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Apresentação

Inúmeros são os desafios a serem enfrentados pelas

empresas que operam no supply chain do setor de saúde no

Brasil.

As dificuldades logísticas, os riscos de falta de

medicamentos, a necessidade de visibilidade e melhor

gestão dos estoques e o aumento da regulamentação

relacionada ao rastreamento de medicamentos são alguns

exemplos.
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Breve descritivo de conteúdo

Solicite nos o índice completo

• Capítulo 1 - Supply Chain do Setor de Medicamentos

• Capítulo 2 - Análise da ruptura na cadeia farmacêutica

• Capítulo 3 - Supply Chain do setor Hospitalar

• Capítulo 4 - A Indústria de Materiais Correlatos de Saúde

• Capítulo 5 - Detalhamento dos Resultados da Pesquisa

• Indústria de medicamentos

• Distribuidores farmacêuticos

• Redes de farmácias

• Farmácias

• Indústrias de correlatos

• Hospitais de rede

• Hospitais independentes
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Por que adquirir este Panorama ILOS?

4

O Panorama Supply Chain do Setor de Saúde traz estudo inédito

do Instituto ILOS com empresas dos diferentes elos da cadeia de

suprimentos de saúde no Brasil. Nele foram levantados indicadores de

desempenho e níveis de serviço (ruptura, tempo de atendimento,

atrasos, estoques, entre outros) do setor e mapeadas as práticas

logísticas adotadas pelas empresas, assim como suas principais

perspectivas para o futuro. Foi calculado também o nível de ruptura de

estoque nos pontos de venda.
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O que contém este Panorama ILOS?

O Capítulo 1 reúne as informações sobre o supply chain de medicamentos,
colhidas junto às indústrias, aos distribuidores e às farmácias independentes e
farmácias de rede. Nele são abordadas as principais práticas operacionais e de
gestão relacionadas a Armazenagem, Transporte, Gestão de Estoques, Suprimentos,
Tecnologia de Informação, Terceirização, Indicadores de Desempenho, Custos
logísticos e Relacionamento entre os diferentes elos da cadeia de medicamentos.

O Capítulo 2, por sua vez, traz uma análise mais detalhada sobre ruptura de
estoque de medicamentos no Brasil. Este é considerado um tema crítico do setor,
tanto porque os medicamentos são produtos essenciais para a saúde da população,
quanto porque a falta deles gera perda de faturamento para as empresas dos
diferentes elos.

Já no Capítulo 3 são abordadas as melhores práticas operacionais e de gestão
em hospitais independentes e hospitais pertencentes a redes no Brasil. E o Capítulo
4 dá enfoque às indústrias fabricantes de materiais correlatos como agulhas,
seringas, compressas de gaze, dentre outros itens importantes para a saúde do
paciente.

Por fim, o Capítulo 5 reúne todos os dados levantados ao longo do estudo e
cuja maioria foi analisada nos quatro capítulos anteriores. Com a intenção de
permitir que o leitor consulte todas as informações coletadas no levantamento, este
bloco apresenta as estatísticas das pesquisas realizadas, que poderão ser
visualizadas no formato de tabelas e gráficos.
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Que exemplos de análises vou encontrar?

62%

77%

83%

85%

85%

89%

91%

94%

98%

OTIF

% do pedido atendido

Custo de armazenagem

Ruptura de estoque

Custo de estoque

Cobertura de estoque

Tempo total de entrega

Custo de transporte

Entrega no prazo estipulado

Indicadores de qualidade do supply chain utilizados pelas empresas de saúde no Brasil 
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Que exemplos de análises vou encontrar?

Indústrias Distribuidor Rede de Farmácias

Custos logísticos em relação à 
receita líquida

7,8% 3,5%6,0%

Representatividade de cada 
custo logístico

37%

24%

39%
Transporte

Armazenagem

Estoque

28%

29%

43%

média

média

Custos logísticos nas empresas que compõem a cadeia de suprimentos farmacêutica
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Que exemplos de análises vou encontrar?

Rápido crescimento 
do negócio

56%

Variação dos custos 
com combustível

55%

Variação dos custos 
dos suprimentos

49%

Nova expansão 
do mercado

45%

Aumento das 
exigências regulatórias

47%

Investimentos 
em tecnologia

42%

Sistemas de 
TI obsoletos

38%

Falta de visibilidade 
nos sistemas de gestão

38%

Desafios na gestão dos custos totais da cadeia de suprimentos de saúde no mundo
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Quem respondeu esta pesquisa? 

Ao longo de dois anos, o Instituto ILOS conduziu um
estudo inédito com empresas dos diferentes elos da cadeia de
suprimentos de saúde no Brasil. Foram entrevistadas 50
indústrias farmacêuticas, 10 distribuidores de medicamentos,
15 redes de farmácias, 51 farmácias independentes, 32
hospitais privados (21 hospitais independentes e 11 redes de
hospitais) e 21 indústrias de materiais correlatos de saúde, que
responderam uma pesquisa guiada por um questionário
estruturado.

Além desta pesquisa com 179 empresas, o ILOS em
conjunto com a Fidelize, realizou uma simulação de compra de
diferentes medicamentos em 1.245 farmácias espalhadas pelo
Brasil, o que permitiu calcular, o nível de ruptura de estoque
nos pontos de venda.

Maiores

Menores

Indústrias de Medicamentos

Tipo de Respondente

Distribuidores Farmacêuticos

Rede de Farmácias

Qtd de 

Respostas

50

25

25

10

15

Farmácias

Associativista

Independente

51

16

35

Indústrias de Correlatos

Hospitais de Rede

Hospitais Independentes

21

11

21

Simulação de compras de medicamentos

Qtd de PDVs 

entrevistados

1.245

Total de Respondentes 179
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Preço e forma de pagamento:

Panorama Instituto ILOS 
Supply Chain no Setor de Saúde  2017

Boleto Bancário 
(c/ Desconto)

Cartão de Crédito

Relatório ELETRÔNICO
(arquivo formato pdf)

R$ 3.950,00 R$ 4.050,00 

Relatório IMPRESSO
(Aprox 400 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)

R$ 4.450,00 R$ 4.550,00 

PACOTE
(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)

R$ 4.950,00 R$ 5.050,00 

Quanto custa e qual o formato deste Panorama? 

Este relatório pode ser adquirido no formato PDF ou em formato Impresso.
Os preços e formas de pagamento estão apresentados a seguir:



Sobre a Coleção Panoramas ILOS

Os relatórios da Coleção Panorama ILOS são resultado de
análises contínuas realizadas pela equipe de especialistas
do ILOS.

Os temas estudados são relacionados à logística e supply
chain, sempre contendo resultados de entrevista e coletas
de dados junto aos maiores players do Brasil e do mundo.

As análises são entregues no formato de relatórios,
auxiliando as empresas na tomada de decisão, sempre se
mantendo atualizadas sobre o que acontece no mercado.
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Conheça todos os temas da Coleção Panorama ILOS

Custos logísticos no Brasil
• Custos logísticos no Brasil em relação ao PIB
• Custos logísticos nas empresas em relação à receita
• Custos de transporte, estoque e armazenagem

Customer Service
Avaliação do serviço de distribuição das indústrias
• Ranking das melhores e piores indústrias
• Nível de serviço prestado pelas indústrias
• Expectativa dos supermercadistas

Panorama disponível em três volumes:
I. Alimentos perecíveis
II. Alimentos não perecíveis
III. Produtos de higiene e limpeza

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção das empresas contratantes de transporte
• Panorama do transporte de carga no Brasil
• Gestão do transporte de cargas nas empresas
• Iniciativas para aumento de eficiência em transporte

Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção dos transportadores
• Restrição da oferta de transporte
• Pressão para aumento de preços
• Busca por eficiência e práticas sustentáveis

Portos Brasileiros
Avaliação dos usuários e análise de desempenho
• Nota dos portos e principais problemas
• Análise da infraestrutura
• O transporte de cabotagem no Brasil
• Informações gerais dos principais portos do Brasil

Terceirização Logística no Brasil
• Gastos das empresas com pagamento de prestadores de serviços logísticos
• Grau de terceirização de cada atividade logística
• Motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro
• Itens mais importantes na escolha de um provedor logístico
• Melhorias obtidas pelas empresas com a contratação dos provedores logísticos
• Previsão de ampliação da terceirização logística no Brasil

Planejamento da Demanda e S&OP nas empresas brasileiras
• Os responsáveis pelo planejamento da demanda
• Indicadores de desempenho utilizados
• Tarefas desempenhadas
• Softwares e Ferramentas
• Uso de Sales and Operations Planning (S&OP) no planejamento colaborativo 
• das empresas
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Conheça todos os temas da Coleção Panorama ILOS

Distribuição Urbana e os Efeitos das Restrições
de Circulação nas Grandes Cidades
• Principais restrições de circulação nas cidades
• Perfil da frota utilizada
• Principais desafios e ações das transportadoras

Condomínios Logísticos no Brasil
• A visão dos operadores logísticos
• O mercado de condomínios logísticos no Brasil
• A opinião dos operadores logísticos

Operadores Logísticos e Ferrovias
Os melhores na percepção de seus usuários
• PARTE I  Operadores logísticos

• Ranking dos melhores do país
• Atividades consideradas excelentes
• Serviços ofertados e tecnologia utilizada

• PARTE II  Ferrovias
• Nota atribuída às ferrovias no Brasil
• Motivos para não utilização de ferrovias
• Expectativas quanto à qualidade deste modal

Logística Verde
Iniciativas de sustentabilidade ambiental das empresas no Brasil
• Ações sustentáveis na logística
• Barreiras à implantação e oportunidade de ganhos
• Cases nas empresas

Logística Reversa
Práticas nas empresas no Brasil
• Estágio e organização da logística reversa
• Iniciativas de logística reversa nas empresas
• Motivações e dificuldades na implementação

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
Implantação nas empresas do Brasil
• Etapas de implementação
• Benefícios alcançados
• Divisão de custos

Estratégia de Compras e Suprimentos
Implementação nas empresas do Brasil e uso de strategic sourcing
• Análise de 21 estratégias de suprimentos segundo critério de importância e
• implementação
• Uso de Strategic Sourcing nas empresas
• Desempenho em compras
• Dados operacionais da área de suprimentos

Planejamento no Supply Chain
• Planejamento da Demanda (Previsão de Vendas, CPFR, VMI, S&OP)
• Gestão de Operações e Suprimentos (Logística, Compras, Customer Service



www.ilos.com.br

Os relatórios da Coleção Panorama são obtidos exclusivamente através do ILOS. 

Para comprar ligue para: 
(21) 3445-3000
ou envie email: panorama@ilos.com.br


