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A Biomedical é uma distribuidora de 
produtos médicos hospitalares que 
representa Multinacionais no Brasil 
com atuação direta na 
comercialização.

A empresa é pioneira em trazer 
tecnologias ao Brasil, e temos como 
foco, trazer o que há de mais atual no 
mercado da Saúde, oferecendo aos 
médicos a melhor qualidade no 
tratamento de doenças dos 
segmentos: Cardiovascular e 
Vascular, Torácico, Cirurgia Geral.

Nossa missão: Disseminar  modernas 
tecnologias com suporte eficiente 
para os procedimentos médicos 
especiais.



Localização:

Belo Horizonte – Matriz 

+ Centro de Distribuição

• São Paulo

• Rio de Janeiro

• Curitiba

• Porto Alegre

• Recife

Biomedical: 35 anos de História!







Open Innovation é um 
conceito surgido na 
Universidade de Berkeley. O 
seu criador foi Henry 
Chesbrough, professor que 
atuou como executivo no Vale 
do Silício. O intuito dessa nova 
abordagem é diminuir a 
distância entre os 
ensinamentos acadêmicos e a 
aplicação prática deles.





• Queda de Faturamento

• Aumento nos Custos (inflação; variação cambial)

• Aumento do Endividamento & Aumento do Custo da Dívida

• Estrutura Organizacional criada para sustentar um crescimento que não veio



CASE A – EMPRESA NO NORTE DA ÁFRICA

Setor: SIDERURGIA

Negócio: Siderurgia, Mineração & Tubos

Faturamento: USD 948MM em 2008

Período: 2008 a 2010

• Problema: crise de 2008 gerou queda nos preços e no volume de vendas, causando 

problemas de liquidez (crise de caixa).

• Desafio adicional: Gerenciar uma equipe multidisciplinar de 199 colaboradores, formada por 

Indianos e Argelinos, em 3 Línguas: Árabe, Francês e Inglês.

• Achievements: redução de 10% no número de funcionários e de 50% no número de expatriados 

das áreas de responsabilidade do CFO; aumento do compliance com IFRS de 50% para 100%; 

redução de USD 50MM em custos fixos e USD 100MM em estoques (impacto direto na 

redução na necessidade de capital de giro).



CASE B – EMPRESA NO BRASIL

Setor: ÓLEO & GÁS

Negócio: Serviços de Geosísmica e Análise Ambiental

Faturamento: R$600MM em 2012

Período: 2011 a 2015

• Problema: crise no setor de O&G de 2013-2015 gerou queda de 90% no faturamento em 3 

anos, causando problemas de liquidez (crise de caixa).

• Desafio adicional: Se relacionar com um Board (Conselho de Administração) composto pelo 

sócio fundador, por um banco de investimentos e por 2 FIPs, além de conselheiros 

independentes.

• Achievements: redução de 70% no número de funcionários em áreas administrativas; redução 

de 60% nos gastos com DGA (Despesas Gerais Administrativas), gerando economias de 

R$2MM/mês (2014 x 2011); sucesso em processo de due diligence que propiciou aporte de 

R$100MM de novo investidor (FIP); renegociação de dívidas, alongando R$140MM de curto 

para longo prazo.



CASE C – EMPRESA NO BRASIL

Setor: QUÍMICO / BIOTECNOLOGIA

Negócio: Indústria de reagentes e equipamentos para análise in-vitro

Faturamento: R$83MM em 2014

Período: 2016 a 2018

• Problema: crise político/econômica brasileira, atrelado à desvalorização do Real em 2014, 

gerou queda de  faturamento em 2015, causando problemas de liquidez (crise de caixa).

• Desafio adicional: Se relacionar com um Board (Conselho de Administração) composto por 

membros das 2 famílias fundadoras e de uma 3ª família que entrou na sociedade nos anos 80.

• Achievements: redução de 25% nos gastos com DGA (Despesas Gerais Administrativas), 

gerando economias de R$8MM/ano (2016 e 2017 x 2015); otimização da estrutura de capital, 

alongando dívidas; redução de 68% no endividamento líquido da empresa (2017 x 2015); 

obtenção de ganhos tributários de R$4,4MM em 2016 e 2017. Em 2017, mesmo sendo o 3º ano 

consecutivo de queda de faturamento da empresa (–20%), conseguimos atingir o maior 

EBITDA (crescimento de 265% em relação a 2015) e o maior Lucro Líquido da história da 

empresa, que foi fundada em 1971.





Não adianta saber onde se quer chegar, 
temos que escolher o caminho a seguir!



FASE DE PLANEJAMENTO:

Análise Documental: Demonstrações Financeiras, Orçamento, Relatórios Gerenciais, 
Análise dos principais KPI’s. Uso intensivo de ferramentas de BI (ex.: Sales Force, 
QlikView, Power BI).

Entrevistas: Gestores dos principais processos (Produção, Compras, Logística, 
Comercial/Vendas, Negócios Internacionais, Marketing, P&D, etc.)

Não temos mais tempo de ficar no “tentativa e erro”



Racional para priorização de oportunidades de negócio
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A São as oportunidades de negócios que devem ser 

buscadas, porém tendem a ser escassas dadas as 

condições atuais do mercado e a baixa 

capacidade de investimento da empresa. Mesmo 

na crise atual, deve-se buscar esses white

spaces

B As vendas atuais estão nesse quadrante? A 

empresa deve perseguir fortemente 

oportunidades de otimização de custos nesses 

negócios

C Essas oportunidades devem ser perseguidas 

principalmente se houver possíveis ganhos de 

escala que façam com que seu perfil de 

atratividade migre para o quadrante “A” com o 

amadurecimento do negócio

D Oportunidades que não atendam aos requisitos 

mínimos de atratividade econômica somente

podem ser justificadas como iniciativas 

estratégicas

Condições de contorno

• A liquidez da empresa 

encontra-se fragilizada 

por conta do prejuízo do 

ano anterior, decorrente 

principalmente da queda 

de atividade no ano e 

das elevadas despesas 

financeiras

• A reversão dessa 

situação somente será 

possível através da 

busca por um portfólio 

de negócios com 

margem operacional 

compatível com o custo 

de capital da empresa

Otimização de custos

Ganhos de escala

Estratégia de Gestão de Portfólio













“Inovação é a 

Habilidade de ver 

a mudança como 

uma 

oportunidade –

e não como uma 

ameaça.”















Velha Economia Nova Economia
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Disclaimer: a maior do material utilizado nesta apresentação está sujeita a 

leis de copyright ©, e deve ser utilizada única e exclusivamente para fins 

acadêmicos. Este material não deve ser copiado, reproduzido (seja no todo 

ou em parte), sem as devidas autorizações formais do(s) respectivo(s) 

autor(es).
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Faça parte deste time! 

associados@anefac.org.br

(11) 2808-3299


