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Área 4 – Teoria Econômica e Métodos Quantitativos.

Análise dos incentivos contratuais do Programa Aqui Tem Farmácia Popular pelo modelo
Principal-Agente

RESUMO: Objetiva-se analisar a estrutura contratual que regula a relação entre o Ministério da Saúde
e as farmácias e drogarias privadas credenciadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular (ATFP),
vertente conveniada do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), segundo o modelo de Principal-
Agente. O governo federal (principal) contrata os estabelecimentos privados (agente) para realizar a
dispensação dos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de doenças crônicas não trans-
missíveis (DCNT), como hipertensão e diabetes à população de forma gratuita ou subsidiada. Nesse caso,
o bem-estar do principal depende do nível de esforço escolhido pelo agente, relativo a distribuição dos
medicamentos, podendo ser observado de forma indireta através dos indicadores de internação e morta-
lidade por DCNT’s. Posto que ambos os atores são maximizadores de utilidade, pode surgir potenciais
conflitos de interesse, podendo ser mediados por incentivos contratuais. Foram identificadas possíveis
fontes do problema de risco moral, associadas a complexidade operacional do programa, desalinhamento
de preços e na conduta das farmácias e atrasos nos repasses federais.
Palavras-chave: Modelo Principal-Agente. Assistência Farmacêutica. Varejo Farmacêutico. Programa
Farmácia Popular do Brasil.

ABSTRACT: The objective is to analyze the contractual structure that regulates the relationship between
the Ministry of Health and private pharmacies and drugstores accredited to the Aqui Tem Farmácia Po-
pular (ATFP) program, an affiliated part of the Popular Pharmacy Program of Brazil (PPPB), according
to the Principal-Agent model. The federal government (principal) hires private establishments (agent)
to dispense drugs considered essential for the treatment of chronic non-communicable diseases (NCDs),
such as hypertension and diabetes to the population, free of charge or subsidized. In this case, the
principal’s well-being depends on the level of effort chosen by the agent, relative to the distribution of
medications, which can be observed indirectly through the indicators of hospitalization and mortality due
to NCDs. Since both actors are utility maximizers, potential conflicts of interest may arise, which may
be mediated by contractual incentives. Possible sources of the moral hazard problem were identified,
associated with the operational complexity of the program, misalignment of prices and the conduct of
pharmacies, and delays in federal transfers.
Key-words: Principal-Agent Model. Pharmaceutical Care. Pharmaceutical Retail. Popular Pharmacy
Program of Brazil.
Classificação JEL: I18. D74. H42.

1 Introdução
O estudo objetiva propor uma análise dos incentivos contratuais para o caso particular da

vertente conveniada, denominada Aqui Tem Farmácia Popular (ATFP), do programa Farmácia
Popular do Brasil (PFPB) pelo modelo principal-agente. Especificamente, busca-se apresentar
uma proposta de análise do contrato vigente entre o Ministério da Saúde (principal) e farmá-
cias e drogarias privadas (agente), regulamentado pela PRC-5: Portaria de Consolidação no 5
(BRASIL, 2017), para identificação (ou não) de possíveis fontes de problemas de risco moral na
dispensação de medicamentos, em um ambiente com assimetria de informação.

O PFPB, instituído em 2004 pelo Ministério da Saúde (MS), objetiva realizar a dispensa-
ção de medicamentos e insumos farmacêuticos essenciais, de forma gratuita e subsidiada, para o
tratamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão, diabetes e asma,
de elevada prevalência entre a população brasileira e cujo tratamento incorre em significativos
custos para o orçamento familiar e público (SANTOS-PINTO et al., 2010; BOING et al., 2013).
O programa consiste em uma alternativa de acesso à assistência farmacêutica disponibilizada
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através das farmácias do Sistema Único de Saúde (SUS), que compõe o componente básico da
assistência farmacêutica (CBAF1), devido a problemas de descontinuidade ou indisponibilidade
na oferta de medicamentos nas unidades públicas de dispensação de fármacos.

As políticas públicas de assistência farmacêutica são necessárias para assegurar o direito
no que tange a integralidade do tratamento e consolidar estratégias de atenção à saúde, principal-
mente, relacionadas a doenças que requerem cuidados prolongados. Considerando a expressiva
relação inversa entre utilização de medicamentos e posição socioeconômica, evidência-se a ne-
cessidade de significativa parcela da população por tais políticas. A ausência de estratégias pú-
blicas de provisão, reforça restrições ao acesso aos medicamentos, obrigando o paciente a obtê-lo
mediante desembolso direito, elevando o risco de interrupção temporária ou permanente do tra-
tamento, preocupação particular entre os pacientes de baixa renda, que possuem maior restrição
orçamentária e são menos capazes de mensurar os benefícios do uso do medicamento (CHAN-
DRA; GRUBER; MCKNIGHT, 2014). A não adesão à posologia prescrita está associada a piora
do estado de saúde, aumento do retorno à serviços de saúde, uso de terapias e gastos adicionais
no tratamento (PANIZ et al., 2008; SANTOS-PINTO; COSTA; CASTRO, 2011; BOING et al.,
2013; SILVA; CAETANO, 2015; COSTA et al., 2016).

Inicialmente, o PFPB foi implantando através da Rede Própria (RP), que consistia numa
rede estatal de farmácias geridas pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), desempenhando a
função de coordenar a estruturação e dar apoio técnico as unidades operacionais, seguida de
parcerias com municípios e instituições de ensino públicas ou privadas filantrópicas. Contudo,
em 2017 a vertente RP do programa foi descontinuada e, atualmente, o Farmácia Popular funci-
ona apenas na modalidade “Aqui Tem Farmácia Popular” (ATFP), equivalente a vertente Rede
Conveniada (RC) do mesmo (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAÚDE, 2017). Esta foi instituída em 2006 e consiste em uma parceria público-privada entre o
Ministério da Saúde e o varejo de farmácias e drogarias2, visando ampliar o acesso à população
ao tratamento farmacológico, maior capilaridade e disponibilidade de medicamentos através da
rede varejista farmacêutica (BRASIL, 2020). Por meio do credenciamento dos estabelecimentos
privados, o governo federal objetiva assegurar o acesso e a continuidade do tratamento, cum-
prindo as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aumentando a eficiência
do programa e promover o bem-estar e qualidade de vida dos pacientes, bem como a redução da
despesa familiar com medicamentos (BRASIL, 2006; SILVA; CAETANO, 2015).

Segundo dados da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), em 2018 o programa
Farmácia Popular possuía cerca de 31 mil farmácias conveniadas em 4.463 municípios, estando
presente em 80% do território nacional, cujo valor das transferências foram de R$ 2,3 bilhões,
no ano anterior, o montante repassado ao CBAF foi de 1,5 bilhões (BRASIL, 2020). Entre 2006
e 2018, houve um aumento exponencial das transferência do programa de 6.648,66%. Estima-
se que o PFPB já atendeu cerca de 43 milhões de brasileiros, equivalente a 20% da população,
atraindo 10 milhões de beneficiários para os pontos de venda (BRASIL, 2019). Cerca de 9 mi-
lhões de pacientes retiram os medicamentos gratuitamente e os fármacos mais dispensados são
para o tratamento de hipertensão (7,2 milhões) e diabetes (3 milhões) (GUIA DA FARMÁCIA,
2018b). O elenco do programa conta com 42 produtos, 26 são distribuídos gratuitamente e os

1Corresponde a aquisição de medicamentos e insumos básicos previstos na Relação Nacional de Medicamen-
tos Essenciais (RENAME), no âmbito da atenção básica à saúde.

2Para efeito de simplicidade, nesta pesquisa, convencionou-se tratar como sinônimo drogarias e farmácias.
Contudo, faz-se necessário conceituar farmácias e drogarias, dadas as diferenças entre ambos os tipos de estabe-
lecimentos. De acordo com a Lei vigente 5991 de 17 de setembro de 1973, farmácia é todo estabelecimento de
manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo a dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra
equivalente de assistência médica. Já a definição de drogarias é restrita, segue: estabelecimento de dispensação e
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais (BRASIL,
1973).
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demais com até 90% de desconto, pelo sistema de copagamento (BRASIL, 2019), para o trata-
mento de dislipidemia, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de contraceptivos
e fraldas geriátricas (BRASIL, 2020).

Nesse ponto, caracteriza-se a separação da propriedade e controle da execução do pro-
grama, posto que o Ministério da Saúde delega às farmácias privadas a dispensação de medi-
camentos, correlatos e insumos farmacêuticos à população. A operacionalização do PFPB pela
rede varejista farmacêutica, pode ser atribuída a utilização da infraestrutura da cadeia farmacêu-
tica (produção x distribuição x varejo), bem como ao maior entendimento do mercado. Logo, a
relação convenial entre o governo federal e as farmácias privadas promove a maior capilaridade
no atendimento e reduz seus custos de manutenção e com pessoal (BATISTA, 2015). Nesse caso,
estabelece-se uma situação de assimetria de informação, sendo as drogarias privadas a parte mais
informada da relação, e faz-se necessário definir uma estrutura de incentivos entre os pontos de
venda credenciados ao ATFP e o administrador de saúde, motivando-os a agir segundo os in-
teresses do governo federal. Estudos sugerem que essa relação pode ser analisada por meio da
estrutura do modelo principal-agente (JENSEN; MECKLING, 1976; BARROS, 2013; COSTA;
NETO; SAMPAIO, 2016; FOLLAND; GOODMAN; STANO, 2017).

A teoria de principal-agente pode ser aplicada sempre que um indivíduo, o principal, de-
lega a tomada de decisão a outra parte, o agente. Conforme Folland, Goodman e Stano (2017),
em geral, o que motiva a transferência de autoridade é o fato do principal reconhecer ter pouco
conhecimento sobre as decisões mais apropriadas a serem tomadas e que essa deficiência pode
ser resolvida pela contratação de um indivíduo mais informado. Portanto, o bem-estar do prin-
cipal depende das ações realizadas pelo agente. Como ambos são maximizadores de utilidade,
supõe-se que pode haver conflitos de interesses entre as partes, posto que o bem-estar do principal
é crescente com o nível de esforço realizado pelo agente, para o qual este representa uma desu-
tilidade. Assim, esse modelo contribui para explicar como podem ser estruturados os incentivos
necessários para promover o alinhamento dos interesses na relação de agência, em um ambiente
de incerteza dada a assimetria de informação (JENSEN; MECKLING, 1976; MAS-COLELL;
WHINSTON; GREEN, 1995; BARROS, 2013; COSTA; NETO; SAMPAIO, 2016).

Apesar dos indicadores de saúde serem uma função de fatores ambientais, demográficos,
sociais, comportamentais, genéticos, étnicos e de cuidados à saúde, ceteris paribus, a ampliação
do acesso à saúde, incluindo a assistência farmacêutica, promove a efetividade da adesão ao tra-
tamento de doenças crônicas, gerando reflexos positivos na saúde dos indivíduos, reduzindo os
gastos com terapias suplementares e o número de retornos à rede hospitalar e ambulatorial, de-
correntes de complicações causadas pelo uso não continuado do tratamento, assim, contribuindo
para reduzir a carga da doença sobre o indivíduo e a sociedade (GROSSMAN, 1972; BOING
et al., 2013; BARROS, 2013; ALMEIDA et al., 2019). Ainda segundo dados da SAGE, há
33 milhões de brasileiros diagnosticados com hipertensão e 7,5 milhões de diabéticos3, ambos
os agravos são fatores de risco para doenças cerebrovasculares e isquêmicas, que apresentam
elevada taxa de morbimortalidade entre a população brasileiras, destacando que as políticas de
saúde de caráter preventivo, como o PFPB, devem ser priorizadas.

Evidências empíricas fornecidas por Ferreira (2015) e Almeida et al. (2019) mostram
que o PFPB contribuiu para reduzir o número de internações e a mortalidade por enfermida-
des crônicas, especialmente, relacionada à hipertensão e diabetes. Os resultados observados são
conduzidos pela vertente RC, pela sua maior capilaridade no território nacional e disponibili-
dade de medicamentos, que promovem maior adesão ao tratamento farmacológico (ALMEIDA
et al., 2019). Portanto, visando a maior efetividade e sustentabilidade da citada estratégia de
assistência farmacêutica, faz-se necessário avaliar a estrutura do contrato vigente, para subsidiar

3Deve-se destacar que a real incidência da doença na população brasileira é controversa. Estudo de revisão de
literatura conduzido por Bertoldi et al. (2013) reporta uma variação na prevalência estimada, com o valor variando
em uma margem de 4,9% a 17,9%
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os gestores públicos de conhecimentos e instrumental necessário, que possa auxiliá-los a iden-
tificar possíveis fontes de ineficiência na regulamentação do programa, maior compreensão do
comportamento dos participantes e quanto a tomada de decisão (COSTA; NETO; SAMPAIO,
2014; COSTA; NETO; SAMPAIO, 2016). A partir de pressupostos teóricos robustos, espera-se
aprimorar o desenho institucional de políticas públicas e alcançar maior efetividade das ações e
estratégias implantadas. A proposta de avaliação do PFPB, por uma perspectiva inédita, se insere
nas discussões acerca da necessidade de fortalecimento de ações de prevenção de saúde, consi-
derando o aumento da prevalência de DCNT com o envelhecimento da população, evidenciando
a relevância do estudo.

O estudo foi organizado em cinco seções além desta introdução. Na seção 2 são carac-
terizadas as políticas de assistência farmacêutica, em seguida a seção 3 apresenta e descreve o
modelo de agência. A seção 4 analisa a estrutura de contrato subjacente ao PFPB, que firma o
vínculo jurídicos acerca da relação de interesses entre o governo federal e as farmácias e droga-
rias privadas. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões do trabalho.

2 Caracterização das políticas de assistência farmacêutica
O programa Farmácia Popular se insere no âmbito das políticas de assistência farmacêu-

tica do governo federal, que objetivam garantir a integralidade da atenção à saúde, incluindo a
assistência farmacêutica, uma vez que a saúde é considerada não apenas como um direito, mas
também um dever do Estado, conforme estabelecido pela Lei no 8.080 de 19 de setembro de
1990 (BRASIL, 1990). Uma vez que o medicamento é um insumo fundamental para o processo
de promoção, proteção e recuperação da saúde, a integralidade da atenção à saúde e, por sua
vez, a efetividade das políticas nacionais de saúde, estará comprometida em caso de restrição ao
acesso ao medicamento à população (PANIZ et al., 2016).

A aquisição dos fármacos envolve uma variedade de fatores, dentre os quais, pode-se
destacar a restrição orçamentária do indivíduo, o acesso geográfico e a sua disponibilidade nos
pontos de dispensação (BRASIL, 2005; BOING et al., 2013). Nesse sentido, as políticas naci-
onais de medicamentos visão promover a dispensação a baixo custo e ampliação do acesso aos
insumos farmacêuticos, assegurando a adesão ao tratamento e a sua continuidade, mediante a
redução dos gastos das famílias com saúde. Devido o elevado custo da farmacoterapia, a despesa
com medicamentos assume um caráter regressivo, posto que seu custo possui maior impacto no
orçamento das famílias nos grupos de menor rendimento. Diante do maior comprometimento da
renda com medicamentos, seu impacto sobre o orçamento domiciliar pode extrapolar a capaci-
dade de subsistência da família, situação caracterizada pelos gastos catastróficos, principalmente,
no caso de doenças crônicas, que ensejam o uso de medicamentos por períodos prolongados
(SANTOS-PINTO; COSTA; CASTRO, 2011; GARCIA et al., 2013; BARROS, 2013; BOING
et al., 2014; FERREIRA, 2015).

Fatores restritivos à aquisição dos medicamentos, custeio e renda, estabelece um gra-
diente socioeconômico quanto a adesão ao tratamento, destacando a necessidade de políticas
públicas de assistência farmacêutica, que promovam a redução das desigualdades a partir da dis-
ponibilização de fármacos a baixo custo ou gratuitamente. Dados do Brasil (2020), informam
que 80% dos pacientes diagnósticas com hipertensão e diabetes (cerca de 22,6 milhões de hiper-
tensos e 6 milhões de diabéticos) são atendidos no âmbito do SUS. Posto que expressiva parcela
da população tem no setor público a principal via de aquisição aos fármacos (BOING et al.,
2013; PANIZ et al., 2016), a baixa cobertura ou a falta de políticas de assistência farmacêutica,
obriga o paciente a obtê-lo por meio de desembolso direto, podendo optar pela sua descontinui-
dade ou não adesão, contribuindo para o aumento da carga de morbimortalidade por doenças
crônicas não transmissíveis no país.

Agravos crônicos em descontrole além de resultar em excesso de gastos com serviços
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de atenção à saúde, também impõe custos na forma de perda de produtividade e crescimento
econômico como um resultado de dias perdidos de trabalho, incapacidade permanente e morte
prematura (TREMMEL et al., 2017). As DCNT’s – doenças cerebrovasculares, neoplasias, do-
enças respiratórias crônicas e diabetes – estão entre as principais causas de mortalidade e carga
da doença no país, sendo maior entre a população mais pobre (SCHMIDT et al., 2011). Políticas
públicas que afetam as condições de saúde individuais, direta ou indiretamente, contribuem para
o desenvolvimento econômico de um país (GARCIA et al., 2013). A exemplo, estudos de Godoy,
Neto e Ribeiro (2006) e Wiest, Neto e Jacinto (2016) estimam as perdas sobre os rendimentos
do trabalho associados a doença renal e diabetes melitus. Os resultados indicam que as referidas
doenças impõem perdas de renda, com efeitos mais fortes entre os grupos mais vulneráveis da
população brasileira, mulheres e indivíduos na parte inferior da distribuição de renda.

Contudo, são observados repetidos problemas no ciclo de assistência farmacêutica, relati-
vos à falhas na gestão e alocação de recursos, que levam a indisponibilidade ou descontinuidade
da oferta de medicamentos nas unidades públicas de dispensação (BRASIL, 2005; VIEIRA,
2010; SANTOS-PINTO; COSTA; CASTRO, 2011). Considerando os efeitos adversos decor-
rentes da baixa adesão ao tratamento farmacológico e o aumento dos gastos familiares com a
aquisição de medicamentos, o governo federal implementou o PFPB em 2004, sendo expandido
em 2006 através da RC, visando oferecer uma estratégia alternativa para aquisição de insumos
terapêuticos para ampliar o acesso à medicamentos essenciais para o tratamento de enfermida-
des de elevada prevalência entre a população brasileira, e promover o alívio da renda familiar
(BRASIL, 2016). Hone et al. (2019), utilizando dados longitudinais de 2012 a 2017 de 5565
municípios brasileiros, destacam a importância de sistemas de proteção social para mitigar o
efeito adverso de desigualdades socioeconômicas e de saúde, especialmente, sobre as popula-
ções em risco. Conforme os autores, a piora de indicadores econômicos, marcada pelo aumento
do desemprego e queda do PIB entre 2014 e 2016, aumentou a taxa de mortalidade por doenças
circulatórias e câncer no mesmo período, ambos tendo um fator crônico, como a hipertensão. Ao
passo que o aumento do desemprego implicou no aumento da demanda por programas de bem-
estar social, pela perda parcial ou total de renda, o período de recessão reduziu o investimento
social, comprometendo a oferta de serviços de saúde e acesso ao tratamento. Nesse ponto, au-
menta o risco de piora das condições de saúde de um grupo já vulnerável. Observa-se o aumento
da taxa de mortalidade associado ao desemprego, principalmente entre homens, pretos e pessoas
com idade entre 30 e 59 anos, justamento os grupos populacionais mais vulneráveis. Indivíduos
negros e pardos estão em maior risco de estar em emprego informal, ter menor renda, menor
escolaridade, contar com proteção social e saúde pública, e utilizar com menos frequência cui-
dados de saúde. O cenário retratado tende a se agravar pelo recrudescimento da crise econômica
resultante da pandemia do novo covid-19.

Os resultados encontrados por Hone et al. (2019) fornecem suporte para fortalecer o
sistema de proteção social e assistência pública de saúde, para mitigar o efeito adverso de desi-
gualdades sobre a saúde, especialmente, entre as populações em risco. Como parte da estratégia
de estruturação e implementação de políticas de proteção social e desenvolvimento econômico,
em que se insere política nacional de medicamentos. Faz-se necessário a adoção de ações de
avaliação e monitoramento, visando a sustentabilidade da estratégia de assistência farmacêutica
adotada pelo governo. Em um contexto de restrições fiscais, o presente estudo analisa o contrato
que regulamenta o funcionamento e operacionalização do ATFP, podendo contribuir para a maior
resolutividade das políticas de medicamentos existentes no país, assegurando a obtenção e a con-
tinuidade do tratamento farmacológico, atendendo as diretrizes da política nacional de saúde no
que se refere ao acesso aos fármacos (PANIZ et al., 2008; SANTOS-PINTO et al., 2010; PANIZ
et al., 2016).
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3 Referencial teórico: Modelo Principal-Agente
O problema central da teoria da agência consiste em desenhar um sistema de incentivos

para solucionar o conflito de interesses entre o principal e o agente, existente em um ambiente
de assimetria de informação, de forma que este se comporte segundo os interesses do principal.
O problema surge na situação em que um indivíduo (principal) concede a outro (agente) autori-
dade para agir em seu nome em uma relação de trocas, de forma que o seu bem-estar é afetado
pelas decisões do agente (WRIGHT; MUKHERJI; KROLL, 2001; FILHO, 2008; FOLLAND;
GOODMAN; STANO, 2017). O modelo pressupõe que o agente pode escolher entre dois níveis
de esforço, alto ou baixo. Um esforço alto aumenta o nível de bem-estar do principal, contudo,
implica em maiores custos para o agente. Posto que ambas as partes são maximizadores de uti-
lidade e dadas as dificuldades de controle do comportamento do agente pelo principal, faz-se
necessário estabelecer um sistema de incentivos, mediante custos de monitoramento, para res-
tringir atitudes não desejáveis do agente, motivando-o a agir segundo os objetivos do principal
(JENSEN; MECKLING, 1976; MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995).

O modelo de principal-agente objetiva estruturar um sistema de compensação que mo-
tive o agente a tomar decisões conforme os interesses do principal, dado que o primeiro possui
vantagens de informação e objetivos diferentes do segundo. Enquanto o agente busca minimi-
zar o seu esforço, o principal objetiva maximizar o seu lucro. Logo, os atores envolvidos nas
trocas econômicas, têm comportamento e predisposição ao risco diferentes. Por motivos de sim-
plificação, argumenta-se que o principal é neutro ao risco, pois pode diversificar seu portfólio
de investimentos, minimizando os riscos associados a um dado projeto. Por sua vez, o agente
é mais avesso ao risco em relação ao principal, por não ser capaz de diversificar seu emprego
(EISENHARDT, 1989; MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995).

A teoria da agência considera dois aspectos do problema de assimetria de informação,
sendo o risco moral (moral hazard) que surge do ocultamento de ações (hidden actions) e seleção
adversa, que decorre do ocultamento de informações (hidden information). O problema de risco
moral surge após ter sido assinado o contrato, no caso em que o principal monitora de forma
parcial a conduta do agente e este pode vir a mudá-la agindo segundo seus interesses ao invés
dos do principal. A seleção adversa ocorre quando o agente mantém uma informação privada
antes do contrato ser fixado e o principal não consegue distinguir os diferentes tipos de agentes
acerca de suas verdadeiras habilidades e qualificações. Ambos os problemas afetam de modo
adverso o bem-estar dos participantes (MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995; COSTA;
NETO; SAMPAIO, 2016).

A literatura de principal-agente busca elaborar um contrato eficiente, restringindo ações
prejudiciais do agente, alcançando o produto ótimo. Por simplificação, não há barganha no mo-
delo, cabendo ao agente apenas aceitar ou rejeitar o contrato proposto. Segundo Costa, Neto e
Sampaio (2016), um contrato ótimo é um documento legal que apresenta as obrigações e as trans-
ferências específicas que devem ser realizadas por cada participante, incluindo os mecanismos
de incentivos que o agente receberá para realizar os interesses do principal. Assim, esse contrato
minimiza os custos incorridos, gerando o maior resultado em termos de produto e divisão dos ris-
cos em um contexto de assimetria de informação. Conforme Brickley et al. (2003), os incentivos
consistem de qualquer plano de compensação que remunera o empregado, de forma pecuniária
ou não, pela sua boa performance ou o pune em caso de baixo desempenho. Ainda segundo o
autor destaca, de fato, o que importa, é a elaboração de um plano de incentivos apropriado cujo
benefício supere seus potenciais custos.

A necessidade de criar mecanismos para alinhar os objetivos do principal e agente geram
custos, denominados no modelo por “custos de agência”. Estes são dados pelo somatório de: i)
custos de monitoramento: despesas de elaboração, estruturação e monitoramento do contrato; ii)
custos de dependência do agente: custos incorridos pelo agente para mostrar ao principal que
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seus atos lhe serão prejudiciais, e; iii) perda residual do principal: estes consistem na redução
dos ganhos do principal para pagar os incentivos que compensam o agente pelo esforço adicional
realizado. Ou seja, é a diferença entre o valor que o agente recebe e aquele que de fato maximiza
sua utilidade, referente a compensação pelo esforço adicional (JENSEN; MECKLING, 1976;
COSTA; NETO; SAMPAIO, 2016).

Em um cenário com assimetria de informação, o contrato é dado pelo par (𝑤, 𝑥), associa-
se o salário do agente ao valor observado de 𝑥. Conforme Costa, Neto e Sampaio (2016), a função
utilidade esperada do principal é assumida ser do tipo Von Neumann-Morgenstern, segue:

𝐵(𝑥− 𝑤), (1)

onde x representa o indicador de desempenho do esforço do agente, sendo uma variável obser-
vável pelo principal. Já w é a remuneração do agente, 𝑊 = 𝛽0 + 𝛽𝑥𝑥, composta por uma parte
fixa, o salário 𝛽0, e outra variável, segundo o resultado mensurável da tarefa 𝛽𝑥𝑥, representando
o sistema de incentivos (MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995).

Vale destacar que o valor do indicador de desempenho é dado em função do esforço do
agente e outros fatores além de seu controle. Portanto, o modelo reconhece que o resultado da
tarefa não depende apenas do esforço do agente, estando sujeito a fatores mensuráveis e não
mensuráveis, como o nível de atividade econômica e nível de renda da região, características do
produto, entre outros (MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995). No caso, 𝑥 = 𝑒 + 𝜀𝑥,
onde 𝑒 é o nível de esforço do agente e 𝜀 é o erro de mensuração do indicador de desempenho; 𝜀𝑥
é uma variável aleatória normalmente distribuída com média zero e variância constante e igual
a 𝜎2

𝑥, 𝜀𝑥 ∼ 𝑁(0, 𝜎2
𝑥). Em um cenário com informação simétrica é suficiente assumir 𝜎2

𝑥 = 0,
tornando o erro de mensuração nulo. Por sua vez, um ambiente com assimetria de informação é
descrito por 𝜎2

𝑥 > 0 (FILHO, 2008).
A função objetivo do agente é representada por:

𝑈(𝑤, 𝑒) = 𝑢(𝑤)− 𝑔(𝑒). (2)

De acordo com a equação 2, a utilidade do agente depende do salário w e do esforço e,
acerca do qual o agente possui apenas duas possíveis escolhas, 𝑒𝐴 e 𝑒𝐵 , respectivamente, “alto
esforço” e “baixo esforço”. Para esse caso, as suposições implicam que 𝑢′(𝑤) > 0, 𝑢′′(𝑤) ≤
0, 𝑔(𝑒𝐴) > 𝑔(𝑒𝐵). Isto é, o agente prefere mais renda a menos, é avesso ao risco e o esforço
representa uma desutilidade 𝑔(𝑒) (MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995).

O modelo pressupõe que não há barganha, cabendo ao agente apenas aceitar ou rejeitar o
contrato oferecido pelo principal. Contudo, assume-se que este acredita valer a pena oferecer um
contrato que o agente aceite, buscando maximizar sua utilidade (MAS-COLELL; WHINSTON;
GREEN, 1995). O problema é formalizado pelo seguinte sistema:

𝑀𝑎𝑥𝑒,𝑤(𝑥)𝑖=1,...,𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖(𝑒)𝐵(𝑥𝑖 − 𝑤(𝑥𝑖)) (3)

sujeito a:

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖(𝑒)𝑢(𝑤(𝑥𝑖))− 𝑔(𝑒) ≥ �̄� (4)

𝑒 ∈ arg ∼ 𝑀𝑎𝑥
{︁ 𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝𝑖(𝑒)𝑢(𝑤(𝑥𝑖)− 𝑔(𝑒)
}︁
. (5)

O sistema de equações (3) a (5) representa formalmente o problema central da teoria da
agência. O principal pretende maximizar sua função de utilidade (equação 3) sujeito as restrições
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de participação (4) e de compatibilidade de incentivos (5). Por (4), a utilidade esperada do
contrato deve ser no mínimo igual a utilidade reserva �̄� do agente, para lhe induzir a realizar um
dado nível de esforço, e. A utilidade reserva indica a utilidade associada à melhor alternativa
de contrato disponível no mercado. Já a equação (5) determina que o agente deve escolher o
nível de esforço compatível com a remuneração paga pelo principal, definida pelo contrato e que
maximize sua utilidade.

Em termos da análise proposta, a restrição de participação corresponde a decisão de
adesão ao programa, podendo ser motivada pela possibilidade de maior ganho através dos aten-
dimentos do programa. A proposta contratual se torna mais atrativa ao agente, posto que os bens
ofertados pelo programa têm baixa elasticidade e demanda crescente, mediante o envelheci-
mento populacional, responsável pelo aumento da incidência de DCNT, bem como os problemas
na oferta de medicamentos nas farmácias do SUS. A perspectiva de alavancagem da perfor-
mance comercial dos estabelecimentos credenciados, contribui para o aumento da perspectiva de
fixação e sobrevivência das empresas no mercado (SILVA; ALMEIDA; JÚNIOR, 2019), consi-
derado de elevada competitividade (CUNHA JUNIOR, 2009; BATISTA, 2015). Portanto, em
sua decisão quanto a aceitar ou recusar o contrato proposto, espera-se que as farmácias conside-
ram além da receita direta do programa, a possibilidade de melhorar sua performance comercial
através de vantagens competitivas alcançadas com o mesmo. Os estabelecimentos privados tam-
bém devem considerar os investimentos de adesão, relativos a aquisição dos recursos técnicos e
o cumprimento dos requisitos burocráticos (descritos na seção 4), empregando uma análise de
custo-benefício na tomada de decisão quanto a participação no programa (BATISTA, 2015).

Por sua vez, a condição de compatibilidade de incentivos, pode ser atendida a partir de
propostas de ampliação da margem de ganho, incentivando o agente a agir segundo interesses
do principal. Estas decorrem da possibilidade da drogaria aumentar seu faturamento com o pro-
grama por duas vias: 1) proveniente da receita auferida com a comercialização dos produtos do
Farmácia Popular; e 2) retorno adicional associado as vendas cruzadas, resultantes da demanda
por bens disponíveis nos estabelecimentos cadastrados, mas não ofertados pelo programa, como
fármacos correlatos ao tratamento principal e itens de higiene, perfumaria e alimentos. Batista
(2015), Silva, Almeida e Júnior (2019) observam ganhos proporcionados pelo programa, re-
fletidos na performance empresarial e taxa de sobrevivência dos estabelecimentos no mercado.
Justifica-se os resultados pela atração de clientes em potencial, aumento da frequência de idas e
tempo de permanência nos pontos de venda. Estima-se que o tempo de atendimento do programa
demora cerca de 3x o tempo de um atendimento convencional (BATISTA, 2015), estimulando a
compra de produtos complementares e por impulso.

O caso descrito representa o contrato ótimo quando o esforço do agente é observável
ou quando o principal requer um baixo nível de esforço. Contudo, se o principal requer 𝑒𝐴 ao
invés de 𝑒𝐵 , será necessário oferecer incentivos ao agente para compensá-lo pelo esforço adici-
onal, associando o seu pagamento ao resultado final da tarefa desempenhada (COSTA; NETO;
SAMPAIO, 2016). A equação (5) deve ser reescrita da seguinte forma:

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝐴𝑖 (𝑒)𝑢(𝑤(𝑥𝑖))− 𝑔(𝑒𝐴) ≥
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝𝐵𝑖 (𝑒)𝑢(𝑤(𝑥𝑖)− 𝑔(𝑒𝐵),

que leva a:

𝑛∑︁
𝑖=1

[𝑝𝐴𝑖 − 𝑝𝐵𝑖 ]𝑢(𝑤(𝑥𝑖)) ≥ 𝑔(𝑒𝐴)− 𝑔(𝑒𝐵), (6)

onde 𝑒 ∈ {𝑒𝐴, 𝑒𝐵} e 𝑝𝐴𝑖 = 𝑝(𝑒𝐴) e 𝑝𝐵𝑖 = 𝑝(𝑒𝐵) para todo 𝑖 ∈ {1, ..., 𝑛}. Na equação (6),
o termo

∑︀𝑛
𝑖=1[𝑝

𝐴
𝑖 − 𝑝𝐵𝑖 ]𝑢(𝑤(𝑥𝑖)) representa o bem-estar do agente obtido pela remuneração e

𝑔(𝑒𝐴) − 𝑔(𝑒𝐵) é o diferencial de esforço. Os agentes escolhem o esforço alto se a utilidade
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esperada da compensação oferecida for superior ao custo associado ao acréscimo de esforço
requerido (COSTA; NETO; SAMPAIO, 2016).

O contrato ótimo deve resolver o seguinte problema de maximização para encontrar o
nível de esforço ótimo:

𝑀𝑎𝑥[{𝑤(𝑥𝑖)}𝑖=1,...,𝑛]

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝐴𝑖 [𝑥𝑖 − 𝑤(𝑥𝑖)] (7)

sujeito a:

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑝𝐴𝑖 𝑢(𝑤(𝑥𝑖))− 𝑔(𝑒𝐴) ≥ �̄� (8)

𝑛∑︁
𝑖=1

[𝑝𝐴𝑖 − 𝑝𝐵𝑖 ]𝑢(𝑤(𝑥𝑖)) ≥ 𝑔(𝑒𝐴)− 𝑔(𝑒𝐵). (9)

A equação (7) representa a função objetivo do principal, a equação (8) representa a con-
dição de participação e a equação (9) indica a condição de compatibilidade de incentivos. O
sistema é resolvido pela regra de Kuhn-Tucker, por tratar de um problema de maximização com
desigualdade. Empregando o lagrangiano ao sistema de equações de (7) a (9), segue:

𝐿({𝑤(𝑥𝑖)}, 𝜆, 𝜇) =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝𝐴𝑖 [𝑥𝑖 − 𝑤(𝑥𝑖)] + 𝜆

[︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝𝐴𝑖 𝑢(𝑤(𝑥𝑖))− 𝑔(𝑒𝐴)− �̄�

]︃
+

𝜇

[︃
𝑛∑︁

𝑖=1

[𝑝𝐴𝑖 − 𝑝𝐵𝑖 ]𝑢(𝑤(𝑥𝑖))− 𝑔(𝑒𝐴) + 𝑔(𝑒𝐵)

]︃
.

(10)

Aplicando a condição de primeira ordem a equação (10) e considerando que
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑝
𝐴
𝑖 =∑︀𝑛

𝑖=1 𝑝
𝐵
𝑖 = 1, obtém-se:

𝜆 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝𝐴𝑖
𝑢′(𝑤(𝑥𝑖))

> 0. (11)

Portanto, satisfaz a condição de Kuhn-Tucker, visto que 𝜆 ≥ 0. Está impõe que o mul-
tiplicador associado a condição de incentivos (𝜇) deve ser positivo, 𝜇 > 0. A condição 𝜇 > 0
demonstra que o problema de risco moral gera um custo estritamente positivo para o principal e
seu bem-estar é inferior em relação a situação sem assimetria de informação.

A condição necessária é dada por:

1

𝑢′[𝑤(𝑥𝑖)]
= 𝜆+ 𝜇

[︁
1−

(︁𝑝𝐵𝑖
𝑝𝐴𝑖

)︁]︁
(12)

com 𝜆 e 𝜇 estritamente positivos para que 𝑒 = 𝑒𝐴 na solução do sistema de 7 a 9.
A razão de probabilidade 𝑝𝐵𝑖

𝑝𝐴𝑖
indica que quanto menor a razão, maior o pagamento de

incentivo, posto que maior a probabilidade de 𝑒 = 𝑒𝐴. O principal fornece um salário atrelado
ao resultado, com o propósito de gerar o efeito incentivo e o agente escolher 𝑒𝐴 ao invés de 𝑒𝐵 .

4 Análise do contrato e da estrutura de incentivos do ATFP
Nesta seção, será apresentada uma proposta de análise do contrato do ATFP, única mo-

dalidade em vigência do programa Farmácia Popular do Brasil, segundo o referencial teórico
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do modelo principal-agente, conforme antecipado. A análise dos incentivos contratuais será re-
alizada a partir da Portaria de Consolidação no 5 de 28 de setembro de 2017 (PRC-5/2017),
que regulamenta o programa Farmácia Popular4, no que tange aos deveres e responsabilidades
jurídicas de cada parte da interação (BRASIL, 2017), originando-se da Portaria no 111 de 28
de janeiro de 2016 (PRT 111/2016) (BRASIL, 2016). A relação é norteada pelo dever do Es-
tado de garantir os meios indispensáveis para a prevenção, promoção e a recuperação da saúde,
bem como a integralidade do tratamento, utilizando a rede varejista farmacêutica para dispen-
sação dos medicamentos que compõem o elenco do programa. A parceira público-privada foi
estabelecida considerando a necessidade de oferecer alternativas à população diante das falhas
existentes no ciclo de assistência farmacêutica convencional do SUS, resultando na oferta ir-
regular de medicamentos. O programa foi instituído visando cumprir as diretrizes da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) no que tange ao acesso e a redução do gasto com
saúde das famílias (BRASIL, 2017).

A relação de agência entre o Ministério da Saúde e a rede varejista farmacêutica pode
ser representada conforme segue: as farmácias e drogarias privadas podem aceitar ou rejeitar o
contrato oferecido. Se elas o rejeitam, o resultado do programa é nulo e o payoff do governo é
zero. Por outro lado, se as farmácias privadas realizam a adesão ao programa, elas podem esco-
lher entre dois níveis de esforço, alto (𝑒𝐴) ou baixo, (𝑒𝐵). A escolha quanto ao esforço realizado
pelas unidades conveniadas não é diretamente observado pelo governo, assim, resta ao principal
obter informações sobre o nível de comprometimento do agente de forma indireta, a partir do
acompanhamento de observações dos resultados produzidos pelo agente (SATO, 2007). Nesse
ponto, os resultados do programa podem ser observados através do número de casos de morbi-
mortalidade associados as enfermidades alvo do PFPB. Para alcançar os resultados pretendidos,
o Ministério da Saúde realiza pagamentos mensais aos estabelecimentos privados credenciados,
segundo os dados de atendimento processados pelo Sistema Autorizador de Vendas e registradas
na base administrativa e financeira do PFPB.

O credenciamento das farmácias e drogarias privadas na rede conveniada do Farmácia
Popular é autorizado mediante o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme estabelecido
na PCR-5/2017: Requerimento e Termo de Adesão (RTA), Licença Sanitária Estadual ou Muni-
cipal, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), registro na Junta Comercial, au-
torização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
situação de regularidade com a Previdência Social, presença de farmacêutico responsável com
Certificado de Regularidade Técnica (CRT) emitido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF).
A farmácia deve dispor de equipamentos eletrônicos, como scanners e fotocopiadoras, para o
processamento das operações do programa e arquivamento dos documentos requeridos para a
comercialização e liberação dos medicamentos, bem como promover a adequação e treinamento
dos funcionários para atuar no mesmo (art. 10, Subseção I, cap. II). Os estabelecimentos con-
veniados também autorizam automaticamente o Ministério da Saúde a acessar as informações
de movimentações fiscais e tributárias junto à Receita Federal do Brasil para fins de apuração e
auditoria (inciso 4, art. 10). Após cadastrada, a renovação do credenciamento é anual (BRASIL,
2017).

Para a retirada do medicamento, o paciente deve apresentar documento oficial com foto,
número do CPF e prescrição médica. Esta tem validade de 180 dias, contudo, a liberação obe-
dece à regras de periodicidade e o quantitativo dispensando corresponde à posologia mensal do
tratamento. A cada operação, são emitidos duas vias do documento fiscal e cupom vinculado
que registra os dados do paciente, do médico, do estabelecimento e da venda, como valor, poso-
logia do tratamento e data da operação. O cupom vinculado deve ser assinado pelo beneficiário
ou em caso de analfabetismo comprovado, será aceita a digital, devendo ser mantido pelo esta-

4Disponível em: <http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular/legislacao>. Acesso em: 16
ago. 2020.

http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular/legislacao
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belecimento por cinco anos (art. 18 e 19, Subseção II, Cap. II). As unidades credenciadas ao
ATFP são averiguados mensalmente ou quando houver necessidade, e o descumprimento das
regras estabelecidas pela PRC-5/2017, torna-as sujeitas as penalidades previstas na Subseção V,
Cap. II que trata das normas de controle, monitoramento, além das penalidades. Em caso de
transgressão das regras de operacionalização e dispensação do PFPB, pode ocorrer a suspensão
do acesso ao sistema de vendas e/ou do pagamento, aplicação de multa, instauração de auditoria
e descredenciamento (BRASIL, 2017).

Dada a complexidade operacional do programa, é razoável supor que os procedimen-
tos necessários de comercialização e liberação dos produtos sejam uma possível fonte de risco
moral. A imposição pelo governo de procedimentos de venda distintos dos habituais realizados
nos estabelecimentos privados pode resultar em erro de conduta dos atendentes, prolongando o
tempo de venda e causando transtornos ao pacientes. Batista (2015) observa que o tempo de
atendimento do programa é cerca de três vezes superior ao tempo habitual, dado que 46,9% do
valor pago do programa é distribuído para a população entre 60 e 80 anos5, ganhos de agilidade
na venda proporcionariam benefícios aos pacientes. Nesse caso, deve-se considerar que mesmo
que as farmácias estejam bem alinhadas aos objetivos do programa, devido aos numerosos proce-
dimentos requeridos, esta pode não conseguir cumprir todas as etapas, e optar pela não liberação
dos produtos para evitar possíveis penalizações. As barreiras a dispensação dos medicamentos
podem estar relacionadas a algum grau de desinformação quanto a execução dos procedimentos
requeridos ou devido ao preenchimento incorreto ou incompleto das prescrições. Como resul-
tado, há restrição do acesso ao medicamento, comprometendo a efetividade do tratamento. Dessa
forma, salienta-se a relevância da presente proposta de estudo, tendo como unidade de análise o
contrato do programa, visando contribuir para o desenho dos procedimentos de controle e moni-
toramento, sendo necessários tanto para para evitar possíveis fraudes e desperdício de recursos,
quanto para acompanhamento de acesso e das condições de saúde da população.

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA6) aponta
como principal problema o excesso de burocracia do ATFP. O processo de liberação e comerciali-
zação geram obstáculos ao acesso aos medicamentos, prejudicando a imagem do programa junto
aos pacientes. Segundo a associação, os principais gargalos à dispensação dos medicamentos
são receitas com prazos excessivamente curtos e prescrições preenchidas de forma incompleta.

Com relação ao primeiro ponto, as regras de periodicidade definidas pelas normas de dis-
pensação, permitem a comercialização da posologia mensal do tratamento, requerendo retornos
à farmácia a cada 30 dias, que representa certo garu de desgaste ao paciente. A aquisição de
uma prescrição superior a quantidade mensal, requer a solicitação via processo – sendo necessá-
rio o envio de dados pessoais do beneficiário e justificativa médica para a prescrição – junto ao
Ministério da Saúde. Os trâmites solicitados podem desestimular a adesão ao tratamento, com-
prometendo sua efetividade, sendo especialmente preocupante entre os beneficiários que residem
em áreas periféricas urbanas e cujo transporte público pode ter problemas de oferta. A preocupa-
ção mostra-se relevante ao considerar o padrão de expansão geográfica do programa. A adesão
ao RC ocorreu por autosselação dos estabelecimentos privados, sendo guiados por critérios mer-
cadológicos (EMMERICK et al., 2015), ficando concentrados em regiões mais centrais, gerando
potenciais barreiras de acesso aos moradores de regiões afastadas, especialmente, idosos.

Assim, o número de atendimentos do programa pode estar além da decisão das farmá-
cias acerca do nível de esforço, sendo dado pelo grau de disponibilidade e comprometimento dos
beneficiários com o tratamento. Com relação ao segundo ponto, observa-se certo grau de desin-
formação de empresários e administradores quanto ao programa, uma vez que o inciso primeiro
do art. 21, capítulo II prevê que o farmacêutico, com a ciência do paciente, pode preencher os

5Disponível em: <https://www.slideshare.net/CONASS/programa-farmcia-popular-do-brasil>. Acesso em:
14 ago. 2020.

6Disponível em: <https://www.abrafarma.com.br/nota01>. Acesso em: 20 fev. 2019.

https://www.slideshare.net/CONASS/programa-farmcia-popular-do-brasil
https://www.abrafarma.com.br/nota01
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dados faltantes referentes a endereço, não disponibilizados pelo profissional de saúde. Apesar
de limitada, os termos contratuais fornecem certa autonomia as unidades privadas nos procedi-
mentos de liberação dos produtos, evitando, assim, que o paciente não acesse o tratamento. Este
cenário, sinaliza que as falhas observadas no programa podem estar mais associadas a complexi-
dade contratual do que a possibilidade de comportamento indesejado do agente, visto a falta de
conhecimento de termos do contrato.

Visando a redução do problema de risco moral decorrentes do sistema operacional do
programa, o governo federal poderia optar pela simplificação dos procedimentos de comercia-
lização dos medicamentos. A exemplo, observa-se o caso do artigo 22, Subseção II da PRC-
5/2017. Esta estabelece que as farmácias devem manter por cinco anos duas vias do cupom
vinculado, prescrição médica, documento fiscal e de identificação em meio físico e digital. Con-
siderando os benefícios dos processo de informatização, o governo federal poderia reestruturar
o contrato de forma a requerer apenas o arquivo dos registros referentes à venda em meio ele-
trônico, otimizando o processo de guarda de documentos pela redução do espaço físico ocupado
pelos arquivos, reduzindo os custos associados a operacionalização do programa.

Outra possível fonte de risco moral pode surgir em virtude da divergência da conduta de
diferentes modelos de negócios credenciados a RC do programa. O setor varejista farmacêutico
é composto por lojas pertencentes a grandes distribuidoras e redes de farmácias, e estabeleci-
mentos de pequeno e médio porte, denominadas no mercado por independentes. Os modelos
se diferenciam em termos de porte e estrutura das lojas e disponibilidade financeira, possuindo
mais recursos para investir em organização, variedade de produtos e serviços, estratégias de mar-
keting, alcance e conhecimento de mercado e poder de barganha com fornecedores, refletidos
em seu poder de atração e retenção de clientes.

Nesse ponto, a adesão ao programa pode ser uma vantagem competitiva superior para as
lojas independentes, que encaram maior restrição em suas possibilidades para capitalizar con-
sumidores. Tendo maior possibilidade de ganho com o programa, os pontos de venda desse
modelo podem estar mais empenhadas em aderir ao programa e despender esforço no atendi-
mento, posto os beneficiários podem aproveitar a oportunidade para demandar outros produtos,
gerando receita adicional à farmácia. A Subseção IV, capítulo II que trata da identidade visual e
publicidade do PFPB, define que as farmácias devem exibir adesivos e banners que identifiquem
o credenciamento ao programa, sendo um instrumento chamativo de diferenciação e destaque da
loja. Ademais, o vínculo do estabelecimento com o governo pode conferir maior confiança ao
cliente, sendo uma estratégias de fidelização dos cliente à farmácia.

Já as lojas de rede, apresentam performance comercial superior as farmácias indepen-
dentes, estando mais preparadas para atender as exigências do mercado. Devido a ampla gama
de produtos e facilidades oferecidas aos clientes, as vendas do programa representavam apenas
1,81% do faturamento das farmácias associadas à ABRAFARMA7, no ano de 2015. A baixa
representativa das transferências federais dentro do faturamento das drogarias de rede pode pre-
judicar o nível de comprometimento desse modelo de estabelecimento com o programa e que
apontam os procedimentos burocráticos para retirada dos medicamentos como excessivos e uma
potencial fonte de restrição de acesso aos fármacos, gerando insatisfação ao cliente. A diferença
na perspectiva de ganho com o programa, devido as características próprias dos agentes, pode
ser determinante na decisão quanto ao nível de esforço escolhido.

Observadas as especificidades mercadológicas do setor varejista farmacêutico, oligopo-
lizado, concorrido e complexo (CUNHA, 2012; BATISTA, 2015), a adesão ao Farmácia Popular
pode afetar direta e positivamente o desempenho dos estabelecimentos privados, pelo aumento
da rentabilidade associado a ampliação da demanda, reduzindo o risco de morte das lojas creden-
ciadas. Este ponto pode ser especialmente favorável para os pontos de venda de pequeno e médio

7Disponível em: <https://www.abrafarma.com.br/numeros>. Acesso em: 14 ago. 2020.
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porte que enfrentam maior restrição de mercado, podendo ser mais facilmente subjugadas pela
concorrência. Tais considerações estão centradas em evidências empíricas disponíveis em estu-
dos que buscam identificar os efeitos resultantes de subsídios federais oferecidos sobre produtos
farmacêuticos sobre o setor empresarial. Cunha (2012) e Batista (2015) observam que parceria
público-privada confere vantagens competitivas aos estabelecimentos inscritos e fornece maior
valor aos consumidores. Por sua vez, Silva (2018) encontra uma associação positiva entre o
acréscimo de sobrevida dos estabelecimentos farmacêuticos e a participação no programa, sendo
os aqueles de pequeno porte, os mais beneficiados. A percepção das drogarias de possíveis bene-
fícios auferidos com o programa, contribui para uma gestão mais efetiva dos serviços de atenção
à saúde (PANIZ et al., 2008).

O Ministério da Saúde efetua o pagamento no mês subsequente a realização das vendas
pelas farmácias conveniadas (art. 26, Subseção III, cap. II) (BRASIL, 2017). A ocorrências de
possíveis atrasos do pagamento, pode prejudicar a performance financeira dos estabelecimentos,
consistindo em um fator de restrição ao programa, especialmente para os estabelecimentos de
pequeno porte. Posto que os fornecedores não praticam prazo estendido para conciliar as trans-
ferências federais e o pagamento de boletos, a empresa estará comprometida com o pagamento
do passivo de seus fornecedores, sem que ocorra a entrada de ativos advindos da receita do ATFP
(BATISTA, 2015). Diante de potenciais atrasos nos repasses federais, as empresas podem optar
por um menor esforço para evitar o comprometimento de fluxo de caixa e riscos financeiros, uma
vez que o agente é avesso ao risco. O caso mostra-se especialmente relevante no caso das farmá-
cias independentes, que podem enfrentar maiores restrições orçamentárias e menor lucratividade.
Logo, o nível de esforço das farmácias privadas pode ser superior, implicando em aumento da
efetividade da estratégia de assistência farmacêutica, havendo maior alinhamento dos repasses
federais ou sendo propostas compensações alternativas, como deduções fiscais e tributárias.

Outra fator que pode contribuir para o menor engajamento dos agentes, resulta da dis-
torção do valor de referência dos medicamentos disponibilizados pelo programa. Segundo o
Ministério da Saúde (2019), os valores pagos de 20 medicamentos estavam defasados ou acima
do praticado pelo mercado8. Assim, o desalinhamento de preços, pode estimular as farmácias a
escolher um baixo nível de esforço na relação estabelecida com o governo, visto que a receita dos
atendimentos gerados pelo ATFP poder implicar em perdas de rentabilidade para as farmácias
em relação a comercialização de bens similares. Os preços defasados praticados pelo governo
implica em pequenas margens de ganhos e o valor do reembolso recebido, pode ser inferior aos
custos de comercialização do produto (GUIA DA FARMÁCIA, 2018a).

A redução dos incentivos monetários, compromete o nível de esforço realizado pelo
agente, podendo optar pela não aquisição dos medicamentos disponibilizados ou, até mesmo,
pelo descredenciamento visando assegurar a sustentabilidade de suas contas (GUIA DA FAR-
MÁCIA, 2018a). Embora esse problema tenha sido identificado pelo Sistema de Acompanha-
mento de Mercado de Medicamentos (Sammed) e corrigido a partir do reajuste dos preços reali-
zado conforme Portaria no 739 de 27 de março de 2018, a questão persiste, uma vez que a PCR-
5/2017 não estabelece diretrizes sobre reajustes de preços, utilizando como referência valores
determinados pela PRT MS/GM 184/2011 (BRASIL, 2011). A não especificidade do sistema
de fixação de preços, sendo este um ponto central de sustentabilidade dos estabelecimentos e da
estratégia de assistência farmacêutica, pode causar prejuízos financeiros as farmácias e perdas
sociais.

Da perspectiva da rentabilidade, as farmácias podem considerar que o desalinhamento
de preços presente no programa as deixa descobertas. Uma vez que o mercado prevê ajustes
anuais nos valores dos medicamentos, a comparação entre os preços gerais de mercado e o valor
de referência praticado pelo programa, implica em aumento do custo de oportunidade quanto a

8Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/>. Acesso em: 21 fev. 2019.
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participação dos estabelecimentos privados no programa, e a proposta de parceria do governo
pode ser menos atrativa, dada a possibilidade de futuras perdas. Este cenário gera potenciais
incentivos para desvios de comportamento do agente, contrários aos interesses do principal. A
definição de normas claras e específicas quanto aos mecanismos de precificação dos produtos,
minimizam possíveis comportamentos aberrantes das farmácias, além de contribuir como medida
de contenção de possíveis fraudes na execução do programa.

5 Conclusão
Analisou-se a estrutura de contrato que regula a relação convenial entre o governo fede-

ral, através do Ministério da Saúde, e as farmácias e drogarias privadas credenciadas ao programa
Aqui Têm Farmácia Popular, instituído em 2006. A parceria público-privada foi estabelecida
visando superar as lacunas na distribuição de medicamentos realizada pelo SUS, através da utili-
zação da cadeia produtiva e de distribuição da rede varejista farmacêutica. Evidências empíricas
indicam que os resultados do programa são conduzidos pela rede conveniada, resultante da maior
capilaridade e disponibilidade de medicamentos das farmácias privadas. Dada a abrangência do
programa, em número de pacientes atendidos e transferências, o PFPB se tornou a principal es-
tratégia de assistência farmacêutica do governo federal. Nesse ponto, destaca-se a necessidade de
estudos de avaliação e monitoramento do programa para assegurar a sustentabilidade e o acesso
ao tratamento à população. Especialmente, diante do aumento do impacto de doenças crônicas
com o envelhecimento populacional e dos desafios do sistema púbico de saúde, sendo necessário
priorizar políticas de caráter preventivo.

O trabalho propôs uma abordagem inédita de análise do programa, ao estudar sua es-
trutura de contrato, utilizando o referência teórico de principal-agente. O modelo de agência,
mostra-se uma estratégia adequada para melhor compreender a relação existente entre o Minis-
tério da Saúde e as farmácias e drogarias privadas, proporcionando melhor entendimento quanto
ao comportamento das partes, fornecendo uma base teórica para a estruturação de contratos entre
órgãos públicos e empresas privadas. Um contrato melhor elaborado deve reduzir o número de
fatores aleatórios (fora do controle do agente) e comportamentos aberrantes dos estabelecimen-
tos, de forma a alcançar os objetivos propostos pelo gestor de saúde.

A partir da análise do contrato, pode-se identificar quatro possíveis fontes do problema
de risco moral, segue: 1) complexidade operacional do programa; 2) divergência da conduta das
farmácias; 3) atrasos nos repasses federais, e; 4) desalinhamento de preços. Propõe-se como
solução aos problemas apontados, a simplificação dos procedimentos de comercialização e li-
beração dos medicamentos, maior especificidade acerca da determinação dos preços praticados,
alternativas aos incentivos à participação, como deduções fiscais e tributárias e ações do governo
que apresentem a adesão ao programa como uma oportunidade de negócio, reduzindo risco de
morte das empresas, devendo ser focalizadas nos modelos de negócios independentes. Ape-
sar das potenciais fontes de risco moral encontradas, os benefícios do programa vão para além
dos resultados sobre indicadores de saúde da população, redução dos índices de internação e
mortalidade por DNCT (FERREIRA, 2015; ALMEIDA et al., 2019), relativos a ampliação da
cobertura da política de medicamentos. Os ganhos se estendem ao setor privado, pela ampliação
da demanda, consolidação do setor, geração de emprego e renda.

O atual contexto econômico e social nacional, marcado pela recessão econômica e res-
trição fiscal, ao passo que a escalada do desemprego e o processo de mudança demográfica,
elevou a demanda por redes de proteção social e saúde, reforça a necessidade de aplicação de
mecanismos de controle e monitoramento de políticas e programas nacionais, visando assegurar
a sustentabilidade da estratégia de assistência farmacêutica adotada.
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