas ações vão sendo inseridas pela ANVISA (2015), como, por 

exemplo, os medicamentos oncológicos orais que passaram a ser comercializados no varejo, e 

a farmácia que não possui a devida licença para comercializar medicamentos controlados não 

consegue atender o paciente, afetando o acesso ao medicamento e a não adesão ao tratamento, 

causando maiores custos de tratamento para o plano de saúde. Tanto Freeman (1984) e Savage 

et al. (1991) reconhecem que a estratégia a ser adotada pelos varejistas é de isolamento desse 



50 

 

tipo de grupo com estratégias defensivas. 

 

P3: O médico, a área diagnóstica, os planos de saúde e os concorrentes adotam o 

posicionamento defensivo, logo a estratégia da rede varejista deveria ser defensiva. 

 

2.6.3.4 Estratégia em relação ao farmacêutico, empresa de tecnologia e consumidor 

 

O farmacêutico, a empresa de tecnologia e o consumidor são enquadrados no 

posicionamento MARGINAL (Freeman, 1984) porque oferecem baixa cooperação e baixo 

potencial de risco. Tanto Freeman (1984) quanto Savage et al. (1991) concordam que a empresa 

varejista deve manter posição vigente e monitoramento constante, caso alguma influência direta 

ou indireta venha a ocorrer.  

 

P4: O farmacêutico, a empresa de tecnologia e o consumidor adotam o posicionamento 

marginal, logo a rede varejista deveria adotar estratégia de manter a posição atual e 

monitoramento. 

 

Figura 10: Matriz estratégica de posicionamento - Rede varejista e stakeholders 

 

 

 

A partir dessa matriz estratégica fica evidenciada a postura que a rede varejista deve adotar com 

cada stakeholder dentro da organização. Essa análise serve de orientação para o gestor no que diz 

 

       

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Freeman (1984) and Savage et al. (1981) - Stakeholder Strategy Matrix 

Model. 
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respeito às estratégias que deveriam ser utilizadas para gerenciar as ameaças e cooperação dos 

stakeholders.  

Assim, a posição de uma das partes interessadas na matriz bidimensional apresentada 

na Figura 10 permite que a rede varejista possa determinar a estratégia mais adequada para gerir 

as relações empresa-stakeholders (FREEMAN 1984, 2007, SAVAGE et al., 1991). 

 

2.6.4 A importância do relacionamento entre stakeholders e a organização 

 

Carrol e Buchholtz (2000) afirmam que a teoria dos stakeholders e a influência existente 

na gestão das pessoas interessadas estabelece cinco questões importantes para a organização 

responder e poder se orientar no desenvolvimento de ações com os stakeholders. São elas: 

 

1. Quem são os nossos stakeholders? 

2. Quais são seus interesses? 

3. Que oportunidades e desafios os stakeholders representam para nossa empresa? 

4. Que responsabilidades nossa empresa tem com seus stakeholders? 

5. Que estratégias e ações nossa empresa deve ter para melhor gerenciar as oportunidades e 

desafios relacionados aos stakeholders? (CARROLL, BUCHHOLTZ, 2000).  

 

Para Carroll e Buchholtz (2000) ao responder essas questões a organização consegue 

desenvolver o processo de gestão dos stakeholders de forma a obter o equilíbrio entre as 

necessidades internas e externas que a empresa necessita. Entretanto, Freeman, Harrison e 

Wicks (2007) questionam como se pode criar valor simultaneamente para vários stakeholders, 

uma vez que existem interesses distintos entre eles. Harrison, Bosse e Phillips (2010) 

argumentam que as empresas que gerenciam bem seus stakeholders podem ter aumento na sua 

vantagem competitiva, obtendo melhor desempenho, mas precisam saber alocar o valor 

adequado. De toda forma, Harrison, Bosse e Phillips (2013) continuam seus estudos e propõem 

um modelo de alocação de valor baseado em duas dimensões: o poder e a influência estratégica 

do stakeholder.   
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A primeira dimensão é o poder que os stakeholders podem possuir ao utilizar recursos 

políticos ou a sua influência na sociedade para ser a favor ou contra a empresa. A segunda 

dimensão, importância estratégica, é a capacidade que o stakeholder tem de contribuir para 

tornar a empresa mais competitiva. Assim, ao combinar as duas dimensões, os gestores podem 

sub ou supervalorizar os stakeholders, tendo em vista o desempenho da empresa (HARRISON, 

et al., 2010).  

Segundo Frooman (1999, 2002), a natureza da estratégia e postura dos stakeholders 

reflete no posicionamento estratégico da organização. Ele avalia que o entendimento entre as 

partes viabiliza a gestão uma vez que o comportamento dos stakeholders reflete no seu nível de 

dependência com a organização. Assim, diferentes decisões trazem resultados diferentes. 

Frooman (1999, 2002) atribui que a interdependência entre uma empresa e os stakeholders 

ocorre das seguintes formas:  

 

 Alta interdependência: o stakeholder é dependente da organização e a organização é 

dependente dele. O stakeholder preferirá optar por uma ação mais direta por meio do poder 

que possui e influenciar a organização; 

 

 Poder do stakeholder: ele não é dependente da organização, mas a organização é 

dependente dele. O stakeholder poderá escolher uma estratégia direta, mas com cautela 

para influenciar a organização; 

 

 Poder da organização: o stakeholder é dependente da organização e a organização não é 

dependente do stakeholder. Assim o stakeholder optará por uma estratégia indireta, com o 

uso do seu poder para influenciar a organização; 

 

 Baixa interdependência: o stakeholder não é dependente da organização e a organização 

também não é dele. Portanto, o stakeholder escolherá uma estratégia indireta, com 

restrições para influenciar a organização (FROOMAN, 1999, 2000), conforme 

demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11: Matriz estratégica de abordagem de relacionamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Frooman (1999, 2000). 
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Dessa forma, o entendimento do relacionamento entre a organização e cada stakeholder 

apresentaria diferentes situações, ocasionando em diferentes estratégias, seja por parte da 

organização ou dos stakeholders (FROOMAN, 1999, 2000).   

Baseado na matriz de abordagem de relacionamento (FROOMAN, 1999, 2000) vamos 

analisar cada stakeholder frente à dependência da rede varejista e qual estratégia de abordagem 

a rede varejista deveria adotar para ajudar a responder o segundo objetivo específico: 2a) 

Compreender a dependência do relacionamento do stakeholder baseado no poder e influência 

que exercem na implementação em serviços e 2b) Determinar a estratégia do varejista de acordo 

com a dependência de relacionamento do stakeholder, conforme Figura 12.  

 

2.6.4.1 A rede varejista deveria adotar a seguinte estratégia de abordagem de relacionamento 

em relação ao Governo, entidade e farmacêutico: 

 

Governo, entidade e farmacêutico se enquadram na ALTA INTERDEPENDÊNCIA 

(FROOMAN, 1999, 2000) porque é dependente da organização e a organização é dependente 

deles também. O stakeholder preferirá optar por uma ação mais direta por meio do poder que 

possui e influenciar a organização.   
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P1: A rede varejista tem alta interdependência com o Governo, a entidade e o 

farmacêutico, logo, a rede varejista adota a estratégia de abordagem direta com uso do 

poder. 

 

2.6.4.2  A rede varejista deveria adotar a seguinte estratégia de abordagem de relacionamento 

em relação ao médico, área diagnóstica e consumidor: 

 

Médico, área diagnóstica e consumidor se enquadram na abordagem PODER DO 

STAKEHOLDER (FROOMAN, 1999, 2000) porque não é dependente da organização, mas a 

organização é dependente desses stakeholders para adotar atendimento diferenciado por meio 

da prescrição médica, que é uma forma de geração de demanda de medicamentos. O stakeholder 

poderá optar por uma abordagem estratégica direta, mas com cautela para influenciar a 

organização. 

 

P2: A rede varejista possui dependência do médico/área diagnóstica e consumidor, logo 

a rede varejista adota a estratégia de abordagem direta com cautela. 

 

2.6.4.3 A rede varejista deveria adotar a seguinte estratégia de abordagem de relacionamento 

em relação à indústria farmacêutica e empresas de tecnologia: 

 

Indústria farmacêutica e empresas de tecnologia se enquadram no PODER DA 

ORGANIZAÇÃO (FROOMAN, 1999, 2000), pois o stakeholder é dependente da organização, 

porém a organização não é dependente do stakeholder. Assim, o stakeholder optará por uma 

estratégia indireta, com o uso do seu poder para influenciar a organização. 

 

P3: A rede varejista possui poder da organização sobre a indústria farmacêutica e as 

empresas de tecnologia, logo a rede varejista adota a estratégia de abordagem indireta 

com uso do poder. 

 

2.6.4.4 A rede varejista deveria adotar a seguinte estratégia de abordagem de relacionamento 

em relação aos planos de saúde e ao varejista concorrente: 

 

Planos de saúde e varejista concorrente se enquadram na BAIXA 

INTERDEPENDÊNCIA (FROOMAN, 1999, 2000) por não serem dependentes da organização 
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e a organização também não é dependente desses stakeholders diretamente. Portanto, a 

abordagem que o stakeholder adotará é uma estratégia indireta, com restrições para influenciar 

a organização. 

 

P4: A empresa varejista possui baixa interdependência da área diagnóstica, plano de 

saúde e concorrentes, logo a rede varejista adota a estratégia de abordagem indireta com 

restrições. 

 

Figura 12: Matriz estratégica de abordagem de relacionamento - stakeholders e rede varejista 

 

 

Em resumo foram apresentados os conceitos que serviram de base para a construção das 

proposições que irão direcionar essa pesquisa sobre a gestão dos stakeholders na 

implementação da inovação em serviços na rede varejista Farmácias Rede Pague Menos. 

Bernardes (2007 apud Antonelli, 1998) afirma que transformar conhecimento em 

inovações de sucesso depende da capacidade da organização de apropriar oportunidade de 

aprendizagem, por meio de P&D e de aprendizado interno e também pela sistemática de 

conhecimento técnico e cientifico presente no ambiente. Assim, o desenvolvimento de 

conhecimento é fortemente influenciado pela rede de relações dos stakeholders e a organização, 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fonte:Adaptado de Fooman (1999, 2000). 
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com a comunicação e a interdependência exercendo um papel importante nesse processo 

(ANTONELLI, 1998). 

Sintetizando a fundamentação teórica, a literatura de conceitos de inovação, inovação 

em serviços, inovação de modelo de negócios e a teoria dos stakeholders, exige um movimento 

de criação, disseminação, cultura de relacionamento e interface com seus clientes. Assim 

poderá ampliar o papel que a organização possui na estratégia, nos processos internos, na gestão 

do conhecimento e nos aspectos operacionais que remetem ao pensamento estratégico e sua 

orientação para mercado a fim de criar e agregar valor para os clientes e desenvolver novas 

competências e habilidades para se relacionar com stakeholders.  

A revisão da literatura sobre a gestão dos stakeholders é o corpo de conhecimento 

principal em que se localiza a pergunta desta dissertação, porém a revisão da literatura permitiu 

de forma mais abrangente aprofundar aspectos de inovação, inovação em serviços e inovação 

de modelo de negócios importantes com os objetivos deste estudo.  

Com um protocolo de pesquisa e baseada na revisão da literatura, os aspectos de “como” 

a pergunta de pesquisa poderá ser analisada com maior profundidade e o percurso metodológico 

aplicado ao estudo será apresentado no capítulo 3, conforme resumo das proposições no Quadro 

3.  
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Quadro 3: Resumo das proposições 

Estratégia Proposições de Posicionamento 

Estratégia em relação ao Governo (Anvisa) e à 

entidade; 

P1: O Governo e a entidade adotam o posicionamento 

ambíguo, logo a estratégia da rede varejista deveria ser 

alterar regras; 

 

Estratégia em relação à indústria farmacêutica; P2: A indústria farmacêutica adota o posicionamento 

ofensivo, logo a estratégia da rede varejista deveria ser 

explorar uma orientação positiva para obter mais 

cooperação e diminuir a ameaça; 

 

Estratégia em relação ao médico, à área diagnóstica, 

aos planos de Saúde e ao varejista concorrente; 

P3:  O médico, a área diagnóstica, os planos de saúde e 

os concorrentes adotam o posicionamento defensivo, 

logo a estratégia da rede varejista deveria ser defensiva; 

 

Estratégia em relação ao farmacêutico, à empresa de 

tecnologia e ao consumidor. 

 

P4: O farmacêutico, a empresa de tecnologia e o 

consumidor adotam o posicionamento marginal, logo a 

rede varejista deveria adotar estratégia de manter a 

posição atual e monitoramento. 

 

Estratégia  Proposições de Relacionamento 

Estratégia de abordagem de relacionamento em 

relação ao Governo, à entidade e ao farmacêutico; 

P1: A rede varejista tem alta interdependência com o 

Governo, a entidade e o farmacêutico, logo a rede 

varejista adota a estratégia de abordagem direta com 

uso do poder; 

 

Estratégia de abordagem de relacionamento em 

relação ao médico, à área diagnóstica e ao 

consumidor; 

P2: A rede varejista possui dependência do médico/área 

diagnóstica e consumidor, logo a rede varejista adota a 

estratégia de abordagem direta com cautela; 

 

Estratégia de abordagem de relacionamento em 

relação à indústria farmacêutica e às empresas de 

tecnologia; 

P3: A rede varejista possui poder da organização sobre 

a indústria farmacêutica e as empresas de tecnologia, 

logo a rede varejista adota a estratégia de abordagem 

indireta com uso do poder; 

 

A rede varejista deveria adotar a seguinte estratégia 

de abordagem de relacionamento em relação aos 

planos de saúde e varejista concorrente. 

P4: A empresa varejista possui baixa interdependência 

da área diagnóstica, dos planos de saúde e dos 

concorrentes, logo a rede varejista adota a estratégia de 

abordagem indireta com restrições. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem o objetivo de descrever o percurso metodológico utilizado na pesquisa 

empírica descrita e conforme. Figura 13:  

 

A epistemologia apresenta a abordagem e as características de bens e serviços que 

podem contribuir para a aplicação da inovação em serviços, além das influências que os 

stakeholders apresentam sobre as decisões da organização.  

A abordagem metodológica foi baseada na fundamentação teórica, a qual forneceu 

subsídios para a escolha do método de pesquisa qualitativa que foi aplicada nas entrevistas de 

campo e Focus Group.  

A partir das argumentações de Eisenhardt (1989); Cooper e Schindler (2011) e Goode e 

Hatt (1968) foi escolhido o método estudo de caso único e intracaso da Rede Pague Menos e 

seus stakeholders.  

Tipo de pesquisa: Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo. A 

pesquisa bibliográfica foi baseada em inovação, inovação em serviços, inovação de modelo de 

negócios e teoria de stakeholders. A pesquisa documental foi realizada por meio de livros, 

artigos nacionais e internacionais, sites e revistas setoriais. A pesquisa de campo teve como 

proposta realizar nove (9) entrevistas de profundidade com a Rede Pague Menos e seus 

stakeholders (Governo, entidade, indústria farmacêutica, farmacêutico, médico, área 

diagnóstica, plano de saúde, empresa de tecnologia). Para entrevistas com consumidores foi 

aplicado o Focus Group.  

Critério de escolha: Para este estudo a seleção intencional teve o objetivo de escolher os 

participantes. Primeiro a Rede Pague Menos, por ter sido a rede varejista que iniciou processo 

de mudança no modelo das lojas, fornecendo treinamento para equipe farmacêutica 

multidisciplinar a fim de realizar o atendimento de serviços farmacêuticos diferenciados e, por 

fim, os stakeholders (Governo, entidade, indústria farmacêutica, farmacêutico, médico, área 

diagnóstica, plano de saúde, empresa de tecnologia e consumidor) que direta ou indiretamente 

influenciam ou são influenciados pela organização.  

Técnica de coleta de dados: A realização de entrevistas em profundidade tem objetivo 

de medir as questões que orientam o estudo e avaliar se a amostra é representativa para obter 

validade de conteúdo. Para obter maior confiabilidade a pesquisa, Eisenhardt (1989) indica o 

uso do protocolo para assegurar procedimentos e regras a serem seguidas pelo pesquisador.  
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Técnica de análise de dados: O tratamento e a análise dos dados foram obtidos por meio 

das entrevistas de campo, observacional e Focus Group. Como planejamento e pré-análise das 

entrevistas, foi realizada pesquisa secundária e documental. Após a transcrição das entrevistas, 

os documentos foram selecionados de acordo com a categoria de análise (Stakeholders: 

estratégia de posicionamento e abordagem de relacionamento), e realizada a análise de dados 

qualitativos por meio da codificação gerada do software ATLAS.ti. 

 

Figura 13: Percurso metodológico 

 

3.1 Epistemologia – Inovação em serviços, abordagem integradora e stakeholders  

 

Conforme visto na revisão da literatura apresentada no capítulo 2, diversas pesquisas 

anteriores (Gallouj, 1994, 2002, 2007; Gallouj e Savona, 2009, Freeman, 1984, Frooman, 1999-

2000, entre outros) sustentam as abordagens teóricas sobre inovação em serviços e a gestão dos 

stakeholders. Para analisar as modalidades específicas existentes na inovação de serviços, a 

abordagem tecnicista ocorre quando há mudanças por meio da informatização. A abordagem 

baseada em serviços é caracterizada por serviços intangíveis e a abordagem integradora reúne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Piccioli (2013). 
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estudos que buscam identificar a origem das inovações no processo produtivo em serviços. 

Dessa forma, estabelecem-se características funcionais que possam ser extensivas a bens e 

serviços, resultando numa combinação de tecnologias, materiais ou imateriais, bem como as 

competências necessárias para sua fabricação e utilização por parte do cliente (GALLOUJ, 

2002).  

A abordagem integradora trouxe um novo direcionamento para unir o processo de 

inovação com a produção e a sua aplicação. Algumas pesquisas enfatizam que a influência dos 

stakeholders nas decisões da organização apresenta um questionamento de como esse 

relacionamento é importante para que as estratégias sejam implementadas, desde o 

desenvolvimento de um produto à implementação de um serviço. De forma similar, o contexto 

externo competitivo também foi identificado como um fator que influencia a efetividade da 

implementação de um novo serviço (FREEMAN, 1984; SAVAGE et al., 1991), e até que ponto 

é o primeiro a chegar ao mercado, se o projeto nasceu de uma ameaça ou oportunidade de 

mercado (FROOMAN, 1999-2000). Ao definir estratégias que identifiquem quem são seus 

stakeholders, Freeman (1984) e Savage et al. (1991) afirmam que uma relação mais 

colaborativa entre as partes pode maximizar ou minimizar a influência dos stakeholders nas 

estratégias da organização. A epistemologia positivista deste estudo procura explicar e predizer 

o que acontece no mundo social, buscando regularidades e relacionamentos causais entre seus 

elementos constituintes (VERGARA, 2006, p.10; BURREL e MORGAN, 1979). 

 

3.2 Abordagem Metodológica – Parte empírica  

 

Diversas pesquisas analisadas no capítulo de fundamentação teórica forneceram suporte 

de escolha do método de pesquisa qualitativa para esta dissertação. A pesquisa qualitativa tem 

caráter exploratório porque emprega diferentes concepções filosóficas e estratégias de 

investigação para analisar e interpretar seus dados. Creswell (2010) aponta que quanto maior a 

complexidade, abrangência e interação do ciclo de coleta, análise dos dados, reformulação do 

problema, melhor é o estudo qualitativo.   

Denzin e Lincoln (2005a p.3) definem a pesquisa qualitativa como uma atividade 

observadora do mundo, consistindo em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que 

tornam o mundo visível. A pesquisa qualitativa pretende dizer ao pesquisador como (processo) 

e por quê (significado) as coisas acontecem (COOPER, SCHINDLER, 2011). A opção de fazer 

um estudo qualitativo é para explorar e aprimorar perguntas de pesquisa no processo de 

interpretação, ou seja, elas se baseiam mais em uma lógica e num processo indutivo até a 
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expansão dos dados e da informação para maior reflexão sobre o assunto pesquisado 

(SAMPIERI et al., 2010).  

Guba e Lincoln (1989, p.89) afirmam que o construtivismo é uma versão do idealismo 

que enfatiza que o mundo que vivenciamos surge de realidades múltiplas e socialmente 

construídas, criadas porque os indivíduos querem entender suas experiências, muitas das vezes 

compartilhadas, mas isso “não as torna mais reais, simplesmente mais aceitas”.  A análise 

construtivista tenta refletir as construções o mais fielmente possível como as pessoas disseram. 

Assim, a pesquisa qualitativa é uma questão de interpretação daquilo que os entrevistados e 

participantes dizem ou fazem (GIBBS, 2009, p.23). Dessa forma, a pesquisa qualitativa se 

aplica ao estudo por permitir a coleta de múltiplas formas de dados, tais como entrevistas, 

observações e documentos ao invés de uma única fonte de dados ou modelos pré-concebidos.  

 

3.3  Método: Estudo de caso  

 

A escolha do pesquisador pelo método de estudo de caso apoia-se nas argumentações 

de Goode e Hatt (1968); Eisenhardt (1989); Cooper e Schindler (2011).  

Em 1952, Goode e Hatt (1968, p.421) caracterizaram o estudo de caso único como “um 

método de olhar a realidade social” que utiliza um conjunto de técnicas de pesquisa usuais nas 

investigações sociais como a realização de entrevistas, a observação participantes, o uso de 

documentos pessoais, e coleta de histórias de vida.  

A metodologia de Eisenhardt (1989) é desenvolvida pelo reconhecimento de padrões de 

relacionamentos existentes dentro e entre os casos analisados. É esse o aspecto principal da 

metodologia que possibilita a identificação de configurações específicas e a análise de múltiplos 

níveis de análise num único caso e indutivo. Em síntese, as etapas do método contemplam: 

definição da pesquisa, seleção de casos, formulação dos instrumentos e protocolos de pesquisa, 

coleta de dados, análise por meio da comparação dentro e entre casos, formulação de hipóteses 

e comparação com a literatura. Analisar os dados é a etapa principal da teoria, mas também é a 

parte menos codificada do processo. Assim, um passo importante na metodologia é análise 

dentro do caso. O objetivo dessa etapa é tornar o pesquisador intimamente familiarizado com o 

caso e, dessa forma, emergir padrões únicos para cada caso antes da busca por padrões comuns 

entre os casos, prevista na etapa seguinte da metodologia (EISENHARDT, 1989).  

Para a análise entre casos, várias táticas são utilizadas. A primeira tática é definir 

dimensões, buscar por similaridades e diferenças e restringir a análise por meio da comparação 

entre pares de caso. A segunda tática é buscar a triangulação das fontes de dados para explorar 
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os insights possíveis de cada tipo de fonte de dados. Entretanto, quando ocorrem diferenças 

entre as fontes, o pesquisador deve buscar um entendimento mais profundo do significado 

dessas diferenças (EISENHARDT, 1989). O método proposto por Eisenhardt (1989) tem por 

objetivo preservar a integridade do caso e compreender suas configurações particulares 

incorporadas dentro de um contexto e tempo especifico. Além destes aspectos positivos em 

relação à teoria da configuração, outro aspecto importante da metodologia é a possibilidade de 

gerar insights sobre possíveis dimensões, que são difíceis de obter utilizando métodos 

puramente quantitativos.  

Para este estudo foi escolhido o método de estudo de caso único intracaso, pois 

possibilita um conhecimento mais amplo sobre um tema pouco explorado tanto no mundo 

acadêmico como nas empresas. A empresa varejista objeto do estudo de caso é a Rede 

Farmácias Pague Menos, que iniciou a implementação de assistência farmacêutica diferenciada 

em suas lojas, por meio do Programa Clinic Farma, após a Lei no. 13.021/14 ter sido sancionada 

em novembro de 2014. A partir deste contexto foram selecionados nove (9) stakeholders 

externos que influenciam direta e indiretamente na gestão das atividades da rede de farmácias 

Pague Menos (stakeholder interno) para implementação de inovação em serviços, cuja seleção 

de nove (9) e um (1) Focus Group, totalizaram em dez (10) stakeholders descritos a seguir: 

 Rede varejista acionista: A rede de farmácias Pague Menos, fundada em 1981 na cidade de 

Fortaleza (Ceará), é a única rede de farmácias com abrangência nacional. Possui 960 lojas 

distribuídas em vinte e seis Estados e no Distrito Federal, com 23 mil colaboradores que 

trabalham com o coração, segundo seu fundador Deusmar de Queiroz. Com muito trabalho 

e profissionalismo, em pouco tempo a Pague Menos conquistou o mercado cearense. Não 

demorou muito também para atrair a atenção do país com ações ousadas para o setor até 

então único e exclusivamente voltado para vender remédios (PORTAL PAGUE MENOS, 

2016); 

 Governo (Anvisa): É a Agência de Vigilância Sanitária que representa o Governo, 

responsável pelo pedido de regulamentação da Lei, uma vez que define as diretrizes e boas 

práticas a serem seguidas pelo varejo na implementação de inovação de serviços; 

 Entidade (Abrafarma): A entidade representa as redes associadas perante o Governo, 

Anvisa, conselhos e sindicatos para obter apoio em suas políticas de comercialização. Criou 

o Programa Care Center “Assistência Farmacêutica Avançada” com oito serviços 

diferenciados a serem implementados pelas redes associadas; 

 Farmacêutico: Possui papel importante como agente de saúde e responsável na loja pelo 
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atendimento dos serviços farmacêuticos para o consumidor/paciente. Em toda farmácia é 

obrigatória a presença de um farmacêutico enquanto ela estiver funcionando; 

 Indústria farmacêutica: A rede varejista possui relacionamento comercial direto com as 

principais indústrias farmacêuticas multinacionais e nacionais, que apoiam as atividades 

de marketing com o consumidor final/paciente; 

 Médico (prescritor): O relacionamento com a rede varejista é indireto, por meio da 

prescrição realizada ao paciente. Recebeu pressão do Conselho Regional de Farmácia 

(CRF) sobre a liberação da prescrição pelo farmacêutico que atua dentro do varejo; 

 Laboratório de análises clínicas: Por possuir o monopólio de realizar exames juntamente 

com hospitais públicos e privados, o segmento enfrenta ameaça do modelo de negócio, 

entretanto o varejo farmacêutico precisará fazer uma aliança estratégica com um 

laboratório para obter a validação dos resultados de exames (Testes Rápidos Laboratoriais 

- TRL) que vier a implementar; 

 Planos de saúde: O relacionamento é indireto, por meio de empresa contratada pela 

indústria farmacêutica, autarquias ou alta gestão para gerenciar o programa de benefícios 

em medicamentos, chamada Pharmacy Benefit Management (PBM), conceito que surgiu 

nos Estados Unidos na década de 80 e no Brasil o conceito iniciou no final dos anos de 

1990. A adesão dos pacientes à assistência farmacêutica proposta pela implementação de 

inovação em serviços no varejo brasileiro poderá gerar uma redução de custos e ampliar o 

relacionamento entre o varejo e plano de saúde ou seguradoras; 

 Empresas de tecnologia: Apresentam a inovação para a realização de exames TRL e 

aplicativos de monitoramento de doenças para apoiar na realização da assistência 

farmacêutica; 

 Consumidor (Focus Group): Entender que tipos de vantagens e desvantagens os 

consumidores terão com a implementação de inovações de serviços farmacêuticos. 

 

Dessa forma, a investigação buscou compreender as estratégias de posicionamento e as 

abordagens de relacionamento que os stakeholders podem ter na implementação de inovações 

em serviços no varejo farmacêutico brasileiro, conforme Figura 14. 
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Figura 14: Rede varejista e stakeholders 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa primária (2017). 

 

3.4 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada conforme as seguintes etapas, com utilização dos métodos e 

técnicas que seguem mais bem detalhados: 

 

3.4.1 Documental 

 

Documentos gerados pela Anvisa (RDC, Leis); 

Documentos gerados pela Abrafarma – O Grande Varejo em Números 2015-2016; 

Abrafarma Excelência – Farmácias em ascensão. No. 4 - dez. 2014; 

Abrafarma Excelência _ Olhar atento para o futuro. No. 5 – dez. 2015; 

Abrafarma Excelência – Uma revolução em gestação. No.6 – dez.2016; 

Vídeo Pague Menos – Deusmar de Queiróz “O Rei do Nordeste”.  

 

3.4.2 Bibliográfica 

 

Fundamentação teórica em livros, periódicos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, anais de congressos científicos e outras publicações que contribuíram para a 
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formação do marco teórico que fundamentou e subsidiou a análise dos dados do trabalho.  

Além do material impresso, foram consultadas as seguintes bases de dados eletrônicas: 

a) EBSCOhost Eletronic Journals Service; 

b) Periódicos. Capes; 

c) Spell-Anpad; 

d) Scielo-Scientific Eletronic Library online; 

e) Web of Science.  

 

3.4.3 De campo 

 

Coleta de dados primários por meio de entrevistas estruturadas com stakeholder interno 

(rede Pague Menos varejista acionista -presidente) e stakeholders externos - dirigentes 

(Governo, entidade, médico e área diagnóstica, varejistas concorrentes) e, especialistas gestores 

(farmacêutico, indústria farmacêutica, empresa de tecnologia e seguradora de saúde) que atuam 

no segmento farmacêutico e da saúde. A fase de campo englobou a participação no evento da 

entidade Abrafarma Future Trends 2016, especialmente para entrevistar a Rede Pague Menos, 

assistir às apresentações de dirigentes do Governo, de entidade e convidados nacionais e 

internacionais, além de realizar contato com outros possíveis entrevistados.  

 

Focus Group 

 

A última etapa da coleta foi a realização de Focus Group com consumidores para melhor 

identificação e foco do grupo participante. A sala foi previamente agendada e preparada para 

receber o grupo obedecendo os seguintes critérios: apoio audiovisual, disposição dos lugares 

em uma única mesa retangular, na qual todos ficaram de frente um para outro, papel em branco, 

caneta e lápis para anotações que julgassem necessárias, água, café, balas e bombons para criar 

um clima agradável e receptivo à discussão sobre o tema estudado. 

  
Mattar (1996) define que Focus Group é um método de coleta de dados que consiste 

na realização de entrevistas em grupo, conduzidas por um moderador. A finalidade é 

gerar discussão de um tópico específico. O grupo de foco pode ser associado a outros 

métodos como a entrevista individual e a observação do participante (MORGAN, 

1977, p.151).  

 

3.4.4 Observação de portais 

Anvisa, Pague Menos e Telemedicina 
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3.4.4.1 Critérios para a escolha do caso pesquisado 

 

A pesquisa qualitativa envolve seleção não probabilística e para esse estudo foi aplicada 

a seleção intencional, quando o pesquisador escolhe os participantes de acordo com suas 

características ou suas experiências, atitudes ou percepções conforme categorias conceituais 

que se desenvolvem durante o processo de entrevista (COOPER, SCHINDLER, 2011, 294-

297). Os stakeholders de interesse para a presente pesquisa são aqueles apresentados na Figura 

14. 

 

3.4.4.2  Técnica de coleta de dados 

 

Ao escolher entre uma entrevista não estruturada (nenhuma questão específica ou ordem 

de tópicos) e uma entrevista semiestruturada (geralmente começando por questões específicas, 

e depois seguindo o curso do pensamento do participante com investigações do entrevistador) 

ou uma entrevista estruturada, o entrevistador utiliza um guia detalhado de entrevista ou um 

questionário para guiar a ordem das questões, preferencialmente abertas (COOPER, 

SCHINDLER, 2011, p. 172-173). Para esse estudo foi escolhida uma entrevista com roteiro 

estruturado. 

A entrevista em profundidade é uma interação entre o entrevistador e o participante na 

qual geralmente os participantes são escolhidos pelas experiências e atitudes que irão refletir 

no escopo completo da questão estudada. Esse tipo de entrevista poderá ser gravada e transcrita 

para fornecer ao pesquisador a riqueza de detalhes dessa metodologia (COOPER, 

SCHINDLER, 2011, p. 177-178). Segundo Cooper e Schindler,  

 

[...] a entrevista é a técnica básica de coleta de dados em metodologias qualitativas. 

As entrevistas variam com base no número de pessoas participantes durante a 

entrevista, no nível de estrutura, na proximidade do entrevistador com o participante 

e no número de entrevistas conduzidas durante a pesquisa[...]. Ela pode ser conduzida 

individualmente ou em grupos (COOPER, SCHINDLER, 2011, p.172).  

 

A entrevista teve um roteiro estruturado de cinco (5) perguntas abertas para extrair mais 

informações sobre a estratégia de posicionamento e abordagem de relacionamento de cada 

stakeholder frente à implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico. Os 

roteiros de entrevista encontram-se na seção de Apêndices: Apêndice A (rede varejista acionista 

e concorrentes), apêndice B (entidade), apêndice C (Governo/Anvisa), apêndice D 

(farmacêutico), apêndice E (indústria farmacêutica), apêndice F (médico, área diagnóstica e 
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plano de saúde), apêndice G (empresa de tecnologia), apêndice H (consumidor-Focus Group) 

e apêndice I (carta-convite a pesquisa). 

A mensuração em pesquisa consiste em descobrir a extensão, a dimensão, a quantidade 

ou a capacidade de alguma coisa, principalmente em comparação com um padrão a ser aplicado. 

Os conceitos e os constructos são usados em níveis teóricos; as variáveis são usadas em nível 

empírico (COOPER, SCHINDLER, 2011).  

Neste estudo foram aplicadas entrevistas de campo, observações, artefatos, documentos, 

métodos visuais e experienciais, análises computacionais e textuais como método de coleta e 

análise de dados para identificar conceitos e constructos na forma descritiva sobre a estratégia 

de posicionamento e a abordagem de relacionamento dos stakeholders na implementação de 

inovação em serviços e seu significado (DENZIN, LINCOLN, 2005). A qualidade do estudo 

depende de quais constructos são selecionados ou desenvolvidos para uma mensuração 

legítima. Cooper e Schindler (2011) afirmam que o estudo ideal deveria ser projetado e 

controlado para obter mensuração precisa e não ambígua das variáveis. Os autores atribuem 

que para realizar uma boa avaliação da mensuração deve-se adotar os seguintes critérios: 

validade, confiabilidade e praticidade. Essas características serão discutidas na seção seguinte. 

 

3.4.5 Validade e Confiabilidade 

 

A seguir são descritos os conceitos sobre validade e confiabilidade aplicados como 

procedimento de mensuração.  

 

A pesquisa qualitativa realizada neste estudo apresenta características operacionais que 

resultam num número pequeno de dez (10) amostras, cujo critério é descrito como 

reconhecendo a existência de intencionalidade num conteúdo composto de descrições 

detalhadas de situações relativas aos dados coletados da rede Pague Menos e stakeholders 

externos em análise com citações objetivas sobre suas experiências, atitudes, hábitos, credos e 

pensamentos; e, finalmente, numa contextualização de eventos, pessoas, interações e 

observações de comportamento, por meio do registro sistemático das constatações de passagens 

de documentos, correspondências e o estudo de situações relativas ao fenômeno de estudo feitas 

a partir dos roteiros de pesquisa e áudios (LEININGER,1994).   
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Buscou-se atingir a validade nos seguintes aspectos:  

 

 Por meio das informações desejadas e esperadas na seleção do método de pesquisa; 

 Buscou-se uma validade instrumental entre os dados fornecidos pelos participantes da 

pesquisa de campo e Focus Group e aqueles dados gerados no evento Abrafarma Future 

Trends 2016, de método observacional; e a validade teórica, que se refere à legitimidade dos 

procedimentos da pesquisa em termos da teoria estabelecida (KIRK; MILLER, 1986).  

A confiabilidade está relacionada com a acuracidade e a precisão do procedimento de 

mensuração. É um contribuinte necessário, mas não é condição suficiente para a validade. Logo, 

se uma mensuração não for válida dificilmente seria confiável. Ela está relacionada à estimativa 

do grau em que uma mensuração é livre de erro aleatório ou instável. Uma medida possui 

estabilidade quando se pode assegurar que os resultados são consistentes. 

A confiabilidade a ser observada na pesquisa é a sincrônica, cuja a similaridade de 

diferentes observações dentro de um mesmo período de tempo poderá ser identificada na 

pesquisa qualitativa (KIRK; MILLER, 1986). Dessa forma, as exigências científicas de um 

estudo exigem que o processo de mensuração seja confiável e válido, enquanto as exigências 

operacionais exigem que ele seja prático (COOPER, SCHINDLER, 2011, p. 294-297).  

 

3.4.6 Protocolo para o estudo de caso 

 

Com a finalidade de proporcionar maior confiabilidade à pesquisa, Eisenhardt (1989) 

indica o uso do protocolo como instrumento importante para assegurar os procedimentos e as 

regras a serem seguidos. Para aumentar a confiabilidade do estudo de caso e também na 

orientação do pesquisador na realização da coleta de dados, o “protocolo” tem papel importante 

na pesquisa realizada. Em primeiro lugar porque manteve o foco principal do estudo, e em 

segundo lugar porque foi possível antecipar vários problemas de como os relatórios precisariam 

ser preenchidos, o que ajudou a pesquisadora a evitar descompassos no longo prazo (YIN, 

2010).  

Para este estudo de caso a estrutura do protocolo obteve as seguintes seções: 

 Planejamento do agendamento das entrevistas de acordo com a disponibilidade de dia e 

horário de cada entrevistado; 

 Foi enviada por e-mail uma carta de apresentação e o roteiro de entrevista para que o 

entrevistado tomasse conhecimento prévio sobre o estudo pesquisado; 

 A pesquisadora compareceu às entrevistas no dia e horário agendado com no mínimo 30 
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minutos de antecedência; 

 A pesquisadora explicou para o entrevistado como seria realizada a entrevista e marcou o 

horário de seu início-fim; 

 Solicitou autorização para divulgar ou não a empresa, nome e cargo do entrevistado; 

 Solicitou autorização para gravar a entrevista que seria transcrita e disponibilizada; 

 No roteiro da rede varejista foi perguntado o ano de início da sua fundação; atuação em quais 

estados; quantas filiais e número de funcionários; 

 No roteiro da entidade foi perguntado o ano de fundação e número de redes associadas; 

 No roteiro da indústria farmacêutica, área diagnóstica e empresa de tecnologia foi solicitada 

a origem da empresa (brasileira ou estrangeira), início da operação no Brasil e número de 

funcionários; 

 No roteiro do farmacêutico e do médico foi perguntada a especialidade médica e o tempo de 

conclusão da graduação; 

 Após todas as considerações iniciais e concordância de cada entrevistado foi lida a seguinte 

introdução antes de iniciar as perguntas para o entrevistado: [...] “A partir da Lei no. 

13.021/14 que amplia o acesso dos consumidores a realização de exames TRL, assistência 

farmacêutica e imunização no qual o varejo brasileiro poderá se transformar em lojas de 

conveniência ” [...]. 

 Após o término de cada entrevista foi perguntado a cada entrevistado se tinha interesse em 

receber o estudo em seu e-mail, e se gostaria de fazer mais alguma observação adicional 

sobre a pesquisa; 

 Após o encerramento da coleta de dados, todas as entrevistas de campo gravadas (áudio) e 

vídeos das apresentações e debates feitos pelos dirigentes (presidente da Anvisa, presidente-

executivo da Abrafarma e presidente do Conselho da Abrafarma) no evento Abrafarma 

Future Trends 2016 foram enviadas por meio de ficheiros de dados (WeTransfer) e 

transcritas pela empresa contratada e qualificada (TranscritoJá). Dessa forma, permitiu 

examinar, classificar e identificar as evidências obtidas por meio das entrevistas de campo e 

Focus Group realizadas no período da coleta; 

 Após a transcrição das entrevistas, os documentos foram selecionados para preparação do 

material e a formulação de objetivos que apresentem a direção da análise e regras a serem 

seguidas; 

 A categoria de análise foi codificada para dar início ao tratamento dos dados e análise dos 

dados qualitativos por meio do Software ATLAS ti, visto que o programa facilita a análise 
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mais sistemática de dados oriundos de discussões feitas em grupos focais, entrevistas de 

campo e outros tipos de dados em formato de áudio.   

Para o estudo foi proposta uma matriz de amarração que identificasse de forma clara e objetiva 

a configuração para as questões de pesquisa, as técnicas de análise que serão utilizadas e o modelo 

teórico aplicado. Segundo Mazzon (1978, p.22) [...] “a Matriz de Amarração, é composta como uma 

estrutura matricial, comparando as decisões e definições de pesquisa, como exposto simplificadamente”. 

Dentro desse processo é importante avaliar a sua aplicabilidade durante o período da pesquisa.  

A matriz é composta pela pergunta de pesquisa, objetivos geral e específico, 

proposições, variáveis e fonte teórica, conforme Quadro 4. 
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Quadro 4: Matriz de Amarração 

Pergunta de 

pesquisa 

Objetivo 

Geral 
Objetivos específicos Proposições Variáveis Fonte teórica 

Como a gestão dos 

stakeholders 

contribui na 

implementação de 

inovações em 

serviços? 

 

Compreender como o 

posicionamento e o 

relacionamento dos 

stakeholders direcionam 

as estratégias de 

implementação de 

inovação em serviços. 

Para tanto, vamos 

analisar como objeto de 

pesquisa a 

implementação de uma 

inovação de serviços no 

varejo farmacêutico 

brasileiro. 

 

1a. Compreender a posição dos 

stakeholders baseado no potencial 

de ameaça e cooperação na 

implementação em serviços, se: 

 

Governo e entidade adotam 

posicionamento “ambíguo”; 

 

 

 

 

Indústria farmacêutica adota   

posicionamento “ofensivo”; 

 

 

 

 

 

Médico/ área diagnóstica, planos 

de saúde e varejista concorrentes 

adotam posicionamento 

defensivo”; 

 

 

 

Farmacêutico, empresas de 

tecnologia, consumidores adotam 

posicionamento “marginal”. 

 

 

 

1b) Determinar a estratégia do 

varejista perante o posicionamento 

dos stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

P1 Governo e entidade adota o 

posicionamento ambíguo, logo 

a estratégia da rede varejista 

deveria ser alterar regras; 

 

 

P2 Indústria farmacêutica 

adota o posicionamento 

ofensivo, logo a estratégia da 

rede varejista deveria ser 

orientação positiva para 

aumentar cooperação; 

 

P3 Médico/área diagnóstica, 

planos de saúde e varejista 

concorrentes adotam o 

posicionamento defensivo, 

logo a estratégia da rede 

varejista deveria ser defensiva; 

 

P4 Farmacêutico, empresas de 

tecnologia, consumidor 

adotam posicionamento 

marginal, logo a estratégia da 

rede varejista deveria ser 

marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1. Como o Governo e 

a entidades estão 

respondendo a 

implementação de 

inovação em serviços? 

 

V2. Como a indústria 

farmacêutica enxerga 

essa inovação em 

serviços? 

 

 

 

V3. Como os médicos/ 

área diagnóstica, planos 

de saúde e concorrentes 

irão se posicionar frente 

a inovação em serviços? 

 

 

V4. Qual a visão do 

farmacêutico, empresas 

de tecnologia e 

consumidor sobre 

inovação em serviços na 

farmácia? 

 

 

 

 

Barras, R. ; 

Gallouj, F.; 

Savage et al.; 

Tidd, J; 

Bessant, J. 

Mitchell et al.; 

Freeman R.E.; 

Frooman, J.; 

Christensen, C; 

Chesbrough, H; 
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2a) Compreender a dependência do 

relacionamento do stakeholder 

baseado no poder e influência que 

exercem na implementação em 

serviços: 

 

Se a abordagem alta 

interdependência é adotada pelo 

Governo (Anvisa), entidade e 

farmacêutico; 

 

 

 

 

Se a abordagem não dependência é 

adotada pelo médico/ área 

diagnóstica e consumidor; 

 

 

 

 

Se a abordagem “poder da 

organização” é aplicada à indústria 

farmacêutica e empresas de tecnolo 

gia; 

 

 

Se a abordagem baixa 

interdependência é aplicada a 

planos de saúde e varejista 

concorrente. 

 

2b) Determinar a estratégia do 

varejista de acordo com a 

dependência de relacionamento do 

stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

P1 A rede varejista tem alta 

interdependência com Governo 

(Anvisa), entidade e 

farmacêutico, logo, a rede 

varejista deveria adotar 

abordagem direta com uso do 

poder; 

 

P2 A rede varejista possui 

não dependência do médico 

/ área diagnóstica e consumi 

dor, logo a rede varejista 

deveria adotar a abordagem 

direta com cautela; 

 

P3 A rede varejista tem poder 

da organização, logo a rede 

varejista deveria adotar 

abordagem indireta com uso 

do poder; 

 

P4 A rede varejista possui 

baixa interdependência, logo, a 

rede varejista deveria adotar 

abordagem indireta com 

restrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1.Governo (Anvisa), 

Entidade e Farmacêutico 

podem influenciar no 

relacionamento da rede 

varejista; 

 

 

 

V2. Médico/ área 

diagnóstica e consumi 

dor podem influenciar o 

relacionamento da rede 

varejista; 

 

 

P3. A indústria farma 

cêutica e empresas de 

tecnologia podem 

influenciar o relaciona 

mento da rede varejista; 

 

V4.  Planos de saúde e 

varejista concorrente 

influenciam indireta 

mente a rede varejista. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base na fundamentação teórica (2017).
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Para identificar o registro e os dados em análise a serem tratados foi necessário definir 

o modelo de análise da pesquisa por meio da categoria, variáveis, focos de análise e principais 

autores, conforme apresentado no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Modelo de análise 

Categoria Variáveis Focos de análise Principais autores 

 

Stakeholders: 

Estratégia de 

Posicionamento  

e Abordagem do 

Relacionamento 

Gestão da inovação Elementos do processo de 

identificar diferentes 

produtos e serviços 

(tangíveis e intangíveis). 

 

Tidd, Bessant (2013);  

Tidd, Hill (2006). 

Triangulação de 

serviços 

Elementos do processo de 

integração entre sistemas, 

estratégia de serviço, 

pessoas e o cliente. 

 

Albrecht, Zemke (1985); 

Evans, Wurster (2000); 

Zarifan, Bressand, Nicolaidis 

(1987, 1988). 

Dimensões das 

inovações em serviços 

O Papel de KIBS e a criação 

de conhecimento no setor de 

saúde. 

Hertog (2000); Saviotti, 

Metcalfe (1966); 

Christensen et al. (2009).  

Inovação de modelo de 

negócios 

Elementos do processo de 

criar e capturar valor por 

empresas. 

 

Zoot, Amit (2011); 

Chesbrough (2007);  

Mitchell et al. (2004). 

Necessidade de 

adaptação da empresa - 

processos internos x 

relações externas 

Elementos do processo de 

avaliar um ambiente de 

negócio dinâmico e em 

constante mudança. 

 

Chesbrough (2010); 

Gambardella, Mcgahan 

(2010); Christensen(2009); 

Mitchell et al. (2003, 2004). 

Grupos ou indivíduos 

que podem influenciar 

e serem influenciados 

Elementos do processo de 

ações, decisões, políticas ou 

práticas. 

 

           Freeman (1984) 

            Harrison, J. (2005) 

          Rocha, Goldschmidt (2010). 

Agentes interessados 

no destino da organiza 

ção 

Elementos do processo de 

desenvolver e implementar 

programas. 

Kaplan et al. (1997); 

Harrison, J. (2005). 

 

 

 

Papel dos stakeholders 

nos negócios 

Elementos do processo de 

estratégia a ser aplicada pela 

empresa. 

 

Freeman (1984);  

Savage et al. (1991). 

Comportamento dos 

stakeholders frente ao 

objetivo de obter mais 

poder.  

 

Freeman (1984);  

Savage et al. (1991); 

Frooman (1999). 

Importância do 

relacionamento entre 

stakeholders e 

organização 

Elementos do processo de 

identificar quem são e quais 

são os interesses dos 

stakeholders para o processo 

de gestão. 

 

Carrol, Bucholtz (2000); 

Freeman et al. (2007); 

Harrison et al. (2010). 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir da fundamentação teórica (2017).  
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Na seção seguinte é apresentado o detalhamento correspondente à categoria, variáveis, 

focos de análise e respectivas delimitações de investigação. 

 

3.4.7 Categoria - Stakeholders: Estratégia de posicionamento e estratégia de 

abordagem de relacionamento 

 

Gibbs (2009) define que a codificação é uma forma de indexar ou categorizar o texto 

para estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação a ele, bem como permitir ao 

pesquisador organizar e examinar dados de forma estruturada. A categoria compreende os 

condicionantes que envolvem a estratégia de posicionamento e a abordagem de relacionamento 

que envolve os stakeholders e a rede varejista. Espera-se garantir que a codificação seja a mais 

analítica e teórica possível, conforme apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Delimitação da investigação das variáveis da categoria 

Variáveis Focos de Análise 

Gestão da inovação Identificar produtos e serviços tangíveis e intangíveis; 

Triangulação de serviços Verificar a integração entre sistemas, estratégia de serviço, pessoas 

e o cliente; 

Dimensões das inovações em serviços Compreender o papel de KIBS e criar conhecimento no setor de 

saúde; 

 

Inovação de modelo de negócios 

 

Compreender o processo de criar e capturar valor por empresas; 

Necessidade de adaptação da empresa Compreender os processos internos versus relações externas – 

processo de avaliar um ambiente dinâmico e em constante mudança; 

 

Grupos ou indivíduos que podem 

influenciar ou serem influenciados 

Entender o processo de ações, decisões, políticas ou práticas; 

Agentes interessados no destino da 

organização 

Compreender o processo de desenvolver e implementar programas, 

envolvendo stakeholders internos e externos; 

 

Papel dos stakeholders nos negócios Compreender estratégia a ser aplicada pela rede varejista e o 

comportamento dos stakeholders para obter mais poder; 

 

Importância do relacionamento entre 

stakeholders e a organização 

Compreender o processo de identificar quem são e quais são os 

interesses dos stakeholders para o processo de gestão. 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir da fundamentação teórica (2017). 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Os entrevistados selecionados foram agrupados e identificados como stakeholders nesta 

dissertação. A seleção foi feita a partir da análise de atribuições de seus cargos – em nível 

estratégico e gerencial – e de seu grau de atuação no segmento farmacêutico. O Quadro 7 a 
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seguir apresenta a relação dos entrevistados por tipo de segmento em que foram agrupados 

(entrevista de campo stakeholders, entrevista de campo Focus Group  consumidor e entrevista 

de campo observacional), indicando empresa, cargo/função, classificação do stakeholder, 

quantidade de participantes, local, mês de realização e tempo de duração das entrevistas. 

A coleta de dados teve oito (8) diferentes roteiros de entrevistas que estão nos Apêndices 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K.  As entrevistas em profundidade e Focus Group foram realizadas 

na cidade de São Paulo, no período de agosto a novembro de 2016, sendo a escolha intencional, 

tendo por base os critérios de especialidade e acessibilidade dos entrevistados.   

Os dados pessoais dos entrevistados e o nome das empresas participantes do processo 

foram resguardados, visto que nem todos os entrevistados autorizaram sua divulgação. A 

duração das entrevistas teve variação entre 5:35´ (mínimo) e 48:13´ (máximo), totalizando 3 

horas e 1 minuto de gravação, com duração média relativa de 16 minutos com cada entrevistado 

em virtude do tempo disponível na agenda cada um. Todas as entrevistas ocorreram na cidade 

de São Paulo, em dia e horário previamente agendados com os participantes. Vale observar que 

foram selecionadas treze (13) pessoas, sendo que dez (10) pessoas constituíram a seleção final 

de entrevistados; três (3) pessoas declinaram ou não responderam à solicitação dentro do prazo 

da coleta de dados.
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Quadro 7: Entrevistas de campo – Stakeholders 

Empresa Cargo Stakeholder 

No. 

Local/ Cidade 

Mês Tempo 

de 

duração Selecionados Realização 

Governo Presidente 

Diretoria Colegiada 

Anvisa 1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

 

-X- 

 

-X- 

Governo Diretor Adjunto Anvisa 1 Contato telefônico Brasília e e-mail (novembro)  

-X- 

 

-X- 

Abrafarma Presidente-executivo Entidade 1 1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

 

-X- 

 

-X- 

Febrafar Presidente Entidade 2 1 Sede da entidade em São Paulo Out 15:17 

Farmacêutico Farmacêutico Farmacêutico 1 Enviado e recebido por e-mail Nov -X- 

Indústria 

Farmacêutica 

Gerente Sr. Supply 

Chain 

Industria 

Farmacêutica 

1 Cafeteria em São Paulo Out 47:19´ 

1PicFarma Médico e CEO Médico/área 

diagnóstica 

1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Set 8:21´ 

Seguradora de 

saúde 

Gerente Sr. Sinistro Plano de saúde 1 Sede da empresa - São Paulo Out 9:58´ 

Vip-Systems CIO Empresa 

Tecnologia 

1 enviado e recebido por e-mail Out -X- 

1PicFarma Diretor de Marketing Empresa de 

tecnologia 

1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Set 8:27´ 

Varejista 1 

Acionista 

Presidente Varejista 1 

Acionista 

1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Setembro 9:59’ 

Varejista 2 

Concorrente 

Vice-presidente Varejista 2 

Concorrente 

1 Sede da empresa - São Paulo Outubro 11:25´ 

Varejista 3 

Concorrente 

Presidente Varejista 3 

Concorrente 

1 Abrafarma FUTURE TRENDS2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Setembro 5:35´ 

Total de entrevistados selecionados 13 Total de entrevistados realizados 10 1h55m 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017).
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3.6 Entrevista de campo - Focus Group (consumidor) 

 

O quadro 8 apresenta a relação dos cinco (5) entrevistados que participaram da 

entrevista Focus Group, tendo a pesquisadora como mediadora. Apresenta, também, 

informações sobre os participantes e foi a atividade que alcançou maior tempo de duração de 

entrevista individual, cuja discussão apresentada pelo grupo de consumidores gerou vários 

subsídios ao estudo.
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Quadro 8: Entrevista de Campo - Focus Group (consumidor) 

Stakeholder Cargo Atividade 

profissional 

Aposentado Local/ 

Cidade 

Mês Tempo 

duração Realização 

Consumidor 1 

 

Professor e Coord. Cursos Sim Sim Sala reservada  FIA SP Novembro 2016 48:13´ 

Consumidor 2 

 

Diretora-administra tiva Sim Sim Sala reservada FIA SP  Novembro 2016 

Consumidor 3 

 

Consultora e Coord. de Cursos Sim Sim Sala reservada  FIA SP Novembro 2016 

Consumidor 4 

 

Coordenadora Pedagógica Sim Sim Sala reservada  FIA SP  Novembro 2016 

Consumidor 5 Coordenadora de Cursos Sim Não Sala reservada  FIA SP  Novembro 2016 

Total  Entrevistas  

 

5 4     48:13´ 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017).
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3.7 Entrevista de Campo - Observacional 

 

O quadro 9 apresenta a relação dos stakeholders de dirigentes (Governo -Anvisa e 

entidade 1) que participaram do evento Abrafarma Future Trends 2016, pesquisa tipo 

observacional, cujas palestras e debates abertos ao público foram gravados em tempo real e 

transcritos, conforme tempo de duração apurado no referido quadro. 

 

Quadro 9: Entrevista de campo – Observacional 

 

Empresa 

 

Cargo 

 

Stakeholder 

 

Local/ Cidade 

 

Mês 

 

Tempo  

Duração 
Realização 

Governo Presidente Anvisa Abrafarma Future Trends 2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Agosto 

2016 

9:00´ 

Abrafarma Presidente-

executivo 

Entidade 1 Abrafarma Future Trends 2016 - 

Transamérica Expo Center - São Paulo 

Agosto/ 

Setembro 

2016 

12:34´ 

Total Observacional 
 

    21:34´ 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

3.8 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Como técnica de análise dos dados foi aplicado o tratamento dos dados para poder 

examinar, classificar e identificar as evidências obtidas por meio das entrevistas realizadas, com 

o objetivo de apontar o direcionamento das principais questões apresentadas neste estudo.  

Dessa forma, a técnica de análise dos dados escolhida é a análise de conteúdo.   

Segundo Bardin (1979), a análise de conteúdo representa,  

 
[...] um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 1979, 

p.42). 

 

A análise de conteúdo é sinônimo da perspectiva informacional-quantitativa de análise 

do discurso, formada por um conjunto de conhecimentos oriundos de diferentes disciplinas. A 

principal ferramenta desse tipo de investigação é a capacidade interpretativa do investigador 

(GODOY, 2010). A análise de conteúdo teve como planejamento e pré-análise das entrevistas 

de campo realizadas, documentos levantados pela pesquisa documental e as informações 

obtidas por meio da observação feita pelo pesquisador. Assim poderá realizar uma reflexão 

sobre o conjunto de notas que será obtida durante o processo de execução e conforme a 
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categorização de análise. 

 

3.8.1 Etapas da Análise de Conteúdo  

 

Após as leituras das entrevistas, os documentos foram selecionados para preparação do 

material e a formulação de objetivos que apresentaram a direção da análise e regras que foram 

seguidas. A categoria de entrevistas foi identificada pelo apêndice e codificadas para dar início 

ao tratamento dos dados, realizando, assim, a análise de conteúdo com interpretação das 

informações apuradas nas entrevistas, seguida da triangulação entre as entrevistas e a categoria 

Stakeholders: Estratégia de posicionamento e Abordagem de relacionamento. A Figura 15 

apresenta as etapas da análise de conteúdo que serviram de direcionamento e planejamento para 

a interpretação dos resultados desta pesquisa. 

 

Figura 15: Etapas da análise de conteúdo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015), adaptado de Bardin (1977). 

 

Após essa análise de conteúdo foi feita a transcrição dos dados com resumo de cada 

stakeholder entrevistado. Nesta etapa do estudo será apresentado o caso da rede de farmácias 

Pague Menos, seu histórico e evolução no mercado brasileiro. A análise foi dividida em duas 

etapas: Primeiro com a utilização do software Atlas ti e o input da categoria e subcategorias de 

análise para gerar os códigos de significância. A segunda etapa foi o desenvolvimento de tabelas 

por meio do Excel com os dados apurados. Na sequência será apresentada a análise e discussão 

dos resultados sobre a questão problema e se estão sendo respondidos os objetivos específicos 

com a categoria de análise e variáveis que envolvem a estratégia de posicionamento e a 

abordagem de relacionamento entre os stakeholders e a rede varejista. 
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4 ESTUDO DE CASO 

  

Nesta etapa do estudo serão apresentados o histórico da rede de farmácias Pague Menos 

e sua evolução no mercado brasileiro. 

 

4.1 Caso e histórico - Rede de farmácias Pague Menos  

 

A rede de farmácias Pague Menos foi fundada em 1981 por Deusmar de Queiroz, 

economista formado pela Universidade Federal de Fortaleza (UNIFOR). Foi professor e 

coordenador do curso de Economia por oito anos na mesma universidade, até que em 1983 

passou a se dedicar integralmente aos negócios para desenvolver o Grupo Pague Menos. 

Empresa de capital aberto com controle nacional, segundo a Sociedade Brasileira de 

Varejo e Consumo (SBVC, 2015) o Grupo Pague Menos está entre as 20 primeiras empresas 

do varejo brasileiro, no qual atingiu em 2014 um faturamento bruto de R$ 4,400 bilhões e em 

2015 atingiu um faturamento anual de R$ 4,978 bilhões, além de uma ampliação de 

atendimentos para mais de 8,16 milhões clientes por mês em 2015. Atua com modelos 

diferentes de lojas, seja de tamanho, mix de produtos, nível de serviço ou projeto arquitetônico, 

sendo considerada um modelo de multiformatos para o varejo tradicional, além do e-commerce 

com varejo online (Ranking das 250 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, SBVC, 2015). 

Atualmente, o Grupo Pague Menos figura entre as 250 Maiores e Melhores Empresas do país, 

de acordo com a Revista Exame (2015), estando entre os maiores crescimentos contínuos do 

Brasil, em torno de 18% ao ano nos últimos dez anos. 

O Grupo Pague Menos traduz em sua missão, visão e valores o que têm como meta para 

alcançar seus objetivos de ser a maior e melhor rede de farmácias do Brasil até o ano de 2017, 

no qual se destaca por ser a primeira rede do varejo farmacêutico presente em cerca de 330 

cidades distribuídas em 960 lojas em todo território nacional (REVISTA EXCELÊNCIA 

ABRAFARMA, 2016; PORTAL PAGUE MENOS, 2017), conforme Figura 16. 
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Figura 16: Distribuição de lojas da rede Pague Menos 

 

Fonte: Portal Pague Menos (2017). 

 

As farmácias Pague Menos têm como missão proporcionar o encantamento nas pessoas, 

promovendo a saúde para seus clientes por meio de iniciativas inovadoras e respeito à 

cidadania, conforme Quadro 10. 

 

Quadro 10: Missão, visão e valores das farmácias Pague Menos 

Missão Encantar pessoas, promovendo saudabilidade, através de atitudes inovadoras e cidadãs.  

 

Visão Ser a maior e melhor empresa do varejo farmacêutico do Brasil até 2017, com ações listadas 

em Bolsa e com atuação em mercados internacionais, comprometida com a eficiência, 

inovação, conveniência e cidadania. 

 

Valores Atuamos em nossas operações baseados no tripé da "Conveniência", "Inovação" e 

"Cidadania”. 

 

Fonte: Portal Pague Menos (2016). 

 

Na busca pelo crescimento a rede de farmácias Pague Menos cerca-se de tecnologia de 

ponta, amparada por ações de responsabilidade socioambiental. É pioneira no varejo 

farmacêutico do país no uso de energia limpa de parques geradores e condomínios de energia 

solar que abastecem seus Centros de Distribuição (CD) e lojas. A rede reforça o compromisso 

com a população ao disponibilizar serviços gratuitos de assistência farmacêutica: o SAC Farma 

e Clinic Farma, com salas privativas dentro das lojas para acompanhamento do tratamento 
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prescrito pelo médico. Como parte de seu compromisso em disseminar boas práticas de saúde 

e bem-estar, a rede assume o papel de protagonista na missão de auxiliar a população a ter um 

tratamento de saúde completo e eficaz, por meio das 420 unidades do Clinic Farma (REVISTA 

EXCELÊNCIA ABRAFARMA, no.5 (2015), no. 6 (2016)), conforme Figura 17. 

 

Figura 17: Atendimento Clinic Farma 

     

Fonte: Portal Pague Menos (2017). 

 

No que concerne,  

 
Queiroz (2016) apoia a medida do Governo, quando permite que a farmácia seja uma 

extensão, um complemento, no auxílio ao atendimento do paciente, de tal forma que 

desburocratize e diminua os transtornos causados pela saúde pública que não presta 

bom serviço para a população. (QUEIROZ, EVENTO ABRAFARMA FUTURE 

TRENDS, 2016). 

 

E complementa,  

 

A maioria das pessoas, em média 50% que recebem uma receita médica, não segue o 

tratamento até o final. Por exemplo: se o tratamento é para seis dias, e no 3º dia já 

passaram os sintomas, o paciente se sentindo melhor, ele para. Quando a doença volta, 

retorna muito mais forte. Cabe a nós farmácias, e no caso da Pague Menos, orientar 

para que ele não pare e, complete o tratamento até o final. Um fato importante, 

qualquer custo que tenha lá na farmácia, “não existe nenhum custo para os cofres 

públicos ou para qualquer pessoa que procure o serviço farmacêutico”. (QUEIROZ, 

EVENTO ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016). 

 

Atualmente, todas as lojas das farmácias Pague Menos já nascem com novo layout e o 

espaço Clinic Farma. As lojas de maior público e de maior faturamento também já foram 

adaptadas para implementação do Clinic Farma, conforme Figura 18 (QUEIROZ, EVENTO 

ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016).  
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Figura 18: Novo layout das farmácias Pague Menos 

                

Fonte: Portal Pague Menos (2017). 

 

De acordo com seu discurso, Queiroz (2016) afirma que está acontecendo uma grande 

mudança, no qual os clientes estão vindo às lojas, estão vendo e gostando do programa Clinic 

Farma. Por outro lado, o farmacêutico está se sentindo empoderado, exercendo a função dele 

com critério, mas sem substituir o médico. E complementa que, 

 

[...] a Pague Menos está treinando junto com a Abrafarma, um trabalho muito intenso 

de treinamento, para que esse pessoal (farmacêutico) forneça a orientação correta ao 

cliente. Nós precisamos conhecer o shopper e por meio do Clinic Farma a Pague 

Menos faz um cadastro, tem programa de fidelização e outros projetos, mais o 

primordial hoje, é o Clinic Farma [...] (QUEIROZ; EVENTO ABRAFARMA 

FUTURE TRENDS, 2016). 

 

Desde a sua fundação há 36 anos, as farmácias Pague Menos vêm apresentando 

constantes realizações e iniciativas focadas no consumidor e na sociedade em geral, conforme 

descritas no Quadro 11.   
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Quadro 11: Etapas e realizações da rede de farmácias Pague Menos 

Período Realizações da rede de farmácias Pague Menos 

1ª. etapa 

1981-2001 

 

 A Rede Farmácias Pague Menos abre sua primeira loja em 1981. 

 Em 1983 inaugura a Farmácia de Manipulação Pague Menos, dedicada à produção de 

medicamentos e cosméticos manipulados.  

 Em 1985 preocupada com ações de responsabilidade social, a rede criou o Programa de 

Doação de Cadeiras de Rodas e o Programa de Doação de Ambulâncias e, adota conceito 

de drugstore.   

 Em 1989 torna-se pioneira no recebimento de contas e venda de vales-transportes. 

 Em 1997 realiza o 1º Encontro de Mulheres da Rede Pague Menos, hoje consolidado 

como o maior evento exclusivo para mulheres e em 2016 atinge a 29ª edição.  

 Em 1998, torna-se a primeira empresa nordestina a adotar um município no Programa 

Social Alfabetização Solidária e lança o Cartão Pague Menos MasterCard (Private 

Label). 

2ª. etapa 

2002-2007 
 A partir de 2002, a rede Pague Menos conquistou seguidamente o Prêmio Top of Mind 

em várias cidades do País, por ser a rede de farmácias mais lembrada pelos 

consumidores.  

 Em 2003, foi criado o Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC Farma 0800 275 1313), 

para atender gratuitamente 24h e, cria-se o Programa Infância Feliz Pague Menos em 

parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF).  

 Em 2005 desenvolve o conceito de loja dentro da loja, com espaço Very important 

person (VIP) e espaço Vida Saudável.  

 O Cartão Fidelidade Sempre Pague Menos atinge a marca de 3,6 milhões de usuários.  

 Em 2006, faz uma parceria com o Governo Federal, e a rede implanta a Farmácia 

Popular. Nesse mesmo ano, é criada a Assistência de Medicamentos Especiais (AME). 

 Em 2007 atinge o 1º lugar em volume de vendas e no. de lojas no ranking da Abrafarma. 

3ª. etapa 

2008-2012 
 Em 2008 realiza a campanha “Pague Menos Realiza o Sonho do Brasil, que entrega 

uma casa própria e outros prêmios. Nessa época nasce o 1º programa de televisão (TV), 

exibido em rede nacional, a levar saúde e beleza.  

 Em 2009 lança a promoção Sonha Brasil. A Pague Menos Realiza o sorteio de10 casas 

e 50 TVs de Liquid crystal display (LCD) para clientes de todo Brasil e entra na lista 

das 500 Maiores e Melhores da revista Exame ficando em 266º lugar.  

 Em 2010 lança o 1º. Circuito de Corridas Pague Menos e em 2015 realiza a 6ª. Edição 

alcançando a marca de 10 mil corredores inscritos. 

 Em 2011 a rede completa 30 anos e une a 1ª. ed. Revista Viva Sempre Bem e aumenta 

a campanha “30 Anos, 30 Prêmios, a maior promoção da história da Pague Menos. 

4ª. Etapa 

2013-2017 
 Em 2013 a agência internacional Fitch Ratings anunciou a elevação do Rating Nacional 

de Longo Prazo das Farmácias Pague Menos, que saiu da nota A para AA pelo ótimo 

desempenho operacional nos últimos anos no Brasil. Inaugura o CD de Pernambuco 

situado no município de Jaboatão dos Guararapes com 5.864 m2 e capacidade para 

armazenar 71.000 m2 de medicamentos e não-medicamentos. 

 Em 2014 a rede cria a megacampanha Bichinhos do Brasil assumindo um forte 

compromisso socioambiental, inaugura o CD de Hidrolândia, no qual é atribuído um 

novo marco na história da rede, potencializando ainda mais a sua expansão no Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do país. 

 Em 2015 a rede firma parceria com a empresa de capital de crescimento General Atlantic 

para apoiar o projeto Clinic Farma. O investimento da empresa norte-americana foi de 

R$ 600 milhões, e apoiará a próxima fase de crescimento da rede de farmácias Pague 

Menos. 

 Em 2016 a rede atinge 420 unidades do Programa Clinic Farma, cobrindo 44% das suas 

lojas. O plano de expansão da rede de farmácias Pague Menos é atingir até 2017 a marca 

de 1.000 lojas com 24.000 colaboradores, conforme Figura 17. 

 A 2ª. geração da família Queiroz, com o filho do fundador, Mario de Queiroz, assume a 

Presidência-executiva e Deusmar de Queiroz assume a Presidência do Conselho da rede 

de farmácias Pague Menos. Em 2016 Deusmar de Queiroz assume a Presidência do 

Conselho da Abrafarma. 

Fonte: Portal Pague Menos (2016, 2017). 
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Dessa forma, o Grupo Pague Menos busca crescimento constante por meio de 

estratégias de posicionamento e abordagens de relacionamento com seus stakeholders para 

implementar inovações em serviços diferenciados para o seu consumidor.  

Na próxima seção apresentaremos a análise e discussão dos resultados. 

 

4.2 Análise de resultados  

 

Para proceder a análise das entrevistas utilizou-se como ferramenta de apoio o software 

de pesquisa qualitativa ATLAS.ti, que possui a finalidade de facilitar a análise qualitativa 

quando envolvido um grande volume de dados textuais (JUSTICIA, 2003, apud ALBÉLIO, 

2007). Cada entrevista de campo foi descrita separadamente e o Focus Group como uma 

entidade única e holística, seguindo-se posteriormente a construção de comparações e análises 

pertinentes. As entrevistas foram gravadas, transcritas e transferidas para o ATLAS.ti, uma-a-

uma, onde foram definidos os códigos de significância para mapear os pontos considerados 

importantes para o alcance dos objetivos propostos no estudo.  

A partir das variáveis de análise, os stakeholders podem adotar estratégias de 

posicionamento frente aos agentes interessados na organização sobre os quais foram criadas 

tabelas em Excel. Ao criar elementos que levem ao processo de ações, políticas ou práticas para 

a associação com a inovação em serviços faz-se necessária a adaptação da empresa a um 

ambiente de negócios dinâmico e em constante mudanças, utilizando abordagens de 

relacionamento que aumente seu poder ou influência para atingir os objetivos da organização, 

conforme Figura 19. 
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Figura 19: Códigos de significância

 

Fonte:  Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Para responder ao primeiro objetivo específico, que é compreender o posicionamento 

dos stakeholders baseado na implementação de inovações em serviços, a rede varejista, segundo 

a matriz estratégica de Freeman (1984) e Savage et al. (1991), pode adotar a estratégia de mudar 

as regras, estratégia de explorar apoio de cooperação, estratégia defensiva e estratégia de 

manutenção da posição atual e monitoramento para analisar o posicionamento de cooperação e 

ameaça de cada stakeholder, conforme Figura 9 apresentada na fundamentação teórica.  
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Figura 9: Matriz estratégica de posicionamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Freeman (1984) and Savage et al. (1981) - Stakeholder Strategy Matrix 

Model. 

 

Agora será revista a estratégia de posicionamento que a rede varejista está adotando 

frente a entidade. 

 

4.2.1 Posicionamento Entidade 

 

A Abrafarma vem apostando em modelos de gestão calcados nas tendências 

internacionais, especialmente nas demandas do consumidor. Ampliam suas lojas, diversificam 

a oferta de produtos nos pontos de vendas e incorporam o conceito de drugstores, já consagrado 

em mercados maduros como os Estados Unidos (BARRETO, 2016). 

Conforme declaração do dirigente 1 no evento Abrafarma Future Trends (2016), as lojas 

nos Estados Unidos são mais interativas com o consumidor, com novas cores e gôndolas que 

dizem para que servem os produtos, e caso o consumidor não encontre uma solução, que procure 

o farmacêutico. As redes associadas começaram a ver clínicas de imunização sendo abertas nas 

lojas, com médicos e enfermeiros que também podem prescrever, além de uma série de serviços 

a um custo mais acessível. Assim, resolveria muitos problemas sem o paciente precisar ir a um 

consultório médico tradicional, uma vez que o consumidor pode fazer isso na farmácia. Ele 

complementa que essa revolução é para transformar a jornada do paciente feliz.  

 

 

       

 

ALTO BAIXO  Potencial de Ameaça 
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[...] a gente tem hoje uma jornada do paciente difícil. Da hora que ele descobre que 

está doente ou que ele tem uma doença crônica, até a hora que ele encontrou uma 

solução, às vezes levam meses. E o pior disso é que nessa etapa da jornada ele está 

sozinho. É uma jornada de pouca informação, de solidão, e a gente acha que com 

informação e com apoio, à farmácia poderá transformar numa jornada feliz, sendo 

bem cuidado e acompanhado [...] (DIRIGENTE ENTIDADE 1; EVENTO 

ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016) 

 

O dirigente da entidade 1 enfatiza que a Abrafarma identificou três áreas para atuação 

das redes associadas nas quais estão trabalhando com toda Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) e legislações da Anvisa para propor um modelo de sala, um modelo de negócios e custos 

a serem aplicados. Primeiro, identificar o risco por meio de um teste laboratorial rápido (TRL) 

porque existem tecnologias atualmente que permitem fazer de 15 a 20 testes numa farmácia. A 

segunda área seria a realização de imunização. Barreto (2016) afirma que segundo estudos as 

farmácias têm potencial de atingir 2,8 bilhões de dólares com imunização, pois só existem 

setecentas (700) clínicas privadas no Brasil e o sistema público possui apenas trinta mil postos 

de saúde, não cobrindo a maior parte da população. E, por fim, a terceira área é a revisão da 

medicação por meio da conversa franca com o farmacêutico, e o paciente ser estimulado a aderir 

ao tratamento que melhor estiver ao seu alcance, complementa: 

 
[...] o profissional farmacêutico é bem instruído e qualificado, o que permite oferecer 

uma nova era na saúde brasileira [...] (DIRIGENTE ENTIDADE 1; EVENTO 

ABRAFARMA FUTURE TREND, 2016) 

 

O dirigente da entidade 2, ao ser perguntado sobre qual era a sua visão sobre a 

implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico, respondeu que no modelo 

atual de comercialização no Brasil, cujo o consumidor é quem paga a conta e a escolha é dele 

também, vê com muita dificuldade a implementação de atenção farmacêutica se você não tem 

como remunerar a cadeia. A inovação seria sensacional sob o ponto de vista comercial, se ela 

tivesse como ser monetizada. Atribuiu preocupação com as estruturas existentes dos 

laboratórios de análises clínicas, com o impacto financeiro que precisará ser medido, também  

como outros stakeholders que, tecnicamente, podem ser contra, e uma regulamentação de 

abrangência nacional, complementando:  
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[...] porque não adianta cada estado começar a regulamentar de forma individualizada, 

como pode e o que pode. No caso de Santa Catarina agora o Governo regulamentou 

que pode aplicar vacina nas farmácias, mas você tem toda uma regulamentação, 

armazenamento, transporte[...] (DIRIGENTE ENTIDADE 2; ENTREVISTA DE 

CAMPO, 2016). 

 

Segundo o dirigente da entidade 2 a Anvisa tem feito um discurso bastante politizado 

no sentido de que está se preparando para ouvir a cadeia e regulamentar esse processo de 

atenção farmacêutica. Ele percebe que as grandes cadeias têm um objetivo primário que é a 

regulamentação da aplicação de vacinas. Entretanto esse objetivo, na sua opinião, está distante 

ainda, pois já existe uma lei específica que trata desse assunto na qual somente o médico pode 

aplicar vacina. Seria necessário derrubar essa argumentação da lei e dizer: “Agora não precisa 

mais do médico, pode ser feito na farmácia”. O dirigente da entidade 2 defende à Anvisa o 

projeto de prescrição eletrônica ou prontuário eletrônico do paciente para que de fato a atenção 

farmacêutica possa acontecer. Esse processo eletrônico acompanharia todo o tratamento do 

paciente, desde a ida ao médico e exames realizados, no qual a farmácia estaria dentro de um 

sistema único. O dirigente da entidade 2 complementa: 

 
O custo da implementação eu não faço ideia, mas o custo da economia com certeza 

seria muito melhor. E aí você conseguiria implementar o serviço farmacêutico como 

um complemento para tudo isso. Aí sim, eu entendo isso como um serviço que a 

farmácia pode prestar” ((DIRIGENTE ENTIDADE 2; ENTREVISTA DE CAMPO, 

2016) 

 

As entidades 1 e 2, de forma relativa, atribuem que a criação de conhecimento no setor 

de saúde é importante dentro das dimensões que as inovações em serviço podem trazer para a 

cadeia, assim como os elementos do processo de ações, decisões, políticas ou práticas que os 

grupos ou indivíduos que influenciam ou são influenciados pelas partes interessadas na 

organização. Assim faz-se necessário compreender o posicionamento que a rede varejista deve 

adotar frente à cooperação ou à ameaça das entidades, conforme destacado no Quadro 12. 
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Quadro 12: Categorias de análise - Posicionamento Entidade 

Categorias de Análise E1 E2 
Total 

Entidade 

Entidade 

Relativo 

1.Gestão da inovação 5 4 9 5 

3.Dimensões das inovações 5 6 11 6 

4.Inovação de modelo de negócios 7 1 8 4 

5.Necessidade de adaptação da empresa 3 6 9 5 

6.Grupos, Indivíduos que influenciam ou são 

influenciados 

0 11 11 6 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  3 9 12 6 

Total 23 37 60 30 

 Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado a entidade 1 adota o posicionamento ambíguo porque oferece 

alto potencial de cooperação e baixa ameaça para rede varejista desenvolver suas atividades por 

meio do Clinic Farma. Logo, a rede varejista deveria adotar a estratégia de alterar as regras 

frente a entidade 1. A entidade 2 adota o posicionamento marginal porque apresenta baixa 

cooperação com baixo potencial de risco a rede varejista porque ela não é associada. Logo, a 

rede varejista deveria manter a posição atual e monitorar em caso de qualquer mudança de 

posição frente a entidade 2, conforme Figura 20. 

 

Figura 20: Matriz estratégica – Posicionamento entidade e rede varejista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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Dado que a proposição P1 era a entidade adotar o posicionamento ambíguo perante a 

rede varejista, logo a estratégia da rede varejista em alterar regras está suportada em relação a 

entidade 1. Em relação a entidade 2, a proposição P1 não está suportada no posicionamento 

ambíguo, porque ela diverge sobre a forma que a assistência farmacêutica poderá vir a ser 

implementada nas farmácias e pela falta de diretrizes de como o varejo poderá cobrar os 

serviços farmacêuticos diferenciados. Logo, a rede varejista adota o posicionamento marginal 

perante a entidade 2, por receber baixa cooperação e baixo risco de ameaça, entretanto, deverá 

ser monitorada em caso de alguma mudança de posição. 

Agora será revista a estratégia de posicionamento que a rede varejista está adotando 

frente ao Governo (Anvisa).    

 

4.2.2 Posicionamento Governo (Anvisa)      

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada em janeiro de 1999, é 

uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e está presente em 

todo o território nacional. Dentre seus princípios a agência busca “ Proteger e promover a saúde 

da população em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 

(PORTAL ANVISA, 2017) 

Ela traz como visão ser uma instituição promotora de saúde, cidadania e 

desenvolvimento, que atua de forma ágil, eficiente e transparente, consolidando-se como 

protagonista no campo da regulação e do controle de sanitário, nacional e internacionalmente 

(PORTAL ANVISA, 2017). 

Conforme declaração do dirigente 1 da Anvisa no evento Abrafarma Future Trends 

(2016), a sociedade espera um setor público, mas eficiente, mais rápido, mais eficaz, e do setor 

privado, que se tenha cada vez mais regras de integridade capazes de melhorar o desempenho 

global. Seu dirigente confirma que existe a Lei 13.021/14, mas que precisa ser regulamentada 

urgentemente, para evitar que cada estado ou município inicie esse processo de oferecer 

serviços de maneiras diferentes, o que criaria um caos para o cidadão que não sabe o que é, e 

não sabe o que é possível de receber como serviço. Ele defende que não é o varejista que tem 

que se adaptar a cada munícipio, e sim fazer um serviço de maneira diferente de cada Estado 

cumprindo a própria atividade regulatória para atender à inspeção das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde.  
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Assim, a Anvisa começou a ouvir toda cadeia, por meio das indústrias, distribuidores 

de varejo, entidades e associações de pacientes, além das pessoas que se relacionam com a 

agência, para buscar críticas, sugestões com objetivo de construir uma agenda que atualize cada 

vez mais o marco regulatório, no qual a revisão da RDC 44 (que dispõe sobre boas práticas 

farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias) deverá ser uma 

das principais resoluções a serem trabalhadas (PORTAL ANVISA, 2017) e, complementa: 

 
Eu acredito que o Brasil não pode desperdiçar nenhum recurso que já existe para 

integrar esse conceito ampliado e por isso que essa regulação tem de ser feita com 

rapidez, com propriedade, com objetividade, comparando com as melhores práticas 

internacionais, mas adaptada a nossa realidade (DIRIGENTE 1 ANVISA; EVENTO 

ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016). 

 

Para defender sua posição, complementa,  

 
Países que não construíram autoridade regulatórias e que não tem marco regulatório, 

o consumidor não tem segurança.[...] gostaria de dizer do avanço que nós tivemos no 

Brasil, fruto da sociedade brasileira, de entrar nesse patamar de países que buscam 

construir um mercado regulado, um mercado em que o consumidor é beneficiado e 

que o próprio produto, distribuidor e varejista também é beneficiado, porque sabe que 

há regras claras e previsíveis (DIRIGENTE 1 ANVISA; EVENTO ABRAFARMA 

FUTURE TRENDS, 2016). 

 

O dirigente 1 da Anvisa acredita que a prestação de serviços que as farmácias e drogarias 

pode oferecer é essencial para obter uma redução de custos. Inclusive, ela vai ajudar a reduzir 

o custo do farmacêutico, porque uma vez cobrando por essa consulta, o varejista poderá colocar 

mais profissionais para o atendimento da população e, complementa seu discurso:  

 
O Governo vacina e vacina muito bem nos postos de saúde. Podemos ter sete mil 

clínicas de vacina no Brasil. Temos sete mil lojas daqui há pouco na Abrafarma” 

(DIRIGENTE 1 ANVISA; EVENTO ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016). 

 

O dirigente 1 da Anvisa possui a mesma visão dos dirigentes das entidades 1 e 2, sobre 

o desenvolvimento de conhecimento no setor de saúde ser importante dentro das dimensões que 

as inovações em serviço podem trazer para toda a cadeia, sejam elas técnicas e regulatórias. Os 

elementos de ações, decisões, políticas ou práticas que envolvem os públicos interessados, trará 

mais segurança para a implementação de estratégias e credibilidade aos programas do Governo 

(Anvisa) com apoio do setor privado, uma vez, que compartilham ideias e cooperação, 

conforme apresentado no Quadro 13. 
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Quadro 13: Categorias de análise – Posicionamento do Governo (Anvisa) 

 

Categorias de análise 

 

D1 

Anvisa 

1.Gestão da inovação 2 

3.Dimensões das inovações 6 

4.Inovação de modelo de negócios 2 

 
  5.Necessidade de adaptação da empresa 3 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são influenciados 

8.Papel dos Stakeholders nos negócios 

5 

4 

  Total   22 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o Governo (Anvisa) adota o posicionamento ambíguo, porque 

oferece alto potencial de cooperação e baixa ameaça ao ouvir a cadeia por meio das entidades 

sobre ideias e sugestões que poderão ser adotadas pelo varejo a partir da regulamentação da Lei 

13.021/14. Logo, a rede varejista deveria adotar a estratégia de alterar regras frente ao Governo 

(Anvisa) por receber cooperação e, conseguir avançar com a implementação do Programa 

Clinic Farma em suas lojas, mesmo que no momento não possa oferecer todos os serviços 

farmacêuticos aos seus clientes, conforme Figura 21. 

 

Figura 21: Matriz estratégica – Posicionamento Governo (Anvisa) 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Potencial Ameaça ALTO BAIXO 



95 

 

Dado que a proposição P1 era o Governo (Anvisa) adotar o posicionamento ambíguo 

perante a rede varejista, logo a estratégia da rede varejista em alterar regras está suportada em 

relação ao Governo (Anvisa). Logo, a rede varejista adota o posicionamento ambíguo perante 

o Governo (Anvisa), por receber alto relativo potencial de cooperação e baixo relativo potencial 

de ameaça.  

No próximo item será revista a estratégia de posicionamento que a rede varejista está 

adotando frente a indústria farmacêutica. 

 

4.2.3 Posicionamento da indústria farmacêutica 

 

A inovação no setor farmacêutico possui caráter estratégico, uma vez que as empresas 

competem baseadas na introdução de novos produtos para o mercado (SHINZATO et al., 2015; 

RADAELLI, 2008). Os incentivos mais relevantes do Governo foram a Lei dos Medicamentos 

Genéricos (Lei nº 9.787, de 10/02/1999), a Lei das Patentes (Lei nº 9.279, de 14/05/1996) e a 

criação da ANVISA (Lei nº 9.782, de 26/01/ 1999). O que levou a introdução de medicamentos 

genéricos no mercado farmacêutico e rompeu o trade-off entre acesso e custo desses produtos, 

aumentando a participação de empresas nacionais nesse mercado, antes dominado pelas 

multinacionais do setor.  

A Lei das Patentes promoveu uma maior segurança para as empresas, uma vez que a 

propriedade intelectual é um importante fator competitivo na produção de medicamentos. A 

Anvisa, por sua vez, tornou-se responsável por garantir a segurança, eficácia e qualidade dos 

produtos, além de promover o acesso da população a medicamentos considerados essenciais 

(CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2007; RADAELLI, 2012).  

Segundo informações do QuintilesIMS, consultoria especializada em mercado 

farmacêutico, a indústria farmacêutica teve suas vendas elevadas em 5,1% em unidades e 13,2% 

em faturamento no comparativo entre outubro de 2015 e setembro de 2016 (ICQT, 2017). 

Projeções do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

(Sindusfarma) indicam que o mercado de medicamentos fechou 2016 com crescimento da 

receita, pelo menos, dois pontos acima da inflação em relação ao ano anterior, o que é um 

desempenho excepcional para um ano de crise.  

Um outro fator de crescimento desse mercado, é a inovação com a transformação do 

ponto de venda (PDV) que vem mudando nos últimos dois anos. Trata-se de uma nova farmácia, 

que deixa de ser um simples comércio de medicamentos para ser um centro de conveniência 
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em saúde, qualidade de vida e bem-estar, segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e 

Qualidade (ICTQ, 2017). 

Ao ser perguntada sobre como a indústria farmacêutica enxerga a inovação em serviços 

no varejo, a especialista acredita que a indústria deverá estar preparada para conseguir distribuir 

esses novos serviços relacionados com imunização e, que também é uma grande oportunidade 

de crescimento no canal em vendas. Na sua opinião as redes varejistas, independentemente, do 

seu porte (tamanho ou faturamento), terão um papel social importante para a população, 

entretanto, as farmácias independentes no curto prazo não conseguirão aproveitar essa inovação 

de mercado, pela necessidade de investimentos na loja, em equipamentos e treinamento de 

pessoal. A especialista complementa, 

 
Na hora que você arrumar a casa, todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que é para 

onde a gente está indo hoje. Eu acho que isso é um caminho sem volta, e as empresas 

que não conseguirem acordar para isso rápido e entenderem que têm um papel 

importante no estabelecimento dessa relação colaborativa, aplicando ferramentas 

colaborativas e de redução de ruptura na ponta, elas [sic] podem não estar aqui daqui 

há 5 anos, ou daqui há a 10 anos (ESPECIALISTA 1 INDÚSTRIA; PESQUISA DE 

CAMPO, 2016). 

 

A especialista acredita que as indústrias que começarem a praticar um pouco mais a 

observação sobre tipos de serviços, poderão alavancar seus negócios e descobrir outros tipos de 

serviços, no qual poderão usufruir a partir da regulamentação da Lei 13.021/14 e se destacar no 

mercado nos próximos anos. E sugere para as indústrias e varejistas, 

 
Realizar uma boa pesquisa de mercado e se fosse o tomador de decisão, procuraria o 

GOOGLE para entender o que esse consumidor deseja. Entender como essa inovação 

em serviços aconteceu fora do Brasil é importante conhecer, porque aqui até então 

esses testes laboratoriais e imunização são feitos em clínicas especializadas, hospitais 

e laboratórios de análises clínicas (ESPECIALISTA 1 INDÚSTRIA; PESQUISA DE 

CAMPO, 2016). 

 

A especialista comenta que a farmácia vai precisar se preparar para receber esse 

consumidor que já frequenta a farmácia ou um novo consumidor. Ninguém sabe qual será o 

tamanho dessa demanda. Afinal, a farmácia vai ganhar um centro de serviços e fazer mudanças 

de layout em toda cadeia não é simples, porque hoje não há espaço e os estoques são reduzidos 

e, complementa: 

 
Acho que existe um caminho na indústria farmacêutica porque ela por muito tempo, 

não precisou se preocupar com “eficiência” e tinha margens altíssimas, assim como 

todo mercado e a realidade atual é outra. [...] se você trabalha com menos estoques, 

então precisa se preocupar mais como o Supply funciona [...] (ESPECIALISTA 1 

INDÚSTRIA; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 
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Na opinião da especialista da indústria, quanto mais integrados estiverem esses supplys, mais 

eficiente será a cadeia. Ganha a indústria, o varejo e o consumidor final que terá o medicamento que ele 

precisa disponível na ponta e com menos ruptura. A especialista concorda que o desenvolvimento de 

conhecimento no setor de saúde é importante para gestão da inovação identificar produtos e serviços 

tangíveis e intangíveis. A necessidade de adaptação da empresa exige processos internos com 

atualização contínua, devido a um ambiente de negócio dinâmico e em constante mudança, conforme 

apresentado no Quadro 14. 

 
Quadro 14: Categorias de análise – Posicionamento da indústria farmacêutica 

Categorias de análise E1 Indústria 

1.Gestão da inovação 13 

3.Dimensões das inovações  6 

4.Inovação de modelo de negócios  6 

5.Necessidade de adaptação da empresa  11 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são influenciados 5 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  

 

 

11 

  Total 52 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado, a indústria farmacêutica adota o posicionamento ofensivo, 

devido ao elevado potencial de cooperação e baixa ameaça. Logo, a rede varejista deveria adotar 

a estratégia de explorar o potencial de cooperação da indústria, por meio de uma orientação 

positiva e neutralizar a ameaça, conforme Figura 22. 
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Figura 22: Matriz estratégica – Posicionamento da indústria farmacêutica 

 

Dado que a proposição P2 era a indústria farmacêutica adotar o posicionamento 

ofensivo perante a rede varejista, logo a estratégia da rede varejista em explorar o potencial de 

cooperação com orientação positiva para obter apoio em suas atividades está suportada em 

relação a indústria farmacêutica. Logo, a rede varejista adota o posicionamento ofensivo perante 

à indústria, por receber elevado potencial de cooperação e baixa ameaça.  

No próximo item será revista à estratégia de posicionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao médico /área diagnóstica. 

 

4.2.4 Posicionamento Médico / Área Diagnóstica 

 

As Análises Clínicas no Brasil atualmente são regulamentadas por três Conselhos: o de 

Farmácia, o de Biomedicina e o de Medicina. Por meio da realização de exames laboratoriais, 

a Patologia Clínica/Medicina Laboratorial fornece informações ao médico, de modo a 

proporcionar-lhe os meios necessários para atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento, 

prognóstico e acompanhamento das enfermidades em geral. Para atingir esse propósito, o 

médico depende, essencialmente, da rapidez, precisão e exatidão dos valores fornecidos pelo 

laboratório de sua confiança. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica-Medicina 

Laboratorial (SBPC-ML), um dos setores que mais evolui na Medicina atualmente é o de 

laboratórios clínicos, onde podemos observar a cada dia novas descobertas sobre marcadores 

de doenças, o que possibilita o início de tratamento precocemente ou mesmo a prevenção.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte:   Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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No Brasil existem 21.536 laboratórios, distribuídos entre hospitais, clinicas e outros 

estabelecimentos com ou sem internação (públicos e privados) de acordo com o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2015) do Ministério da Saúde. O 

conhecimento científico do Farmacêutico em Análises Clínicas se aplica em dois ambientes: no 

laboratório de análises clínicas e na farmácia, quando, na dispensação do medicamento ao 

paciente, forem observadas e informadas as possíveis consequências de seu uso, objetivando a 

adesão do paciente ao tratamento e a recuperação da saúde, proporcionando, deste modo, a 

efetiva Assistência Farmacêutica (PFARMA, 2017).  

Para o médico e dirigente de laboratório de análises clínicas 1PICFarma, Dr. Alexander, 

essa evolução de exames TRL é natural, em virtude da disponibilidade de tecnologia, 

considerando uma democratização do acesso à saúde. Atribui que é o empoderamento do 

indivíduo sobre a decisão sobre quais exames fazer e quando fazer. Na sua opinião, essa 

evolução da legislação está um pouco atrasada, o que deveria ter acontecido bem antes, uma 

vez que a legislação “está correndo atrás “da tecnologia, e complementa: 

 
[...] para isso evoluir, realmente tem que ter uma mudança de cultura. O poder público, 

infelizmente, ele não é um poder proativo, ele é sempre reacionário, reativo[...]. [...]. 

É muito mais fácil dizer o não do que parar para pensar. Então a gente enfrenta muito 

isso com as vigilâncias sanitárias locais, teoricamente, a interpretação da lei deveria 

ser: Se não é proibido, é permitido [...] (MÉDICO E DIRIGENTE DE 

LABORATÓRIO; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Ao fazer um paralelo com a telemedicina que é proibida no Brasil, o médico afirma que 

o TRL se encaixa dentro dessa grande zona de tele saúde. Ele acredita que não adianta lutar 

contra o TRL, porque ele já chegou e, vai acontecer.  Por força da legislação, a rede varejista 

farmacêutica não pode executar exames Point of Care (TRL), complementa:  

 

[...] a nossa empresa vem para preencher essa carência, essa lacuna como uma 

extensão de laboratório dentro do varejo, isso quando for permitido por lei. A 

1picfarma vai muito além do que só oferecer os exames, trata-se de uma ferramenta 

inovadora, que atende às tendências que integram as atividades de atendimento 

farmacêutico. [...] a empresa oferece uma inteligência de negócios onde os dados que 

são coletados pelo nosso processo são trabalhados de uma maneira estatística e 

compartilhados com a rede contratante[...] (MÉDICO E DIRIGENTE DE 

LABORATÓRIO; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

 

O médico dirigente afirma que a maior dificuldade é a regulamentação, mas o 

laboratório tem uma perspectiva muito boa de ter um avanço até o final do ano (2016) em 

relação a isso, pelo menos é o que espera da Anvisa. Assim, apoia a gestão da inovação se o 

varejo conseguir identificar produtos e serviços tangíveis e intangíveis para criar e capturar 
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valor para empresa, conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15: Categorias de análise – Posicionamento médico/área diagnóstica 

Categorias de análise 

D1 – Médico/área 

diagnóstica 

1.Gestão da inovação 4 

3.Dimensões das inovações  2 

4.Inovação de modelo de negócios  3 

5.Necessidade de adaptação da empresa  2 

6.Grupos, Indivíduos que influenciam ou são influenciados 2 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  1 

Total 14 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado, o médico-área diagnóstica adota o posicionamento defensivo, 

devido um potencial cooperativo baixo, mas alto potencial ameaçador perante a rede varejista, 

por não ter conhecimento de como e quando será regulamentada a Lei 13.021/14, que autoriza 

a rede varejista a fazer os Testes Rápidos Laboratoriais (TRL). Logo, a rede varejista deveria 

adotar a estratégia defensiva, isolando-se desse posicionamento de não apoio à rede varejista, 

conforme Figura 23.    

Figura 23: Matriz Estratégica – Posicionamento do Médico-Área Diagnóstica 

 

 

Dado que a proposição P3 era o médico/área diagnóstica adotar o posicionamento 

defensivo perante a rede varejista, logo a estratégia da rede varejista deveria se defender não 

está suportada no posicionamento defensivo porque não tem a regulamentação e diretrizes da 

Anvisa. Logo, a rede varejista deveria adotar o posicionamento marginal perante o médico / 
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área diagnóstica por receber baixa cooperação e baixo risco de ameaça, entretanto, deverá 

acompanhar e monitorar em caso de alguma mudança de posição, atribuindo outras estratégias 

que possam ser utilizadas para auxiliar a rede varejista na construção de suporte ao teste rápido 

laboratorial (TRL). 

No próximo item será revista à estratégia de posicionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao plano de saúde. 

 

4.2.5 Posicionamento plano de saúde 

 

Há anos a saúde figura como uma das principais preocupações dos brasileiros. Saúde é 

um setor que está ligado diretamente à economia, à educação e ao saneamento básico. Alguns 

defendem a tese de que, no Brasil, o setor não carece de mais verbas, mas, sim, de melhor gestão 

(YUSSIF ALI, 2017).  O Brasil é o oitavo maior mercado de saúde do mundo, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). O país movimenta anualmente cerca de R$ 550 bilhões, 

incluindo investimentos públicos, do Mercado de planos e seguros de saúde e o gasto direto das 

famílias. São quase 10% do produto interno bruto (PIB). O mercado de planos de saúde sente 

os reflexos da crise e perdeu 1,2 milhão de vidas de janeiro a novembro de 2016, no qual 

responde por 53% do total de gastos, lembrando que apenas 24,78% das pessoas tem algum 

tipo de plano de saúde (YUSSIF ALI, 2017).  

Atualmente cresce a percepção de que somente por meio da qualidade as instituições 

atingirão a sustentabilidade financeira e a perenidade. A partir da busca constante por ganhos 

de eficiência operacional, redução de desperdícios e consequentemente de custos, a área da 

saúde ganha ainda maior relevância, por tornar o empenho em melhorar a qualidade e a 

experiência do paciente e ao mesmo tempo reduzir custos é um desafio de todo setor da saúde 

(HARVARD BUSINESS REVIEW,2016).  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nasceu pela Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, como instância reguladora de um setor da economia sem padrão de 

funcionamento. Como agência reguladora é vinculada ao Ministério da Saúde e responsável 

pelo setor de planos de saúde no Brasil. Sua missão é promover a defesa do interesse público 

na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais – inclusive quanto às suas 

relações com os prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento das ações 

de saúde no país (ANS, 2017). O sistema de saúde brasileiro seguiu a trajetória de outros países 

latino-americanos (México, Chile, Argentina e Uruguai), desenvolvendo-se a partir da 

previdência social e, hoje, o setor de planos e seguros de saúde no Brasil é um dos maiores 
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sistemas privados de saúde do mundo (ANS, 2017). 

O especialista em sinistro da seguradora de saúde ao ser perguntado como o setor 

enxerga a inovação em serviços no varejo, afirma que em princípio enxerga com bons olhos, 

visto que o mercado realmente está carente de novos players para entrar nessa cadeia e, 

complementa:  

 
[...] as pessoas não marcam mais consultas em consultório, elas vão ao pronto-socorro. 

E isso é uma prática que encarece muito o plano de saúde do país[..] (ESPECIALISTA 

1 SEGURADORA DE SAÚDE; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

O especialista acredita que haverá uma pressão da classe médica, por ser negativa ao 

setor de varejo. Atribui que existe uma pressão das classes médicas para centralizar ainda mais 

os atendimentos e as doutrinas de saúde dentro dos profissionais médicos. Por outro lado, é 

importante deixar o mercado se autorregular e dar oportunidade para as empresas diversificarem 

seus negócios. Na sua opinião a rede varejista está num ponto de esgotamento de demanda, de 

receita, virando uma guerra de preço, cuja indústria farmacêutica fazendo de outro lado sua 

“mea-culpa” sobre a da questão, complementa: 

 

[...] eu acho que a gente tem que agregar mais serviço, entregar as coisas com mais 

qualidade. Hoje nós simplesmente dispensamos os medicamentos nas praças. E isso 

eu acho que é generalizado, acho que faltava realmente uma pouco mais de assistência 

dessa doutrina. E essa Lei 13.021/14, talvez venha a contribuir com isso [...] 

(ESPECIALISTA 1 SEGURADORA DE SAÚDE; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

O especialista complementa, que acredita num acesso mais amplo aos serviços de saúde, 

com uma capilaridade muito grande e, muito maior do que os serviços atualmente oferecidos. 

Acredita que, se o setor utilizasse as redes varejistas seria possível uma segmentação a mais na 

cadeia da saúde. Assim, apoia a gestão da inovação e a criação de conhecimentos no setor de 

saúde, para poder entregar ao paciente um serviço mais eficiente e com valor agregado, 

conforme Quadro 16. 
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Quadro 16: Categorias de análise – Posicionamento planos de saúde 

Categorias de Análise 

E1 

Plano de saúde 

1.Gestão da inovação 4 

3.Dimensões das inovações  5 

4.Inovação de modelo de negócios  3 

5.Necessidade de adaptação da empresa  3 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são influenciados 2 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  2 

Total 19 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o plano de saúde adota o posicionamento defensivo, devido a 

um potencial cooperativo baixo, mas alto potencial ameaçador perante a rede varejista, por não 

ter conhecimento de como e quando será regulamentada a Lei 13.021/14, que autoriza a rede 

varejista a oferecer serviços que atualmente são realizados e monopolizados por hospitais 

públicos e privados, laboratórios de análises clínicas e clínicas de imunização. Logo, a rede 

varejista deveria adotar a estratégia de se defender, isolando-se desse posicionamento de não 

apoio a rede varejista, conforme Figura 24. 

 

Figura 24: Matriz estratégica - posicionamento do plano de saúde 

 

Dado que a proposição P3 era o plano de saúde adotar o posicionamento defensivo 

perante a rede varejista, logo a estratégia da rede varejista deveria ser defensiva, no qual suporta 

parcialmente o posicionamento defensivo, pela falta de regulamentação dos serviços 

farmacêuticos diferenciados. Logo, a rede varejista deveria adotar o posicionamento marginal 

Figura 24 - Matriz Estratégica - Posicionamento do Planos de Saúde 
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Fonte:   Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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perante ao plano de saúde, por receber, atualmente, baixa cooperação e baixo risco de ameaça. 

Entretanto, deverá acompanhar e monitorar em caso de alguma mudança de posição, atribuindo 

outras estratégias que possam ser utilizadas para auxiliar a rede varejista na construção de 

relações mais positivas com o setor. 

No próximo item será revista a estratégia de posicionamento que a rede varejista está 

adotando frente aos varejistas concorrentes.  

 

4.2.6 Posicionamento varejistas concorrentes 

 

Contrariando o cenário político e econômico do Brasil, o grande varejo farmacêutico 

vive momentos de confiança e de plena expansão nas 28 grandes redes de farmácias e drogarias 

associadas à Abrafarma. Esse ritmo de evolução tem sido ainda mais evidente devido à 

abrangência geográfica e eficiência na gestão de estoque. As redes associadas à Abrafarma 

detêm mais da metade da comercialização nacional de medicamentos (56,2%), embora sua 

representatividade seja de 13,4% em número de lojas dentro do universo total de 72.500 

farmácias existentes no Brasil (IMS, 2016, REVISTA EXCELÊNCIA ABRAFARMA, 2016).  

De acordo com IMS Distribution Service (2016) o varejo farmacêutico brasileiro está 

dividido entre: Redes (13,4%), Associativismo/ Franquias (16,7%) e Farmácias independentes 

(69,9%). Segundo Barreto (2016) a cada ano os clientes reforçam sua preferência pela farmácia 

como canal de compras de itens de bem-estar e conveniência. Esse crescimento do setor está 

relacionado à redução de rupturas de produtos, a iniciativas como estruturação de CDs próprios 

e à venda em grande volume de itens com maior valor agregado (REVISTA EXCELÊNCIA 

ABRAFARMA, 2016). 

O segmento de medicamentos representa 66,89% das vendas das redes associadas e 

33,11% de produtos não medicamentos, apresentando uma evolução de dois dígitos nos últimos 

5 anos. No 1º semestre de 2016 as redes alcançaram um resultado maior em faturamento (R$ 

19,32 bilhões de reais) com crescimento um pouco abaixo do resultado alcançado no mesmo 

período de 2015, conforme apresenta a Figura 25. (REVISTA EXCELÊNCIA ABRAFARMA, 

no.6, 2016). 
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Figura 25: Evolução em 5 anos das redes associadas à Abrafarma 

 

Fonte: Revista Excelência Abrafarma, n.6, p.9, dez.2016. 

 

A rede varejista 2 ao ser perguntada como vê o Governo no que concerne à 

implementação de inovação em serviços, na sua opinião o Governo possuía uma visão 

antiempresarial, e uma visão de idiotização do consumidor. Atualmente, têm um presidente da 

Anvisa com uma cabeça completamente moderna.  

Para ele a farmácia ao fazer um teste laboratorial, ela estará diagnosticando alguém para 

tratamento, por isso a Anvisa está discutindo com o setor de forma aberta e transparente um 

marco regulatório contemporâneo que vai permitir à farmácia avançar como estabelecimento 

de saúde e tirar o farmacêutico desse atraso na qual foi enterrado, complementa: 

  
[…] ele é basicamente o entregador de caixa, um batedor de carimbo e escriturador 

de livro, para o farmacêutico ser um profissional de saúde fazer jus ao diploma 

dele[…] (DIRIGENTE VAREJISTA 2; PESQUISA DE CAMPO,2016). 

 

O varejista 3 ao ser perguntado sobre o critério de seleção de loja para implementar 

inovação em serviços, atribui que nem todas as lojas terão espaço para fazer esse atendimento 

de assistência farmacêutica ou imunização. Citou um exemplo que está fazendo numa loja de 

maior espaço, que chega a mais de 600m², no qual foi montado um centro de vacinação e um 

centro de atendimento ao cliente e, se der certo, espera-se levar o conceito para outras lojas, 

mas sempre pensando na localização e espaço, complementa:  

 
[…] devemos estar num investimento mais ou menos em torno de 120 mil reais em 

equipamentos, na parte de espaço físico, de adaptação. Mas, o investimento é muito 

maior porque tivemos que investir com toda a estrutura[...] (DIRIGENTE 

VAREJISTA 3; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Na opinião do varejista 2, ao ser perguntado sobre que tipo de mudanças ocorreram ou 

que pode vir a ocorrer com a implementação de inovação em serviços, acredita que essa 
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mudança para o cliente será brutal, porque vai ter na farmácia alguém que é um ator no cuidado 

com a saúde, na aplicação de vacina, na aderência ao tratamento e uma série de outros serviços. 

Economicamente, para a farmácia, não acha que vai acontecer uma nova onda como aconteceu 

com a introdução de medicamentos genéricos, que derrubou o monopólio das indústrias 

farmacêuticas multinacionais. Ele acha que se tiver um peso relevante, será na imunização, 

porque o médico ao passar uma lista de exames, é preciso ir no laboratório. O varejista 2, 

complementa:  

[…] não sabe como o médico vai entender tudo isso, assim, terá que mudar muito a 

sua atitude, o que acha muito difícil, mas acredita que vacina de fato será uma 

revolução[…] (DIRIGENTE VAREJISTA 2; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Os varejistas 2 e 3 concordam que o varejo farmacêutico precisará adaptar seus 

processos internos frente a estratégia de posicionamento que praticará no mercado, conforme 

Quadro 17. 

 

Quadro 17: Categorias de análise – Posicionamento varejista concorrente 

Categorias de análise V1_ 

Conc. 

V2_ 

Conc. 

Total 

Varejista 

Concorrente 

Varejista 

Concorrente 

Relativo 

1.Gestão da inovação 
3 3 6 3,0 

3.Dimensões das inovações  4 3 7 3,5 

4.Inovação de modelo de negócios  
6 1 7 

3,5 

5.Necessidade de adaptação da empresa  
4 4 8 4, 0 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são 

influenciados 5 2 7 3,5 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  
7 2 9 

4,5 

Total 29 15 44 22,0 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado os varejistas concorrentes adotam o posicionamento defensivo, 

devido ao relativo potencial cooperativo baixo, mas elevado potencial de ameaça perante a rede 

varejista, devido à falta de regulamentação e aguardando diretrizes da Anvisa. Logo, a rede 

varejista deveria adotar a estratégia defensiva, conforme a Figura 26. 
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Figura 26: Matriz Estratégica – Posicionamento Varejista Concorrente 

 

 

Dado que a proposição P3 era o varejista concorrente adotar o posicionamento defensivo 

perante a rede varejista, logo a estratégia da rede varejista deveria ser defensiva, no qual suporta 

parcialmente o posicionamento defensivo, pela falta de regulamentação e diretrizes dos serviços 

farmacêuticos diferenciados. Logo, a rede varejista deveria adotar dois tipos de posicionamento. 

O 1º posicionamento marginal perante o varejista concorrente, por receber, atualmente, baixo 

risco de ameaça das farmácias associadas à Entidade 2. O 2º posicionamento ambíguo é porque 

recebe apoio por meio da entidade 1 no qual faz parte como associada. Entretanto, o concorrente 

pode mudar sua cooperação, caso não tenha um posicionamento positivo dentro da cadeia. 

Logo, a rede varejista deverá mudar as regras e adotar um posicionamento defensivo.  

No próximo item será revista a estratégia de posicionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao farmacêutico. 

 

4.2.7 Posicionamento farmacêutico 

 

A profissão de farmacêutico é uma das mais antigas da humanidade. Há milhares de 

anos, os chineses já buscavam a cura de doenças por meio de remédios feitos com extrato de 

plantas. Atualmente, no Brasil, a profissão pode ser exercida em mais de 70 diferentes áreas, 

todas elas regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), mas é no balcão da 

farmácia que mais conhecemos esse profissional, responsável por orientar no uso correto dos 

medicamentos prescritos e fazer o acompanhamento durante todo o tratamento do paciente 

(ABCFARMA, 2017). 
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108 

 

Para a Associação Brasileira do Comercio Farmacêutico (ABCFARMA, 2017) o 

farmacêutico vai além de levar ao paciente o medicamento indicado pelo médico. É zelar pela 

saúde e pelo bem-estar da população, prestando toda a assistência farmacêutica e sendo um elo 

entre a população e a indústria farmacêutica, promovendo o uso correto e racional dos 

medicamentos. Faz parte também do seu trabalho verificar se o paciente faz uso de outros 

medicamentos que poderão conflitar em suas fórmulas, causando resultado ineficaz e até 

mesmo reações indesejadas. Sabemos que os medicamentos são produzidos com o intuito de 

beneficiar e trazer qualidade de vida as pessoas, mas se não forem utilizados corretamente 

podem desencadear reações indesejáveis e até causar riscos severos à saúde.  

O farmacêutico entra nesse processo como o profissional especializado capaz de 

minimizar e até barrar esses riscos por meio de um trabalho correto de assistência farmacêutica 

(ABCFARMA, 2017).    

A especialista farmacêutica, ao ser perguntada sobre qual é o papel desempenhado pelo 

farmacêutico dentro desse processo de atendimento diferenciado, afirma que ele pode realizar 

o acompanhamento das patologias com mais frequência, de forma mais profissional, além de 

poder alertar sobre problemas crônicos e orientar na manutenção de tratamentos importantes, 

entretanto, reconhece que em relação a prescrição de medicamentos não vê os farmacêuticos 

preparados para isso e, complementa: 

 
[…] tanto que após a Lei que libera a prescrição, verificou-se um crescimento na 

procura de cursos que preparem melhor o profissional para esta atividade. Os 

farmacêuticos precisam estar preparados para estas mudanças[…] 

(FARMACÊUTICO 1; ENTREVISTA DE CAMPO, 2016). 

 

Outro ponto importante levantado é que na grade da faculdade não se contemplava a 

prática da farmácia clínica, e complementa:  

 
[…] na Europa, EUA e outros países o responsável por indicar o medicamento é o 

farmacêutico, e ele é tão valorizado quanto o médico e outros profissionais da Saúde. 

Muitos consumidores e pacientes se sentem mais “à vontade” em falar com o 

farmacêutico devido a essa proximidade[…] (FARMACÊUTICO 1; ENTREVISTA 

DE CAMPO, 2016). 

 

Na opinião da especialista o consumidor será beneficiado com esse acompanhamento 

das patologias, uma vez que terá a segurança de um profissional da Saúde. Em virtude de um 

ambiente de negócio bastante dinâmico e em constante mudanças, ressalta que os varejistas 

precisarão ter uma estratégia clara e bem definida, a fim de que o comportamento dos 

farmacêuticos no atendimento se traduza no objetivo que se deseja alcançar com o consumidor, 
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conforme apresentado no Quadro 18. 

 

Quadro 18: Categorias de análise – Posicionamento farmacêutico 

Categorias de Análise E1 Farmacêutico 

1.Gestão da inovação 2 

3.Dimensões das inovações  2 

4.Inovação de modelo de negócios  0 

5.Necessidade de adaptação da empresa  3 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são influenciados 2 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  4 

Total  13 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o farmacêutico adota o posicionamento marginal porque 

apresenta baixa cooperação com baixo potencial de risco por estar hierarquicamente 

subordinado a rede varejista. Logo, a rede varejista deveria aplicar a estratégia ambígua em 

relação ao farmacêutico, porque a organização depende dele dentro do processo organizacional 

para seu funcionamento. Desta forma, procurar trazer o potencial de cooperação do 

farmacêutico para maximizar suas habilidades positivas e minimizar suas influências 

ameaçadoras, conforme Figura 27. 

 

Figura 27: Matriz estratégica – Posicionamento do farmacêutico 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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Dado que a proposição P4 era o farmacêutico adotar o posicionamento marginal perante 

a rede varejista, logo à estratégia da rede varejista de manter a posição atual e monitorar até 

mudança de posição não é suportada em relação ao farmacêutico. Logo, a rede varejista deveria 

adotar a estratégia de posicionamento ambíguo alterando as regras e buscando a influência 

positiva do farmacêutico para atingir os objetivos da organização. 

No próximo item será revista a estratégia que a rede varejista está adotando frente a 

empresa de tecnologia. 

 

4.2.8 Posicionamento empresas de tecnologia 

 

Principalmente após a segunda metade do século XX, acelerou-se o desenvolvimento 

científico na Medicina, com a descoberta de novas enfermidades, novos tratamentos e, 

especialmente, novas formas e ferramentas de diagnóstico. A existência e o aperfeiçoamento 

dessas atividades têm se apoiado cada vez mais na tecnologia, cujas inovações foram sendo 

introduzidas em hospitais, clínicas, consultórios e no varejo na forma de equipamentos. A 

complexidade funcional aumentou significativamente nas instituições de saúde, onde a 

demanda populacional por atendimento e a necessidade de equipamentos médicos e sistemas 

de infraestrutura mais refinados cresceram progressivamente (MACHRY, 2009). 

A tecnologia pode ser definida como o conjunto dos conhecimentos científicos, dos 

processos e métodos usados na criação e utilização de bens e serviços (HOUAISS, 2004). Para 

a evolução da Medicina ela é elemento chave, e sem a qual não teria sido possível o atual 

refinamento e o sucesso no tratamento de muitas doenças. A ciência só evoluiu em toda a sua 

amplitude com a ajuda dos artifícios tecnológicos, que permitiram enxergar e analisar o interior 

do corpo humano, bem como os seus variados componentes (MACHRY, 2009). O histórico 

revela o quanto o conhecimento e a oferta de serviços de saúde têm incorporado não só 

tecnologia, mas também inovação tecnológica, constituindo-se em campo privilegiado de 

pesquisas. Várias são as consequências desse fenômeno que interessam à compreensão da 

dinâmica do mercado. Assim como todo o setor de saúde suplementar, o mercado de medicina 

diagnóstica está em franca ascensão (MARTINS, 2014).  

No segmento de serviços privados com fins lucrativos, as operadoras de planos de saúde 

caracterizam-se como importantes fontes pagadoras intermediárias, atuando como elo na cadeia 

de valor da saúde suplementar. Essa tendência ajuda a explicar o crescimento dos 

estabelecimentos privados de medicina diagnóstica.  
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A linha de negócio ambulatorial é constituída por grande participação de empresas de 

origem familiar de pequeno porte e poucos grandes grupos, entre eles, destacam-se pela 

concentração de unidades de atendimento o Fleury S.A. e a DASA (Diagnósticos da América 

S.A.). As duas maiores empresas (Fleury e DASA) têm estratégias que buscam 

simultaneamente a redução de custos por meio da produção em grande escala e a diferenciação 

do produto para explorar a variação de renda entre os consumidores, “são multimarcas”. 

Expandiram suas operações por meio de aquisições e o modelo de negócio é constituído pela 

oferta de “soluções integradas” em medicina diagnóstica (MARTINS, 2014).  

Martins (2014) afirma que nos grandes centros urbanos do País é possível encontrar 

estabelecimentos que prestam serviços ambulatoriais de medicina diagnóstica em pontos 

variados, tais como: shoppings, nas tradicionais unidades de rua e anexo a hospitais. Algumas 

unidades são verdadeiros complexos destinados a atender como one-stop-shop (serviço 

completo): oferecer um amplo e completo mix de serviços para os clientes realizarem todos os 

exames em um único estabelecimento. Para a Alere, multinacional americana e líder mundial 

em desenvolvimento e fabricação de diagnósticos rápidos e point of care, uma farmácia têm a 

possibilidade de oferecer um serviço de atenção farmacêutica completa ao disponibilizar um 

ponto de cuidado para o consumidor/paciente que busca rapidez e segurança no monitoramento 

da saúde. 

A dirigente da empresa de tecnologia 1 apoia o desenvolvimento de aplicativos e 

soluções que possam virtualizar os serviços para que os clientes possam acessá-los de qualquer 

lugar e a qualquer momento, independente do canal. Acredita que essa lei ao ser regulamentada 

irá permitir a aplicação de tecnologias já consagradas, complementa: 

[…] é o caso da mobilidade, das telecomunicações e de soluções de hardware e de 

software que possibilitem massificar o acesso a exames, até então restritos aos 

laboratórios, facilitando o acesso da população a mais pontos de coleta. Desta forma, 

poderão obter resultados mais rápidos para agilizar o início do tratamento, salvar vidas 

e melhorar a vida dos cidadãos[…]  (DIRIGENTE 2 EMPRESA DE TECNOLOGIA; 

PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

O especialista de Marketing da empresa de tecnologia 2 defende os inúmeros benefícios 

que os consumidores terão acesso, principalmente em relação ao TRL. O serviço oferecido com 

testes rápidos não é só para o cliente que recebe o resultado, também oferecerá um serviço para 

a rede varejista, ao disponibilizar informações coletadas para desenvolver e apoiar as estratégias 

mercadológicas da rede, complementa: 
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[…] o varejista conseguirá identificar os perfis de públicos que frequentam a sua loja, 

criar programas de forma customizada, ganhar tempo no atendimento e, aliar a 

expectativa do consumir de maneira mais rápida ao principal objetivo de Marketing, 

que é satisfazer […]. (ESPECIALISTA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA 2; 

PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

 

A dirigente da empresa de tecnologia 1, afirma que o varejista, ao implementar soluções 

para o ponto de venda (PDV), de retaguarda, de gestão de estoques/inventários, soluções de 

interatividade, entre outros recursos, trará ao negócio uma gestão inteligente de seus ativos, 

complementa: 

 
[…] as tecnologias, por meio de um planejamento estratégico de TI, têm que integrar 

todos os canais e suportar o atendimento do consumidor independentemente do ponto 

de contato. Para otimizar a gestão da loja, deverá buscar a redução de custos e o 

consequente aumento nas margens para tornar a operação viável, ou seja: o varejista 

deve direcionar o foco para prevenção de perdas, redução de inventário e, ter 

vendedores com smartphones que caminhem com os consumidores por toda a 

farmácia, além das informações que terão acesso a um clique de distância. […]. 

(DIRIGENTE DA EMPRESA DE TECNOLOGIA 1; PESQUISA DE CAMPO, 

2016). 

 

Para a dirigente da empresa tecnologia 1, o varejo terá que se reinventar e passar a 

vender serviços e não produtos. Nesse processo de mudanças, as empresas de tecnologia têm 

papel importante para desenvolver soluções e ferramentas que possa auxiliar o varejista a 

transformar seu negócio para atender ao neoconsumidor e os millennials, melhorando a 

experiência de compra e agregando o máximo de valor possível, conforme o Quadro 19. 

 
Quadro 19:  Categorias de análise – Posicionamento das empresas de tecnologia 

Categorias de Análise 

 

E1_ 

TEC_ 

 

E2_ 

TEC_ 

 

Total 

Empresa 

_TEC 

Empresa TEC 

Relativo 

1.Gestão da inovação 3 3 6 3 

3.Dimensões das inovações  1 4 5 3 

4.Inovação de modelo de negócios  3 2 5 3 

5.Necessidade de adaptação da empresa  5 3 8 4 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são 

influenciados 2 0 2 1 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  2 3 5 3 

Total 16 15 31 16 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados Atlas.ti (2017). 
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Pelo o que foi analisado, a empresa de tecnologia adota o posicionamento marginal 

porque apresenta baixa cooperação com baixo potencial de risco por ser prestadora de serviços 

a rede varejista. Logo, a rede varejista deveria aplicar a estratégia marginal em relação à 

empresa de tecnologia, mantendo a posição vigente, incluindo o monitoramento em caso de 

qualquer mudança de posição, uma vez, que possuem habilidades e influências indiretas, 

conforme a Figura 28. 

 

Figura 28: Matriz estratégica – Posicionamento das empresas de tecnologia 

 

 

Dado que a proposição P4 era a empresa de tecnologia adotar o posicionamento 

marginal perante a rede varejista, logo à estratégia da rede varejista deveria manter a posição 

atual o que é suportado em relação a empresa de tecnologia. Logo, a rede varejista deveria 

adotar à estratégia de posicionamento marginal monitorando a empresa de tecnologia até 

alguma mudança de posicionamento. 

No próximo item será revista a estratégia que a rede varejista está adotando perante ao 

consumidor. 

 

4.2.9 Posicionamento consumidor 

 

Antes da era da globalização, a realidade de países com economias maduras costumava 

ser bem diferente das nações ainda em desenvolvimento. Na Europa, onde o acesso à saúde de 

qualidade e a informações sobre métodos anticoncepcionais era bem difundido, o número de 

idosos sempre foi alto e a taxa de natalidade apresentava queda constante. No Brasil, um país 
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mais jovem, a saúde pública precária e a inexistência de políticas de controle de natalidade 

formavam um quadro inverso: alto índice de fecundidade e expectativa de vida abaixo da média 

mundial. Na década de 1980, a média de expectativa de vida do brasileiro era de 62 anos e cada 

mulher tinha em média 4,4 filhos, o que fez com que o Brasil fosse considerado um país jovem 

(IBGE, 1980). Até 2004, as pessoas de 0 a 29 anos de idade ainda eram maioria (54,4%) na 

população, no entanto, a situação começou a se inverter.  

Segundo dados da Projeção por Sexo e Idade (IBGE), em 2030, 18,6% da população 

deverá ter mais de 60 anos de idade e, em 2060, o percentual deve atingir 33,7%. Assim o 

número de jovens nas próximas décadas deve cair. Nessa dinâmica “a longevidade e o 

envelhecimento” são fenômenos do século XXI. Estão relacionados aos avanços da ciência e 

da Medicina, que vêm diminuindo o índice de mortalidade, devido ao maior controle sobre 

várias doenças. O Brasil conseguiu embarcar nessa tendência global a partir do momento em 

que melhorou as políticas públicas de saúde e passou a ter acesso quase imediato às novidades 

em tratamentos de doenças (GUIA DA FARMÁCIA, 2016).  

Diante dessas mudanças o brasileiro passou a viver mais. Cuidar melhor da saúde é uma 

preocupação do brasileiro, o que tem levado o mercado de alimentos saudáveis crescer 95% 

nos últimos cinco anos, segundo o Instituto Euromonitor (2016).  

Os idosos brasileiros já representam 13,7% da população, o que significa que o país 

conta com mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Foi-se o tempo em 

que os idosos eram dependentes dos familiares e tinham poucas exigências quanto aos produtos 

que consumiam. Com poder de renda, eles querem aproveitar a vida com conveniência e 

serviços de qualidade. Assim, por mais que os idosos estejam ativos, as doenças crônicas ainda 

fazem parte do cotidiano desta faixa etária da população. Por isso, são clientes regulares de 

farmácias e drogarias e merecem receber atenção diferenciada (GUIA DA FARMÁCIA, 2016).  

Na opinião do consumidor, a implementação de inovação em serviços nas farmácias vai 

de encontro à solução de um problema grave que o Brasil tem, que é a saúde pública. A 

consumidora participante do Focus Group acredita que fazer exames rápidos na farmácia 

poderá desafogar hospitais e prontos-socorros. Na opinião do Focus Group afirmam que sempre 

tiveram dificuldades com a questão de vacinação. Na opinião do grupo a vacinação pública não 

é confiável e a vacinação na clínica privada é muito cara e escassa. Acreditam que a questão da 

imunização vai ser um grande ganho para a sociedade em geral. Uma das participantes do grupo 

focal faz um comentário sobre o que a veterinária dos seus cachorros faz como procedimento 

de atendimento:  
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[…] quando está próximo do vencimento das vacinas, ela comunica por e-mail e envia 

uma carta informando que está na hora de vaciná-los. A consumidora (a) questiona: 

Ah! Olha isso. Por que nós não podemos ter isso? ” (FOCUS GROUP; PESQUISA 

DE CAMPO, 2016). 

 

A consumidora (d) sempre viu com grande dificuldade essa questão de troca de receita, 

principalmente para quem usa convênio médico. Você tem uma dúvida ou precisa trocá-la e 

dificilmente você consegue ter acesso novamente ao médico, é preciso marcar nova consulta. 

A consumidora (c) opina sobre dúvidas que ocorrem sobre dosagem errada, a marca, se tem 

genérico ou não e, muitas das vezes prolongam ainda mais o processo de tratamento ou adia 

seu início porque precisa marcar nova consulta para esclarecer as dúvidas com o médico. Todos 

participantes do Focus Group concordam que a possibilidade de passar na farmácia e fazer um 

teste laboratorial irá facilitar a vida e o tratamento, e complementa: 

 

[…] principalmente que hoje o paciente precisa ir primeiro no médico para ele pedir 

o exame laboratorial ou de imagem. Depois vai a outro local (laboratório) para realizar 

o exame e volta no laboratório para buscar o resultado, visto que nem sempre pode 

retirar o resultado pela internet. Para depois retornar ao médico, para finalmente ele 

dizer se você tem alguma coisa ou não? (FOCUS GROUP; PESQUISA DE CAMPO, 

2016). 

 

Para o Focus Group o varejo precisará criar e agregar valor para eles, por meio de 

serviços e atendimento diferenciado. Para que isso ocorra, as farmácias brasileiras precisarão 

passar por mudança no seu modelo de negócio, oferecendo um bom ambiente de compra que 

envolva iluminação farta, acessibilidade, sortimento, banheiros adequados, filas prioritárias, 

serviço de transporte às lojas, sinalização com letras maiores, uma vez, que a grande maioria 

das lojas não está preparada para atender o consumidor mais velho, conforme o Quadro 20. 

 
Quadro 20: Categorias de análise – Posicionamento do consumidor 

Categorias de Análise 
EC1 Consumidor 

Focus Group 

1.Gestão da inovação 3 

3.Dimensões das inovações  3 

4.Inovação de modelo de negócios  8 

5.Necessidade de adaptação da empresa  4 

6.Grupos, indivíduos que influenciam ou são influenciados 5 

8.Papel dos stakeholders nos negócios  7 

Total 30 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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Pelo o que foi analisado o consumidor adota o posicionamento marginal porque 

apresenta baixa cooperação com baixo potencial de risco à rede varejista. Logo, a rede varejista 

deveria aplicar a estratégia marginal, mantendo a posição vigente em relação ao consumidor. 

Em caso de alguma mudança de posicionamento que o consumidor apresente influências 

(positiva ou negativa) aos produtos e serviços, o mesmo deverá ser monitorado, conforme a 

Figura 29. 

 

Figura 29: Matriz estratégica – Posicionamento do Focus Group (consumidor) 

 

O consumidor desconhece o que são serviços farmacêuticos diferenciados, no qual se 

englobam o monitoramento do paciente, realização de exames TRL e imunização, entretanto, a 

discussão no Focus Group apontou o interesse sobre esse novo serviço ser oferecido nas 

farmácias, e complementa com uma experiência: 

 

[…] eu tenho uma experiência interessante em relação a essa parte de testes. Meu 

plano de saúde é CASSI e moro próximo do Hospital das Clínicas, na minha opinião 

tudo isso é possível, de você fazer esses acompanhamentos e tal, só que você chegar 

lá, a marcação é assim para daqui a três meses, para daqui a quatro meses no plano de 

saúde e hospital da rede pública nem se fala. Então, assim, fazer um teste TRL por 

trinta reais e foi colocado aqui o negócio da troca da receita, por que mesmo você 

tendo um plano de saúde, tendo esse desconto no medicamento, alguns medicamentos 

para dar o desconto, tem que estar com a validade até seis meses a receita, como é o 

caso de medicamentos genéricos na lista da farmácia popular. Então, não 

necessariamente você vai precisar ir ao médico. Vai suprir isso. Você está ali pertinho, 

você já renova a receita também. A vacina é outra coisa, não é?! Parece que é um 

monopólio. Que absurdo! (FOCUS GROUP; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 
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Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

O consumidor desconhece o que são serviços farmacêuticos 

diferenciados, no qual se englobam o monitoramento do paciente, realização de 

exames TRL e imunização, entretanto, a discussão no focus group apontou o 

interesse  sobre esse novo serviço ser oferecido nas farmácias, e complementa com 

uma experiência: 

 

[…] eu tenho uma experiência interessante em relação a essa parte de testes. Meu 

plano de saúde é CASSI e moro próximo do Hospital das Clínicas, na minha opinião tudo isso 

é possível, de você fazer esses acompanhamentos e tal, só que você chegar lá, a marcação é 

assim pra daqui a três meses, pra daqui a quatro meses no plano de saúde e hospital da rede 

pública nem se fala. Então, assim, fazer um texte TRL por trinta reais e foi colocado aqui o 

negócio da troca da receita, por que mesmo você tendo um plano de saúde, tendo esse desconto 

no medicamento, alguns medicamentos pra dar o desconto, tem que estar com a validade até 

seis meses a receita, como é o caso de medicamentos genéricos na lista da farmácia popular. 

Então, não necessariamente você vai precisar ir ao médico. Vai suprir isso. você está ali 

pertinho, você já renova a receita também. A vacina é outra coisa, não é?! Parece que é um 

monopólio. Que absurdo! 

 

Dado que a proposição P4 era o consumidor adotar o 

posicionamento marginal perante a rede varejista, o que é suportado, logo, à 

estratégia da rede varejista deveria manter a posição atual  e monitoração do 

consumidor em caso de mudança de alguma posição. Isso poderá ocorrer a partir do 

momento que esses serviços passem a ser mais divulgados e utilizados pelo os 

consumidores.   
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Dado que a proposição P4 era o consumidor adotar o posicionamento marginal perante 

a rede varejista, o que é suportado, logo, à estratégia da rede varejista deveria manter a posição 

atual e monitoração do consumidor em caso de mudança de alguma posição. Isso poderá ocorrer 

a partir do momento que esses serviços passem a ser mais divulgados e utilizados pelo os 

consumidores.   

 

4.2.10 Síntese da estratégia de posicionamento dos stakeholders 

 

Ao responder o primeiro objetivo específico, buscou-se concluir na matriz estratégica 

que a rede varejista Pague Menos deverá adotar as seguintes estratégias de posicionamento, 

conforme Figura 30: 

 

1. A estratégia de alterar regras para entidade 1, Governo (Anvisa), farmacêutico e 

varejista concorrente; 

2. A estratégia de explorar orientação positiva perante a indústria farmacêutica para 

obter apoio e cooperação; 

3. A estratégia defensiva perante o médico/ área diagnóstica, plano de saúde e varejista 

concorrente; 

4. A estratégia de manter posição atual e monitoração perante o consumidor, entidade 

2, médico/ área diagnóstica, plano de saúde, varejista concorrente. 
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Figura 30 Matriz estratégica – Síntese do posicionamento dos stakeholders 

 

 

 

Pelo o que foi analisado os stakeholders em relação a rede varejista Pague Menos 

adotam estratégias de posicionamento diferenciadas. Logo, a rede varejista deve aplicar a 

estratégia adequada a cada comportamento das partes interessadas. Ao analisar o resultado das 

proposições apresentadas neste estudo, fica evidente que as estratégias de posicionamento se 

alternam, logo a estratégia é suportada, parcialmente suportada ou não é suportada pela rede 

varejista, conforme síntese apresentada no Quadro 21. 
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Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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 Quadro 21: Síntese da estratégia de posicionamento – Rede varejista e stakeholders 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Para responder ao segundo objetivo específico, que é compreender a dependência do 

relacionamento do stakeholder baseado no poder e influência que este exerce na implementação 

de inovação em serviços,  a rede varejista, segundo a matriz estratégica de abordagem de 

relacionamento de Frooman (1999,2002), pode adotar estratégia de abordagem direta com uso 

do poder, estratégia de abordagem  direta com cautela, estratégia de abordagem indireta com 

uso do poder e  estratégia de abordagem indireta com restrições, conforme Figura 11, 

apresentada na fundamentação teórica.  

 

Proposições Resultado 

P1: O Governo e entidade adota o 

posicionamento ambíguo, logo a estratégia da 

rede    varejista deveria ser alterar regras.  

 

O posicionamento ambíguo do Governo e Entidade 1 é 

suportado, logo a rede varejista deverá adotar a estratégia de 

mudar regras para esses stakeholders; 

 

O posicionamento ambíguo da Entidade 2 não é suportado, 

logo, a rede varejista deverá adotar a estratégia de manter 

posição atual e monitoração para esse stakeholder; 

 

P2: A indústria adota o posicionamento 

ofensivo, logo a estratégia da rede varejista 

deveria ser explorar uma orientação positiva 

para obter cooperação. 

 

O posicionamento ofensivo da indústria farmacêutica é 

suportado, logo a rede varejista deverá adotar a estratégia de 

explorar cooperação positiva para esse stakeholder; 

P3:  O médico, área diagnóstica, plano de saúde 

e concorrentes adotam o posicionamento 

defensivo, logo a estratégia da rede varejista 

deveria se defender. 

 

O posicionamento defensivo do médico/ área diagnóstica 

não é suportado, logo, a rede varejista deverá adotar a 

estratégia de manter posição atual e monitoração para esse 

stakeholder; 

 

O posicionamento defensivo do plano de saúde é 

parcialmente suportado, logo, a rede varejista deverá adotar 

a estratégia de manter posição atual e monitoração para esse 

stakeholder; 

 

O posicionamento defensivo do varejista concorrente é 

parcialmente suportado, logo, a rede varejista de acordo com 

cada situação, deverá adotar a estratégia de mudar regras ou 

estratégia de manter posição atual e monitoração para esse 

stakeholder; 

 

P4: O farmacêutico, empresa de tecnologia e 

consumidor adotam o posicionamento marginal, 

logo a rede varejista deveria adotar estratégia de 

manter a posição atual e monitoramento. 

 

O posicionamento marginal do farmacêutico não é 

suportado, logo, a rede varejista deverá adotar estratégia de 

mudar regras para esse stakeholder; 

 

O posicionamento marginal da empresa de tecnologia e 

consumidor é suportado, logo, a rede varejista deverá adotar 

a estratégia manter posição atual e monitoração para esses 

stakeholders. 
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Figura 30: Matriz estratégica de abordagem de relacionamento 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado Frooman (1999-2000). 

 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente a entidade. 

 

4.2.11 Relacionamento -  Entidade 

 

Ao ser perguntado sobre a vantagem que o consumidor final teria com a implementação 

de serviços diferenciados, o dirigente da entidade 2 afirma que no momento não enxerga 

nenhuma vantagem. Informou que pesquisas realizadas pela entidade 2 confirmam que 96% 

dos consumidores escolhem pelo preço, por outro lado, vê como única saída, para que ocorra a 

implementação de novos serviços é a introdução do prontuário eletrônico por meio do número 

do SUS que todo indivíduo possui. Independentemente, se o consumidor se consultou na rede 

pública ou particular, o médico que o atendesse sempre teria a descrição do seu histórico para 

dar continuidade ao atendimento, complementa: 

 

[...] isso resolveria, inclusive, a questão da dispensação de receita e sem receita. Isso, 

na minha visão, seria a forma mais lógica, inclusive de diminuir o custo da saúde. 

Hoje, você tem uma forma de tratamento de saúde que não é preventiva, devido à falta 

de acompanhamento do paciente. Então o paciente vai duas, três, quatro vezes ao 

médico pela mesma coisa, fazendo os mesmos exames, gastando de duas a três vezes. 

Você poderia resolver isso com um prontuário eletrônico (DIRIGENTE ENTIDADE 

2; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Outra interpretação dada sobre as vantagens para o consumidor, a entidade 1 descreveu 

que o varejo está vivendo uma grande revolução silenciosa. Apresentou em sua palestra no 

evento Abrafarma Future Trends (2016) um histórico de implementações de salas de 
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atendimento realizadas por algumas redes associadas espalhadas pelo país, tais como: Venâncio 

(Rio de Janeiro), Panvel (Rio Grande do Sul), Nossa Drogaria de Caxias (Baixada Fluminense), 

Farmaponte (São Paulo capital e interior), Nissei de Curitiba, inclusive, cobrando pelos serviços 

oferecidos, a Vale Verde do Paraná abriu seis salas num único dia, a São Bento em Campo 

Grande quando inaugura formam-se filas de 50, 70 pessoas para ser atendidas e ouvir palestras 

médicas e, complementa explicando como funciona o Clinic Farma da rede Farmácias Pague 

Menos: 

 
[...] são 380 salas de atendimento, estou falando do Clinic Farma. São salas de 

atendimento totalmente privadas nas quais o papel do farmacêutico é garantir a 

adesão, a continuidade, a orientação e o acompanhamento que foi prescrito pelo 

médico. A gente entregou para as nossas redes toda uma caixa de ferramentas e não é 

preciso reinventar a roda. Contratamos profissionais para fazer isso e foi criado o 

programa de qualificação para todos os profissionais farmacêuticos. [...] 

(DIRIGENTE ENTIDADE 1; EVENTO ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016). 

 

As entidades 1 e 2, de forma relativa, atribuem que é preciso desenvolver e implementar 

programas para as redes associadas. Entretanto, a entidade 1 apoia a estratégia adotada por cada 

rede varejista associada, na qual vem atingindo seu objetivo principal de influenciar e 

implementar o programa de assistência farmacêutica. A entidade 2 prefere aguardar a 

regulamentação e diretrizes mais concretas da Anvisa, para poder avançar ou não com um 

programa de implementação de inovação em serviços com suas redes associadas. Assim, faz-

se necessário compreender a abordagem que a rede varejista deve adotar frente a entidade para 

obter mais poder e influência, conforme o Quadro 22. 

 

Quadro 22: Categorias de análise – Relacionamento com a entidade 

Categorias de Análise E 1 E 2 
Total 

Entidade 

Entidade 

Relativo 

 1.Gestão da inovação 5 4 4 2 

 2.Triangulação de serviços 3 3 3 2 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 3 6 6 3 

 7. Agentes interessados na organização 1 11 11 6 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 3 9 9 5 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e 

organização 1 4 4 2 

Total 16 37 37 19 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo que foi analisado a entidade adota a estratégia de abordagem de alta 

interdependência, porque é dependente da organização e a organização é dependente da 

entidade. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem direta com uso do 
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poder em relação A entidade para aumentar sua influência, conforme a Figura 31. 

 

Figura 31: Matriz de abordagem de relacionamento – Entidade 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P1 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem direta 

com uso do poder perante a entidade, logo, à abordagem que a rede varejista deveria adotar é a 

de alta interdependência, o que é suportada em relação a entidade. Logo, a rede varejista deveria 

adotar uma estratégia de abordagem mais direta por meio do poder que possui, no qual poderá 

exercer mais influência na entidade 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao Governo (Anvisa). 

 

4.2.12 Relacionamento - Governo (Anvisa) 

 

A despeito da força e da importância do Governo na abertura de comunicação com a 

cadeia, a prestação de serviços das farmácias e drogarias será essencial para o setor obter 

redução de custos. Segundo Barbosa (2016) a Anvisa regula sem ter uma autoridade regulatória 

autônoma, uma autoridade regulatória baseada na técnica, uma autoridade regulatória capaz de 

construir marcos previsíveis, com estabilidade e garantia principalmente ao cidadão brasileiro 

sobre os medicamentos que ele compra, por exemplo à eficácia do medicamento genérico. A 

Anvisa reconhece que os desafios que têm pela frente são enormes, porque o setor farmacêutico 

brasileiro é um setor que cresce e, complementa: 
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[...] é exatamente buscar continuamente o aumento de forma transparente, de forma 

com base nas melhores evidências científicas, com base nas melhores experiências 

internacionais. Estar atualizando o marco regulatório brasileiro para nós será 

acompanhar com a mesma velocidade essa dinâmica que nós temos[...]. (DIRIGENTE 

1 GOVERNO ANVISA; EVENTO ABRAFARMA FUTURE TRENDS, 2016). 

 

A Anvisa, ao atualizar o marco regulatório brasileiro, poderá acompanhar sua evolução 

com a mesma velocidade da dinâmica existente no mercado. Logo, poderá obter mais poder 

frente as organizações, conforme o Quadro 23. 

 

Quadro 23: Categorias de análise – Relacionamento com o Governo (Anvisa) 

Categorias de análise Total Anvisa 

 1.Gestão da inovação 2 

 2.Triangulação de serviços 1 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 3 

 7. Agentes interessados na organização 3 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 4 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 0 

Total 13 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do Atlas.ti (2017). 

 

Pelo que foi analisado o Governo (Anvisa) adota a estratégia de abordagem poder do 

stakeholder, porque não é dependente da organização, mas a organização é dependente do 

Governo (Anvisa). Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem direta 

com uso de cautela para aumentar sua influência, conforme a Figura 33. 

 

Figura 32: Matriz de abordagem de relacionamento – Governo (Anvisa) 

 

 Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 
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Dado que a proposição P1 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem direta 

com uso do poder perante a entidade, logo, a estratégia de abordagem que a rede varejista 

deveria adotar é de alta interdependência, o que não é suportada em relação ao Governo 

(Anvisa). Logo, a rede varejista, ao adotar uma estratégia de abordagem mais direta com cautela 

poderá exercer maior influência junto ao Governo (Anvisa). 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao farmacêutico. 

 

4.2.13 Relacionamento - Farmacêutico 

 

O especialista farmacêutico ao ser perguntado sobre que tipo de dificuldade a rede 

varejista poderia enfrentar para implementar a inovação em serviços, argumenta que a 

legislação sugere o segmento do varejo farmacêutico possui características de muita rigidez e 

fechada à inovação, o que não acontece em outros países. Por outro lado, acredita que exista 

também, um jogo de poder e de interesses entre os prestadores de serviços do segmento de 

saúde, complementando:  

 
[...] o papel do farmacêutico nesse processo de mudanças é ser referência em saúde 

para o consumidor [...]. (ESPECIALISTA FARMACÊUTICO; PESQUISA DE 

CAMPO, 2016). 

 

 

A organização ao desenvolver elementos que levem a uma triangulação de serviços, 

desde que, englobe a integração de sistemas, estratégia de serviços, pessoas e o cliente, colocará 

a inovação de serviços como a “ solução em busca de problemas”, segundo Evans, Wurster, 

(2000), mas para isso deverá apoiar seus colaboradores que atendem o cliente, conforme o 

Quadro 24. 

 

Quadro 24: Categorias de análise – Relacionamento com o farmacêutico 

Categorias de Análise E1 Farmacêutico 

 1.Gestão da inovação 2 

 2.Triangulação de serviços 4 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 3 

 7. Agentes interessados na organização 1 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 4 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 1 

Total 15 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 
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Pelo que foi analisado o farmacêutico adota a estratégia de abordagem de alta 

interdependência, porque é dependente da organização e a organização é dependente do 

farmacêutico. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem direta com 

uso do poder para aumentar sua influência na implementação de inovação em serviços, 

conforme a Figura 34.  

 

Figura 33: Matriz de abordagem de relacionamento – Farmacêutico 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P1 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem direta 

com uso do poder perante o farmacêutico, logo, à estratégia de abordagem que a rede varejista 

deveria adotar é de alta interdependência, o que é suportada em relação ao farmacêutico. Logo, 

a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem mais direta com uso do poder para 

exercer maior poder e influência junto ao farmacêutico. 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao médico/ área diagnóstica. 

 

4.2.14 Relacionamento - Médico/ área diagnóstica 

 

Para o médico e dirigente de laboratório, a tecnologia é infindável, hoje, em termos de 

recursos, tanto do ponto de vista de inteligência e de como os dados coletados podem ser 

trabalhados de forma gerencial para a organização, ou seja, um jeito fácil de controlar e fazer a 

gestão dos atendimentos da farmácia e, acrescentou:  
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[...] a empresa oferece uma inteligência de negócios na qual os dados que são 

coletados pelo nosso processo são trabalhados de uma maneira estatística e 

compartilhados com a rede contratante[...]”. (MÉDICO E DIRIGENTE DE 

LABORATÓRIO; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

A partir de uma ferramenta inovadora, atenta as tendências que integram as atividades 

de atendimento farmacêutico a um custo benefício acessível ao consumidor, em média R$ 35,90 

por usuário e,  resultados que podem levar entre 5 a 20 minutos (de acordo com tipo de exame), 

o consumidor/paciente ou médico  poderá receber o laudo impresso, via e-mail ou SMS (Short 

Message Service), tornando o processo de laudagem a distância real e integrado ao 

acompanhamento e evolução do consumidor/paciente, complementando:  

 
[...] então a tecnologia, hoje em dia, o uso dela [sic] é limitado apenas pelo tamanho 

da sua imaginação. Você tendo imaginação para fazer, você consegue bolar 

experiências novas fidelizando o seu cliente e transformando a experiência em algo 

mais agradável e prazeroso [...] (MÉDICO E DIRIGENTE DE LABORATÓRIO; 

PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

E ele continuou expondo que a inovação em serviços traz uma necessidade constante de 

identificar diferentes produtos e serviços, sejam eles tangíveis ou intangíveis para a 

organização, e atender as necessidades do seu consumidor/paciente, conforme o Quadro 25. 

 

Quadro 25: Categorias de análise – Relacionamento médico/área diagnóstica 

Categorias de Análise 
E1 Médico/ 

Área Diagnostica 

 1.Gestão da inovação 4 

 2.Triangulação de serviços 3 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 2 

 7. Agentes interessados na organização 1 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 1 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 3 

Total 14 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o médico/área diagnóstica adota uma estratégia de abordagem 

poder do stakeholder, porque ele não é dependente da organização, mas a organização é 

dependente do médico/área diagnóstica para realizar o TRL. Logo, a rede varejista deveria 

adotar uma estratégia de abordagem direta com cautela para aumentar sua influência, conforme 

Figura 35.
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Figura 34: Matriz de abordagem de relacionamento – Médico/área diagnóstica 

 

  Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P2 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem direta 

com cautela perante ao médico/área diagnóstica, logo, à estratégia de abordagem que a rede 

varejista deveria adotar é de poder do stakeholder, o que é parcialmente suportada em relação 

ao médico/área diagnóstica. Logo, a rede varejista ao adotar uma estratégia de abordagem mais 

direta com uso do poder poderá exercer maior poder e influência de forma compartilhada, ou 

seja, o stakeholder é dependente da organização e a organização é dependente do stakeholder 

para implementar a inovação em serviços e construir um relacionamento de parceria positiva. 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao consumidor. 

 

4.2.15 Relacionamento - Consumidor 

 

Na discussão do grupo sobre a experiência de consultar o farmacêutico, todos 

participantes afirmaram que em algum momento já passaram por isso, devido ao fácil acesso e 

gratuito para tirar dúvidas, entretanto, eles acham que o farmacêutico foi proibido de prescrever 

receitas. A entrevistada E2 questiona a palavra “inovação” o que é então? Para ela soa como 

oferecer um grande serviço, mas que na verdade ela é menos do que deveria e, continuou:  
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[...] vamos dizer, não estava na lei, eu não sei se a pessoa (referindo-se a quem a 

atendeu) era diplomada ou não, não era, eu me lembro que uma vez eu perguntei, mas 

tinha um conhecimento tão profundo, tão profundo e outra coisa: a familiaridade com 

as pessoas que viviam ali no entorno[...] (FOCUS GROUP; PESQUISA DE CAMPO, 

2016). 

 

Os consumidores entrevistados esperam que o relacionamento com o farmacêutico seja 

de proximidade, confiança nele, na farmácia e na rede. Para eles, esse relacionamento pode e 

vai se fidelizar. O entrevistado E1 argumenta que particularmente, gosta de ir nos mesmos 

lugares sempre e, complementa: 

 

[...] eu faço amizade, sou bem atendido, pago até mais caro. Eu faço isso no posto de 

gasolina, na padaria, também na farmácia, atualmente por causa de desconto no preço. 

Mas, gostaria de fazer por causa desse atendimento confiável, de confiança nele[... ]  

FOCUS GROUP; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

A consumidora E5 atribui que para ela proximidade não é com relação à distância, a 

proximidade esperada é de relacionamento. Os consumidores E4 e E5 concordam que essa 

proximidade esperada entre cliente e prestador de serviço é para se sentir mais acolhido. A 

consumidora E3 apoia a discussão e compartilha sua experiência de fidelização a farmacêutica 

 e, por isso, dificilmente procura outra pessoa quando vai à farmácia do bairro em que mora, 

porque ela como consumidora sabe que ela está me cuidando.  

A consumidora E5 atribui que no primeiro momento cause um estranhamento essa 

inovação em serviços, mas acha que será rápida a adaptação, porque a partir do momento que 

você testar o serviço e se sentir tranquilo e compartilha uma experiência de compra: 

 
[...] aconteceu agora, na noite retrasada. Eu precisava comprar um medicamento, aí 

tinha o genérico também, mas a médica, ao prescrever, não indicou o genérico, daí eu 

comecei a conversar com a farmacêutica e aí a gente olhou qual era a data de 

fabricação, o laboratório, me passou tanta segurança, ah! Está bom, vou levar[...] 

(FOCUS GROUP; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Assim, a questão da confiabilidade vai estar muito ligada ao farmacêutico. Afinal, ele 

será um dos responsáveis pela divulgação dos serviços, por que se o consumidor/paciente se 

sente bem com o atendimento, com aquele farmacêutico, com novos serviços, a consumidora 

E2 conclui, você volta, conforme o Quadro 26. 
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Quadro 26: Categorias de análise – Relacionamento com o consumidor 

Categorias de Análise 
Consumidor 

Focus Group 

 1.Gestão da inovação 3 

 2.Triangulação de serviços 7 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 4 

 7. Agentes interessados na organização 7 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 7 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 10 

Total 38 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o consumidor adota uma estratégia de abordagem poder do 

stakeholder, porque ele não é dependente da organização, mas a organização é dependente dele 

para manter a sustentabilidade do seu negócio. Logo, a rede varejista deveria adotar uma 

estratégia de abordagem direta com cautela para aumentar sua influência sobre o consumidor, 

conforme a Figura 36. 

 

Figura 36 Matriz de abordagem do relacionamento – Consumidor 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P2 era a de rede varejista adotar uma estratégia de abordagem 

direta com cautela perante o consumidor, logo, à estratégia de abordagem que a rede varejista 

deveria adotar é de poder do stakeholder, o que é parcialmente suportada em relação ao 

consumidor. O consumidor pode ser dependente de determinado medicamento, mas a loja ou 
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rede varejista ele possui o poder de escolha para obter a melhor experiência de compra. Logo, 

a rede varejista ao adotar uma estratégia de abordagem indireta com uso do poder poderá 

aumentar seu poder e influência e atingir a fidelização desejada, visto que o consumidor poderá 

ficar dependente e optando por fazer suas compras na rede varejista.  

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente a indústria farmacêutica. 

 

4.2.16 Relacionamento com a indústria farmacêutica  

 

A especialista da indústria farmacêutica apoia a introdução de inovação em serviços, 

mas possui certa preocupação sobre como será feita essa mudança de layout. Uma grande rede, 

ao mudar o layout de uma loja hoje, significa mudar os layouts de todas as lojas, então 

questiona: qual será o custo disso? Como será feita a redistribuição de espaço para o serviço de 

atendimento entrar numa loja que hoje não tem espaço para todos os produtos?   

 

A estratégia de Marketing de grandes redes internacionais está na área de vendas, é o 

self-service, que existe para ajudar o consumidor a navegar dentro da loja e consumir, seja por 

ele mesmo, seja por meio de uma pessoa que está no balcão. Acredita que valeria muito a pena 

entender como isso pode funcionar no Brasil, afinal, cada mercado é um mercado 

completamente diferente e, complementa: 

 

[...] para gente poder entender um pouco mais sobre o que nos espera do ponto de 

vista de novos serviços. Eu sou curiosa em relação ao que esse mercado ainda pode 

oferecer. Acho que existem infinitas possibilidades de coisas que podem acontecer no 

futuro, na verdade, não é só por essa lei, mas pela influência que ela irá 

proporcionar[...] (ESPECIALISTA 1 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA; PESQUISA 

DE CAMPO, 2016). 

 

A especialista da indústria farmacêutica apoia a profissionalização das grandes redes de 

farmácia, para ela, isso é excelente e argumenta: Quanto maior, mais profissionalizada está, 

apesar que, necessariamente uma rede não precisa ser grande para ser profissionalizada. 

Entretanto, quanto mais a rede de farmácias atinge esse nível alto de profissionalização, maior 

é o nível de colaboração entre a rede e a indústria, conforme o Quadro 27. 
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Quadro 27: Categorias de análise – Relacionamento com a indústria farmacêutica 

Categorias de análise 
E1 Indústria 

Farmacêutica 

 1.Gestão da inovação 13 

 2.Triangulação de serviços 7 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 11 

 7. Agentes interessados na organização 8 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 11 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 5 

Total 55 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados do Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado a indústria farmacêutica adota a estratégia de abordagem poder 

da organização, porque ela não é dependente da organização, mas a organização é dependente 

da indústria. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem indireta com 

uso do poder, conforme a Figura 37. 

 

Figura 35: Matriz de abordagem de relacionamento – Indústria farmacêutica 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P3 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem 

indireta com uso do poder perante a indústria farmacêutica, logo, à estratégia de abordagem que 

a rede varejista deveria adotar é de poder da organização, o que é parcialmente suportada 

perante a indústria. Logo, a rede varejista, dependendo do seu nível de dependência de produtos 
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de determinada indústria, deverá adotar uma estratégia de abordagem direta com uso do poder 

(Alta interdependência, quando o stakeholder é dependente da organização) ou uma estratégia 

de abordagem direta com cautela (Poder do stakeholder) quando a indústria não é dependente 

da rede varejista. 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente a empresas de tecnologia. 

 

4.2.17 Empresas de Tecnologia 

 

Uma forma de reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade da organização 

será o varejo farmacêutico intensificar o uso de CRM - Customer Relationship Management. 

Para tal, a organização e automação dos processos são aspectos importantes para apoiar à 

tomada de decisão da alta direção. Além disso, os sistemas de informação deverão ser 

integrados aos sistemas de manufatura, logística e do Governo, e complementa: 

 

[...] assim, reduziremos as fraudes, os custos da cadeia e teremos o produto certo, no 

momento certo, para o cliente certo, no menor tempo possível. Faz-se necessária a 

revisão dos processos, a integração de todos os elos da cadeia, o entendimento do 

novo perfil do consumidor, enfim, será necessário uma mudança cultural [...] 

(DIRIGENTE 1 CIO EMPRESA DE TECNOLOGIA; PESQUISA DE CAMPO, 

2016).  

 

Na opinião do especialista 2 da empresa de tecnologia as redes associadas à Abrafarma 

estão aguardando uma resolução regulatória para iniciar o TRL. Nossa visão como startup é de 

trazer ideias a saúde e conseguir realizar de uma maneira prática, rápida e segura. A realização 

de exames de sangue será completamente alterada e, quando isso acontecer o varejo precisará 

estar preparado. Não será somente sanar as expectativas de uma quebra de paradigmas, mas o 

varejo precisará ser capaz de fazer a implementação dos serviços de maneira bastante positiva 

para encantar o cliente e não deixá-lo em dúvida em relação a eficácia ou a qualidade do exame. 

Em se tratando de relacionamento, é muito importante a percepção do Governo 

integrada a percepção da capilaridade do comércio varejista para atender a demanda do 

mercado. Com o descontentamento da população em relação ao atendimento do SUS, são 

muitos brasileiros que aguardam um exame na rede pública e a farmácia se colocando à 

disposição do Governo para democratizar a assistência farmacêutica, o especialista 2 da 

empresa de tecnologia, comentou: 
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[...] a hora que tudo isso acontecer de maneira integrada, nós vamos conseguir mudar 

essa realidade atual, principalmente quando os consumidores entenderem que o varejo 

está mais atento do que nunca para atender as necessidades específicas de cada um 

[...]. (ESPECIALISTA 2 EMPRESA DE TECNOLOGIA; PESQUISA DE CAMPO, 

2016). 

 

O dirigente 1 e o especialista 2 das empresas de tecnologia avaliam de forma relativa 

que o varejo terá necessidade de adaptar seus processos internos e suas relações externas 

(clientes e fornecedores), para conseguir acompanhar um ambiente de negócio em crescimento 

e em processo de mudanças, conforme Quadro 28. 

 

Quadro 28: Categorias de análise – Relacionamento com empresas de tecnologia 

Categorias de Análise 

E1 

Emp. 

Tec. 

E2 

Emp. 

Tec. 

Total 

Emp. 

Tec. 

Emp. 

Tec. 

Relativo 

 1.Gestão da inovação 3 3 6 3 

 2.Triangulação de serviços 2 2 4 2 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 5 3 8 4 

 7. Agentes interessados na organização 3 1 4 2 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 2 3 5 3 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e 

organização 0 0 0 0 

Total 15 12 27 14 

Fonte: Elaborado pela autora baseado dados Atlas.ti (2017). 

 

Pelo que foi analisado as empresas de tecnologia adotam à estratégia de abordagem 

poder da organização, porque ela não é dependente da organização, mas a organização é 

dependente da empresa de tecnologia. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de 

abordagem indireta com uso do poder conforme Figura 38. 
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Figura 36: Matriz de abordagem de relacionamento – Empresas de tecnologia 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P3 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem 

indireta com uso do poder perante as empresas de tecnologia, logo, à estratégia de abordagem 

que a rede varejista deveria adotar é de poder da organização, o que é parcialmente suportada 

perante as empresas de tecnologia. Logo, a rede varejista, dependendo do seu nível de 

dependência de empresas de tecnologia, deverá adotar uma estratégia de abordagem direta com 

cautela (Poder do stakeholder) é quando a empresa de tecnologia não é dependente da rede 

varejista. 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente ao plano de saúde.  

 

4.2.18 Relacionamento com planos de saúde 

 

Para o especialista 1 da seguradora de saúde acredita que a grande maioria de lojas com 

esse novo formato contribuiria para selecionar toda cadeia de saúde. Atualmente é muito cara 

a ida de um segurado a um pronto socorro. Ao adotar essa inovação em serviços com certeza 

essa atitude pode ser vista como uma forma de evitar certos atendimentos desnecessários, até 

porque hoje a gente vê o pronto socorro sendo utilizado como ambulatório emergencial, 

complementa: 
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[...] acho que devemos tomar cuidado para não tornar a operação de planos de saúde 

um diabo no país. Já é uma operação cara, claro que norteada por conta de muito 

desperdício na cadeia, visto que é descentralizado das unidades, e acrescentar mais a 

questão da medicação domiciliar dentro dessa conta, poderá tornar o plano de saúde 

um produto inviável para o mercado (ESPECIALISTA 1 SEGURADORA DE 

SAÚDE; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

O especialista 1 atribui que, em princípio, a utilização de medicamentos de farmácia são 

tíquetes baixos, mas é preciso tomar cuidado porque dá uma abertura muito grande para fraudes 

na utilização. Possui uma percepção de que existe uma influência muito forte por parte da 

indústria farmacêutica sobre o Governo (Anvisa) para ampliar a obrigatoriedade de cobertura 

para medicamentos de tratamento domiciliar, coisa que ele em principio vê com certa 

preocupação. Para tal, meios de controle serão necessários caso isso venha a ocorrer. Já existe 

legislação que deixa como compulsória a adesão dos planos de saúde, planos com cobertura de 

medicamentos, pelo menos com receita retida, mas isso ainda não é obrigatório, e até o 

momento desconheço que uma operadora de saúde grande se dispôs a assumir esse risco por 

enquanto e argumenta, 

 

[...] o segurado com dor de garganta poderia ter acesso a um sistema de saúde ou a um 

exame laboratorial simples, sem ter necessidade inicial de passar por um atendimento 

médico mais especializado, mais robusto [...] (ESPECIALISTA 1 SEGURADORA 

DE SAÚDE; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Desta forma, faz-se necessário encontrar elementos do processo de identificar diferentes 

produtos e serviços para atender as necessidades do consumidor/paciente, conforme o  Quadro 

29. 

 

Quadro 29: Categorias de análise – Relacionamento com os planos de saúde 

Categorias de Análise E1 Plano de Saúde 

 1.Gestão da inovação 4 

 2.Triangulação de serviços 2 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 3 

 7. Agentes interessados na organização 1 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 2 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e organização 1 

Total 13 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do Atlas.ti (2017). 
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Pelo o que foi analisado o plano de saúde adota uma estratégia de abordagem de baixa 

interdependência, porque ele não é dependente da organização, e a rede varejista também não 

é dependente do plano de saúde. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de 

abordagem indireta com restrições, conforme a Figura 39. 

 

Figura 37: Matriz de abordagem de relacionamento – Plano de saúde 

 

 Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P4 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem 

indireta com restrições perante o plano de saúde, logo, à estratégia de abordagem que a rede 

varejista deveria adotar é de baixa interdependência, o que é parcialmente suportada perante o 

plano de saúde. Logo, a rede varejista ao adotar uma estratégia de abordagem direta com 

cautela, poder do stakeholder poderá influenciar o plano de saúde na aderência de programas 

de saúde para seus pacientes, visto que o stakeholder não é dependente da organização. 

Agora será revista a estratégia de abordagem de relacionamento que a rede varejista está 

adotando frente aos varejistas concorrentes. 

 

4.2.19 Relacionamento varejista concorrente 

 

O varejista concorrente 2 ao ser perguntado sobre a movimentação e a evolução da 

inovação em serviços por meio da assistência farmacêutica, afirma que algumas redes estão um 

pouco mais a frente, outras um pouco mais atrás, mas ninguém está com isso pronto. A sua rede 

está trabalhando e desenvolvendo pilotos de lojas para apoiar a tomada de decisão, sobre qual 

tipo de loja será mais adequada frente ao seu posicionamento de mercado (perfil do cliente para 



137 

 

compra de medicamentos ou experiência de compra com produtos mais cosméticos). Ao ser 

questionado sobre o critério de escolha da loja para o piloto e realizar a implementação da 

assistência farmacêutica, atribui que o aspecto mais importante é o potencial de giro de 

produtos, giro de cliente e tráfego e, complementa o discurso, 

 
[...] em relação à vacina, a gente não iniciou nenhum piloto, estamos esperando a 

regulamentação. A gente tem diálogos com o setor produtivo, então a gente está se 

estruturando realmente para fazer isso. Identificamos algumas lojas e já fizemos uma 

estrutura na qual vai ter uma sala, um farmacêutico, um espaço maior, apesar que só 

o tempo vai dizer a necessidade real (DIRIGENTE VAREJISTA CONCORRENTE 

2; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Em outro discurso, o varejista concorrente 2 apoia o projeto desenvolvido pela entidade 

1 (Abrafarma), no qual atribui o trabalho muito bem feito, desde criar materiais de treinamento 

e normatização para as redes associadas. O varejista concorrente 2 ao ser questionado se espera 

uma explosão no mercado com a implementação do TRL, assistência farmacêutica e 

imunização, comparando com a introdução dos medicamentos genéricos há 16 anos atrás que 

quebra um monopólio, ele comenta,  

 

[...]pode ser que sim, mas não é óbvio, para mim, que exames TRL e assistência 

farmacêutica será uma explosão. O que eu acho que vai ser uma explosão é a vacina. 

Isso aconteceu em todos os países do mundo, onde a farmácia entrou. Isso aumentou 

a oferta de uma forma brutal, a imunização multiplicou o mercado. Eu já ouvi falar de 

sete vezes. Existem pouquíssimas clínicas de vacinação no Brasil. Você vê gente rica 

fazendo fila no SUS para tomar vacina, porque não encontra na clínica privada. Então 

isso aqui é uma questão de prevenção e de tirar custos. Não tem sentido o cliente 

querer pagar uma vacina em uma farmácia e ter que ir para o SUS buscar essa vacina. 

Então é custo, é acesso, é prevenção, é tudo isso [...] (DIRIGENTE VAREJISTA 

CONCORRENTE 2; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

Para o varejista concorrente 3 essa inovação em serviços farmacêuticos diferenciados 

chegou atrasada, mas ainda bem que chegou. Acho que é um serviço que a rede poderá oferecer 

à população. Estará colaborando com o Governo, praticamente, de tirar esse pessoal da fila do 

SUS e são coisas pequenas que as farmácias podem fazer e algumas já vem fazendo e, 

complementa, 

 
Agora que o Governo (Anvisa) está praticamente liberando a regulamentação, eu acho 

que vai ser uma grande coisa, tanto para rede, para a população e para o pessoal da 

área da Saúde será uma grande coisa, as farmácias vão poder substituir muita coisa, 

inclusive mudar a cultura dos funcionários (DIRIGENTE VAREJISTA 

CONCORRENTE 2; PESQUISA DE CAMPO, 2016). 

 

O varejista concorrente 1 e varejista concorrente 2, de forma relativa atribuem que o 

papel do stakeholder no negócio requer a criação de um processo de estratégias a ser aplicada 
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pela empresa, frente a necessidade de adaptação de mercado e abordagens para obter mais poder 

e influência junto a eles, conforme o Quadro 30. 

 

Quadro 30: Categorias de análise - Varejistas concorrentes 

Categorias de Análise 
V1 

Conc. 

V2 

Conc. 

Total 

Var. Conc. 

Var. Conc. 

Relativo 

 1.Gestão da inovação 3 3 6 3 

 2.Triangulação de serviços 4 2 6 3 

 5.Necessidade de adaptação da empresa 4 4 8 4 

 7. Agentes interessados na organização 4 0 4 2 

 8.Papel dos stakeholders nos negócios 7 2 9 5 

 9.Importância do relacionamento entre stakeholder e 

organização 0 1 1 1 

Total 22 12 34 17 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do Atlas.ti (2017). 

 

Pelo o que foi analisado o varejista concorrente adota uma estratégia de abordagem de 

baixa interdependência, porque o stakeholder não é dependente da organização, e a rede 

varejista também não é dependente do varejista concorrente. Logo, a rede varejista deveria 

adotar uma estratégia de abordagem indireta com restrições, conforme a Figura 40. 

 

Figura 38: Matriz de abordagem de relacionamento – Varejista concorrente 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000). 

 

Dado que a proposição P4 era a rede varejista adotar uma estratégia de abordagem 

indireta com restrições perante ao varejista concorrente, logo, à abordagem que a rede varejista 

deveria adotar é de baixa interdependência, o que é suportada perante o varejista concorrente. 

Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem indireta com restrições para 
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aumentar sua influência perante ao varejista concorrente. 

 

4.2.20 Síntese da estratégia de abordagem de relacionamento dos stakeholders 

 

Ao responder o segundo objetivo específico, buscou-se concluir na matriz estratégica 

de abordagens de relacionamento, quais são as estratégias de abordagem de relacionamento que 

a rede varejista Farmácias Pague Menos adota frente aos seus stakeholders, conforme Figura 

41.     

Compreender a dependência do relacionamento do stakeholder baseado no poder e 

influência que este exerce na implementação em serviços: 

 Se a abordagem “alta interdependência” é aplicada ao Governo, à entidade e ao 

farmacêutico; 

 Se a abordagem “poder do stakeholder” é aplicada ao médico/área diagnóstica e consumidor; 

 Se a abordagem “poder da organização” é aplicada à indústria farmacêutica e às empresas 

de tecnologia; 

  Se a abordagem “baixa interdependência” é aplicada ao plano de saúde e ao varejista 

concorrente. 

 
Figura 39: Matriz estratégica de abordagem de relacionamento – Síntese do relacionamento com 

stakeholders 

 

Fonte: Adaptado pela autora baseado em Frooman (1999-2000) e dados do Atlas ti (2017). 
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Pelo que foi analisado os stakeholders perante a rede varejista Farmácias Pague Menos 

adotam estratégias de abordagens de relacionamento diferenciadas. Logo, a rede varejista 

deverá adotar uma estratégia de abordagem adequada a cada relacionamento com as partes 

interessadas. Ao analisar o resultado das proposições apresentadas neste estudo, fica evidente 

que as estratégias de abordagens de relacionamento se alternam, logo a estratégia de abordagem 

é suportada, parcialmente suportada ou não é suportada pela rede varejista, conforme o Quadro 

31. 

Quadro 31: Síntese do relacionamento – Rede varejista e stakeholders 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do Atlas.ti (2017). 

 

Proposições Resultados 

P1: A rede varejista possui alta 

interdependência com entidade, 

Governo (Anvisa) e farmacêutico, logo, 

a rede varejista adota estratégia de 

abordagem direta com uso do poder. 

 

A abordagem de alta interdependência da entidade 1 e do 

farmacêutico é suportada, logo a rede varejista deveria adotar à 

estratégia de abordagem direta com uso do poder para esses 

stakeholders; 

 

A abordagem de alta interdependência do Governo (Anvisa) não é 

suportada, logo, a rede varejista deveria adotar à estratégia 

abordagem direta com cautela (Poder do stakeholder) para o 

Governo (Anvisa); 

 

P2: A rede varejista possui poder do 

stakeholder com médico/área 

diagnóstica e consumidor, logo, a rede 

varejista adota a estratégia de 

abordagem direta com cautela. 

 

A abordagem poder do stakeholder do médico/área diagnóstica é 

parcialmente suportada, logo a rede varejista, dependendo da 

situação, deveria adotar à estratégia de abordagem direta com uso  

do poder (Alta interdependência); 

 

A abordagem poder do stakeholder do consumidor é parcialmente 

suportada, logo a rede varejista deveria adotar uma estratégia de 

abordagem indireta com uso do poder (Poder da Organização); 

 

P3: A rede varejista possui poder da 

organização com indústria farmacêutica 

e empresas de tecnologia, logo, a rede 

varejista adota estratégia de abordagem  

 indireta com uso do poder. 

 

A abordagem poder da organização da indústria farmacêutica é 

parcialmente suportada, logo a rede varejista dependendo do seu 

nível de dependência de fornecimento de medicamentos deveria 

adotar estratégia de abordagem direta com uso do poder (Alta 

interdependência) ou abordagem direta com cautela (Poder do 

stakeholder);  

 

A abordagem poder da organização das empresas de tecnologia é 

parcialmente suportada, logo a rede varejista dependendo do seu 

nível de dependência de fornecimento de tecnologia deveria adotar 

à estratégia de abordagem direta com cautela (Poder do 

stakeholder); 

P4: A rede varejista possui baixa 

interdependência com planos de saúde e 

varejista concorrente, logo a rede 

varejista adota a estratégia de 

abordagem indireta com restrições. 

 

A abordagem baixa interdependência do plano de saúde é 

parcialmente suportada, logo a rede varejista para aumentar 

aderência aos programas de promoção à saúde para pacientes 

deveria adotar a estratégia de abordagem direta com cautela (Poder 

do stakeholder);  

 

Abordagem baixa interdependência do varejista concorrente é 

suportada, logo a rede varejista deveria adotar a estratégia de 

abordagem indireta com restrições.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse capítulo está subdividido em três partes. A seguir apresentamos as respostas à 

pergunta de pesquisa e como os objetivos foram executados. Um subcapítulo discute a 

contribuição acadêmica e a contribuição gerencial. Por fim apresentamos as limitações e 

recomendações futuras. 

 A presente pesquisa possibilitou a investigação e a resposta para a pergunta de pesquisa 

do presente estudo: Como a gestão dos stakeholders contribui na implementação de inovações 

em serviços?    

Com os resultados alcançados, identificou-se o posicionamento de cada stakeholders 

em relação à rede varejista e que tipo de estratégia a organização deveria adotar para aumentar 

sua influência. Assim, a rede varejista ao identificar quem são os stakeholders que cooperam e 

os stakeholders que possuem alto potencial de ameaça às suas atividades, logo, a rede varejista 

teria condições de decidir pela melhor estratégia de abordagem de relacionamento. Desta forma, 

poderá minimizar as ameaças que algum stakeholder apresente ou aumentar a cooperação por 

meio da sua influência e poder sobre os stakeholders. 

O objetivo geral da dissertação foi “Compreender como o posicionamento e o 

relacionamento dos stakeholders direcionam as estratégias de implementação de inovações em 

serviços”. Para tanto, vamos analisar como objeto de pesquisa a implementação de uma 

inovação em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

A análise de dados revelou que a rede varejista Farmácias Pague Menos, ao 

compreender qual é o posicionamento de seus stakeholders, terá condições de desenvolver a 

estratégia de posicionamento mais adequada a cada comportamento que o stakeholder venha 

apresentar. Outro fator que contribuiu para o alcance do objetivo geral foi a análise dos atributos 

retirados da fundamentação teórica utilizada por este estudo, uma vez que tais atributos foram 

aspectos estruturantes da reflexão dos objetivos específicos que conduziram a resolução do 

objeto central da pesquisa.  

O primeiro objetivo específico versou sobre compreender a posição dos stakeholders 

baseado no potencial de ameaça e cooperação na implementação de inovação em serviços e 

determinar qual estratégia a rede varejista deverá adotar perante o stakeholder. 

A análise de dados forneceu subsídios para poder responder qual estratégia a rede 

varejista deveria adotar perante seus stakeholders na implementação de inovação em serviços.  
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O posicionamento ambíguo apresentado pelo Governo (Anvisa) e a entidade 1 

(Abrafarma) é suportado porque a rede varejista recebe apoio da entidade e o Governo vem 

ouvindo toda cadeia para atualizar o marco regulatório e desenvolver as diretrizes que irão 

nortear o programa de assistência farmacêutica nas farmácias e drogarias de todo país. 

Entretanto, a entidade 2 (Febrafar) que atua com redes de associativismo e farmácias 

independentes possui uma visão diferente sobre a implementação de inovação em serviços, no 

qual o posicionamento ambíguo não é suportado, logo, a rede varejista deverá manter sua 

posição atual e monitorar esse stakeholder. 

O posicionamento ofensivo da indústria farmacêutica é suportado porque adota alta 

cooperação e tem baixa ameaça. Assim, a rede varejista ao explorar a cooperação positiva, 

poderá aumentar seu poder de influência e minimizando toda e qualquer ameaça que venha 

surgir pela indústria. 

O posicionamento defensivo do médico/área diagnóstica não é suportado porque 

atualmente apresenta posicionamento marginal, o stakeholder têm baixa cooperação e baixo 

potencial de ameaça para a rede varejista. Logo, a rede varejista deverá acompanhar e fazer 

monitoramento em caso de mudança de posição. O posicionamento defensivo dos planos de 

saúde é parcialmente suportado, porque no momento oferece baixa cooperação e baixo 

potencial de risco, ficando enquadrado como posicionamento marginal e a estratégia a ser 

adotada pela rede varejista é de acompanhar e monitorar em caso de mudança de posição. O 

posicionamento defensivo do varejista concorrente é parcialmente suportado porque a rede 

varejista deverá adotar uma estratégia de acordo com cada situação. A rede varejista poderá 

mudar as regras ou fazer monitoração da ação dos concorrentes.  

O posicionamento marginal do farmacêutico, empresas de tecnologia e consumidor, é 

suportado porque esses stakeholders, no momento possuem baixa cooperação e baixo potencial 

de risco a rede varejista. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de posicionamento 

de manter sua posição atual e monitoração em caso de alguma mudança de posição.  

Assim, a rede varejista, ao ter conhecimento com mais especificidade sobre o 

posicionamento dos seus stakeholders, poderá adotar a estratégia mais adequada para aumentar 

sua influência, cujos resultados apresentados respondem ao primeiro objetivo específico. 

O segundo objetivo específico deste estudo, buscou-se compreender a dependência do 

relacionamento do stakeholder baseado no poder e influência que estes exercem na 

implementação em serviços e determinar a estratégia de abordagem de relacionamento da rede 

varejista perante a dependência ou interdependência de relacionamento com o stakeholder. 
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A análise de dados forneceu informações para poder responder qual a estratégia de 

abordagem que a rede varejista deveria adotar perante os stakeholders na implementação de 

inovação em serviços.  

A estratégia de abordagem alta interdependência da entidade 1 e do farmacêutico é 

suportada, porque tanto a entidade 1 como o farmacêutico são dependentes da rede varejista e, 

a organização depende deles também. Logo, a rede varejista deveria adotar uma estratégia de 

abordagem direta com uso do poder para influenciar esses stakeholders. Entretanto, essa 

estratégia de abordagem não é suportada perante o Governo (Anvisa), porque a Anvisa não é 

dependente da rede varejista, mas a rede varejista depende da regulamentação da Anvisa para 

implementar todos os serviços farmacêuticos diferenciados. Desta forma, a rede varejista deve 

adotar uma estratégia de abordagem direta com cautela para influenciar esse stakeholder.  

A estratégia de abordagem poder do stakeholder aplicada ao médico/área diagnóstica é 

parcialmente suportada, porque o médico/área diagnóstica não são dependentes da rede 

varejista, logo, a rede varejista dependendo da situação deveria adotar uma estratégia de 

abordagem direta com uso do poder para conseguir influenciá-los sobre os serviços 

farmacêuticos diferenciados que serão implementados. Quanto ao consumidor a estratégia de 

abordagem é parcialmente suportada, porque a rede varejista ao adotar uma estratégia de 

abordagem indireta com uso do poder poderá influenciá-lo quanto a produtos, promoções e 

novos serviços. 

A estratégia de abordagem poder da organização é parcialmente adotada perante a 

indústria farmacêutica, porque ela é dependente da rede varejista. Entretanto, se a indústria 

comercializa uma linha de produtos que é ofertada ao mercado por várias indústrias, a rede 

varejista pode não ser dependente desse stakeholder e trabalhar com a indústria que melhor 

atenda suas necessidades e condições de comercialização. Logo, a rede varejista deveria adotar 

uma estratégia de abordagem direta com uso do poder ou uma estratégia de abordagem direta 

com cautela para influenciar o stakeholder. 

A estratégia de abordagem poder da organização das empresas de tecnologia é 

parcialmente suportada, porque a rede varejista, em princípio, não é dependente dela. Isso irá 

depender do nível de dependência tecnológica que a rede varejista deveria necessitar. Logo, a 

rede varejista deveria adotar uma estratégia de abordagem direta com cautela para exercer poder 

e influência sobre o stakeholder.  

E finalmente, a abordagem baixa interdependência é parcialmente suportada perante os 

planos de saúde, porque mesmo não sendo dependente da rede varejista e a rede varejista 

dependente dos planos de saúde, a rede varejista poderia adotar uma estratégia de abordagem 
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de relacionamento para aumentar a aderência aos programas de promoção à saúde para 

pacientes e gerar maior fidelização aos seus serviços. Logo, a rede varejista deveria adotar uma 

estratégia de abordagem direta com cautela para aumentar a influência sobre o stakeholder. 

Quanto ao varejista concorrente a estratégia de abordagem baixa interdependência é suportada 

porque ambos não dependem entre si. A estratégia de abordagem de relacionamento que deveria 

ser adotada é indireta com restrições. 

Portanto, a rede varejista ao identificar qual a melhor estratégia de abordagem de 

relacionamento perante os stakeholders, logo, a rede varejista poderia traçar uma estratégia de 

abordagem mais adequada para aumentar seu poder e influência frente aos stakeholders, cujo 

resultados apresentados respondem ao segundo objetivo específico. 

 

5.1 Contribuição acadêmica 

 

A contribuição acadêmica da dissertação será subdividida em duas seções. A primeira 

seção será apresentada a contribuição que a literatura trouxe sobre inovação, inovação em 

serviços e inovação de modelo de negócios e na segunda seção será apresentada a contribuição 

que a literatura sobre stakeholders trouxe para o estudo. 

 

5.1.1 Implementação de inovação, inovação em serviços e inovação no modelo de 

negócios 

 

Ao chegar uma inovação no mercado ela pode ser vista de várias formas. O varejo 

farmacêutico brasileiro necessita de mudanças para poder acompanhar a evolução do mercado 

frente ao envelhecimento da população. Ao apresentar um programa de assistência farmacêutica 

diferenciada que introduz no mercado o TRL, a imunização e o acompanhamento farmacêutico 

respondem ao que afirmou Schumpeter (1934), sobre o empresário que promove inovações na 

reorganização de uma organização ou a ruptura de uma posição de monopólio. Nesse caso as 

afirmações vêm de encontro com o momento do varejo farmacêutico brasileiro.  

A Anvisa ao regulamentar a Lei no. 13.021/14 possibilitará a transformação do varejo 

em drugstore, causando a ruptura do monopólio existente no Brasil, no qual somente hospitais, 

laboratórios de análises clínicas podem realizar exames laboratoriais e clínicas de imunização 

na aplicação de vacinas. Após o aprofundamento da fundamentação teórica, foi possível 

compreender o tipo de inovação com melhor aderência e enquadramento ao caso estudado, que 

é a inovação de formalização. A inovação de formalização apresenta como característica a “ 
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visibilidade das formas das inovações anteriores. Processo de nomear um determinado serviço 

e organizar sua sequência de características físicas ou de serviços”, segundo Gallouj e 

Weinstein (1997); e Gallouj (2002) ela traz como competências a necessidade de formalizar 

para prescrever um método ou o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica. A inovação 

em serviços no varejo farmacêutico ainda é muito incipiente, mas por outro lado, a rede varejista 

que adotar os serviços como vantagem competitiva para conhecer melhor o seu cliente e buscar 

maior fidelidade, reforçará os estudos de Saviotti e Metcalfe (1966) que atribuem que o 

envolvimento com o cliente traz novos conceitos que os torna diferenciados, aumentando sua 

interface ou a própria relação de serviço. Barras (1986) possui o marco teórico ao desenvolver 

a teoria em inovação de serviços e suas três abordagens, no qual a abordagem integradora é o 

foco desse estudo, por apresentar união de bens (abordagem tecnicista) e serviços (abordagem 

baseada em serviços), no qual reconhece que a inovação envolve características genéricas de 

acordo com a relação usuário-produtor, mesmo que o produto possua especificidades como é o 

teste rápido laboratorial (TRL). O varejo farmacêutico brasileiro poderá produzir uma ruptura 

com o passado e provocar transformações significativas nas redes varejistas de todo país, no 

qual segundo Bruno-Faria (2003) pondera que a organização poderá definir o grau e espaço da 

inovação a ser gerenciada.  

Entretanto, Tidd e Bessant (2005) reforçam que para a inovação em serviços ser bem-

sucedida, será preciso explorar as novas ideias e aplicação de tecnologia da informação. 

Magretta (2002) defende o rompimento da forma como as coisas são realizadas, sendo que as 

empresas utilizam sempre padrões usuais para atuar no mercado (custos e preços competitivos, 

produtos e serviços com alto apelo de mercado, maior número de opções de escolha e 

informação e, programa de CRM alinhados ao consumidor. Por isso, uma organização, ao estar 

em linha com as tendências de mercado, reforça o conceito de ser um agente de mudanças e 

quebrando paradigmas com novos modelos de negócios. 

Christense et. al (2009) apoiam que as tecnologias de diagnóstico são os capacitadores 

da ruptura na saúde, cujo processo é formado por três aspectos: uma tecnologia, um modelo de 

gestão e uma rede de valor de ruptura o que vem de encontro com o posicionamento da rede de 

farmácias Pague Menos ao criar o Programa Clinic Farma e iniciar um processo de adaptação 

de suas lojas já existentes e as novas lojas já nascerem com espaço para o Clinic Farma. A 

inovação é premissa básica no modelo de negócio de uma empresa e por isso os modelos devem 

ser inovadores.   
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Para Mitchell et. Al (2003) as empresas possuem duas razões principais para desejar a 

inovação de modelo de negócios:  1) ajudar a própria empresa a enxergar além das estratégias 

e metas estabelecidas anteriormente, a partir de novas situações e cenários futuros; 2) pela 

existência de um concorrente que aplique, com sucesso, um processo de modelo de inovação 

contínuo em seu modelo de negócio, o que poderia tornar a participação de mercado da rede de 

farmácias Pague Menos irrisória no longo prazo. Desta forma, Queiroz (2016) investe na 

inovação de modelo de negócio ao se antecipar na implementação do Programa Clinic Farma, 

por meio da capilaridade geográfica que possui. Assim, quando a regulamentação for autorizada 

pelo Governo Federal a rede varejista estará com uma vantagem competitiva perante as redes 

de farmácias e drogarias que ainda estão iniciando o processo de implementação do programa 

de assistência farmacêutica desenvolvido pela Abrafarma e, estará também competindo em 

igualdade com redes locais que já possuem algum tipo de serviço em cidades como Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Londrina, Porto Alegre e outras regiões do país. 

 

5.1.2 Stakeholders 

 

A literatura sobre stakeholders em geral é focada em estratégia e o que se busca nesse 

estudo é trazer a Teoria dos Stakeholders aplicada a inovação, inovação em serviços e inovação 

de modelo de negócios. A partir dos estudos de Freeman (1984) foi possível identificar os tipos 

de posicionamentos que o stakeholder pode adotar frente a uma organização. O que se busca 

responder nesta dissertação é como o stakeholder se comporta perante a implementação de 

inovação em serviços no varejo farmacêutico. A rede varejista ao entender a influência do 

comportamento frente aos interesses e necessidades de cada stakeholder poderá adotar uma 

gestão baseada na estratégia de posicionamentos, para aumentar sua influência ou minimizar as 

ameaças frente aos stakeholders. Esse estudo conseguiu responder as perguntas que Carrol e 

Buchholtz (2000) estabelecem para uma organização se orientar no desenvolvimento de ações 

junto aos stakeholders.  

 Quem são os stakeholders da rede varejista?  

Entidade, Governo (Anvisa), farmacêutico, indústria farmacêutica, médico/área diagnóstica, 

empresas de tecnologia, planos de saúde, consumidor e varejista concorrente. 

 Quais são seus interesses?  

No momento cada um tem um posicionamento perante a essa mudança de modelo de 

negócio. Existe a ansiedade da liberação da regulamentação que ainda não aconteceu, o que 

limita o avanço da implementação de inovação em serviços no varejo farmacêutico.  
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 Que oportunidade e desafios os stakeholders representam para a rede varejista?  

As oportunidades são enormes por querer ampliar o acesso da população à assistência 

farmacêutica para acompanhamento e adesão ao tratamento. Os desafios existem para as 

redes varejistas, que precisam adaptar o layout de todas as lojas, investimento financeiro, 

equipamentos e de pessoal, bem como, a entidade Abrafarma, que têm a missão de 

disseminar uma nova cultura, uma educação continuada para todos os farmacêuticos das 

redes associadas de todo Brasil.  Iniciou no 2º semestre de 2016, o Road Show Future Trends, 

no qual participam, em média 1500 farmacêuticos daquela determinada região. São dois dias 

recebem treinamento técnico-cientifico e a meta é de treinar todo Brasil. Cabe as redes 

varejistas incentivar a participação e a adesão ao projeto para alcançar o melhor alinhamento 

e padronização de serviços. 

Frooman (1999, 2002) afirma que a natureza da estratégia e a postura dos stakeholders 

reflete no posicionamento estratégico da organização. Ele avalia que o entendimento entre as 

partes interessadas viabiliza a gestão dos stakeholders, uma vez que esse comportamento ou 

posicionamento que poderá adotar irá refletir no nível de dependência ou interdependência que 

ele tem ou vice-versa. Outro ponto relevante a ser considerado pelas redes varejistas, é a 

responsabilidade que a sua organização deve ter com seus stakeholders, afinal esse novo 

caminho precisa ser construído com as duas mãos, o que é apoiado por Carroll, Buchholtz 

(2000). A última questão desses autores é sobre que estratégias e as ações que a organização 

deve ter para melhor gerenciar as oportunidades e os desafios relacionados aos stakeholders? 

As grandes redes associadas a Abrafarma estão caminhando para uma gestão cada vez mais 

profissionalizada. Algumas grandes redes como a rede de farmácias Pague Menos, Raia 

Drogasil e Panvel aplicam conceitos estratégicos dos mais modernos pela gestão 

profissionalizada com executivos do mercado e executivos da 2ª. e 3ª. geração que foram ou 

estão sendo preparados para garantir no futuro a sustentabilidade do negócio e sucessão para 

novas gerações. 

 

5.2 Contribuição gerencial  

 

Muito embora a proposta deste estudo, desde quando a autora esteve presente em uma 

palestra do fundador das Farmácias Pague Menos, Deusmar de Queiroz no evento Abrafarma 

Future Trends de 2015, tenha sido uma análise nos âmbitos acadêmicos e teórico, surgiram no 

decorrer da investigação e da análise de dados que abrem caminhos possíveis contribuições 

gerenciais para rede de Farmácias Pague Menos e para outros varejistas que tenham interesse 
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em aprofundar conhecimentos sobre a implementação de inovação em serviços. Na prática o 

estudo sugere a rede varejista desenvolver um diagnóstico mais aprofundado de seus 

stakeholders para poder compreender seu posicionamento perante o mercado. Além disso, 

adicionar ao planejamento estratégico da empresa conceitos que possam ser inseridos ou 

adaptados à realidade de cada rede varejista. Foi citado algumas vezes nas entrevistas de campo, 

a necessidade de se aplicar de fato o CRM, o que na opinião dos entrevistados poderia ser uma 

oportunidade de desenvolver por meio das informações adquiridas, estratégias de negócio 

focadas no cliente para trazer vantagem competitiva a organização.  

Se o tíquete médio aumentou ou caiu isso é um termômetro, mas a rede varejista precisa 

identificar quem é aquele consumidor que mensalmente vai a sua loja e gasta mais de R$ 

1.000,00, 2.000,00 ou mais por mês. Que tipo de atendimento diferenciado, promoções, 

programa de promoção à saúde ele pode participar, e outras estratégias de marketing que 

retenham cada vez mais o consumidor, shopper ou paciente fiel à sua loja, ao produto, as 

promoções e serviços, que é um aspecto que afeta diretamente ao desempenho e atendimento 

das necessidades do consumidor. Foi citado pelos respondentes que o país está envelhecendo e 

o varejo não está adaptado e preparado para atender bem esse novo consumidor, que necessita 

de acessibilidade, conforto, atendimento diferenciado e, acolhimento. O estudo espera despertar 

insights aos gestores e executivos sobre que estratégia de posicionamento e abordagem de 

relacionamento deveria adotar, frente as oportunidades, desafios, influência, interesses, 

ameaças existentes, a fim de transformar as dificuldades de implementação de inovação em 

serviços em alta cooperação dos seus stakeholders para obter e desenvolver uma cultura de foco 

no cliente.  

 

5.3 Limitações e recomendações futuras  

 

O método de pesquisa escolhido para realização apresentou algumas dificuldades e 

limitações para as quais foram propostas medidas para minimizá-las, sobretudo quanto à coleta 

e à análise de dados que são apresentadas a seguir: 

 

5.3.1 Limitações e medidas adotadas 

 

Foram selecionadas 10 pessoas para serem entrevistadas, sendo que 80% aceitaram o 

convite de participar do estudo. Entretanto, ao participar do Evento Abrafarma Future Trends 

2016 entre os dias 31/8/16 a 02/9/16, no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo, 
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tive a oportunidade de aumentar para 13 o número de pessoas selecionadas. Inicialmente o 

stakeholder consumidor seria a Fundação PROCON SP, mas como não obtivemos retorno dos 

contatos feitos por e-mail e telefone até 1ª. quinzena de novembro, a medida adotada foi realizar 

um Focus Group que será descrito na limitação de acesso. Com as medidas adotadas se atingiu 

o número de 18 pessoas selecionadas.   

O stakeholder empresa de tecnologia inicialmente seria (1) CIO da empresa selecionada. 

Entretanto, com o aumento da seleção foi introduzido um laboratório de análises clinicas (TRL) 

cujo CEO era também o médico responsável. Dessa forma, foram realizadas (3) entrevistas, 

sendo que 2 com dirigentes de empresas diferentes e 1 Gestor da área de marketing do 

laboratório de análises clínica.  

O stakeholder varejista concorrente não havia sido programado para fazer parte do 

estudo, pela oportunidade existente no período de coleta de dados, foram selecionadas (2) redes 

varejistas associadas à Abrafarma, que tiveram uma contribuição significativa sobre a 

experiência que estão adotando na implementação de inovação em serviços. 

Limitação de acesso a gestores da Fundação PROCON SP, órgão que representaria o 

stakeholder consumidor. Não houve retorno dos contatos realizados por e-mail e telefone no 

período de coleta de dados. Medida adotada: Foi feita a substituição por entrevista de campo 

Focus Group dentro da data limite para o encerramento da coleta de dados. Foi selecionada a 

participação de seis (6) pessoas consumidoras, entretanto na data agendada, somente cinco (5) 

participantes compareceram, além da Mediadora pesquisadora, cumprindo-se o prazo da coleta 

de dados.  

Limitação de acesso ao dirigente de alto nível hierárquico no Governo (Anvisa), gerou 

barreira no agendamento da entrevista, devido restrição de localidade (Brasília) e pelo pouco 

tempo para realizá-la por e-mail ou telefone. Foi feito contato com o Diretor Adjunto por 

telefone em Brasília em novembro, no qual se colocou à disposição para responder o roteiro de 

pesquisa, mas infelizmente não foi possível devido a compromissos e encerramento do período 

de coleta. Medida adotada:  A entrevista do dirigente Presidente da Anvisa foi observacional, 

a partir da apresentação e discussões feitas sobre o tema do estudo que foram realizadas no 

evento Abrafarma Future Trend 2016 no dia 31 de agosto de 2016. 

Limitação de agendamento da entrevista do dirigente da entidade 1 (Abrafarma). O 

Presidente-Executivo da Entidade se colocou à disposição desde o início do estudo, mas, em 

virtude das viagens nacionais e internacionais que já estavam programadas após o evento 

Abrafarma Future Trends 2016, não foi possível ser concretizada durante o período de coleta. 

Medida adotada: 1) A entrevista de campo do dirigente Presidente da Abrafarma foi 
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observacional. Ele realizou uma apresentação que antecedeu a palestra internacional de Brian 

Clancy (IMS Health) sobre o tema Revolução Digital da Auto-Gestão e o Impacto para as 

Farmácias: Aplicativos, Vestíveis e Telemedicina, realizada no dia 1/9/2016. 2). Buscou-se a 

seleção e participação da Entidade 2 – Febrafar no qual suas redes Associadas são médias 

cadeias de associativismo e farmácias independentes, cuja visão sobre o que é possível 

implementar como inovação em serviços foi contributiva ao estudo. 

 

5.4 Recomendações e estudos futuros  

 

Entre as recomendações para estudos futuros, estão a investigação sobre as ferramentas 

tecnológicas e a interatividade com o cliente-paciente. Outra possibilidade para investigações é 

após a regulamentação da Lei 13.021/14 e o mercado ampliar o acesso à assistência 

farmacêutica aos consumidores, realizar um novo estudo mais amplo sobre a aderência da 

inovação em serviços no varejo farmacêutico, ou seja: como era antes e como ficou. Uma última 

recomendação para estudos futuros seria a análise quantitativa da performance do TRL e 

imunização no varejo farmacêutico.
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7 APÊNDICE                        

 

7.1 Roteiro A -  Entidade do setor 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome da Entidade:  ____________________________________________________ 

Nome do respondente: __________________________________________________ 

Cargo do respondente: __________________________________________________ 

Quando foi fundada a Entidade: _______ No. Associados: ______________________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Qual a visão da entidade sobre a inovação em serviços? 

2. Como a entidade vê o Governo (Anvisa) respondendo a essa inovação em serviços? 

3. Qual é a vantagem para o varejo farmacêutico implementar serviços diferenciados 

para o consumidor final? 

4. Quais são as dificuldades que o varejo farmacêutico enfrenta ou enfrentará para 

implementar a inovação em serviços? 

5. Qual é o tipo de relacionamento da rede varejista com a entidade e o Governo 

(Anvisa)? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.2 Roteiro B - Governo (Anvisa)   

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome do Órgão: _______________________________________________________ 

Nome do respondente:  __________________________________________________ 

Cargo do respondente:  __________________________________________________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como o Governo (Anvisa) está respondendo a essa inovação em serviços?  

2. Qual é o tipo de relacionamento do Governo (Anvisa) com a rede varejista? 

3. Que tipo de boas práticas são exigidas para o varejo farmacêutico implementar 

inovação em serviços? 

4. Que tipo de contribuição o Governo (Anvisa) espera obter com a ampliação de 

serviços farmacêuticos por meio do varejo farmacêutico para os consumidores? 

5. Que tipo de política será implementada para manter o controle e fiscalização do 

varejo farmacêutico? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado  

 

 

_____________________________________________________________________ 
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7.3 Roteiro C - Indústria Farmacêutica 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome da Industria Farmacêutica:  __________________________________________ 

Nome do respondente:  ___________________________________________________ 

Cargo do respondente:  ___________________________________________________ 

Ano de início da sua operação no Brasil: ________ No. Colaboradores:_____________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como a indústria farmacêutica enxerga a inovação em serviços no varejo? 

2. Qual a visão da indústria sobre o relacionamento da rede varejista com o Governo? 

3. Que tipo de relacionamento a rede varejista possui com a indústria farmacêutica? 

4. Que tipo de benefícios a indústria poderá alcançar com a ampliação da oferta de 

serviços diferenciados para o consumidor final? 

5. Que tipo de dificuldade a rede varejista poderá enfrentar para implementar a inovação 

em serviços? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado  

 

 

_____________________________________________________________________ 
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7.4 Roteiro D - Farmacêutico 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome do respondente: __________________________________________________ 

Tempo de formado: ____________________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como o CRF enxerga a inovação em serviços? 

2. Que tipo de relacionamento o farmacêutico da rede varejista deveria ter com o 

consumidor final? 

3. Que tipo de benefícios o consumidor poderá obter ao ter acesso a novos serviços 

diferenciados pela rede varejista? 

4. Que tipo de dificuldade a rede varejista poderá enfrentar para implementar a inovação 

em serviços junto ao consumidor final? 

5. Qual o papel do farmacêutico dentro desse processo de atendimento diferenciado? 

6.  

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

___________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado  
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7.5 Roteiro E – Médico/ Área Diagnóstica 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome do Médico:  ______________________________________________________ 

Especialidade médica:  ___________________________________________________ 

Tempo de formado:  _____________________________________________________ 

Nome do Laboratório:  ___________________________________________________ 

O laboratório é de origem (     )  Brasileira    (          ) Estrangeira 

Qual ano de início da sua operação: ________   No. Colaboradores: _______________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

1. Como o médico e área diagnóstica enxerga a inovação em serviços nas farmácias e 

drogarias? 

2. Que tipo de relacionamento o médico/ área diagnóstica possui ou deverá adotar com 

a rede varejista? 

3. Qual a visão do laboratório sobre o relacionamento da rede varejista com o Governo? 

4. Como o médico e varejo podem contribuir para ampliação do acesso e apoiar a 

adesão ao tratamento do paciente por meio do farmacêutico? 

5. Que tipo de dificuldade e benefícios a rede varejista poderá obter para implementar 

a inovação em serviços? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.6 Roteiro F - Plano de Saúde 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome do Plano de Saúde: ________________________________________________ 

Nome do respondente:  ___________________________________________________ 

Cargo do respondente:  ___________________________________________________ 

O Plano de Saúde é de origem: (    )  Brasileira    (     ) Estrangeira 

Qual ano de início da sua operação: ________   No.Vidas: _______________________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como o plano de saúde enxerga a inovação em serviços no varejo? 

2. Qual a visão do plano de saúde sobre o relacionamento da rede varejista com o 

Governo? 

3. Que tipo de relacionamento a rede varejista possui com o plano de saúde? 

4. Que tipo de benefício o plano de saúde poderá alcançar com a ampliação da oferta 

de serviços diferenciados para o consumidor final? 

5. Que tipo de dificuldade a rede varejista poderá enfrentar para implementar a 

inovação em serviços? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.7 Roteiro G - Empresa de Tecnologia 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome da empresa:  ______________________________________________________ 

Nome do respondente:  ___________________________________________________ 

Cargo do respondente:  ___________________________________________________ 

A empresa de tecnologia é de origem: (      )  Brasileira    (    ) Estrangeira 

Qual ano de início da sua operação: ________   No. Funcionários: ________________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como a empresa de tecnologia enxerga essa inovação em serviços? 

2. Qual é o relacionamento da empresa de tecnologia com a rede varejista? 

3. Qual a visão da empresa de tecnologia sobre o relacionamento da rede varejista com 

o Governo e mercado consumidor? 

4. Que tipo de benefícios a tecnologia poderá trazer para a rede varejista ao oferecer 

serviços diferenciados para o consumidor final? 

5. Que tipo de dificuldade a rede varejista poderá enfrentar para implementar a inovação 

em serviços? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.8 Roteiro H -  Focus Group - Consumidor  

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como o consumidor enxerga a inovação em serviços? 

2. Qual é o relacionamento do consumidor (a) com a rede varejista? 

3. Que tipo de benefícios o consumidor poderá obter ao ter acesso a novos serviços 

diferenciados pela rede varejista? 

4. Que tipo de dificuldade a rede varejista poderá enfrentar para implementar a inovação 

em serviços para o consumidor final? 

5. Qual o papel do farmacêutico dentro desse processo de atendimento? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

___________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7.9 Roteiro I – Varejista Acionista  

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome da Rede: _________________________________________________________ 

Nome do respondente: ___________________________________________________ 

Cargo do respondente:  ___________________________________________________ 

Qual o ano de início das suas operações:  _____________________________________ 

Atua em quantos Estados: _____ No. filias: _____No. Colaboradores ______________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como a rede Pague Menos vê o Governo respondendo à inovação em serviços? 

2. Que tipo de mudanças internas (processos) ocorreram na implementação de novos 

serviços na rede Pague Menos? 

3. Qual foi critério de seleção de loja adotado pela rede para inserir a inovação em 

serviços? (Potencial vendas, m2, layout, localização, perfil consumidor). 

4. Qual foi o esforço de tempo e investimento para desenvolver o conceito Clinic 

Farma? 

5. Que tipo de treinamento foi aplicado na capacitação dos farmacêuticos? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7.10 Roteiro J – Varejista Concorrente 

 

Estas questões foram criadas para a ajudar a analisar o papel da gestão dos stakeholders 

na implementação de inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro.  

 

Nome da Rede: _________________________________________________________ 

Nome do respondente: ___________________________________________________ 

Cargo do respondente:  ___________________________________________________ 

Qual o ano de início das suas operações:  _____________________________________ 

Atua em quantos Estados: _____ No. filias: _____No. Colaboradores ______________ 

 

A partir da Lei no. 13.021/14, que amplia o acesso dos consumidores a realização de 

exames (TRL), assistência farmacêutica e imunização, pela qual o varejo brasileiro 

poderá se transformar em lojas de conveniência. (Drugstore). 

 

1. Como a rede varejista vê o Governo respondendo à inovação em serviços? 

2. Que tipo de mudanças internas (processos) ocorreram na implementação de novos 

serviços na rede varejista? 

3. Qual foi critério de seleção de loja adotada pela rede para implementar a inovação 

em serviços? (Potencial vendas, m2, layout, localização, perfil consumidor). 

4. Qual foi o esforço da rede para planejar e desenvolver o conceito de assistência 

farmacêutica diferenciada? 

5. Que tipo de treinamento foi aplicado na capacitação dos farmacêuticos? 

 

Obrigado (a). Para receber os resultados deste estudo, por favor, deixe seu e-mail 

_____________________________________________________________________ 

 

Observações adicionais feitas pelo entrevistado 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7.11 APÊNDICE K 

 

Carta de apresentação (modelo enviado aos stakeholders selecionados) 

 

À 

Rede de Farmácias Pague Menos 

At. Sr. Deusmar de Queiroz 

Presidente  

Fortaleza - CE 

Nesta 

 

Prezado Sr.  

Meu nome é Teresa Cristina Alves Charotta, sou aluna do Mestrado em Gestão 

Internacional do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo.  O meu orientador é o Prof. Dr. Felipe Mendes Borini 

(fborini@espm.br).  

 

Meu objeto de estudo é analisar “ A gestão dos stakeholders na implementação de 

inovações em serviços no varejo farmacêutico brasileiro”. Por meio dessa abordagem 

está sendo proposto um estudo de caso da rede de farmácias Pague Menos.  

 

A finalidade é a produção de conhecimento e as respostas serão utilizadas para 

elaboração de uma dissertação de mestrado. 

 

Desde já agradeço antecipadamente a atenção e contribuição para o projeto. 

 

Atenciosamente 

 

Teresa Cristina Alves Charotta 

Mestranda do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional - ESPM 

Matrícula 61510040 
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Link – Transcrições e Code Quotations 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&co

ntinue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&e

mr=1&osid=1#  

 


