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RESUMO
O tema marketing de relacionamento no contexto da indústria farmacêutica vem
sendo muito estudado ultimamente, uma vez que a forma de se estabelecer esse
relacionamento tem sido questionada, tanto pelos grupos envolvidos diretamente – médicos
e laboratórios – quanto por órgãos reguladores dessa relação. Estes últimos estabeleceram
limitações no desenvolvimento dessas ações, visando evitar que patrocínios sejam
concedidos pelos laboratórios em troca de receituário médico. Dentro desse contexto, este
estudo buscou levantar quais fatores levam a alta administração da indústria farmacêutica a
investir em ações de relacionamento junto à classe médica, tendo sido possível verificar
que, realmente, existem outras metas intermediárias a serem atingidas, que não visam o
aumento da prescrição no curto prazo. Por meio de estudo em bibliografia e pesquisa de
campo junto à indústria farmacêutica e à classe médica, com entrevistas em profundidade,
foi possível entender que os laboratórios também levam em conta fatores como a imagem
da empresa no mercado, a manutenção de relações com médicos que ainda não
prescrevem os produtos, a satisfação do médico com o laboratório como um todo como
sendo importantes para que eles promovam tais ações. Foi possível observar que, tanto os
laboratórios quanto os médicos, entendem que as ações de relacionamento englobam todas
as ferramentas que o laboratório utiliza em seu marketing, no dia-a-dia, como a distribuição
de literaturas e livros, amostra grátis, patrocínios de viagens e outros, e os médicos
deixaram claro que, embora essas ações não se configurem no motivo principal das suas
prescrições, elas são muito bem-vindas e ajudam na lembrança do produto no ato da
prescrição.
Entretanto, a prescrição gera a demanda, mas não garante a compra do produto.
Atualmente, a maior preocupação para se medir o retorno do investimento no
relacionamento com o médico é a dinâmica de mercado, quase autônoma, na qual os
pacientes, ao chegarem à farmácia, trocam os medicamentos prescritos por similares e
genéricos. Essa é uma prática que acaba por exigir um esforço ainda maior de ambos os
grupos em assegurar que todo o processo, que visa, na ponta da linha, a cura do paciente,
seja completado. Desse modo essa pesquisa contribui no sentido de demonstrar se essas
estratégias estão sendo bem percebidas pela classe médica, bem como apresentar suas
sugestões para melhorar ainda mais esse relacionamento com os laboratórios.
Palavras-chave:
Marketing de Relacionamento. Indústria Farmacêutica. Retorno do Investimento com ações
de marketing de relacionamento.

ABSTRACT
The subject of relationship marketing, in the context of the pharmaceutical industry,
has been the object of much study, in recent years, since the way of establishing this
relationship has been questioned by both of the groups directly involved – doctors and
laboratories – and the regulatory agencies of this relationship. The latter have established
limits for carrying out this type of action, in order to avoid granting sponsorships by
laboratories, in return for medical prescriptions. Within this context, the study seeks to
pinpoint which factors lead the top management of the pharmaceutical industry to invest in
relationship actions with doctors, and it was possible to realize that, indeed, there are other
intermediary goals to be achieved, that do not involve increasing the number of prescriptions,
in the short run. By bibliographic research and field studies with the pharmaceutical industry
and doctors, through in-depth interviews, it was found that laboratories also consider that
such factors as the company’s image in the market, the need to maintain relationships with
doctors who have not yet prescribed the products, and the doctor’s level of satisfaction, in
general, are important enough to cause them to carry out these actions. It was confirmed that
both laboratories and doctors understand that relationship actions entail all of the tools that
the laboratories use in their marketing, on a daily basis, such as the distribution of literature
and books, free samples, sponsorship of trips, and others, and the doctors made it very clear
that, although those actions are not the principal reason for their prescriptions, they are very
welcome and they help them to remember the product when writing prescriptions.
Therefore, prescriptions generate demand, but do not ensure the purchase of the
product. At the present time, the biggest concern, in terms of measuring return on the
investment in the relationship with the doctor, is an almost autonomous market dynamics, in
which patients, when they arrive at the pharmacy, exchange the prescribed medications for
similar brands or generic products. This practice requires an even greater effort on the part of
both groups, in order to ensure that the entire process that, above all, seeks the patient’s
healing is carried to completion. In this way, the study demonstrates whether these strategies
are well perceived by doctors, and presents their suggestions for further improving the
relationship with the laboratories.
Key words:
Relationship Marketing. Pharmaceutical Industry. Return on Investment from relationship
marketing.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
1.1 Introdução
A indústria farmacêutica é um segmento muito peculiar, com particularidades
que só se encontra nesse setor. Seus esforços promocionais devem ser
direcionados a dois públicos diferentes. Àquele que consome medicamentos que
podem ser comprados sem prescrição médica e, nesse caso, a comunicação é feita
diretamente com o público em geral, e outra, dirigida ao médico, que precisa
prescrever os medicamentos que só podem ser vendidos com a apresentação de
uma receita. Nesse último caso, a demanda não é gerada pelo consumidor final
efetivamente, mas pelo intermediário médico. Porém, a compra efetiva, não é certa.
Outra particularidade é que esse segmento está em freqüente movimento e
os gestores precisam estar atentos a qualquer mudança no ambiente, de forma a
poder acompanhá-las estrategicamente. Conforme explica Italiani (2006), aquele
médico que tinha uma vida tranqüila, utilizando somente o seu consultório e que
muitas vezes ia à casa das pessoas em uma emergência, atualmente é uma
raridade. Por outro lado, dado o desenvolvimento da internet, os pacientes estão
cada vez mais bem informados, e são capazes de discutir razoavelmente quadros
clínicos e soluções terapêuticas. A dinâmica é tão constante que essa indústria
precisa se preocupar tanto com o perfil do médico com muitos anos de experiência e
que tem sua tradição de receituário, quanto com o perfil dos “jovens de profissão”
que, no Brasil atingem 63,8% dos profissionais (menos de 45 anos de idade),
visando atender de forma diferenciada e customizada as necessidade desses dois
tipos de público-alvo. Os médicos com mais de 60 anos somam apenas 8,6% dos
profissionais, no Brasil (FINEP, 2004).
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Economicamente este setor também se destaca. O faturamento mundial, em
2001, atingiu mais de US$ 364 bilhões e, no Brasil, foi de US$ 5,6 bilhões (FINEP,
2004). Pode-se dizer que esse número reflete o trabalho do corpo-a-corpo feito com
os médicos, já que o segmento ético é o de maior vendagem. Esses produtos são
classificados quanto ao seu tipo, como medicamentos de referência ou marca,
medicamentos similares e medicamentos genéricos. Em termos de comercialização,
os medicamentos podem ser classificados como “éticos” que precisam de prescrição
médica para ser comprados, e os “de venda livre”, ou OTC (over the counter), que
podem ser comprados sem prescrição. Os produtos éticos, que precisam de
prescrição, sejam eles de referência, similar ou genérico, são os considerados para
o estudo em questão. O processo de difusão desses produtos baseia-se
essencialmente na interação entre médico e os instrumentos de informação e
persuasão dos laboratórios (FINEP, 2004)
Os pilares principais de relacionamento com o médico permanece sendo os
de cunho educacional e científico, por isso, os propagandistas se esforçam em ter
um tempo um pouco maior com o médico, visando identificar onde pode ajudar ao
médico, no pouco tempo que ele tem para se atualizar sobre os assuntos de sua
área. A melhor maneira, então, é fazer do médico um parceiro, e mostrar a ele a
intenção do laboratório em apoiá-lo na conquista de novos pacientes para seus
consultórios, objetivando, no final da linha, a geração de receituário, mas sem que
haja uma troca obrigatória de favores nesse relacionamento. É comum que cada
país tenha suas particularidades legais, mas, de forma geral, os códigos do Setor,
em qualquer país tratam de aspectos éticos da promoção, como, por exemplo, a
exigência de que cada citação no material promocional tenha uma referência
científica que respalde a veracidade dos dados transmitidos, assim como a
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obrigatoriedade de mencionar os efeitos negativos do produto (NASCIMENTO,
2008).
No Brasil a legislação responsável pelo Setor, a ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), busca coibir qualquer ação que vise o lado comercial, em
prejuízo ao tratamento correto do paciente. E essa legislação é tão polêmica que no
mesmo dia em que sua atualização passou a vigorar, 16 de junho de 2009, nesse
mesmo dia recebeu pedido de revisão da Advocacia Geral da União (AGU). A falta
de ética de alguns médicos e de alguns laboratórios acaba por levar a necessidade
de ações mais restritivas por parte do órgão legislador da matéria, assim como,
levanta vertentes de profissionais com diferentes formas de pensar.
É possível perceber que uns consideram que proibir que se ofereçam brindes,
assim como jantares e convites de viagens, é muito importante, enquanto que outros
já entendem que não há problema nenhum em oferecer jantar, desde que não traga
embutida nenhuma relação de troca.
E esse relacionamento é tão importante que Italiani (2006) chega a declarar
“no mercado farmacêutico em particular, o relacionamento é o divisor de águas entre
o sucesso e o fracasso na venda de um produto”.
O autor conceitua marketing de relacionamento como uma filosofia de
administração empresarial baseada na aceitação da orientação para o cliente e para
o lucro por parte de toda a empresa e no reconhecimento de que se deve buscar
novas formas de comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e
duradouro com os clientes, prospects, fornecedores e todos os intermediários, como
forma de obter vantagem competitiva sustentável. É importante estabelecer
estratégias de relacionamento para que o laboratório consiga uma venda de longo
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prazo, além de fixar a imagem institucional e do produto no mercado, incluindo
médicos, pacientes e a população em geral.
O resultado do relacionamento com o médico é concretizado por meio da
prescrição médica. Muitos médicos já declararam abertamente que lembram do
produto também pela empatia dos propagandistas (ITALIANI, 2006). O momento da
prescrição é o fato gerador da demanda, mas isso não confirma a compra do
produto. A alta administração dos laboratórios sabe que a única forma de aumentar
suas vendas é conquistar a lealdade do médico e, por isso, faz o oposto da maioria
dos segmentos de mercado, e investe, cada vez mais, nessas ações de
relacionamento. Kotler e Simon (2004) corroboram o pensamento desses gestores
ao afirmarem que “o gerenciamento do relacionamento com os médicos deverá ser a
principal vantagem competitiva para as empresas farmacêuticas”.
Poderia ser um contra-senso se essas empresas não pudessem utilizar as
informações advindas desse relacionamento, quando o médico conversa com o
propagandista do laboratório, para, por exemplo, melhorar o sabor de um xarope, ou
diminuir o tamanho de um comprimido. O médico o faz visando oferecer o melhor a
seu paciente, enquanto o laboratório o faz pelo desenvolvimento do Setor. O Código
de Conduta da Federação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas já mostra como
deve ser essa relação, em seu Parágrafo 6 que diz, “Oferecer incentivos de qualquer
natureza para que os profissionais prescrevam ou vendam medicamentos, é
proibido”. Porém, oferecer incentivos visando tornar o relacionamento com seu
cliente, o mais duradouro possível, não pode ser considerado um erro
(FEBRAFARMA, 2009).
Assim, o objeto desta pesquisa é mostrar quais fatores levam a alta
administração da indústria farmacêutica a investir em ações de marketing de
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relacionamento junto à classe médica, sob a perspectiva dos decisores e dos
médicos.
Por meio de estudo em bibliografia sobre marketing de relacionamento e
pesquisa de campo junto à indústria farmacêutica, buscou-se, então, mostrar que as
ações de relacionamento permanecem sendo uma forte ferramenta diferencial das
empresas, aumentando o nível de vendas, principalmente no caso dessa indústria.
1.2 Questão-Problema
Que fatores que levam a alta administração da indústria farmacêutica a
investir em ações de marketing de relacionamento junto à classe médica, sob
a perspectiva dos decisores e dos médicos?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Principal
Investigar os fatores que levam a alta administração da indústria farmacêutica
localizada no município do Rio de Janeiro (RJ) a investir em ações de marketing de
relacionamento junto à classe médica, sob a perspectiva dos decisores e dos
médicos.
1.3.2 Objetivos Secundários
•

Verificar o quê a indústria farmacêutica entende por ações de marketing de
relacionamento e como as realiza junto à classe médica;

•

Identificar como as indústrias farmacêuticas avaliam o resultado de suas
ações de relacionamento junto à classe médica;

•

Conhecer de que forma a alta administração da indústria farmacêutica
atribui às ações de relacionamento desenvolvidas por elas ao aumento de
prescrição;
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•

Identificar se a classe médica valoriza as ações de relacionamento
realizadas pelas indústrias farmacêuticas.

1.4 Suposições
Conforme explica Vergara (2009), hipóteses ou suposições são a antecipação
da resposta do problema e devem ser formuladas sob a forma de afirmação. Esta
investigação buscará confirmar ou refutar as seguintes suposições:
•

Os laboratórios farmacêuticos investem em ações de marketing de
relacionamento junto à classe médica, objetivando o aumento de
prescrições;

•

Os laboratórios farmacêuticos mensuram, de alguma forma, o retorno do
investimento com ações de marketing de relacionamento;

•

Os laboratórios farmacêuticos podem não medir o custo da perda de um
médico ou o valor vitalício dos atuais;

•

Para o médico, o fator principal de prescrição é a eficácia do medicamento
e, não, a ação de relacionamento oferecida pelo laboratório farmacêutico;

•

Os médicos recebem de bom grado as ações de relacionamento que os
laboratórios farmacêuticos dedicam a ales;

•

Ações de marketing de relacionamento fazem com que os médicos se
lembrem de determinado laboratório farmacêutico na hora de prescrever
um medicamento.

1.5 Delimitação do Estudo
A população estudada foi um conjunto de dois laboratórios farmacêuticos e de
quatro médicos de diferentes especialidades, escolhidos pela pesquisadora, por
julgamento e acessibilidade, dentro de sua rede de relacionamento. Essa pesquisa
buscou obter as informações a partir da alta administração dos laboratórios, como
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CEO, vice-presidente ou diretor, tornando a pesquisa mais interessante e inovadora,
uma vez que já há pesquisas que mostrem

a visão da média gerência dos

laboratórios quanto à realização dessas ações (CESAR, 2005; NASCIMENTO,
2008).
Por envolver os médicos, fica claro que o estudo tratou apenas do segmento
ético, ou seja, aquele que depende de prescrição para compra do medicamento.
Exclui-se desta pesquisa, então, o segmento OTC, ou seja, aquele “de venda livre”.
O campo de observação é o município do Rio de Janeiro/RJ, por ser um local
onde se concentra muitos laboratórios, facilitando o trabalho de coleta de dados, que
foi feita pessoalmente, via entrevista.
Considerando que o fenômeno estudado foram os fatores que levam ao
investimento em ações de marketing de relacionamento, buscou-se estudar as
ações que esses sujeitos desenvolveram ao longo do último ano junto às suas
interfaces conhecidas como “comerciais” (os médicos), e como os médicos
valorizam essas ações. O relacionamento da indústria farmacêutica com o governo,
farmácias, planos de saúde e hospitais, não fazem parte deste estudo.
1.6 Relevância do Estudo
A abordagem feita neste estudo sobre as peculiaridades do mercado
farmacêutico, por si só, já torna o estudo relevante, pois leva ao mercado como um
todo, um conhecimento mais aprofundado sobre a importância e necessidade de se
realizar ações de marketing de relacionamento. Entre essas peculiaridades pode-se
citar a questão da ética - tão polêmica nesse mercado - tanto a ética médica ao
receber certos favorecimentos dos laboratórios farmacêuticos, a partir de suas ações
de relacionamento, assim como a ética do próprio laboratório que, muitas vezes,
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oferece certos benefícios aos médicos, podendo deixar clara a intenção de troca
pela prescrição de seu produto.
Este tema foi discutido neste estudo, mostrando, inclusive, que, embora seja
unânime que não pode haver uma intenção embutida nas ações de relacionamento
dos laboratórios, existem duas vertentes para o tema: uma que aceita
favorecimentos como jantares e patrocínios de estudo clínicos, e outra que entende
que nenhum tipo de benefício deve ser oferecido ao médico.
Outra peculiaridade que precisa ser mencionada é a estratégia de precificação
dessa indústria. O mesmo medicamento indicado para uma doença que atinge
alguém da Classe A, também é indicado para aquele da Classe D, entretanto, a
forma de aquisição desse medicamento é diferente. O preço não influencia a
decisão de compra de remédios nas camadas de renda superior (demanda
inelástica). Nas camadas intermediárias, a elasticidade-preço é considerável e o
consumidor compara preços na hora da compra do medicamento. Em camadas de
renda mais baixas, o consumo é difícil mesmo com preços baixos e, nesses casos,
as políticas de distribuição gratuita pelo Estado são fundamentais. Isso faz com que
os laboratórios tenham preços diferenciados para os consumidores finais e para o
governo. Assim, pode-se perceber que a indústria farmacêutica busca desenvolver
um relacionamento ainda mais diferenciado com seus clientes-médicos que tratam a
Classe A. Também há controvérsia nesse sentido, pois alguns médicos prescrevem
muito certo medicamento em que confiam, mesmo de preço médio, elevando o
volume de vendas desse medicamento, enquanto que outros acabam por pulverizar
suas prescrições em vários produtos com a mesma eficácia, ainda que com preço
elevado, distribuindo o volume de venda de cada um deles.
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E o que torna este estudo realmente de rara relevância é que, embora haja
muitas pesquisas que abordem o marketing de relacionamento na conjuntura do
mercado farmacêutico, não foi encontrada nenhuma desenvolvida com o objetivo de
se conhecer a visão da alta administração sobre essas ações. A maioria das
pesquisas discute o tema no âmbito da visão da gerência média, dos médicos ou
dos propagandistas. Entretanto, o novo está em se conhecer a visão da alta
administração, pois ela não tem contato com a operacionalização dessas ações,
nem mesmo tem a responsabilidade de criá-las, ou controlá-las, mas é ela que
aprova os altos investimentos alocados para essas ações.
Por fim, acredita-se que este estudo também é relevante por permitir uma
contribuição, a partir do exemplo da indústria farmacêutica, para a construção de
práticas efetivas de relacionamento como um diferencial competitivo das empresas.
1.7 Definição de Termos Relevantes
Alta administração:

É o conjunto dos maiores executivos de uma organização, como
CEO, presidentes, vice-presidentes, e, dependendo de algumas
estruturas empresariais, seus diretores.

Bioequivalência:

Termo utilizado para avaliar a equivalência biológica esperada in
vivo de duas preparações diferentes de um medicamento. Se dois
medicamentos são ditos ser bioequivalentes, isso significa que se
espera que eles sejam, para todas as intenções e propostas,
iguais.

CEO:

CEO – Chief Executive Officer / Diretor-Executivo ou Diretor-Geral.
Pessoa com a mais alta autoridade e responsabilidade numa
organização.

Ética médica:

É a disciplina que avalia os méritos, riscos e preocupações sociais
das atividades do campo da medicina, levando em consideração a
moral vigente em determinado tempo e local.
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Ética:

Significa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade, e seu
estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres no
relacionamento indivíduo-sociedade. Diz respeito a uma realidade
humana que é construída histórica e socialmente a partir das
relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde
nascem e vivem.

Éticos:

Nome que se dá aos medicamentos que, por força da lei, precisam
de receita médica para ser comprados. Seu marketing não pode
ser voltado para a população em geral, mas para os médicos.

Genéricos:

Também conhecido no mercado como “de marca concorrente”,
trata-se de medicamento genérico aquele que contém o mesmo
fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é
administrado pela mesma via e com a mesma indicação
terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a
mesma segurança que o medicamento de referência no país,
podendo este ser intercambiável (ANVISA, 2009).

Medicamentos de

São medicamentos inovadores, cuja eficácia, segurança e

Referência:

qualidade foram comprovadas cientificamente, por ocasião do
registro junto ao Ministério da Saúde, através da ANVISA. São os
medicamentos que, geralmente, se encontram há bastante
tempo no mercado e tem uma marca comercial conhecida
(ANVISA, 2009).

OTC:

OTC – Over the counter; em português, “sobre o balcão”. Nome
que se dá aos medicamentos que podem ser vendidos sem receita
médica. Medicamentos de venda livre.

P&D:

Refere-se a atividades de longo prazo e/ou orientadas ao futuro,
relacionadas à ciência ou tecnologia, usando técnicas similares ao
método científico sem que haja resultados pré-determinados mas
com previsões gerais de algum benefício comercial.
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Prescrição:

Também conhecido como receita médica, é a indicação sobre o
medicamento que um paciente deve tomar.

Similares:

São medicamentos que possuem o mesmo fármaco, a mesma
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia
e indicação terapêutica do medicamento de referência (ou marca),
mas não têm sua bioequivalência com o medicamento de
referência comprovada (ANVISA, 2009).

1.8 Enfoques da Pesquisa
Visando facilitar a compreensão global de todo o assunto tratado nesta
dissertação já neste momento, em seguida serão apresentados os temas abordados
em cada capítulo, assim como um quadro teórico que mostra o alicerce da
construção do referencial teórico deste estudo.
O capítulo um introduziu o assunto em si explicando a situação atual do tema
foco desta pesquisa, bem como um panorama geral desse mercado. Também
mostrou os objetivos da pesquisa e enfatizou sua relevância para a comunidade
científica e para o mercado como um todo.
No capítulo dois e três apresenta-se a teoria do estudo, detalhando os temas
marketing de relacionamento e a indústria farmacêutica. São apresentados
conceitos desde o marketing transacional até o marketing um-a-um, com destaque
para o marketing farmacêutico, aqui tratado a partir das formas de relacionamento e
de interação que os laboratórios desenvolvem com os médicos. Especial atenção é
dada ao estudo da mensuração do investimento com marketing de relacionamento,
objetivando mostrar as várias formas que as empresas avaliam o resultado de seus
investimentos.
Já o capítulo quatro mostra todos os critérios metodológicos que foram
utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, incluindo como foi o passo a passo
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da coleta de dados, do trabalho de pesquisa de campo e da abordagem aos
entrevistados. Cada item é conceituado e exemplificado dentro do tema ações de
marketing de relacionamento dos laboratórios farmacêuticos junto aos médicos.
O capítulo cinco descreve como foi feita a análise dos casos pesquisados, e
apresenta as percepções dos executivos e dos médicos sobre os elementos citados
no referencial teórico, a partir de suas mensagens durante as entrevistas.
Por fim, o capítulo seis fecha a pesquisa, respondendo a questão-problema e
mostra se os objetivos propostos foram alcançados, por meio de uma conclusão e
considerações finais. Também faz um resumo que relaciona a prática e a teoria
estudadas, que teve como base os seguintes autores:
TEMA
Administração de Marketing
Marketing de Relacionamento

AUTORES PESQUISADOS
COBRA, Marcos (2003).
KOTLER, Philip (1993).
GRONROOS, Christian (2009).
MCKENNA, Regis (1997).

Qualidade Percebida e
Satisfação do cliente

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul (2003).
MCKENNA, Regis (1997).
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary J. (2008).

Valor entregue ao Cliente

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul (2003).
GRONROOS, Christian (2009).
MCKENNA, Regis (1997).

Fidelização de clientes

Estratégias de Retenção e
Lealdade do cliente

Customização
CRM
Retorno do Investimento em
Marketing
Retorno sobre Clientes

GERSON, Richard F. (2003).
SOUKI, Omar (2006).
MCKENNA, Regis (1997).
CRESCITELLI, Edson (2003).
SOUKI, Omar (2006).
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary J. (2008).
GERSON, Richard F. (2003).
GRONROOS, Christian (2009).
PEPPERS, Don; ROGERS, Martha (2005).
SALIBY, Paulo Eduardo (1997).
BARRETO, Iná Futino (2007)
GUPTA, Sunil; LEHMANN, Ronald R. (2006).
PEPPERS, Don; ROGERS, Martha (2005).
PEPPERS, Don; ROGERS, Martha (2005).
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary J. (2008).
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A Indústria Farmacêutica

ANGELL, Márcia (2007).
ITALIANI, Fernando (2006).
Portal ANVISA (2009).
Portal FEBRAFARMA (2009).
Portal FINEP (2009).

Ações de marketing de
relacionamento na Indústria
Farmacêutica

ANGELL, Márcia (2007).
CESAR, Tiago (2005).
KOTLER e SIMON (2004).
NASCIMENTO, Carlos Alicio (2008).

Metodologia da Pesquisa

VERGARA, Sylvia Constant (2009).
AAKER, KUMAR e DAY (2001).

Outros autores foram estudados pela pesquisadora e constam nas
referências, mas não fazem parte do quadro teórico acima, pois não apresentam
citação no conteúdo da dissertação. Entretanto, foram importantíssimos para
formação do conhecimento e senso crítico da pesquisadora.
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2 MARKETING E MARKETING DE RELACIONAMENTO
Se tudo ficar muito parecido em termos de tecnologia, os consumidores e
revendedores escolherão os produtos desejados com base na força dos atributos
não-tecnológicos, como valorizando a empresa que atende ao telefone quando
ligam, por exemplo. Essa afirmativa foi publicada na VAR Business Magazine e
mostra que os compradores estão cada vez mais susceptíveis a trocar de fornecedor
dependendo do nível de atenção que eles recebem desses fornecedores. A lealdade
só existirá se o fornecedor entregar a promessa, no mínimo igual a que a
concorrência entregaria, e agregar valor oferecendo um atendimento ímpar, o que
levará ao estabelecimento de relacionamentos duradouros.
A essência do marketing não mudou desde os primórdios de sua criação, na
década de 1920, quando ainda se tratava o marketing apenas como um estudo
mercadológico: “a troca”. Alguém tem uma necessidade que precisa ser atendida, a
outra parte tem um bem ou serviço que atende a essa necessidade e ambos são
beneficiados.
Marketing é um processo social e administrativo pelo qual indivíduos
e grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através da criação
e troca de produtos e valor com pessoas (KOTLER, 1993).

Essa relação era simples, no passado, pois o mercado não dispunha de
tantas variações para atender a essa necessidade, assim como aquele que
necessitava de algo, não era muito exigente. Ao longo dos anos, com a
industrialização e o avanço contínuo da tecnologia, tanto compradores quanto
vendedores ficaram mais exigentes. Já não apenas se desejava que uma
necessidade fosse atendida, mas buscava-se a melhor forma de se ter aquela
necessidade atendida, já que se podia escolher entre as várias opções oferecidas
pelo mercado. Do outro lado, começava uma preocupação em não apenas produzir
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para atender às necessidades, que era a preocupação de Vendas, mas passou a
existir uma nova visão, por parte do Marketing, onde a meta era de se conhecer
antecipadamente quais poderiam ser essas necessidades, visando gerar demanda.
Ou seja, preocupava-se então em se desenvolver produtos que as pessoas ainda
não sabiam que necessitariam, visando aumentar lucro das empresas na
contrapartida da oferta de bens que melhor satisfizessem suas necessidades
(KOTLER, 1993; CHURCHILL e PETER, 2003).
Churchill e Peter (2003) compartilham da mesma idéia de troca de um bem ou
serviço por um valor monetário (ou não), mas ampliam esse conceito detalhando de
que forma o bem ou serviço deve ser entregue, quando sugerem que marketing é o
processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção
e distribuição de idéias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas
individuais e organizacionais. É o marketing de transação (GRONROOS, 2009).
Porém, Churchill e Petter (2003) tratam o marketing num nível ainda mais alto e
dizem que o marketing tem que oferecer “valor” para os clientes. Dessa forma, não
se pode mais somente antecipar uma necessidade do cliente, mas há que se
oferecer também um valor agregado àquela relação de troca, tornando o bem ou
serviço atrativo e acessível, se comparado a outras opções do mercado. O cliente
identifica o “valor” quando ele encontra mais benefícios (funcionais, sociais, pessoais
e

experimentais),

que

custos

(monetários,

temporais,

psicológicos

e

comportamentais), no ato da compra do bem ou serviço. A Figura 1 (CHURCHILL e
PETER, 2003, p.14), ilustra esta relação de custos e benefícios percebidos.
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Valor para o
cliente

Benefícios
percebidos

Custos
percebidos

FIGURA 1 – A Equação do Valor

Assim, o comprador busca mais informações sobre o bem ou serviço, ao
mesmo tempo em que o vendedor passa a conhecer melhor o que oferece. Essas
informações técnicas nem sempre estão nas mãos do vendedor, mas nas de um
intermediário, um influenciador, que detém o conhecimento aprofundado sobre o
bem e serviço, sendo quase que o decisor da compra para o usuário final, como no
caso do relacionamento entre os laboratórios farmacêuticos, médicos e pacientes,
por exemplo, onde o valor superior para o cliente está na confiança que ele (clientepaciente) tem no médico. Este tipo de relacionamento tripartite tem um nível de
envolvimento muito forte e favorece as relações de longo prazo do consumidor com
um determinado bem ou serviço, aumentando a lucratividade das empresas
(CHURCHILL

e PETER, 2003, p.18).

Valor superior
para o cliente

Satisfação e
prazer do cliente

Fidelidade do
cliente

Relações duradouras e
lucrativas

FIGURA 2 – Valor Superior para os clientes

Entretanto, Gronroos (2009) vem contrapor-se a essa idéia de que a essência
do marketing é a troca e sugere que sua essência está ainda antes da perspectiva
de troca: está nos relacionamentos. Para o autor o foco do marketing de
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relacionamento não está na entrega de valor já pronto para o cliente, mas na criação
desse valor (GRONROOS, 2009, p.25).
2.1 Marketing de Relacionamento: interações de valor
A partir da década de 1970, dada à dinâmica das compras industriais, surge
uma nova abordagem do marketing de transação, que sugeria o estreitamento das
interações já existentes entre fornecedores e compradores, onde o contato entre as
partes deveria ser ainda mais constante e a empresa fornecedora passaria a fazer
do comprador um parceiro de relacionamento, favorecendo a criação mútua de valor
(valor em uso) e não somente a relação de troca (valor em troca), (GRONROOS,
2009, p.26).

Interdependência
Mútua

Marketing de
Relacionamento
Competição e
Conflito

Marketing de
Relacionamento:
Perspectiva baseada em
cooperação para facilitar
a criação mútua de valor.

Cooperação
Mútua
Marketing de Transações:
Perspectiva baseada na
troca de valor pronto por
dinheiro.

Marketing de
Transações
Resultado

FIGURA 3 – Valores inerentes ao marketing de relacionamento e de transação

Desenvolvido inicialmente por Gummenson (COBRA, 2003), o termo
marketing de relacionamento só foi introduzido na literatura em 1983 e somente
ganhou relevância no meio empresarial, dez anos mais tarde (GRONROOS, 2009).
O conceito de marketing de relacionamento é entendido como a tarefa de
criar forte lealdade dos consumidores em relação a uma determinada marca
(COBRA, 2003). Segundo o autor, o investimento no marketing de relacionamento
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se distingue por cinco níveis: básico, reativo, responsável, proativo e de parceria,
que traduzem a própria evolução do marketing até chegar aos dias atuais, com
ações que buscam a fidelização do cliente:
- Básico

Atende às necessidades primárias demandadas pelos clientes;

- Reativo

Compreende o esforço realizado pela empresa para oferecer o
mesmo ou mais do que a concorrência;

- Responsável

Procura saber se o bem ou serviço atendeu às necessidades do
cliente, logo após a venda, com um simples telefonema;

- Proativo

Antecipa-se à concorrência, procurando oferecer aos clientes
serviços não esperados;

- Parceiro

Busca um relacionamento de cumplicidade com os clientes de
maneira a agradá-los para sempre.

Assim como Gronroos (2009), Cobra (2003) sugere que a premissa do
marketing de relacionamento não é só a relação de troca, mas o valor percebido
elevado, por parte do cliente, sempre que é estabelecida uma relação de troca.
Para Churchill e Peter (2003), o conceito de relacionamento não é novo, mas
está se tornando mais popular por causa da intensa competição global, e não é só
nas compras organizacionais, onde o relacionamento é B2B (Business to Business –
de empresa para empresa). Também nas compras de bens ou serviços de baixo
valor, como sapatos, por exemplo, o vendedor procura estabelecer relacionamentos
duradouros com seus clientes e muitos deles telefonam para seus clientes
informando sobre uma nova coleção que chegou ou sobre um evento correlato que
vai acontecer. Segundo o autor as empresas procuram estabelecer relacionamentos
onde os vendedores desenvolvam relações mutuamente benéficas e de longo prazo
com seus clientes, já que os clientes valorizam mais as relações de envolvimento do
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que a simplesmente o “tirar o pedido”. Nas trocas onde já existe um bom
relacionamento estabelecido, o cliente demonstra confiança no seu fornecedor e
espera receber dele, conselhos que o ajude na decisão de compra, além de
soluções criativas. O cliente busca sentir-se não somente satisfeito com o bem ou
serviço oferecido pelo vendedor, mas prestigiado por ter escolhido aquela empresa
(COBRA, 2003) e permanecerá fiel enquanto esse relacionamento se mantiver
saudável.
Entretanto, um relacionamento só se mantém saudável se os pilares
confiança e compromisso permanecerem fortes nessa relação. O cliente busca
confiança em seu vendedor. Essa confiança baseia-se na percepção que o cliente
tem de que o vendedor possui experiência sobre o bem ou serviço que ele está
oferecendo além da sua própria história de atendimento a normas sociais. O
fornecedor está comprometido com o comprador, da mesma forma em que o
comprador está com o fornecedor. Compromisso de entrega da promessa com valor
e, por parte do cliente satisfeito, compromisso em manter-se fiel com aquele
fornecedor, pois ele lhe transfere segurança (GRONROOS, 2009).
Para o autor, marketing de relacionamento é uma perspectiva de como a
empresa pode se relacionar com seus clientes e outras partes, de modo a causar
um impacto sobre como o negócio é desenvolvido e os clientes são gerenciados. Já
Gummesson (apud GRONROOS, 2009) amplia esse conceito.
(...) é o marketing baseado em relacionamentos, redes e interações,
reconhecendo que o marketing está embutido no gerenciamento total
da rede da organização vendedora, do mercado e da sociedade. É
dirigido a relacionamentos de longo prazo no formato ganha-ganha
com clientes individuais e outros stakeholders, e o valor é criado em
conjunto entre as partes envolvidas (p.40).

Semelhantemente,

McKenna

(1997),

conceitua

o

marketing

de

relacionamento dentro da lógica do valor criado em conjunto, extrapolando a idéia,
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quando sugere integrar o cliente à elaboração do produto e desenvolver um
processo sistemático de integração que dará firmeza à relação.
Já Zeithmal e Bitner (2008) acrescentam um novo ingrediente ao ainda
recente conceito de marketing de relacionamento: a inovação. Esse elemento é
altamente pertinente ao contexto de interações, uma vez que relacionamentos de
longo prazo também podem ter efeitos negativos, já que o cliente, por curiosidade,
quer experimentar outras alternativas, e seu parceiro atual de relacionamento pode
não ter sido capaz de acompanhar os desenvolvimentos que ocorreram num
determinado período de tempo (GRONROOS, 2009).
Zeithmal e Bitner (2008), dizem que a essência do marketing de
relacionamento é, sim, interações com inovação, mas entra ainda em cena um novo
e importante ator: a retenção. Conforme afirmam as autoras, os clientes preferem ter
um relacionamento continuado a trocar continuamente de fornecedor, mas, mesmo
assim, as empresas fornecedoras permanecem criando sistemas de incentivo para a
conquista de novos clientes, tirando o real valor da retenção do cliente. Por outro
lado, as empresas que já se conscientizaram que manter um cliente é mais barato
que atrair um novo, desenvolvem estratégias que sejam eficazes na retenção de
clientes.
Marketing de relacionamento é uma orientação estratégica cujo foco
está na manutenção e no aperfeiçoamento dos atuais clientes, e não
na conquista de novos clientes (ZEITHMAL e BITNER, 2008, p.139).

Porém, como ditado pelo próprio mercado, um cliente só permanece fiel se
ele estiver satisfeito com a qualidade do bem ou serviço que recebe.
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2.2 Qualidade, Satisfação e Valor Percebido
A despeito de qualquer programa de qualidade total que uma empresa possa
implementar, o que conta é a qualidade percebida pelo cliente. Ou seja, qualidade é
qualquer coisa que o cliente perceba que ela seja, e ele só estará satisfeito se o bem
ou serviço atender a algumas condições técnicas e funcionais (GRONROOS, 2009).
Os bens têm características físicas que podem ser percebidas e avaliadas, já
os serviços têm atividades de produção e consumo que ocorrem ao mesmo tempo.
Eles não existem antes de serem consumidos. A qualidade de bens está associada
a especificações técnicas, mas o cliente só verá valor naquele bem, dependendo do
processo que aquele bem é transferido para ele. Esse valor é medido de forma
subjetiva e, consequentemente, varia de cliente para cliente, impossibilitando que
uma empresa tenha um modelo único para oferecer valor no relacionamento com
seus clientes.
Zeithmal e Bitner (2008) partilham da mesma idéia de que o cliente percebe
qualidade a partir de experiências no âmbito técnico e funcional, mas acrescentam
que a satisfação do cliente também é influenciada pelas percepções de ganho ou
preço justo. Os clientes, ainda que subjetivamente, avaliam, por exemplo, se o que
foi gasto valeu pelo atendimento que recebeu, além do produto adquirido. Outra
adição que as autoras fazem é que a satisfação também é influenciada, de modo
significativo pelas contrapartidas emocionais dos clientes. Essas emoções têm um
peso elevado no momento da compra, por exemplo, pode-se citar o momento da
vida do cliente, se ele está feliz, ou não, ou mesmo, seu estado de humor naquele
dado momento. A Figura 4 mostra como os clientes percebem satisfação e
qualidade (ZEITHMAL e BITNER, 2008, p.88).
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Confiabididade
Responsividade
Segurança

Qualidade
em
Serviços

Fatores
Situacionais

Empatia
Tangibilidade
Qualidade
do Produto

Satisfação do
cliente

Preço
Fatores
Pessoais

FIGURA 4 – Percepções de clientes sobre qualidade e satisfação de clientes

A qualidade é percebida mediante a comparação entre expectativas e
experiências de uma série de atributos e sua medição. No âmbito de serviços, essa
medição é possível através de um instrumento desenvolvido por Berry, Parasuraman
e Zeithaml, em meados da década de 1980: o SERVQUAL. Esse instrumento avalia
como o serviço foi prestado, isto é, uma confirmação ou desconfirmação das
expectativas do cliente, em uma escala de sete pontos dentro de uma classificação
que vai de “Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente” (GRONROOS, 2009).
Como mostra o autor, existem duas dimensões para a qualidade: o quê o
cliente recebe, que é a dimensão técnica, e como o cliente recebe, que é a
dimensão funcional. Um terceiro elemento aparece como filtro, que é a imagem
corporativa. Na qualidade total percebida pelo cliente, se a imagem de uma empresa
é positiva, o cliente pode até aceitar alguns erros. Se for negativa, a predisposição
não será a mesma. A imagem da empresa não é avaliada pelo cliente apenas no ato
da compra do bem ou serviço. Empresas que terceirizam algumas de suas
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atividades, como no caso da compra de um ventilador de teto ser feita em uma loja e
o instalador ser de outra empresa, podem ter sua imagem prejudicada pelo serviço
desse terceiro. Há que se selecionar muito bem esses parceiros de pós-vendas.
Essa dinâmica está descrita na Figura 5 (GRONROOS, 2009, p.66).

Qualidade total

Imagem Corporativa

Qualidade Técnica: o quê

Qualidade Funcional: como

FIGURA 5 – Duas dimensões da qualidade

A preocupação de uma empresa com a entrega da promessa de valor, quer
seja diretamente ou através de terceiros, deve ser absolutamente constante, pois o
cliente está todo o tempo avaliando a qualidade técnica e funcional dos produtos e
serviços. Oferecer treinamento à equipe de funcionários, especificamente voltado
para o atendimento de excelência ao cliente, garante uma grande parcela de
satisfação do cliente, principalmente no quesito atendimento, visto que a qualidade
técnica não é imperativa na decisão de compra, bem como o preço.
Para Zeithaml e Bitner (2008) oferecer qualidade começa em conhecer as
expectativas do cliente, que se modificam ao longo do tempo. Mesmo que a
avaliação da qualidade tenha base nas percepções que o cliente tem, após adquirir
o produto ou serviço, se o fornecedor conhecer bem as expectativas do seu cliente,
as chances de satisfazê-lo são maiores. É importante que a empresa mantenha sua
estratégia de satisfação de forma dinâmica para poder acompanhar essas
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mudanças e manter o nível de satisfação do cliente. O que hoje satisfaz, amanhã
poderá não mais satisfazer.
Embora motivo de debate entre vários autores, é cada vez maior o consenso
de que o conceito de qualidade é diferente do conceito de satisfação. Segundo as
autoras, fica fácil ver essa diferença a partir do que cada conceito produz como
resultado. A qualidade concentra-se nas dimensões de funcionalidade do produto ou
serviço, enquanto que a satisfação concentra-se nas dimensões dos serviços
agregados ao produto ou serviço. Assim, a qualidade percebida é um dos
componentes da satisfação. Oliver, respeitado pesquisador na área de satisfação de
clientes, lembra que todos sabem o significado de “satisfação”, até que se pergunte
seu conceito. Aí, ninguém mais sabe. Após estudos Oliver decidiu estabelecer sua
própria definição de satisfação, visando facilitar o entendimento sobre o assunto.
Satisfação é a resposta ao atendimento ao consumidor. Trata-se da
avaliação de uma característica de um produto ou serviço, ou o
próprio produto ou serviço, indicando que com eles se atinge um
determinado nível de prazer proporcionado pelo seu consumo
(ZEITHAML E BITNER, 2008, p.87).

O cliente facilmente encontra esse “prazer” em outro fornecedor se o seu
habitual não o fizer. A concorrência de mercado está cada vez mais forte e o cliente
mais decidido a fazer novas experimentações. “Se o seu cliente ou possível cliente
decide nunca mais fazer negócios com a sua empresa, existe um custo por aquela
oportunidade perdida e as empresas devem se preocupar com essa perda”,
(GERSON, 2003). Assim, oferecer satisfação através de um bom atendimento, a
começar pelo sorriso, é uma das ações de relacionamento que, embora das mais
simples, traz grandes benefícios para a empresa, no âmbito geral.
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2.3 Ações de Marketing de Relacionamento: objetivos e benefícios
A possibilidade de levar vantagem em tudo está na essência do ser humano,
e nada melhor do que o famoso “brinde” para fazer o cliente sorrir e ter a sensação
de que obteve mais pelo dinheiro investido em determinado produto ou serviço
(GERSON, 2003). Um relacionamento é constituído de benefício mútuo. Você
compra meu produto, eu te dou um brinde.
Mas certamente que essa troca não é assim tão fácil. Um simples brinde ou
desconto não faz com que o cliente permaneça fiel à empresa por longo tempo.
Essa ação promocional, assim como várias outras que trazem vantagem de
faturamento para a empresa através do volume de vendas e para o cliente pela
economia feita, não pode ser considerada uma ação de relacionamento, se realizada
de forma isolada. Várias são as ações promocionais que geram relacionamentos,
mas que não fidelizam o cliente, embora sejam um bom começo.
Num relacionamento ambos os lados têm benefícios. Segundo Zeithaml e
Bitner (2008), os benefícios para o cliente são: (a) benefícios de confiança, (b)
benefícios sociais e (c) benefícios de tratamento especial. Já para a empresa, são:
(a) aumento nas compras, (b) custos baixos, (c) publicidade gratuita e (d) retenção
de funcionários. O quadro abaixo explica o teor desses benefícios.
Quadro 1: Benefícios do Marketing de Relacionamento para o cliente e para a empresa
BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA

Benefícios de Confiança:

Aumento nas Compras:

O cliente sabe o que esperar daquele
fornecedor. O fornecedor conhece o
cliente e suas preferências, oferecendo
segurança. A mudança de fornecedor
implica em um custo alto (psicológico e
monetário) de conhecer e estabelecer um
novo relacionamento. Quando podem
manter um relacionamento com um
fornecedor, os clientes liberam tempo
para outras prioridades.

Pesquisas comprovam que a cada ano
que passa mantendo um relacionamento
específico com um fornecedor, o cliente
tende a gastar mais. À medida que os
clientes estão satisfeitos com a qualidade
do que é ofertado e amadurecem em
termos de ciclo de vida na empresa,
frequentemente compram mais e fazem
mais concessões no caso de alguma
falha.
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Benefícios Sociais:

Custos Baixos:

Permanecendo por longo tempo com o
mesmo fornecedor, o cliente cria um
senso de familiaridade com o fornecedor e
vice-versa. Ambos tornam-se parte de um
sistema social e indicam soluções até
pessoais um ou outro. O cliente não muda
de fornecedor mesmo que o concorrente
ofereça melhor preço, pois o cliente
considera que é mais agradável lidar com
uma pessoa que ele já conhece.

Os custos de atração de um novo cliente,
incluindo
custos
operacionais
de
instalação, sistemas, custo de tempo e até
de propaganda, são muito altos se
comparados ao custo de manutenção de
um
cliente
já
existente,
cujo
relacionamento já está estabelecido.

Benefícios de Tratamento Especial:

Publicidade gratuita:

Embora menos importante, não pode
deixar de ser citado. Quem não gosta de
receber
uma
ligação
do
médico
perguntando se ele está melhor, mesmo
que através de uma assistente? Os
cartões fidelidade, mesmo que não
ofereçam um contato pessoal entre cliente
e fornecedor, são um exemplo claro dos
benefícios de tratamento especial.

Muitos
clientes
procuram
outros
consumidores para se aconselharem a
respeito de um fornecedor ou sobre um
produto. Uma vez satisfeitos, esses
clientes irão também proporcionar o
endosso boca-a-boca sobre aquela
empresa. Essa forma de publicidade
reduz o custo de atração, sem contar que
os clientes que chegam à empresa a partir
de uma recomendação tendem a ser
melhores clientes do que aqueles atraídos
por promoções ou propaganda.
Retenção de Funcionários:
Embora
difícil
de
comprovar
e
considerado um benefício indireto, a
retenção de funcionários melhora quando
a empresa tem clientes fiéis. O benefício é
a redução do custo de rotatividade,
ampliando os lucros. Pelo fato dos
funcionários ficarem mais tempo na
empresa a qualidade do serviço também
melhora.

Fonte: Zeithaml e Bitner (2008, p.139)

Mas essa via de mão-dupla não se estabelece de forma tão fácil assim. Para
que uma empresa se beneficie das vantagens que as ações de marketing de
relacionamento podem trazer, ela tem que conhecer bem o seu cliente, mas também
tem que ter um posicionamento de mercado consistente que permita que a empresa
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utilize o relacionamento para agregar valor aos seus negócios. Consequentemente o
cliente será beneficiado.
Para McKenna (1997) relações são mais importantes do que preços baixos,
promoções instantâneas ou até tecnologia avançada, pois os mercados são
dinâmicos e as empresas precisam estabelecer estratégias que sobrevivam às
mudanças rápidas do mercado e isso não será feito através de promoções e
anúncios. Ao contrário, as empresas formam suas estratégias com base no
conhecimento do cliente e oferta de valor agregado. É uma estratégia de
posicionamento. Mas ao contrário do posicionamento tradicional, onde a empresa
decide ser reconhecida como a de melhor qualidade técnica ou a mais inovadora, o
“posicionamento dinâmico” é um processo multidimensional que compreende três
etapas que interagem entre si: (a) posicionamento do produto, (b) posicionamento
do mercado e (c) posicionamento da empresa. Cada etapa baseia-se nas outras
duas, influenciando-as, como demonstra a Figura 6 (MCKENNA, 1997, p.49)

Produto ou
Serviço
Cliente
Mercado

Empresa

FIGURA 6 – Posicionamento Dinâmico

As etapas juntas criam um todo maior do que suas partes, mas, se uma
falhar, põe a perder todo o processo de posicionamento. Embora cada etapa desse
novo estilo de posicionamento (dinâmico) tenha suas características próprias, todas
estão ligadas ao relacionamento (MCKENNA, 1997):
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Posicionamento do
produto:

Decidir se o produto será posicionado como de melhor qualidade
ou menor preço é importante, mas preços baixos e especificações
técnicas nem sempre conseguem vendê-lo. É importante prestar
atenção aos fatores intangíveis, que são a chave para a
construção de relações sólidas e duradouras.

Posicionamento de
mercado:

Garantir que o produto terá reconhecimento do mercado e que
ganhará credibilidade junto aos clientes não é tarefa fácil, mas a
empresa precisa assegurar esse posicionamento. Neste caso, é
necessário estabelecer relacionamento não só com o cliente, mas
com todos os stakeholders (revendedores, distribuidores,
fornecedores) e, até, jornalistas.

Posicionamento da
empresa:

Gerenciar a saúde financeira da empresa, de forma que o
mercado perceba uma empresa consistente e de boa imagem,
também faz parte do posicionamento dinâmico da empresa. Os
consumidores relutam em comprar produtos de empresas com
problemas financeiros, principalmente no âmbito de produtos de
alto preço. Já uma empresa financeiramente forte posiciona seus
produtos muito mais facilmente no mercado.

McKenna (1997), também compartilha da idéia de que o posicionamento da
empresa no mercado facilita as relações. Quando uma empresa concentra seus
esforços

no

posicionamento

dentro

de

um

determinado

segmento,

pode

compreender e satisfazer melhor as necessidades de seus clientes, o que a coloca
em melhor posição para alcançar o sucesso, a partir dos relacionamentos fiéis que
conseguir construir. O autor defende oito conceitos cruciais para posicionar bem um
produto ou serviço (p. 58):
1. O mercado é que

realmente posiciona os
produtos

2. O posicionamento tem

base em fatores
intangíveis

Mesmo que não seja possível posicionar o produto sozinho,
se a empresa compreender a engrenagem do mercado, verá
que é possível, pelo menos, influenciar a forma como o
mercado posiciona seu produto. O posicionamento no
mercado é determinado em grande parte pelas percepções
das pessoas que fazem parte da intra-estrutura.
Geralmente as empresas tentam vender seus produtos e
serviços com base no preço ou em especificações técnicas.
Porém, é mais eficaz estabelecer posições baseadas em
fatores como liderança, qualidade ou inovação.
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3. O produto ou serviço

oferecido tem que ser
completo

4. A venda tem que focar

um segmento
específico

5. O sucesso advém de

se conhecer bem o seu
fracasso

6. A estratégia tem que

ser de mercado, não de
marketing
7. O valor da marca é

diferente para produtos
complexos e para os
de baixo risco
8. O sucesso do

posicionamento não se
sabe com antecedência

Na busca da garantia de que compraram o melhor, os
consumidores compram não só a parte tangível do produto: a
televisão 32’, em si, por exemplo. Mas a liderança tecnológica
que aquele fabricante tem, deixando o consumidor seguro
não só da funcionalidade do produto, mas da possibilidade de
um bom atendimento em caso de problemas, já que a
empresa não vai querer manchar sua boa imagem.
A empresa deve escolher um nicho e atendê-lo muito melhor
que seus concorrentes fariam. Não se deve tentar fazer tudo
para todos. O ideal é vender o produto para um público
específico ou especializar a empresa em determinado
serviço.
A maioria das empresas nunca analisa seus fracassos.
Muitas nem mesmo seus sucessos. Para que se possa repetir
o sucesso, as empresas precisam desenvolver um processo
de desenvolvimento constante de novos produtos e
conseqüente plano de marketing.
É importante que as empresas entendam que suas
estratégias devem ser voltadas para o mercado, saindo em
campo, e, não, redigindo folhetos promocionais a serem
enviados para a força de vendas.
O produto tem que ter sua funcionalidade técnica, mas
também tem que representar as qualidades da empresa,
sustentando uma imagem positiva no mercado. No atual
mercado competitivo, mais do que nunca é importante ter
uma marca distinta.
A empresa deve estar atenta às mudanças de mercado o
tempo todo. Já que é o mercado que posiciona o produto, a
qualquer momento o mercado pode mudar e a empresa deve
ser flexível o suficiente para rapidamente acompanhar essa
mudança.

São muitas as formas de começar a se relacionar com o cliente, a partir do
produto e empresa já posicionados. Uma simples flanela que vem junto com o lustramóvel, ou o tapete que sai como presente na compra do carro novo e, vários outros
exemplos são ações de relacionamento que agradam ao consumidor, mesmo aquele
que nunca tenha contato direto com a empresa que promoveu essa ação. Ainda que
trabalhadas como ações de relacionamento, essas ações promocionais criam um
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vínculo do cliente com aquela empresa e levam o cliente, muitas vezes, a repetir a
compra, buscando aquela mesma vantagem ou outra maior.
Os clientes, em sua maioria, pensam que o valor daquele brinde está
embutido no preço um tanto mais elevado do produto, o que pode ser verdade em
alguns casos, mas o fato é que a empresa realmente pode até diminuir sua margem,
no esforço de atrair e reter clientes e reduzir o preço de um produto. A grande prova,
fácil para o cliente perceber, é que o preço do produto ou serviço não modifica, por
conta daquele brinde. Como relata Souki (2006), o cliente percebe uma sensação de
atenção quando recebe um prêmio e isso o deixa com uma pré-disposição favorável
em relação àquela empresa, já que sua experiência de compra foi agradável. As
pessoas compram, na verdade experiências: “as pessoas não saem de casa para
comprar roupa nova, mas para comprar satisfação pessoal e ter a sensação gostosa
de estar bem vestido”. Assim, o cliente espera ter uma experiência marcante
positivamente, durante o processo de aquisição de sua “satisfação pessoal”.
Segundo Gerson (2003), ações de relacionamento muito têm a ver com o
valor agregado que se oferece ao cliente, além das já conhecidas ações mínimas de
relacionamento, envolvendo a oferta de brindes ou patrocínio em eventos.
Normas são normas, mas uma empresa pode, dentro de um limite aceitável,
fazer uma exceção em prol de satisfazer um cliente. Por exemplo, o cliente perdeu o
prazo de troca de 15 para 20 dias, mas a empresa aceita excepcionalmente trocar o
produto quebrado, ela oferece um serviço de valor agregado ao cliente, que poderá
fidelizá-lo, sem prejuízos para a empresa. Uma empresa que aceita transferir o valor
pago por um curso, onde o cliente perdeu o prazo para a inscrição, para outro curso
ou para outro período, por exemplo, pode estabelecer um relacionamento muito
forte, sem prejuízos para a empresa.
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Mas as devidas proporções também devem ser medidas. Uma empresa de
aviação, por exemplo, não pode oferecer o mesmo benefício de trocar o dia da
viagem sem custo, pois o avião que voa com dez passageiros ou com 200, o custo é
praticamente o mesmo, enquanto que o retorno só acontece com um número
mínimo de passageiros. Ainda assim, essas empresas buscam sempre facilitar a
troca do dia ou reembolsar o cliente-passageiro. Essas empresas também criam
outros meios para estabelecer um bom relacionamento com seus passageiros,
oferecendo um atendimento mais rápido no check-in, um serviço de bordo
diferenciado, cortesia em todo o processo de compra, além dos conhecidos
programas de milhagens. Outros segmentos passam pela mesma situação, mas
sempre há formas de se estabelecer um relacionamento diferenciado com os
clientes.
Uma agência de viagens oferece desde bolsas de viagens simples,
‘necessaires’ com vários itens importantes para seus clientes, até diárias grátis de
hotel, dependendo do pacote que o cliente faz. Segundo Souki (2006), oferecer
brindes aos clientes significa dizer que eles têm um significado especial para a
empresa e, assim cativá-los. Mas os brindes têm que ser compatíveis com o nível de
cliente e vir acompanhado de outros valores, pois eles não surtem efeitos sozinhos.
Outras ações como emprestar um carro para o cliente que deixa o seu para
consertar em uma oficina, também é interessante. É um investimento razoável, pois
a oficina deve ter o seguro do carro e ter uma relação de confiança com o cliente,
mas essa simples ação estabelece um vínculo fortíssimo entre as partes e,
principalmente, nesses segmentos onde a confiança no fornecedor é condição sine
qua non para a decisão de compra, o cliente fica altamente motivado a permanecer
com aquele fornecedor por longo tempo.
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Gerson (2003) relata que uma das ações de relacionamento mais esperada
pelo cliente é ter seu dinheiro de volta quando o produto já foi para troca, uma ou
duas vezes, e o problema persiste. Entretanto, há que se oferecer um valor
agregado nesse caso também, para que seja considerada, efetivamente, uma ação
de relacionamento, ou será mais uma simples ação promocional. Além do valor
monetário do bem ou serviço, o cliente investe tempo e fator psicológico durante a
compra e até antes, quando inicia o processo de compra, ao imaginar o produto que
atenderá suas necessidades. Assim, apenas o valor monetário não é suficiente para
ressarcir o cliente pelo bem que não funciona. O valor agregado tem que vir com um
“algo a mais”, que pode ser um prêmio financeiro ou um vale-compras adicional, por
exemplo.
Esses comentários provam que, entre os benefícios que investir em ações de
relacionamento pode trazer para uma empresa, a propaganda boca-a-boca ou
propaganda de boca, ou simplesmente, o boca-a-boca, pode levar a conquista de
novos clientes, como já comentado. Esses novos clientes virão até a empresa já
com uma atitude positiva em virtude do endosso de outra pessoa em quem eles
confiam. É vital para uma empresa que seus clientes tenham boas experiências para
contar sobre o relacionamento com sua empresa, pois um cliente atendido de forma
considerada normal pode até não falar mal, mas eles podem não falar nada sobre
aquela empresa e “nenhuma recomendação” significa “nenhuma venda” (GERSON,
2003).

Souki (2006, p.121) complementa: “já o cliente fiel se torna o maior

propagandista dos produtos e serviços de uma empresa”.
Zeithaml e Bitner (2008), também concordam com essa afirmação. Para as
autoras, é de suma importância o boca-a-boca positivo para o sucesso do produto
ou serviço, e, consequentemente, da empresa. As afirmações pessoais feitas por
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agentes fora da organização são úteis aos clientes e acabam por influenciá-los. O
boca-a-boca contém um peso particular como fonte de informação por ser percebida
como fidedigna, por vir de uma fonte que já teve uma experiência com aquele
produto ou empresa. Torna-se imprescindível, então, que as empresas valorizem e
pesquisem como está o boca-a-boca sobre seu produto ou serviço.
McKenna (1997) demonstra compartilhar da mesma linha de pensamento de
Zeithaml e Bitner (2008), Gerson (2003) e Souki (2006) ao afirmar que “comunicação
é mais que informação”. Segundo o autor a propaganda de boca está no nível da
comunicação, enquanto que a propaganda impressa está no nível da informação.
Informação e comunicação não são a mesma coisa. A informação é objetiva e fria. A
comunicação é qualitativa e empírica. Relatórios, e-mails e cartas não utilizam todo
potencial de comunicação humana. São instrumentos de comunicação limitados. O
poder de influência da comunicação de boca durante as ações de relacionamento
fica fácil de constatar quando, num jantar entre executivos do segmento elétrico,
promovido por um fabricante de componentes eletrônicos, um desses executivos
comenta “A empresa X está me irritando; eles nunca conseguem resolver o
problema”. Pronto. Está formada uma rede de influenciados, que assumirão que se
aquela empresa de banco de dados que seu concorrente ou parceiro contratou, não
o atendeu, também não irá atendê-lo. Assim, já partem para um concorrente, além
de influenciar outros.
A rentabilidade de um cliente dado o tempo que ele permanece fiel a uma
empresa é outro benefício que a empresa espera receber. Quanto mais tempo o
cliente compra da empresa maior a rentabilidade daquele cliente. Mas para isso é
necessário que a empresa consiga reter esse cliente em sua carteira.
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Conforme explicam Zeithaml e Bitner (2008), satisfação é tão importante
quanto um indicador de qualidade de vida da empresa. O aumento dos níveis de
satisfação de clientes pode ser associado à lealdade de clientes e à rentabilidade.
Principalmente, porque os clientes mais satisfeitos são os que têm propensão maior
de recompra. Segundo pesquisas realizadas pela Xerox Corporation, nos anos 80,
os clientes de sua carteira que lhe davam nota 5 (muito satisfeitos) tinham uma
probabilidade seis vezes maior de recomprar os equipamentos da empresa, em
comparação aos que davam nota 4 (satisfeitos). A Figura 7 (ZEITHAML e BITNER,
2008, p.92) deixa clara relação entre satisfação e fidelidade de clientes.

Lealdade (retenção) (%)
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1
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Muito
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Mensuração da satisfação

FIGURA 7 – Relação entre satisfação e fidelidade de clientes

McKenna (1997) aponta outro benefício que promover ações de marketing de
relacionamento traz para a empresa: torna a aceitação de novos produtos e serviços
mais rápida. A partir do melhor conhecimento do produto e serviço e do endosso que
a propaganda de boca traz, o consumidor fica mais suscetível a comprar aquele
produto “promovido”, deixando evidente que estreitar relacionamentos com seus
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clientes e com toda a infra-estrutura do segmento deve ser uma constante na vida
dos gestores, como declara o autor:
A criação de relações sólidas e duradouras é uma tarefa árdua, de
difícil manutenção. Mas acredito que, em um mundo onde o cliente
tem tantas opções, mesmo em segmentos limitados, uma relação
pessoal é a única forma de manter a fidelidade do cliente.
(MCKENNA, 1997, p.105)

Assim, o objetivo básico de se promover ações de marketing de
relacionamento é a manutenção de uma base de clientes fiéis, que sejam rentáveis
para a empresa. Entretanto, chegar à retenção, começa pela atração, e passa pela
satisfação. São quatro as metas do marketing de relacionamento, como mostra a
Figura 9: obter, satisfazer, reter e ampliar. Inicialmente a empresa deve (a) identificar
e atrair clientes com potencial para um relacionamento de longo prazo. O
posicionamento sólido da empresa no mercado ajuda na identificação de seu
público-alvo. Esses clientes, após uma boa experiência, serão fonte de atração de
novos clientes, por meio do boca-a-boca. Geralmente, esses novos clientes têm
poder de relacionamento similar àquele que lhe influenciou. A meta seguinte
consiste em (b) satisfazer as necessidades do cliente, com qualidade e valor. A
terceira meta é a (c) retenção desse cliente, com o estabelecimento de relações que
podem ser construídas a partir de ações de relacionamento. Os clientes estarão
menos susceptíveis a serem conquistados por concorrentes se sentirem que o
fornecedor atual está disposto a investir nesse relacionamento, oferecendo
constante melhoria para ele. Por fim, a quarta meta é (d), ampliar cada vez mais
esses relacionamentos, renovando sempre os esforços realizados nas etapas
anteriores, o que fará com que os clientes realmente se mantenham na empresa. O
objetivo maior é mover o máximo de clientes para o topo da pirâmide (ZEITHAML e
BITNER, 2008, p.140).
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FIGURA 8 – Metas com relação a clientes no marketing de relacionamento

Mime o seu cliente fiel, ensina Souki (2006). Relacionamentos duradouros
são difíceis de ser estabelecidos. Demandam dedicação, empenho e perseverança
por parte dos profissionais da empresa. Assim, é importante mostrar ao cliente que
ele é a maior riqueza de uma organização. Oferecer reconhecimento ao cliente
quase que garante a obtenção do objetivo das ações de marketing de
relacionamento que é a retenção daquele cliente, finaliza o autor.
2.4 Retenção e Fidelização: a Lealdade do cliente
O marketing moderno é uma batalha pela fidelidade do cliente. Os
concorrentes oferecem produtos com a mesma qualidade técnica e mesmo
atendimento “diferenciado”. Dessa forma, fica cada vez mais difícil para uma
empresa fidelizar seus clientes. Mas os esforços em criar algo diferente para
encantar o cliente e se diferenciar da concorrência continua valendo, pois o que
importa é como os possíveis clientes e os já existentes vêem uma empresa em
relação as concorrentes (MCKENNA, 1997).
Zeithmal e Bitner (2008) já vêem o outro lado da moeda da lealdade do
cliente, e afirmam: “a lealdade à marca possui dois lados. O fato de que os clientes
sejam fiéis a uma empresa não é problema. O desafio é capturar os clientes do
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concorrente”. Realmente, se analisados os custos de mudanças, muitas vezes os
clientes permanecem em um fornecedor apenas pelo hábito, por mais esforços que
um concorrente faça. Segundo as autoras, a lealdade a uma marca é “uma forma de
economizar esforço de decisão substituindo as decisões já conhecidas e repetitivas,
por novas decisões”. Claro, considerando que a qualidade total é a mesma entre os
fornecedores. As empresas devem valorizar a lealdade dos clientes e empreender
esforços para mantê-los por longos períodos, pois essa lealdade é sinônimo de
lucratividade para a empresa. O cliente que permanece por um longo período com o
mesmo fornecedor passa a gerar mais lucros para àquela empresa, pois ele sobe
numa escala de níveis de aceitação de aumento de preço pelo fornecedor, assim
como aumenta o seu volume de compras. Isso só acontece quando se tem um bom
relacionamento com o cliente e ele é fiel à empresa. O efeito econômico da lealdade
do cliente deve-se aos seguintes fatores: (a) custos de aquisição, (b) crescimento de
receitas, (c) economia de custos, (d) referências e (e) preços premium. A Figura 9
mostra esse efeito (GRONROOS, 2009, p.127).
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Lucro anual com o cliente

Preço premium

Referências

Economia de custos

Aumento de receita
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FIGURA 9 – O efeito da lucratividade dos clientes leais

Os programas de manutenção de clientes devem ser mais proativos do que
reativos. A maioria das empresas trabalha o atendimento ao cliente após a venda.
Os esforços reativos vêm após o cliente ter feito uma reclamação ou ter chamado
atenção para algum detalhe. Já os esforços proativos são empregados antes do
cliente tomar qualquer iniciativa e existem de duas formas: (a) aquela que a
empresa, mesmo no pós-venda, entra em contato com o cliente sem ele demonstrar
qualquer insatisfação, visando mostrar uma preocupação prévia de que tudo tenha
ocorrido dentro do esperado pelo cliente e caso não tenha sido, mostra exatamente
uma predisposição para solucionar qualquer problema, e (b) já estabelecer padrões
de atendimento e qualidade técnica do produto no ato da compra, como agilizando o
processo de compra, reduzindo o tempo de espera, já que o cliente odeia esperar,
oferecer um ambiente de compra agradável, como instalações com um visual bonito
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e pessoas simpáticas no atendimento (GERSON, 2003). Essa ação antecipada visa
tão somente manter aquele cliente. Souki (2006) defende sete chaves para a
fidelização de clientes, conforme mostra o Quadro 2.
Quadro 2: As sete chaves da fidelização de clientes
1.

Ofereça experiências de
compra agradáveis (cliente
busca experiência)

Mais do que apenas oferecer o produto ou serviço, a
empresa oferece experiências e se essas
experiências não são boas, o cliente não compra o
produto. Uma empresa de artigos esportivos coloca
uma quadra em suas instalações, motivando os
clientes que desejarem a testarem os produtos e a
terem experiências agradáveis no processo de
compra. É uma iniciativa louvável, embora nem todo
segmento permita uma ação como essas. O
importante é criar uma atmosfera onde o cliente
tenha boas sensações.

2.

Associe o produto ao
prazer e não a dor (prazer
sempre atrai)

O produto ou serviço deve estar associado ao prazer
ou à solução de algum problema, ele será mais
procurado e apreciado. Se for associado à dor, ou a
um problema não solucionado, as pessoas se
afastarão dele. O cliente não busca pelo produto,
mas pela solução que ele oferece. Ninguém compra
uma furadeira pela furadeira, mas pelo prazer que o
quadro pendurado irá proporcionar.

3.

Agregue valor ao produto
ou serviço oferecido
(serviço chama sucesso)

Ajudar uma pessoa a conseguir o que deseja
(atender as necessidades do cliente), já não atrai
mais o cliente. A empresa precisa extrapolar as
expectativas do cliente oferecendo mais valor ao
produto ou serviço que vende. Uma loja que oferece
entrega de cortesia para os presenteados de seus
clientes, agregam valor à compra e o cliente tem a
sensação de que pagou mais por menos.

4.

Mostre entusiasmo ao
apresentar o bem ou
serviço (entusiasmo
contagia)

É próprio da natureza humana não gostar de
pessoas desanimadas e mal-humoradas. Uma
empresa precisa se preocupar em ter uma equipe
contagiante para que o cliente se sinta bem em tratar
com aquelas pessoas. Os funcionários precisam
estar otimistas para contagiarem os clientes. Até
mesmo um “alô” cortês no atendimento telefônico e
uma boa aparência pessoal têm impacto decisivo no
estado de humor do cliente. A confiança que um
profissional tem naquilo que está fazendo irradia para
outras pessoas.
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5.

Demonstre atenção
diferenciada em qualquer
nível de atendimento
(cliente quer atenção)

Os clientes são diferentes entre si, mas todos
querem atenção. O importante é oferecer atenção
diferenciada a cada cliente, na forma como ele
espera receber. Ao que gosta de café, um café; ao
que prefere um suco, o suco. Detalhes são
importantes. Desde o espaço físico, confortável e de
aspecto agradável, até a simpatia no conversar com
o cliente, somam para a sensação de cuidado que o
cliente espera receber. Todos os níveis da empresa
devem estar focados em cuidar do cliente. Enviar um
brinde em ocasiões especiais também demonstra
atenção com o cliente.

6.

Crie ações práticas que
demonstre sua intenção
em compreender
necessidades, desejos e
reclamações (vender é
compreender)

O cliente percebe quando uma empresa faz de tudo
pra compreendê-lo e ele se sente valorizado por isso.
Compreender não só suas eventuais reclamações,
mas compreender suas necessidades e desejos.
Jamais discuta com o cliente. Mesmo quando o
cliente não tem razão, isso não precisa ser dito
diretamente. O profissional deve ter a habilidade de
mostrar o “outro lado da moeda”, e apresentar o que,
de fato, aconteceu. Outra forma simpática de se
posicionar na demonstração de compreensão das
atitudes do cliente, é fazer uma inferência positiva
sobre o partido político ou time de futebol dele, a
defender suas preferências pessoais e não
estabelecer um relacionamento com aquele cliente.
Demonstrar compreensão gera vendas.

7.

Ofereça sonhos e
emoções e não o produto
ou serviço em si (cliente
compra experiência)

Nem todos os clientes desejam a mesma
experiência, mas todos desejam ter uma experiência
marcante em suas compras. O cliente quer que sua
experiência de compra seja única, mesmo que ele
tenha que pagar um preço mais alto pelo produto ou
serviço. O que busca uma pessoa que se hospeda
em um hotel 6 estrelas, quando poderia estar em
outro hotel que também atende suas necessidades?
É o nível do desejo; do que ele quer experimentar.
Assim, a empresa deve preocupar-se em vender
sonhos que trazem as emoções, e não o produto em
si. As emoções estão na dimensão ampliada do
produto e a empresa precisa oferecer essa
experiência ao cliente.

Fonte: Souki (2006)

Joe Girard, o maior vendedor de carros do mundo, com 12 anos consecutivos
no livro Guiness, disse que a venda não acaba quando o cliente compra. Pelo
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contrário. Ela está só começando (SOUKI, 2006). O autor também comenta que a
atenção e o serviço são fundamentais no processo de fidelização de clientes.
Atender reclamações é também um serviço que a empresa oferece a seus clientes,
mas, complementa Gerson (2003), apenas atender reclamações não é suficiente. A
empresa deve empreender esforços práticos para a retenção de clientes e as
estatísticas sobre os prejuízos que um mau atendimento pode trazer para uma
empresa, são alarmantes:
•

Um cliente insatisfeito é capaz de contaminar negativamente em média, 10
pessoas;

•

Destas dez pessoas, 1,3% vai relatar aquela má experiência a outras 20
pessoas;

•

Os clientes satisfeitos contarão sua boa experiência a apenas outras 4 ou 5
pessoas;

•

Na maioria dos segmentos, somente 4% dos clientes reclamam;

•

Dos clientes que reclamam, a maioria voltará a fazer negócios com aquela
empresa se suas queixas forem bem resolvidas;

•

Os clientes que tiveram suas queixas resolvidas contarão sua experiência
positiva a apenas 3 ou 4 pessoas;

•

Conquistar um cliente novo custa de 5 a 6 vezes mais do que fazer negócios com
um cliente atual.
Desta forma, um mau atendimento leva a perda do cliente atual e de alguns

clientes prováveis, ao invés de retê-los. O cliente que está feliz e se sente
importante, irá recompensá-lo com sua lealdade. Em torno de 75% das pessoas que
reclamam e têm suas reclamações atendidas imediatamente, efetuam novas

51

compras. Responder bem às reclamações também é uma forma de fidelizar o
cliente.
Uma empresa tem que satisfazer, no mínimo, quatro clientes para cada
cliente insatisfeito. É difícil em qualquer segmento, trabalhar na razão de 4:1 contra,
comenta Gerson (2003). Gerenciar bem as promessas oferecidas, fazendo o cliente
sentir como se fosse único pode ajudar bastante, principalmente nos segmentos em
que se pode oferecer produtos customizados.
O autor também lembra que na era do high tech onde o cliente nem entra em
contato com o vendedor, em muitas operações de compra, desponta ainda mais a
valorização do contato humano – high touch. Clientes buscam ambientes
descontraídos e atendimento personalizado, para se sentirem bem e levar
experiências memoráveis que a internet não pode oferecer. Ela atende muito mais a
facilidade de acesso, para produtos de baixo envolvimento, ou já previamente
estudados. Através da internet ou não, fato é que relacionamentos são
estabelecidos, com o mesmo objetivo final: satisfazer para reter. Segundo Zeithmal e
Bitner (2008), existe uma lógica subjacente à retenção de clientes, como ilustra a
Figura 10 (ZEITHAML e BITNER, 2008, p.143)

Satisfação
de clientes

Retenção de clientes e
aumento de lucros

Oferta de qualidade
técnica e funcional

Fidelidade de
funcionários
FIGURA 10 – Lógica subjacente aos benefícios da retenção de clientes
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Níveis de estratégia de retenção
Segundo Zeithaml e Bitner (2008), existem quatro níveis de estratégia de
retenção que prendem o cliente cada vez mais à empresa: (1) laços financeiros, (2)
laços sociais, (3) laços de customização e (4) laços estruturais.
Laços Financeiros
Embora não sirva para diferenciar a empresa de sua concorrência, a
estratégia de oferecer descontos e preços mais baixos por volume de compras ou
para clientes que tenham estado por um longo período na empresa, é uma boa
estratégia. Esses incentivos financeiros agradam ao cliente, mas podem ser
facilmente copiados pela concorrência. Oferecer um preço mais baixo para os
clientes fiéis, de longa data, em relação ao preço oferecido aos clientes novos traz
um tipo de recompensa aos fiéis, fortalecendo ainda mais o vínculo. Essa estratégia
é tida como complementar e, se utilizada sozinha, não terá sucesso na retenção.
Laços Sociais
Mais do que ter seus desejos e necessidades tratadas como objeto de análise
para as empresas, o cliente tem atenção diferenciada por parte de sua interface na
empresa. A prestação de serviços por profissionais autônomos é o melhor exemplo
dessa forma de reter o cliente. Muitos advogados e professores, por exemplo,
convidam seus clientes para uma atividade social, por exemplo. No meio
empresarial o chamado gerente de contas também é um bom exemplo. Ele se torna
um “advogado” que defende o cliente dentro do sistema da organização, como se
fosse um amigo. O cliente percebe isso, e fortalece o vínculo. É um benefício para o
cliente e uma estratégia a ser desenvolvida pela empresa.
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Laços de Customização
Ainda que muito limitado para se colocar em prática, é uma das melhores
estratégias para retenção do cliente. Quanto mais o cliente sentir que a empresa se
preocupa em atendê-lo melhor, mais ele se tornará fiel. Algumas empresas se
especializam em entregar qualquer material de pequeno porte onde o cliente
desejar, tipo materiais de escritórios, de farmácia e compras. Outras oferecem
soluções de pequenos consertos em casas ou empresas, levam carros para oficina,
até mesmo compram presentes e elaboram a mensagem de felicitação. Esses
serviços fidelizam sobremaneira o cliente, que se sente seguro com aquele
fornecedor. De uma forma ampliada o fornecedor chega a antecipar alguma
necessidade ao cliente, por conhecê-lo muito bem. O sistema de banco de dados
ajuda nesse conhecimento. O fornecedor sabe que o cliente gosta de tomate seco,
ou que trocou o óleo do carro há X tempo, e pode lembrá-lo do tomate na nova
compra ou da nova troca de óleo.
Laços Estruturais
Este vínculo se vale dos laços de customização para oferecer um serviço
ainda mais dedicado ao cliente, embora não personalizado, propriamente dito. Um
exemplo torna mais fácil a elucidação desses laços. Distribuidores de medicamentos
para hospitais perceberam que a arrumação dos produtos no almoxarifado do
hospital era dificultada pela quantidade de caixas e caixinhas que embalavam os
medicamentos. Assim, sugeriu integração dos seus sistemas com os sistemas de
distribuição interna do hospital e passou a fazer a entrega em sacos fechados e já
separados. O processo foi muito bem aceito e o serviço foi oferecido para todos os
clientes-hospital que aquele distribuidor tinha. Conhecendo bem seus clientes a
FedEx e a UPS guerreiam para fidelizar mais seus clientes oferecendo, inclusive,
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integração dos seus próprios sistemas de rastreamento dos pacotes. Fabricantes de
avião, por exemplo, integram seus sistemas de manuais, com seus clientes que
compram o avião e com empresa de manutenção.
Porém, apesar disso tudo, McKenna (1997, p.59) afirma: “a fidelidade a uma
marca está com seus dias contados”. Enquanto isso não acontece, Souki (2006)
explica que para fidelizar é preciso conhecer. Pense em cada cliente como se fosse
único; ofereça a ele exatamente o que ele deseja.
2.5 Customização: gerenciamento de promessas únicas (CRM)
A customização inicia-se com o pleno conhecimento que uma empresa deve
ter de seu cliente, a ponto de poder oferecer promessas únicas a ele, além de
antecipar suas necessidades. Um gestor, com o auxílio de uma plataforma de
tecnologia da informação, pode gerenciar esse relacionamento, com base em um
histórico

de

compras

daquele

cliente

e

algumas

características

pessoais/profissionais que constam no banco de dados, o que lhe permitirá
antecipar uma necessidade para um cliente e, até mesmo, surpreendê-lo.
Uma empresa de manutenção de aviões, por exemplo, ao fazer um reparo no
componente eletrônico X, sabe que o outro componente Y, pertencente a um mesmo
sistema, também irá precisar de reparo em um determinado tempo e ela pode se
antecipar, oferecendo uma proposta de serviço para aquele outro componente. A
empresa não precisa esperar que o cliente entre em contato com ela para pedir uma
cotação.
As empresas sabem que oferecer promessas únicas faz o cliente sentir-se
prestigiado e, realmente, cria um relacionamento forte. Porém, ainda há uma
dificuldade quando se pensa em fazer o cliente se sentir único, já que os clientes
são muito diferentes entre si. Um cliente que compra um livro de culinária, por
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exemplo, gosta de receber malas-direta em sua residência, enquanto que outro
cliente que compra o mesmo livro se aborrece com mais uma correspondência inútil.
Para Gronroos (2009) os clientes estão divididos entre aqueles que querem se
relacionar e aqueles que não, buscando somente atender sua necessidade (o
chamado modo transacional). Porém, no âmbito das promessas únicas, só é
possível personalizar um produto quando o cliente está no modo relacional. Faz
parte do conhecer bem o cliente, conhecendo primeiramente como ele quer se
relacionar com a empresa, conforme explica o Quadro 3.
Quadro 3: Modos do cliente se relacionar com a empresa
Modo do cliente se
relacionar

Reações e expectativas dos clientes

Transacional

Os clientes transacionais estão procurando soluções para
suas necessidades a um preço aceitável e não apreciam
contatos do fornecedor ou do prestador de serviços no
intervalo entre compras.

Relacional ativo

Os
clientes
relacionais
ativos
estão
procurando
oportunidades para interagir como fornecedor ou prestador
de serviço de modo a obter valor agregado. A ausência
desses contatos os deixa desapontados porque está faltando
o valor inerente ao relacionamento.

Relacional passivo

Os clientes relacionais passivos procuram saber que podem
entrar em contato com o fornecedor ou prestador de serviço
se quiserem. Nesse sentido, eles também estão buscando
contato, mas raramente respondem a convites para interagir.

Fonte: Gronroos (2009, p.36)

Conhecer bem o cliente objetivando oferecer-lhe produtos customizados é
além de conhecer o modo como ele quer se relacionar com a empresa, conhecer,
também, os motivos que o levam a não querer trocar de fornecedor. A empresa deve
maximizar essas informações. Segundo Gronroos (2009), o modelo LiljanderStrandvik mostra exatamente o que o cliente avalia para não trocar de fornecedor. O
cliente compara o desempenho continuado da empresa levando em conta cada
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episódio de compra, com suas expectativas e, dependendo do grau de satisfação,
surge a qualidade do relacionamento. Conhecer os vínculos que mantêm o cliente
ligado à empresa passou a ser tão importante quanto conhecer bem as expectativas
do cliente para com o desempenho do produto ou serviço, como mostra o Quadro 4.
Quadro 4: Modelo Liljander-Strandvik da qualidade de relacionamento
Tipo de vínculo

Exemplo

Jurídico

Cumprimento de um contrato entre o cliente e o prestador de
serviço (por exemplo, operadora telefônica, TV a cabo, eletricidade,
serviços bancários).

Econômico

Compra de produtos que se encaixem no orçamento, devido a falta
de recursos. Reduções de preço baseadas no relacionamento.

Tecnológico

Compra de um produto específico que exige uma negociação
específica para reparos/manutenção e/ou peças de reposição
originais do fabricante ou varejista.

Geográfico

Compra de uma empresa diferente ou de poucos prestadores de
serviço com possibilidades limitadas devido à distância e/ou falta de
transporte.

De tempo

Prestação de serviço com horário de funcionamento adequado ou
de um sistema de agendamentos flexível. Os clientes são limitados
pelo horário de funcionamento estabelecido pelos prestadores de
serviço (por exemplo, creche de 8h às 16h), ou pelos empregados
(horário de trabalho e hora de almoço limitada).

De conhecimento

Estabelecimento de relacionamento, como com um médico que
conhece o histórico do paciente. A relação de um cliente com um
caixa de banco pode ser forte porque o caixa conhece o negócio do
cliente, o que facilita as transações. Isso também funciona do modo
contrário, de modo que o cliente passa a conhecer o prestador de
serviço (por exemplo, o cliente aprende a se comportar, o que reduz
a incerteza).

Social

Conhecimento entre as partes. Os vínculos sociais existem quando
o cliente e o pessoal de serviço conhecem bem um ao outro. O
contato é fácil, há uma confiança mútua (os serviços são realizados
por um telefonema ao banco, o cliente não precisa ir até lá
pessoalmente).
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Cultural

Identificação dos clientes com uma subcultura (por exemplo,
linguagem país) e, portanto, se relacionam melhor com
determinadas empresas ou produtos fabricados em determinados
países.

Ideológico

Valorização pessoal de alguns ideais. Os clientes podem ter a
tendência de preferir, por exemplo, produtos com certificação
ambiental, evitando empresas que exploram a natureza, ou
preferindo produtos locais ou nacionais a produtos importados, ou
preferindo quando parte do lucro vai para uma ação filantrópica.

Psicológico

Preferência do cliente por determinado prestador de serviço, pois
está convencido da superioridade daquela empresa (imagem).

Fonte: Gronroos (2009, p.88).

Ainda assim a literatura mostra que difícil, muitas vezes, é identificar como
personalizar o seu produto, mesmo conhecendo os fatores que levam o cliente a
permanecer em um determinado fornecedor, ou conhecer de que forma ele quer
interagir com o fornecedor. Mas algumas empresas conseguem. Uma empresa de
seguros

de

automóveis

resolveu

aumentar

sua

rentabilidade

através

do

gerenciamento de promessas únicas e criou um produto diferenciado para um
público muito bem escolhido: seguros de automóveis somente para oficiais militares
e suas famílias. Nos últimos anos muitas empresas têm procurado ser o fornecedor
exclusivo de um produto ou serviço especial para seus clientes (ZEITHMAL e
BITNER, 2008).
Como relata Souki (2006), somente conhecer o histórico de compras de um
cliente, não é suficiente para entregar promessas únicas, customizadas aos seus
clientes. O gestor do relacionamento precisa até mesmo saber como falar com seus
principais clientes e falar da forma como eles falam. Precisam conhecer até mesmo
o estilo de comunicação sensorial do cliente, se visual, auditivo ou cinestésico, de
forma a corresponder esse estilo e mostrar ao cliente que você o conhece.
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Quando os clientes disserem que gostam de negociar com você
porque você é igual a eles, você os entende, ou que você sabe
exatamente o que eles estão pensando e seu serviço é excelente,
você terá recebido um dos maiores cumprimentos que um homem de
negócios pode receber (GERSON, 2003, p.52).

Gerenciar as informações dos clientes é sobremaneira importante para as
empresas. O monitoramento do relacionamento deve ser contínuo (Zeithalm e
Bitner, 2008). De maneira natural a empresa deve fazer com que seus clientes se
sintam importantes. A chave é fazer com que cada cliente, individualmente, sinta e
acredite que a empresa tem um interesse especial e sincero por ele. Premie seu
cliente com uma viagem com acompanhante apenas porque ele atingiu um nível X
de compras. Ele se sentirá importante (GERSON, 2003).
Logo, clientes param de fazer negócios com sua empresa, não só porque não
estão satisfeitos, mas também porque não se sentem importantes, além de vários
outros motivos que precisam ser conhecidos pela empresa, de forma a possibilitar a
empresa a fazer uma ação corretiva, já que não foi feita uma ação preventiva, para
evitar a insatisfação do cliente, se este é o motivo. Como explica Gerson (2003), os
motivos, são:
•

1% morre

•

3% mudam

•

5% buscam alternativas ou desenvolvem outros relacionamentos de negócios

•

9% começam a negociar com os concorrentes

•

14% estão insatisfeitos com o produto ou atendimento

•

68% estão desgostosos com o tratamento recebido
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Conhecer o estágio do ciclo de vida em que o cliente deixa de fazer negócios
com a empresa também é muito importante, como apresenta Gronroos (2009,
p.237), na Figura 11.

Negativa
Positiva

Fase
Inicial

Qualidade percebida
do serviço

Recompra

Cliente
Interesse

Fase de
consumo

Falta de
interesse
Promessa aceita

Fase da
compra

Promessa
não aceita

FIGURA 11 – O ciclo de vida do relacionamento com o cliente

Segundo Gerson (2003), clientes compram por quatro razões e a empresa
tem quatro requisitos básicos para entregar a promessa e garantir a lealdade do seu
cliente.

Motivos que levam o cliente a comprar e a ficar satisfeito:
•

Economizar ou ganhar dinheiro

•

Economizar tempo

•

Por se sentirem seguros

•

Massagear seus egos
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Requisitos para entregar a promessa e garantir a lealdade do cliente:
•

Credibilidade: manter sua reputação sem máculas. Os clientes precisam
acreditar em seus produtos ou serviços, nas suas políticas e em seus
procedimentos. Sua imagem precisa ser confiável.

•

Acessibilidade: oferecer disponibilidade de acesso rápido e constante, em
qualquer nível que seja. Aquele representante técnico que quer falar com o
engenheiro ou mesmo uma possibilidade de contato com o ouvidor via website.

•

Confiabilidade: oferecer consistência no desempenho de um produto ou serviço
e no tratamento oferecido aos clientes. Quando o cliente sabe o que esperar de
uma empresa, se sente mais confortável e permanece mais tempo comprando.

•

Excelência: realizar o que promete, no tempo prometido. O cliente se sente
excelente e também quer fazer negócios com empresas excelentes. Além da
qualidade técnica, ofereça um atendimento de excelência e você os manterá se
sentindo excelentes por muito tempo.
As promessas únicas requerem um amplo conhecimento do seu cliente, sua

filosofia corporativa (B2B), sua cultura, suas expectativas e percepções. No
ambiente globalizado de hoje, qualquer empresa, de qualquer lugar pode fazer
negócios com sua empresa e se aquele cliente é estratégico, conheça-o bem. Não
se pode correr o risco de fazer um evento para um cliente israelense num sábado,
quando ele considera o sábado sagrado e não faz nada naquele dia. É necessário
que se tenha um plano ajustado às necessidades desse cliente. O segmento de
serviços tem mais possibilidades de oferecer ofertas personalizadas, do tipo “um a
um”, pois são realizadas em “tempo real” e por “pessoas reais”. Customizar é
projetar produtos e serviços para atender às necessidades individuais. Mesmo que o
produto ou serviço seja oferecido a milhões de consumidores, como os caixas
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eletrônicos de banco, o fato de cada cliente poder customizar aquele prontoatendimento às suas necessidades, torna-o um serviço customizado. A literatura é
unânime em afirmar que só se conhece o cliente estabelecendo uma comunicação
com ele.
Ouvir os consumidores tem que ser do interesse de todos, afirma
Tom Peters (MCKENNA, 1997, p.45).

O retorno das várias formas de comunicação com o cliente e outros atores da
infra-estrutura precisa ser analisado e o resultado da análise transformado em
conhecimento e experiência para a empresa, de forma a possibilitá-la melhorar sua
promessa ou corrigir eventuais falhas técnicas e funcionais. A já conhecida
Plataforma de CRM (Customer Relationship Management) é uma grande aliada na
reunião e análise dos dados coletados.
Essa vital ferramenta gerencia o banco de dados que contém as informações
dos atores componentes da infra-estrutura do segmento em que a empresa atua.
Porém, há que se compreender que o CRM, enquanto plataforma de banco de
dados é uma técnica à disposição do gestor, e, enquanto base de relacionamentos,
é uma filosofia de fazer negócios. As informações sobre os clientes, ali contidas,
auxiliam que todos os departamentos da empresa possam entrar em contato com o
cliente, conhecendo a realidade daquele cliente na empresa. Esses departamentos
precisam estar em sintonia. (SALIBY, 1997).
Na visão de Ribeiro (apud SALIBY, 1997, p.8), as principais características
dessa ferramenta gerencial, são:
Permite o diálogo
com o cliente, numa
via de mão-dupla

A análise das cartas dos clientes, feedback por telefone, o
histórico de compras, além de outras informações, permite um
diálogo mais consistente com o cliente, bem como uma resposta
mais precisa por parte da empresa.
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Viabiliza o
aprofundamento da
base de clientes

Possibilita o desenvolvimento de programas de afinidade ou de
volume de vendas, como venda cruzada ou freqüência de
compras, além de outros.

Permite trabalhar
nichos que oferecem
lucros

Com o estudo das informações do database é possível
encontrar nichos de mercados não atendidos, com eficiência de
lucro. Geralmente é uma atividade realizada pela Área de
Desenvolvimento de Novos Negócios.

Oferece
conhecimento ao
canal de distribuição

A empresa passa aos seus distribuidores informações
importantes sobre o cliente, com vista a um melhor atendimento
na distribuição do produto.

O marketing é um
tanto contabilizado

Permite a mensurabilidade das variáreis que influenciam as
respostas dos clientes, permitindo uma análise mais rápida das
mudanças de mercado, por exemplo.

O database é uma força potente do marketing e uma evolução das antigas
“Listas de Compradores”, que aponta para uma preocupação já antiga em se
conhecer o cliente, que foi possível com o advento da tecnologia. Embora uma
ferramenta, algumas plataformas têm tecnologia avançada que permitem cada vez
mais cruzar informações e conhecer melhor os atores da infra-estrutura da empresa
(SALIBY, 1997). Esse conhecimento leva a empresa a ter a confiança de que é
possível fidelizá-lo e, com isso, aumentar sua rentabilidade. A empresa decide,
então, investir nas ações de marketing de relacionamento. Mas uma nova visão é
necessária.
2.6 Fatores que levam a investir em ações de marketing de
relacionamento
O marketing tradicional está mudando e, segundo McKenna (1997), precisa
ser abandonado. Os gestores que insistirem no convencional marketing mix, sem
buscar uma diferenciação estão fadados ao fracasso. A mudança gerencial não
pode ser feita de forma abstrata. Hoje em dia os mercados estão tão dinâmicos, são
tão poucas as diferenças entre os produtos e serviços que as propagandas
convencionais e os descontos já não são mais atrativos. Para o autor, as empresas
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têm que estar cada vez mais próximos de seus clientes. Isso reduzirá o medo, a
dúvida e a incerteza que eles têm de experimentar algo novo e, se a sua empresa
não o “acarinhar” logo, seu cliente mudará de fornecedor.
Os consumidores ficam cheios de dúvidas, principalmente quando a compra
envolve muito risco. A compra de uma pasta de dentes é simples e não necessita de
muito envolvimento do consumidor. Já um computador leva o consumidor a pensar
nos riscos: pode quebrar, pode ficar obsoleto, pode ter um serviço de reparos
demorado, pode não ter periféricos e atualizações de mercado compatíveis. Mesmo
que a empresa aumente o número de anúncios, isso não diminuirá esses medos.
Assim, fica claro que anúncios e promoções são apenas uma pequena parte da
estratégia de marketing. Para McKenna (1997) o pessoal de marketing deveria estar
metade do tempo em campo, reunindo-se com clientes, conversando com as
pessoas, desenvolvendo relações e observando o caminho a ser tomado para
próximo produto. Tudo isso para que o cliente fique fiel àquela empresa.
O fornecedor que conhece bem as expectativas do cliente poderá atendê-lo
com qualidade total o que levará esse cliente a um nível de satisfação tal que ele
permanecerá comprando naquele fornecedor por um longo período. Segundo
Gerson (2003), quanto mais perto a empresa estiver de seus clientes, por mais
tempo eles farão negócios com ela. Recompense lealdade, sugere o autor. Crie um
Programa de Recomendações Freqüentes, por exemplo, com um prêmio que seja
atrativo. A empresa também será recompensada. E a recompensa não será
quantitativa, mas qualitativa: “a melhor recompensa é saber que se pode ter aquele
cliente pela vida toda” (GERSON, 2003).
Porém, também pairam medo, dúvidas e incertezas na mente do gestor, uma
vez que há muitas variáveis desse mercado dinâmico fora do controle da empresa,

64

que podem fazer com que qualquer boa estratégia comercial vá por água abaixo.
Para McKenna (1997), as principais preocupações que os gestores devem ter para
decidir investir em ações de relacionamento são:
1. A diversidade de produtos e serviços aumenta até em pequenos segmentos de
mercado;
2. A competição mundial aumenta;
3. Os mercados ficam tão segmentados que os nichos tornam-se soberanos;
4. As distinções entre produtos e serviços ficam pouco nítidas;
5. Os ciclos de vida dos produtos são acelerados;
6. Os canais de distribuição estão em um fluxo constante. Embora ficar ao lado do
cliente seja preeminente, os canais muitas vezes distanciam o diálogo com o
cliente;
7. A mídia promocional tradicional amplifica o nível de barulho e não consegue
comunicar mensagens claras. Reina a confusão;
8. As organizações diminuem e se reestruturam, procurando novas formas de fazer
negócios;
9. O ambiente de negócios e o curso dos eventos competitivos são imprevisíveis;
10. A previsão e as pesquisas não proporcionam um caminho de ação nítido.
O momento certo de colocar um produto no mercado é a preocupação
principal de toda alta gerência. O marketing faz as pesquisas de mercado, cria o
plano de marketing e segue o roteiro de sempre para o lançamento do produto, mas
com o mercado dinâmico e o concorrente trabalhando da mesma forma, nunca é
certa a aceitação do produto pelo mercado. A única forma de impedir que o tempo
se torne um inimigo é desenvolver relações fortes com o cliente. Assim o conceito
promocional padrão do marketing precisa ser esquecido em favor de uma
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abordagem baseada nas relações com o cliente e com a infra-estrutura do setor.
Para criar posições duradouras no mercado, primeiro as empresas têm que criar
relações fortes. Tem que desenvolver relações com os clientes, fornecedores,
distribuidores, revendedores, pessoas influentes no setor e membros da comunidade
financeira. Esse é o posicionamento voltado para o mercado, que as empresas
devem seguir: diálogo entre a empresa e o cliente e entre a empresa e o mercado.
Jim Morgan, executivo-chefe da Applied Materials (grande fabricante norte
americano de componentes semicondutores), comentou certa vez que “a imagem é
o conjunto das coisas que fazemos no mercado. Se uma empresa fabrica um
produto sólido e desenvolve relações de forma adequada, sua imagem cuidará de si
mesma” (MCKENNA, 1997). E para estabelecer essa relação, basta começar
oferecendo um bom atendimento.
Um atendimento deficiente é muito caro. Um bom atendimento não tem preço
(GERSON, 2003). Essa deve ser a premissa básica do pensamento de todo gestor
ao pensar em investir em ações de marketing de relacionamento. Ele está investindo
no sucesso da empresa como um todo e não somente numa ação promocional
específica, como uma degustação de um produto no ponto de venda, ou distribuição
de amostra grátis de um novo shampoo que protege os cabelos de raios solares,
numa praia. Sua visão tem que ser maior. Ele entende que investir em ações de
relacionamento faz parte do todo em sua empresa e que traz retorno. Ele só não
sabe quanto...
E esse retorno certo, porém não “quantificável”, muitas vezes é encarado
como uma ameaça para as empresas, pois os homens de negócios adoram
números. Os números os fazem sentir-se seguros, diz McKenna (1997). Conforme
explica o autor, respostas de pesquisas que trazem informações do tipo:
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- 65% dos negócios da empresa vêm de clientes fiéis;
- 15 a 34% dos custos totais da empresa são custos de marketing e vendas;
- 20% dos clientes geram 80% do faturamento da empresa
- e outras, são muito apreciadas na alta administração da empresa, mas, embora
devam ser consideradas, trata-se de análises que usam o passado para prever o
futuro. Entretanto, na atualidade o futuro nem sempre lembra o passado. Em
mercados dinâmicos não se pode confiar só nos números, afirma McKenna (1997).
As estatísticas não traduzem as nuances do mercado, lembra o autor. O
maior problema não são os dados sobre o mercado, mas a análise feita acerca
deles. Podemos ter dezenas de informações do concorrente sem ser mais
competitivos, assim como ter muitas informações sobre os clientes sem ser
sensíveis às suas necessidades e desejos. Os gestores bem-sucedidos não se
preocupam com as projeções de mercado. Eles planejam sua estratégia de forma
qualitativa, transformando boas idéias em produtos e ajustando-os constantemente
às necessidades do mercado.
Com a mesma linha de raciocínio, mas com outras palavras, Gronroos (2009)
mostra que a decisão de investir precisa é estar sustentada nos benefícios que o
serviço de excelência que se pretende oferecer, vai trazer, já que não se pode
quantificar o retorno monetário direto desse investimento. Assim, o autor apresenta
no Quadro 5, que os serviços excelentes compensam duplamente e para os dois
lados (cliente e fornecedor), valendo a pena investir em ações de marketing de
relacionamento.
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Quadro 5: Benefícios resultantes do bom serviço
Para o fornecedor

Para o cliente

1.

Oportunidade para aumentar o
preço além do preço de mercado.

1.

Diminuição dos custos de manter o
relacionamento com o fornecedor.

2.

Diminuição dos custos de produção.

2.

Não há custos iniciais ou de busca para
encontrar um novo fornecedor.

Fonte: Gronroos (2009, p.136).

Mesmo com tanta afirmação por parte da literatura que o relacionamento é o
grande diferencial da empresa, principalmente no mercado B2B, muitos gestores
ainda relutam em investir um valor considerável para essas ações. De fato, como a
alta administração de uma empresa decide o quanto investir em ações de
relacionamento, quando os argumentos de seus gerentes para o retorno desse
investimento têm base na combinação de intuição e perspicácia? Mas McKenna
(1997) garante: “embora não pareça tão científico, funciona melhor que as análises
estatísticas”. Entretanto, o autor explica que a intuição não é mágica. Trata-se de um
julgamento baseado na experiência. A intuição não deve ser vista como algo
negativo, embora amedronte algumas pessoas. A intuição é outra forma de
conhecimento, que não provém do pensamento intelectual ou analítico, mas das
informações coletadas através dos sentidos e classificadas no subconsciente.
Entretanto, há algumas ferramentas de gestão que tornam as análises desses
itens intangíveis, menos empíricas. É nelas que a alta administração das empresas
aposta para prever algum retorno do investimento que pretendem fazer.
2.7

Mensuração

do

retorno

do

investimento

em

marketing

de

relacionamento
Ainda hoje não existe, de fato, uma ferramenta única em que a alta
administração das empresas confie para medir o retorno que uma ação de
relacionamento traz para a empresa. Na verdade, os gestores se baseiam em
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ferramentas com métricas matemáticas que tornam possível mensurar o retorno
desses investimentos, criadas por pesquisadores na área de marketing e finanças,
mas elas não são precisas. Assim, a grande maioria das empresas prefere monitorar
seus negócios inteiramente nos termos de faturamento e lucro líquido, sem levar em
consideração os direcionadores que levaram ao lucro obtido. Isso porque embora
uma intuição possa sugerir que uma determinada decisão venha a criar valor para a
empresa, não existe um instrumento de medição financeira que determine o quanto
de valor foi efetivamente acrescentado por aquela decisão de investir, ou mesmo se
houve adição de valor (PEPPERS e ROGERS, 2005).
Gupta e Lehmann (2006) são estudiosos na área de retorno com investimento
em marketing (ROMI – Return on Marketing Investments) e baseiam todas as suas
pesquisas em dois argumentos: (a) ações de marketing são investimento para a
empresa e não custo e (b) clientes são ativos para a empresa nos quais ela precisa
investir. Essa visão muda totalmente as ações que são direcionadas aos clientes,
enfatizando que em sendo um investimento, haverá retorno. Peppers e Rogers
(2005) também abordam o assunto. Para eles a empresa entrega algo de valor para
o cliente e, em troca, ele irá retornar com algo de valor para a empresa. No longo
prazo a empresa poderá ter a expectativa de receber o maior valor possível de um
cliente, aproximadamente no mesmo tempo em que ele está esperando receber o
maior valor possível da empresa. Realmente, a empresa lida com os dois lados do
valor do cliente, confirmam Gupta e Lehamnn (2006): o que a empresa proporciona
ao cliente e o lucro ao longo do tempo daquele cliente. Há os clientes em quem as
empresas devem investir mais e, também, os que a empresa deve descontinuar o
relacionamento.
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Assim, os autores identificaram quatro cenários que mostram o valor atribuído
aos clientes e deles esperados, como ilustra a Figura 12 (Gupta e Lehmann, 2006,
p.60)

Alto

Vulneráveis

Estrelas

Baixo

Casos
Perdidos

Oportunistas

Baixo

Alto

Valor
retribuído
pelos clientes

Valor atribuído
aos clientes

FIGURA 12 – Cenários do Valor do Cliente

Clientes “Estrelas”:

Essa é uma situação clara de relacionamento mutuamente
lucrativo. A companhia dedica alto investimento em
produtos e serviços para o cliente e esse retorna com alta
margem de lucros e fidelidade. É prudente permanecer
investindo nesses clientes.

Clientes “Casos Perdidos”:

Esses são os clientes típicos de ações promocionais, onde
a empresa não investe em agregar outros valores ao
cliente, assim como o cliente também não dá uma boa
margem de lucro. Interessante seria que esses clientes
migrassem para outros fornecedores ou que a empresa
desenvolvesse uma estratégia para que eles passassem
para outros níveis.

Clientes “Vulneráveis”:

Esses clientes até dão lucro para seu fornecedor, mas a
empresa não desenvolve muitas ações de valor agregado
ao cliente. Pode ser o caso de clientes que ainda
permanecem naquele fornecedor simplesmente por inércia.
Eles estão susceptíveis a qualquer oferta da concorrência
que chegue até eles.

Clientes “Oportunistas”:

Nesses casos os clientes recebem oferta de alto valor
agregado da empresa, mas suas compras não são
rentáveis para ela. Esse é o típico caso dos clientes que
vão ao supermercado para comprar apenas e tão somente
os produtos da promoção do dia.
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O investimento deve ser relativo ao potencial de retorno que o cliente pode
dar, já que nem todos os clientes são lucrativos. A empresa deve estar todo o tempo
avaliando a taxa de retenção de sua carteira de clientes, pois ela pode estar atraindo
muitos clientes oportunistas, por exemplo, aumentando sua participação no
mercado, mas diminuindo sua lucratividade, caso os atuais, mais rentáveis, estejam
desertando. Mais importante é a rentabilidade por cliente, ou seja, o valor do cliente,
do que a participação no mercado.
Da mesma forma pensam Peppers e Rogers (2005) ao declararem, após
algumas pesquisas, que a quase totalidade dos executivos concordam que os
clientes representam a forma mais segura para o crescimento, quer seja na
aquisição de mais clientes ou na manutenção dos atuais por mais tempo, tornandoos mais lucrativos. Também entende que a base de clientes é um patrimônio que
produz faturamento para a empresa e que o valor dessa base é o que determina o
que a organização vale no mercado. Entretanto, quando as empresas medem seus
resultados financeiros raramente levam em consideração as variações de valor
desse patrimônio que é o “valor do cliente”, que é um dos fatores mais significativos
para o sucesso de um negócio. Os autores ainda sugerem que para aumentar o
retorno total gerado por um cliente (incluindo o valor em longo prazo e o lucro
corrente), é necessário mudar o comportamento desse cliente criando mais valor
que o esperado e aumentando a rentabilidade desse cliente.
A rentabilidade é influenciada por três fatores: aquisição de clientes, margem
do cliente e retenção do cliente. Esses direcionadores são as métricas principais
para a rentabilidade geral da empresa. O valor do cliente não pode ser medido em
apenas uma ocorrência de compra com alta lucratividade, mas nas várias compras
realizadas por um cliente, ao longo de um determinado período de tempo. Alguns
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cassinos famosos dos Estados Unidos perceberam num dado momento, que os
clientes que jogavam altas cifras, uma vez por mês em seus estabelecimentos não
eram os mais rentáveis e, sim, os idosos e de meia-idade que visitavam o cassino
quase que diariamente, jogando cifras menores. Ainda assim, a rentabilidade futura
desses clientes não é garantida. Há que se levar em consideração o risco a eles
associado de mudar de fornecedor ou de parâmetro de compra, isto é, suas
preferências (GUPTA e LEHMANN, 2006).
Peppers e Rogers (2005) entendem que o problema está no fato de que as
empresas precisam cada vez mais gerar lucros a curto prazo. Essas empresas estão
concentradas nas vendas do período atual. O foco no curto prazo faz com que a
empresa deixe de tomar as decisões mais apropriadas. Em casos extremos, uma
empresa poderá até recorrer a promessas exageradas ou vender gato por lebre para
maximizar o seu lucro no curto prazo (PEPPERS e ROGERS, 2005). Esse
procedimento certamente prejudicará as vendas futuras e destrói o ativo em clientes,
pois acabará com a confiança que os clientes têm pela empresa. Conciliar as
diferenças entre lucro atual e valor a longo prazo é um dos dilemas mais difíceis do
mundo de negócios no dias de hoje.
Após vários estudos, em diferentes segmentos, é possível concluir que é
melhor para o valor patrimonial da empresa aumentar a taxa de retenção do que
aumentar a margem do cliente. Por exemplo, o aumento de 1% na retenção tem um
efeito no valor do cliente cinco vezes maior do que o aumento de 1% na margem, e
cinqüenta vezes maior do que o aumento de 1% no custo de aquisição. A melhor
combinação de que investimento adotar é única para cada empresa e depende da
relação custo-benefício e do valor vitalício do cliente (GUPTA e LEHMANN, 2006).
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Segundo os autores o Valor Vitalício do Cliente (Customer Lifetime Value –
CLV), que se refere ao valor presente de todos os lucros atuais e futuros gerados
pelo cliente, é a principal base para os possíveis cálculos de retorno com
investimento de ações cujas variáveis não se pode quantificar.
Conhecendo o valor vitalício do cliente, será possível estimar o retorno que
ele pode trazer num determinado período de tempo. Estudos já comprovaram que o
tempo de vida de um cliente na empresa (valor vitalício do cliente) equivale de 1 a
4,5 vezes a taxa de margem anual daquele cliente. Se a margem anual de um
cliente é de US$100, o valor vitalício dele será entre US$100-450. São fórmulas
simples, mas que os executivos estão passando a aceitar para avaliar o retorno do
investimento em ações com variáveis intangíveis.
Assim, a mensuração do retorno do investimento em ações de marketing de
relacionamento é feita através do controle de dois conjuntos de métricas: (a) as
centradas no cliente, que avaliam o valor para o cliente e (b) as centradas na
empresa, que avaliam o valor do cliente para a empresa. A primeira categoria inclui
medidas como conscientização, associações, atitude, experimentação, fidelidade e
boca-a-boca. O fracasso em oferecer valor ao cliente leva ao fracasso em gerar
retornos lucrativos à companhia. Estudos já demonstraram uma ligação entre
satisfação e valor acionário. A segunda categoria refere-se aos fundamentos do
valor de um cliente (fontes de aquisição, abandono e expansão), e o custo de
aquisição e retenção de clientes. Esses números estão ligados ao CLV e precisam
ser medidos, não só para ver o retorno que gerou uma ação, mas como diagnóstico
para mudanças.
Entretanto, os autores lembram que alguns pressupostos precisam ser
definidos pela própria empresa como imaginar que o cliente pode ficar fiel à empresa
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por 10 anos, por exemplo, mas outros dados são extraídos da contabilidade da
empresa. Dados como data da compra, período de compras, lucro, taxa de
retorno/margem e outros. Existe uma média aceitável, elaborada por cientistas
financeiros, para a taxa de retenção e taxa de desconto e a classe gerencial aceita
trabalhar com elas. A taxa de retenção para a maioria das empresas varia de 60 a
90%. A taxa de desconto é uma função do custo de capital e depende do risco do
negócio, mas geralmente varia de 8 a 16%.
2.7.1 Cálculo da Taxa de Retenção
r = número de clientes que deixam a empresa em um período
: número de clientes atuais, naquele mesmo período
[Obtém-se a taxa (%) de abandono e, a diferença, é a taxa de retenção].

2.7.2. Cálculo do Valor Vitalício do Cliente – CLV, segundo Gupta e
Lehmann (2006)
CLV = m (r / 1 + i - r)
Onde:
m = margem ou lucro de um cliente por um período
r = taxa de retenção
i = taxa de desconto

Para tornar mais simples ainda, calcular o CLV, já existem múltiplos de
margem calculados e aceitos, em geral.
Quadro 6: Múltiplos de margem para cálculo do CLV
r/1+i-r
Taxa de Retenção

Taxa de Desconto
10%

12%

14%

16%

60%

1,20

1,15

1,11

1,07

70%

1,75

1,67

1,59

1,52

80%

2,67

2,50

2,35

2,22

90%

4,50

4,09

3,75

3,46

Fonte: Gupta e Lehmann (2006, p.39)
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Para facilitar a compreensão de sua fórmula os autores dão o exemplo de
uma empresa fictícia com os seguintes os pressupostos:
- Taxa de Desconto = 12%
- Taxa de Retenção = 90%
Logo, seu múltiplo de margem, com base no quadro é 4,09
- m = margem = US$100

Aplicação na fórmula:
- CLV = m (r / 1 + i - r)
- CLV = 100 (4,09) = US$400

Fazendo o mesmo cálculo com uma taxa de retenção menor, 80%, por
exemplo, é possível observar que a taxa de retenção importa mais que a engenharia
financeira, que considera a taxa de desconto. Nesse mesmo caso fictício, o CLV
seria de US$250, apenas com a redução da taxa de retenção de 90 para 80%.
O resultado dessa divisão é válido, mas não é uma informação precisa, pois
no resultado podem conter clientes que abandonam logo no primeiro ou segundo
ano, cujo lucro ainda é pequeno e clientes com 10 anos, onde o lucro é maior e a
perda para a empresa também será maior. Cada segmento tem uma realidade
diferente que embasa a situação da estimativa do tempo de permanência do cliente
na empresa.
Assim, para calcular o CLV são necessárias duas informações: o padrão de
lucro do cliente e a taxa de retenção ao longo do tempo. Prever lucros também não
é uma função precisa, o que valida mais ainda os estudos já existentes que levam
em consideração os indicadores médios já conhecidos dos segmentos. Existem
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métodos de cálculo do CLV sofisticados, que se baseiam em dados complexos, mas
que, na melhor das hipóteses, fornecem valores aproximados, devido a muitas
informações subjetivas, como o custo individualizado do cliente, por exemplo. Esse
cálculo é aceito pela maioria das companhias, mas uma vertente de estudiosos
permanece argumentando que não há dados que provem que o cliente está
susceptível a aceitar preços mais altos depois de algum tempo com a empresa,
assim como, não se tem como provar que os custos de retenção diminuem, já que é
necessário um investimento, nem que seja uma premiação mínima, para que o
cliente permaneça fiel (GUPTA e LEHMANN, 2006).
Assim como Gupta e Lehamnn (2006), Peppers e Rogers (2005) também não
indicam uma fórmula matemática exata para o cálculo do retorno do investimento em
ações de marketing de relacionamento, mas sugerem que a medição do retorno seja
feita a partir do cálculo do Retorno sobre Clientes (ROC – Returno on Customer),
para quem as ações foram direcionadas. Os autores asseguram que é possível
calcular o retorno específico de cada ação através da aplicação de uma fórmula
criada por eles.
Essa fórmula também tem base no CLV e, por isso, é importante que a
empresa desenvolva estratégias que mantenham os seus clientes comprando por
um longo período. Se o cliente perceber que pode confiar no fato de que a empresa
respeita seus interesses como se fossem dela, esse relacionamento será de
extremo valor. Quanto maior for a confiança de um cliente de que a empresa atuará
em seu benefício, maior valor total ele receberá da empresa, e as chances de
permanecer fiel são enormes, gerando uma rentabilidade maior para a empresa. E
todo o cuidado com essa confiança é pouco, lembra os autores. A história mostra
que quando uma empresa fica obsessiva por resultados do período corrente e isso
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penetra em sua cultura, os interesses do cliente ficam sempre em segundo plano e
os índices de confiança se evaporam. As empresas precisam levar em conta que os
clientes têm memória e podem nunca mais voltar a fazer negócios com aquela
empresa. A taxa de retenção cairá.
Ainda segundo Peppers & Rogers (2005), muitas empresas precisam
repensar suas estratégias e, de fato, ganhar a confiança do cliente, sem olhar para
ele como vantagem financeira de curto prazo. Uma grande parte das empresas
analisa seus clientes visando quantificar os valores individuais de cada um e, dessa
forma, melhorar a eficiência dos esforços de marketing da empresa, mas não está
preocupada em entender as necessidades de seus clientes ou em enxergar a
proposição de valor do ponto de vista deles (índice de satisfação). Em vez disso,
desejam identificar os clientes mais valiosos e selecioná-los como alvos de ações de
marketing mais intensivas, que certamente trará mais retorno no curto prazo, mas
que é altamente prejudicial para o valor futuro da empresa.
Se uma empresa efetivamente tivesse consciência do valor que um cliente
poderá vir a gerar no futuro (taxa de retenção), além do lucro que ele gera hoje, a
postura corporativa seria inteiramente diferente. Em vez de maximizar as vendas de
curto prazo, essa empresa estaria preocupada em maximizar o valor total gerado por
cada cliente, incluindo não apenas as suas transações atuais, mas também as
futuras. Entretanto, conquistar a confiança do cliente não significa colocar de lado os
interesses de lucro da empresa. Há como conciliar os dois lados. Atender bem ao
cliente e obter lucro. Entretanto, essa equação não é tão fácil. Às vezes as
empresas têm modelos de negócios complexos e os seus processos comerciais
podem representar um desafio à conquista da confiança dos clientes. As
companhias aéreas são bons exemplos. A maioria dos clientes percebe que essas
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empresas têm políticas de preço difíceis de entender. As companhias aéreas
precisam ter alguma flexibilidade de modo a poder lidar com a natureza perecível de
seu negócio. Essas empresas têm um altíssimo índice de custos fixos e variáveis.
Um assento de avião que viaje desocupado representa uma perda de receita
irrecuperável.
Cada decisão de uma empresa deveria ser avaliada à luz do retorno que
poderá gerar a partir do valor vitalício do cliente (CLV). Atender, ou mesmo
antecipar, as necessidades do cliente visa tão somente a manutenção daquele
cliente por um longo tempo na empresa e, assim, gerar mais lucro. Gupta e
Lehmann (2006) complementam: após investir em um programa de satisfação do
cliente, por exemplo, o gestor deve monitorar os índices de satisfação e, também, de
retenção, que certamente estarão maiores. Essa análise permitirá avaliar se um
investimento na satisfação do cliente resultou em retorno positivo ou não. Mas até
esse cálculo não é preciso e requer muita atenção na hora de medir o seu retorno,
visto que investir em ações de manutenção de clientes que estão dentro de uma
taxa de retenção de 90 a 95% na empresa é mais oneroso do que investir na
manutenção dos clientes que estão numa faixa de retenção entre 70 a 75%, por
exemplo. Entretanto, ainda que pareça estranho, uma empresa não deve ter 100%
de satisfação ou de retenção. Isso até é um bom slogan, mas pode representar
concentração em um segmento minoritário do mercado, ou a falta de identificação
dos clientes potenciais.
À medida que a empresa emprega tempo e recursos na medição e análise
dos valores vitalícios de clientes, ela adquire mais insight de como o CLV é afetado
por diferentes fatores como custo de aquisição, retenção, serviços, margens,
atitudes de clientes e índices de vendas cruzadas, explicam Peppers e Rogers
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(2005). Em muitas empresas programas de aquisição são avaliados em termos de
quantidade, e não de qualidade (o potencial de crescimento e CLV esperados), de
novos clientes adquiridos. Programas de retenção concebidos para reduzir número
de clientes menos rentáveis, poderão ter o efeito de preservar os clientes
marginalmente lucrativos e até os não-lucrativos. Porém, quando a taxa de retenção
aumenta, programas de aquisição de clientes se tornam mais atraentes, pois, desde
o princípio, novos clientes serão mantidos por mais tempo e, portanto, terão maiores
valores vitalícios, além de que, à medida que melhora a retenção, será mais difícil
torná-la ainda melhor.
É importante o acompanhamento do CLV para o cálculo do retorno com
ações de marketing de relacionamento, pois, segundo os autores, ele está
relacionado à fórmula do cálculo do Retorno sobre Clientes (ROC).
2.7.3 Cálculo do Retorno sobre Clientes - ROC
O ROC é a medição que deve ser utilizada para selecionar os tipos
específicos de clientes que a empresa deseja incorporar, considerando os custos de
aquisição e os lucros imediatos e futuros que se espera deles. É o mesmo que
quantificar o valor que uma empresa gera a partir de um grupo de clientes ou de um
só cliente (PEPPERS e ROGERS, 2005).
ROC =

π i + ∆CEi
CEi – 1

Onde:
πi
= fluxo de caixa gerado por clientes durante o período i
∆CEi = variação do ativo em clientes durante o período i
CEi - 1 = ativo em clientes no início do período i

O ROC jamais substituirá medidas financeiras tradicionais como indicador de
sucesso ou fracasso na tomada de decisão de se investir em ações de marketing de
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relacionamento, nem mesmo para medir o sucesso da empresa como um todo. Mas
dará certa segurança à alta administração da empresa sobre o retorno que aquele
investimento pode trazer. O ROC é uma ferramenta quantitativa de medição que
calcula com precisão as ações competitivas do dia-a-dia da empresa, uma vez que é
possível examinar os elementos específicos, como o CLV. Mas há que se levar em
conta que o próprio cálculo do CLV, que informa a variação do ativo em clientes
durante um determinado período, não é uma métrica matemática precisa. O CLV é
uma previsão, já que ninguém pode prever o futuro. Porém, monitorar a mudança de
atitude dos clientes, sempre que possível pode ajudar a fazer previsões mais
seguras.
Para visualização melhor da aplicação do ROC, os autores trazem o caso de
uma empresa fictícia:
A empresa X tem um milhão de clientes, cada um deles com probabilidade de
1% de responder a uma oferta de vendas encaminhada por mala direta. O custo por
peça foi estimado em $1 e cada resposta positiva gera $125 no fluxo de caixa.
Portanto, em uma primeira campanha a empresa gastaria $1milhão em mala direta e
geraria $1,25milhão em fluxo de caixa; um lucro de $250 mil. A empresa poderia
promover seis campanhas semelhantes por ano com uma resposta de 1% em cada
campanha, também com 1% de probabilidade de resposta. O ativo em clientes seria
de $7,5 milhões e o ROC de 20%.
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Ano 1
Total de clientes

Ano 2

Ano 3

Ano 4

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Custo por campanha

$1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

Fluxo de caixa por campanha

$1.250.000

$1.250.000

$1.250.000

$1.250.000

$250.000

$250.000

$250.000

$250.000

Lucro anual (6 campanhas)

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

Ativo em clientes ao final do período

$7.500.000

$7.500.000

$7.500.000

$7.500.000

-

$0

$0

$0

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

-

20,0%

20,0%

20,0%

Taxa de resposta

Lucro por campanha

Variação do ativo em clientes
Valor total criado
ROC

O ROC permanece constante, uma vez que a taxa de produtividade de 1%
também é constante.
2.7.4 Cálculo do Valor Vitalício do Cliente – CLV, segundo Peppers e
Rogers (2005)
O cálculo do CLV difere muito entre os diversos segmentos de mercado, por
isso não existe o certo e o errado para esse cálculo. A equação de cada empresa
deve levar em consideração sua estrutura de negócios, mas nunca será
absolutamente precisa. Mesmo com vários softwares disponíveis no mercado que
calculam o CLV, quem atribui o valor de cada variável é o gestor e essa estimativa é
totalmente subjetiva. Como saber, por exemplo, o valor real de uma recomendação,
ou a probabilidade de inadimplência de um cliente? O importante é que a empresa
inclua o maior número de variáveis possível que ela entenda que mantém o cliente
fiel à empresa. Por exemplo, se a empresa considera que cada reclamação atendida
satisfatoriamente guarda uma correlação com um aumento médio de compra
daquele cliente, de 5%, nos anos subseqüentes, ela deve incluir essa variável no
cálculo do CLV da sua carteira de clientes.
Um exemplo prático da indústria automotiva, no papel do Revendedor,
poderia ser:
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CLV

= (freqüência esperada de compra x probabilidade de fidelidade)
x [(modelo esperado de recompra x margem do modelo esperado)
+ (compra esperada de opcionais x margem dos opcionais)
+ (probabilidade de uso do financiamento x valor de face do contrato)
+ (probabilidade de pós-vendas x receita de pós-vendas x margem pós-vendas)]
x (ajuste para o valor atual líquido descontado)

O CLV leva em consideração medidas não financeiras, como ativo da marca,
satisfação de clientes, participação do cliente e fidelidade (taxa de retenção).
Diretores executivos e financeiros só recentemente começaram a aceitar medir o
retorno no investimento com base na taxa de retenção de clientes. Uma pesquisa
realizada em 2000, com 148 empresas, mostrou que, embora as empresas
percebam a importância de intangíveis como fidelidade e inovação, elas se
ressentem em incluir essas características como variáveis de análise financeira,
visto que não há uma métrica que permita quantificar o possível retorno dessas
características (GUPTA e LEHAMNN, 2006). Porém, os autores alertam que
simplesmente confiar no desempenho passado e em indícios numéricos, que é a
tradicional abordagem financeira, também não mede de fato o retorno de um
investimento e não pode dar sustentação para previsões, já que a variável mais
importante – o valor do cliente, não consta dessas tradicionais análises.
Peppers e Rogers (2005) sabem que muitas vezes é um tanto complexo
identificar essas variáveis. Na verdade, são apenas previsões sobre variações
futuras do comportamento de clientes mediante a análise de informações passadas,
disponíveis hoje. Ainda que em um mesmo ramo de negócios, os gestores podem
dar peso diferente a essas variáveis e os CLVs serão diferentes dentro de um
mesmo segmento. Para facilitar o cálculo a maioria das empresas utiliza a seguinte
fórmula:
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CLV

= número esperado de transações de compra a cada ano
x número de anos que se espera que o cliente se mantenha fiel
x valor atual líquido descontado das margens daquelas compras

Assim, não se tenta quantificar tantas variáveis intangíveis com valoração
diferente para cada gestor, passando a estimar apenas o possível tempo de
permanência do cliente na empresa. Porém, essas variáveis não deixam de ser
imperativas para a saúde financeira da empresa e precisam ser analisadas, nem que
seja através de mensuração de desempenho, agregando indicadores de
desempenho a cada uma delas, como promove o BSC – Balanced Scorecard.
Zeithmal e Bitner (2008) informam que algumas empresas hoje já
reconhecem as limitações de avaliar o desempenho empresarial somente sobre as
finanças, argumentado que essas cifras financeiras baseadas na renda medem as
decisões passadas, em vez de indicar o desempenho futuro. Esse reconhecimento
aconteceu quando empresas perceberam um declínio nos negócios, diretamente
relacionados à satisfação do cliente, e não levado em consideração, até então.
Assim, Kaplan e Norton criaram o BSC, em 1992, que é sistema de mensuração
estratégica que captura outras áreas de desempenho, que não só a financeira.
(...) um conjunto de medidas que dá à alta gerência uma visão rápida,
mas abrangente, do negócio (...) [que] complementa as medidas
financeiras com medidas operacionais da satisfação do cliente, dos
processos internos e das atividades de inovação e melhoria da
organização – as medidas operacionais que são os condutores do
desempenho financeiro futuro (ZEITHMAL e BITNER, 2008, p.412).

Segundo as autoras, as empresas devem melhorar seus desempenhos
desenvolvendo uma análise conjunta da perspectiva financeira e das outras três
perspectivas englobadas no BSC, para medir o retorno de um investimento qualquer
que seja. Pode parecer subjetivo, mas é a forma mais completa, hoje, para uma

83

empresa focar seus investimentos. As perspectivas se correlacionam umas às
outras, como ilustra a Figura 13 (ZEITHAML e BITNER, 2008, p.414).

Perspectiva Financeira
- Preço Superior
- Aumento de Volume
- Valor das referências do cliente
- Valor de vendas cruzadas
- Valor de longo prazo do cliente
Perspectiva do Cliente

Perspectiva Operacional

- Percepções do serviço
- Expectativas do serviço
- Valor percebido
- Intenções comportamentais:
. Fidelidade (%)
. Intenção de mudar (%)
. Quantidade de referências
. Quantidade de venda cruzada
. Número de deserções

- Acerto na primeira vez (%)
- Pontualidade (%)
- Responsividade
(porcentagem sobre o tempo)
- Tempo de transação
(horas, dias)
- Tempo de produção
- Redução do desperdício
- Qualidade do processo
Perspectiva de Inovação
- Número de novos produtos
- Retorno sobre a inovação
- Habilidade dos funcionários
- Tempo para comercializar
- Tempo gasto falando c/ clientes

FIGURA 13 – As quatro perspectivas do Balanced Scorecard

Apenas a título de exemplo da importância dessas variáveis intangíveis, as
autoras lembram que o valor monetário do cliente pode ser projetado com base nas
receitas médias durante o tempo de vida dos mesmos. Assim, deserção de cliente é
igual a receita perdida. Zeithmal e Bitner utilizam as palavras do grande estrategista
empresarial, Dave Zielinski, autor do artigo “A sole focus on finances can trouble the
heart of business” (Total Quality Newsletter, July 1994, p.3), para corroborar suas
afirmações.
As medidas financeiras enfatizam a lucratividade de ativos fixos
acima de qualquer outra missão da empresa. Eles não reconhecem a
alavancagem emergente das coisas não-materiais, as pessoas
habilitadas e o emprego da informação, como as novas chaves do
alto desempenho e de uma satisfação do cliente próxima à perfeição
(...). Se a única missão que um sistema de mensuração prega é a
disciplina financeira, a organização está desorientada.
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3 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Entre tantos segmentos que existem no mercado, um se destaca pela alta
valorização que recebe da população em geral, no Brasil e no mundo: a indústria
farmacêutica. Este setor se preocupa diretamente com a saúde das pessoas, sendo
a saúde o maior bem que as pessoas dizem ter.
3.1 História
Segundo relatório da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), de 2004, a
história apresenta três fases dessa indústria. A primeira fase (1880-1950), em que
surgiram

todas

as

indústrias

que

atualmente

investem

em

pesquisa

e

desenvolvimento (P&D) passou por limitada transferência de tecnologia entre os
países. O cenário que se apresentava, com a Primeira Guerra Mundial, o período de
recessão nos anos 20 e a preparação para a Segunda Guerra Mundial levaram os
governos a aumentar as barreiras protecionistas dos seus países.
Na segunda fase (1950-1980), o intercâmbio entre os países foi intensificado
através

de

acordos

internacionais,

embora

os

departamentos

de

P&D

permanecessem em seus próprios países.
A terceira fase começa em 1980 e ainda está em andamento. Caracteriza-se
pela globalização dos mercados e mudança na concepção tecnológica que passa a
não ser mais totalmente centrada apenas em química orgânica, farmacologia e
rastreamento de moléculas (screening), mas beneficia-se dos avanços em áreas de
fisiologia, biofísica, biologia molecular, bioquímica e enzimologia. As empresas
mantiveram seus departamentos de P&D, mas, ao mesmo tempo, verticalizaram
suas atividades produzindo genéricos que, no caso do Brasil, foram aprovados em
1999, e os OTCs (over the counter); produtos de venda livre (sem prescrição
médica).
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Italiani (2006) complementa, informando que até os anos 40 a indústria
farmacêutica consistia na manufatura orientada de produtos que já se encontravam
disponíveis, sendo incorporados somente seis novos produtos ao ano, no mercado
norte-americano. A indústria fornecia princípios ativos para formulação artesanal por
varejistas, que eram responsáveis pela apresentação final do medicamento. Durante
as décadas de 40 e 50 o desenvolvimento tecnológico resultou no lançamento de
uma grande quantidade de novos produtos. As indústrias passaram a cuidar de toda
a cadeia, desde a produção de matéria-prima, P&D e comercialização.
Após a década de 50 a maior competitividade do novo cenário mundial, pós
Segunda Guerra, levou grandes empresas a internacionalizarem-se conquistando
posição de liderança com suas inovações, nos países desenvolvidos, principalmente
os Estados Unidos e alguns países europeus, tendo sido transposta aos países em
desenvolvimento, nos anos seguintes.
Hoje em dia ainda são os países desenvolvidos que realmente geram
inovações, através de altos investimentos em P&D, ficando os países em
desenvolvimento com outras partes do processo, como a produção, comercialização
e marketing, que são comparáveis aos dos países desenvolvidos.
3.2 Cenário Mundial
O mercado farmacêutico é muito importante e muito peculiar. Ele lida com
informações alarmantes, sem que possa resolvê-las, mas dá sua contribuição,
sempre que possível. Segundo estimativas da OMS (Organização Mundial de
Saúde) um terço da população mundial (2 bilhões de pessoas) ainda não tem
acesso a medicamentos essenciais, enquanto que mais de 10 milhões de vidas
poderiam ser salvas até 2015, se essas pessoas tivessem acesso a esses
medicamentos. Outro dado bastante crítico é que nos países mais pobres um
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indivíduo só dispõe de apenas US$ 4 para compra de medicamentos, enquanto que
nos países ricos chega a US$ 400 per capita. Com isso, 15% da população mundial
consomem 90% dos medicamentos disponíveis (ITALIANI, 2006, p.2).
No Brasil, segundo a FEBRAFARMA (Federação Brasileira da Indústria
Farmacêutica), 51% dos mais pobres (4 salários/mês) consomem apenas 16% do
total de medicamentos vendidos, enquanto que 15% da população que possui renda
média (mais de 10 salários/mês), consomem 48% dos medicamentos.
Mas a indústria farmacêutica tenta fazer a sua parte oferecendo um preço
diferenciado aos governos, e investe no desenvolvimento de novos produtos a
preços mais acessíveis, visando atingir as classes mais baixas da população. O
desenvolvimento dos genéricos já foi um grande avanço nesse sentido, mas a lei de
patentes de novos produtos farmacêuticos acaba por retardar o processo de
desenvolvimento de genéricos.
Italiani (2006) explica que a indústria farmacêutica conta com a Lei de
Propriedade Industrial, como é conhecida no Brasil (Lei no. 9279/96), para proteção
de suas inovações. Patentes são direitos de propriedade intelectual protegidos
internacionalmente por meio de acordos e representam a garantia de um monopólio
absoluto temporário aos detentores dos processos e produtos patenteados,
naqueles países que aderem a tais acordos. Com isso impedem a entrada no
mercado de outros possíveis produtos e empresas concorrentes, ainda que estas
dominem a tecnologia de produção. Internacionalmente a proteção patentária é
regulada pelo acordo Trade Related Aspects of Intellectual Rights Including Trade in
Counterfeit Goods – TRIPS, assinado em 1994, em Marrakesh, por 123 países.
Essa indústria é considerada um oligopólio, pois está dividida entre poucas
empresas. Tanto no Brasil quanto em outros países, por exemplo, se a análise for
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feita por participação em classes terapêuticas (anti-inflamatórios e outros) a
concentração é ainda maior, ou seja, menos empresas com maior faturamento. A
imagem consolidada e a credibilidade de produtos antigos no meio médico e na
mente da população são tão grandes que mesmo com a entrada de novos produtos
fica difícil sua substituição. Um concorrente antigo reduz em 40% a entrada de um
novo produto concorrente.
A evolução dos preços dos medicamentos também está passando por
mudanças significativas. Um estudo da Unicamp (ITALIANI, 2006, p.12) mostra que
os preços dos medicamentos sobem mais quanto maior for a taxa de crescimento
dos salários do setor, e, também, quando os líderes de mercado está perdendo
participação para os similares, indicando que as marcas líderes estão preferindo
atuar num segmento de mercado menos elástico a preço, que reluta mais em
substituir a marca pioneira por um similar ou genérico.
Um dos ingredientes que faz a diferença na realidade dos laboratórios
farmacêuticos é a P&D, que é de alto valor estratégico, uma vez que é responsável
pelos novos produtos. A P&D pode ser um medicamento novo ou uma combinação
de medicamentos, mudança em adjuvantes e mudanças estruturais em moléculas já
conhecidas que levam a uma melhoria no desempenho do medicamento. A P&D
convive com a possibilidade do investimento não ter retorno, no caso do insucesso
de algum princípio ativo. As empresas investem em seus departamentos de P&D,
mas, ao mesmo tempo, investem em genéricos e OTCs, principalmente pela divisão
do mercado quando da entrada dos genéricos (FINEP, 2004).
Conforme relatório do instituto de pesquisas farmacêuticas IMS Health, de
2002, o faturamento do setor farmacêutico mundial em 2001 foi de mais de US$ 364
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bilhões, representando um aumento de 12% sobre o ano anterior e as vendas
distribuídas pelas principais regiões do mundo, foram:
- América do Norte

50%

- Europa

24%

- Japão

13%

- Ásia, África, Austrália

8%

- América Latina

5%

A indústria farmacêutica brasileira ocupa atualmente, a décima posição
mundial dentre os países com maior faturamento, sendo os Estados unidos, Japão e
Alemanha, os três primeiros. O faturamento do setor em 2002 foi de US$ 6,7 bilhões
e US$ 5,6 bilhões em 2001. Outro dado importante e curioso do setor no Brasil é
que 80% das indústrias farmacêuticas existentes no país são de capital nacional,
porém elas detêm menos de 20% do mercado, ficando a enorme fatia de mais de
80% para as multinacionais.
Para se ter uma idéia geral de como esse setor chega a cifras como essas, é
importante mostrar um pouco da formação desse mercado, suas características e
segmentos.
3.3 Características e Segmentos da Indústria Farmacêutica
As atividades da indústria farmacêutica envolvem o relacionamento com
médicos, Governo, farmácias, hospitais, distribuidores e o consumidor final, que é o
paciente, como ilustrado na Figura 14 (CESAR, 2005, p.30). Essa indústria divulga
seus produtos de várias formas. Para aqueles que não precisam de prescrição
médica para ser comprados, ela se utiliza dos meios de comunicação de massa. Já
os do segmento ético, que exige prescrição médica, todo o esforço promocional é
direcionado ao médico.
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
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REPRESENTANTE DO LABORATÓRIO

FIGURA 14 – Dinâmica do Mercado Farmacêutico

Para Italiani (2006) essa indústria precisa conhecer muito bem o médico. O
estudo sobre o perfil do médico é constante pelo marketing dos laboratórios. Ela
precisa saber a idade, sexo, especialidade, se é um médico com muitos anos de
experiência, se tem suas preferências na prescrição ou até tradição; se é um recémformado, que, segundo estudos, é mais receptivo às informações sobre novas
terapias,

medicamentos

e

condutas.

Outras

informações

são

igualmente

importantes, como a formação do médico (mestrado, doutorado), se trabalha no
setor público e/ou privado, além de, muitas vezes, buscar conhecer particularidades
como time de futebol, preferência de lazer, data de aniversário (incluindo
esposa/esposo), e outros.
Outra característica desse mercado é a que a estratégia de marketing dos
laboratórios inclui entre seus diferenciais de mercado, além da diferenciação
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“funcional”, a diferenciação “emocional”, já que algumas prescrições podem ter por
base as emoções do médico.
Na diferenciação funcional o produto é diferenciado da concorrência pelos
seus atributos físicos tangíveis, que permitem comparações diretas entre os
produtos disponíveis no mercado, como a eficácia (principal parâmetro), os efeitos
colaterais a posologia, pois quanto menor o número de ingestões, melhor para o
paciente, e a forma farmacêutica, que varia entre as especialidades, mas há uma
tendência de que a preferência seja a via oral, pela facilidade e comodidade. A
forma farmacêutica é muito importante, pois existem casos de pacientes especiais,
idosos, por exemplo, que precisam de outra forma farmacêutica, como líquidos. O
laboratório se preocupa em ter apresentações que atendam aos diversos tipos de
pacientes.
A diferenciação emocional ocorre quando o médico ou população em geral
leva em conta a percepção que se tem da imagem de um laboratório, na hora de
prescrever ou comprar um medicamento. Atividades de responsabilidade social,
suporte de informações a médicos e pacientes e desenvolvimento de pesquisa são
algumas das principais atividades que as empresas desenvolvem para melhorar a
visibilidade de sua imagem.
O relacionamento com o médico também é outro fator componente da
diferenciação emocional. Muitas indústrias interpretam relacionamento como
“comprar” o médico e oferecem vários benefícios financeiros, sem que isso prove a
fidelização do médico. O médico precisa é de parceria no seu desenvolvimento
pessoal e profissional.

Durante um longo período de atividades do marketing

farmacêutico, percebeu-se que a indústria farmacêutica acabava acostumando a
classe médica com patrocínios e financiamentos estrondosos, como brindes do tipo
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eletrodomésticos de alto valor agregado, passagens aéreas, hospedagens e viagens
com a família. Desta forma muitas gerações de médicos acabavam agindo com a
indústria farmacêutica como se ela fosse um “banco”, o que gerava muita polêmica.
Hoje em dia, o marketing farmacêutico moderno está baseado na informação
científica, preocupação constante com a atualização do médico e a sinergia entre os
players deste mercado (ITALIANI, 2006).
Mas a polêmica não está associada só à oferta e recebimento de brindes e
favorecimentos. Outras atividades da indústria farmacêutica, como a P&D, também
enfrentam questionamentos de conduta ética. Conforme explica Engell (2007), exeditora-chefe do New England Journal of Medicine, após anos de convivência com a
área médica e com os laboratórios farmacêuticos, ela resolveu revelar as nuances
de falsa ética dessa indústria. O estudo, que ocorreu na Inglaterra, mas que também
avaliou outros países, mostrou que algumas indústrias visam lucros acima de um
sentido maior, que deveria reger suas estratégias, que é a preservação da saúde
das pessoas. Os laboratórios dizem que investem muito em P&D, mas na verdade o
que estão produzindo é algo muito semelhante a outro medicamento já conhecido e
de grande vendagem, visando transferir o usuário para esse novo produto, em vez
de, efetivamente, pesquisarem um medicamento novo, com um princípio ativo novo;
uma nova descoberta. Os laboratórios entendem que essa é uma boa forma de
garantir uma fatia do mercado já estabelecida. Então, investem pesadamente em
marketing, para mostrar ao médico que o seu produto é melhor, quando, na verdade
tem a mesma eficácia do outro já existente. A maioria das pesquisas para a
descoberta de um novo medicamento é realizada em Instituições Acadêmicas, em
pequenas empresas de biotecnologia e nos Institutos Nacionais de Saúde. E estes,
por sua vez, são financiados com recursos públicos, ou seja, dos contribuintes.
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Outra polêmica, de suma importância para a população e que coloca a ética
de alguns laboratórios farmacêuticos em cheque é a manipulação dos ensaios
clínicos. Segundo a autora, muitos laboratórios oferecem recursos para realização
de ensaios clínicos de seus novos produtos, mas indicam que os ensaios sejam
realizados apenas com jovens, para aparecer menos efeitos colaterais, além de
comparar medicamentos novos com antigos, em doses mais baixas, visando mostrar
a eficácia do novo produto. O que acaba acontecendo é um processo
“medicalização”, em que os médicos recebem favorecimentos de vários tipos para
assinarem o bloco receituário e os laboratórios visam conquistar a lealdade do
médico com esse processo.
A lealdade à marca é considerada característica histórica da indústria
farmacêutica, o que permite lucros contínuos, mesmo depois de expirado o prazo de
exclusividade concedido pela patente (RADAELLI, 2003). O que significa que os
laboratórios devem continuar investindo em seus clientes-médicos para torná-los
cada vez mais, fiéis. Kotler e Simon (2004) complementam, lembrando que ainda é
preciso pensar em novas abordagens de marketing de relacionamento que
consigam oferecer valor a esses clientes, fazendo com que o médico deseje
novamente estabelecer uma interação freqüente com a indústria farmacêutica.
Trata-se, neste caso, apenas do segmento ético. Nesse sentido, a indústria
farmacêutica tem desenvolvido programas de educação médica continuada
ofertando livros e trabalhos clínicos aos médicos (NASCIMENTO, 2008).
Conforme o Ministério da Saúde, através da ANVISA (Agencia nacional de
Vigilância Sanitária), os medicamentos são classificados como (a) de referência ou
marca, (b) similares e (c) genéricos, que são os segmentos aos quais a indústria
farmacêutica se dedica.
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Medicamentos de
referência ou marca

São os medicamentos inovadores, cuja eficácia, segurança e
qualidade foram comprovadas cientificamente, por ocasião do
registro junto ao órgão responsável pela regulamentação do
setor, ANVISA, no caso do Brasil, FDA (Food and Drug
Administration), nos Estados Unidos, por exemplo. Esses
produtos têm patente protegida pela Lei de Patentes (Brasil)
no. 9279/96, que tem validade de 20 anos.

Medicamentos
similares

São os medicamentos que possuem o mesmo fármaco, a
mesma concentração, via de administração, posologia e
indicação terapêutica do medicamento de referência, mas não
têm a mesma bioequivalência com o medicamento de
referência.

Medicamentos
genéricos

São os medicamentos que possuem o mesmo fármaco
(princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é
administrado pela mesma via e com a mesma indicação
terapêutica do medicamento de referência no país,
apresentando a mesma segurança que o medicamento de
referência.

Os medicamentos são classificados internacionalmente segundo os seguintes
critérios: (a) a natureza da matéria-prima, (b) a necessidade de prescrição médica,
(c) o caráter de essencialidade e (d) as características dos produtos.
Natureza da matériaprima

Pode ser originária da síntese fina de materiais orgânicos
(farmoquímicos), de processos biotecnológicos (biologia
molecular) e de substância de material botânico
(fitoterápicos). Os farmoquímicos representam a maior parte
da matéria-prima utilizada seguido dos biotecnológicos e, por
último, os fitoterápicos, que é um mercado razoavelmente
novo.

Necessidade de
prescrição médica,
“éticos’

Os medicamentos podem necessitar de prescrição médica, os
chamados éticos e os OTCs, que não precisam de prescrição.
É interessante saber que mesmo com a necessidade de
prescrição e com o aumento da auto-medicação, os éticos
representam 70% do setor.

Caráter de
essencialidade

São os medicamentos considerados pela Organização
mundial de saúde (OMS) como de máxima importância e
indispensáveis à saúde da população, mas isso não significa
que os laboratórios os produzam sempre.

Características do
produto

Os medicamentos podem ser apresentados sob a condição
de líquidos, injetáveis, comprimidos e pomadas, além das
características de suas classes terapêuticas (indicação).
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No Brasil, no somatório dos anos 2001 e 2002, as classes terapêuticas mais
vendidas foram os cardiovasculares, seguidos dos medicamentos para o sistema
nervoso central, os para o metabolismo alimentar, os respiratórios e, por último, os
antiinflamatórios.
3.4 O Segmento de produtos éticos
Os produtos éticos, que exigem prescrição médica para serem comprados,
seguem uma tendência mundial por predominarem em relação aos não-éticos. A
magnitude de sua participação no faturamento do setor varia de 70 a 93%, segundo
estudiosos do ramo. Existe um amplo leque de classes terapêuticas, que conta
atualmente com 264 diferentes classes, aproximadamente (FINEP, 2004).
A comercialização de medicamentos no mercado ético atende a uma
regulamentação específica, pois sua promoção não é direcionada ao seu
consumidor final (o paciente), mas à figura do medico, que é, efetivamente, o decisor
da compra. O médico é altamente qualificado e necessita de um approach
especializado de forma que a ação promocional atinja seus objetivos: a preferência
do médico por determinado produto e conseqüente prescrição.
O mercado ético pode ser dividido em dois grandes grupos: os produtos
genéricos e as novas moléculas. As novas moléculas são produtos de alta
tecnologia e de elevado valor agregado, com significativo valor terapêutico
adicionado. Nesta categoria, incluem-se os produtos com proteção de patente que
geralmente possuem marcas e são conhecidos como produtos de referência. Já o
grupo dos genéricos é formado por produtos comercializados sem uma marca, mas
que possuem testes de bioequivalência que lhes garantem a mesma composição
dos produtos de referência ou de marca e são comercializados com preços inferiores
(BUENO, REZENDE e OLIVEIRA, 2004).
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Segundo os autores, existe uma categoria adicional, os chamados similares,
que também fazem parte do grupo dos medicamentos éticos, mas que são
caracterizados por serem cópias dos produtos de referência que floresceram no
período em que o país não reconhecia o direito à proteção de produtos
farmacêuticos. Esse grupo de produtos é geralmente formado por produtos de
marca que concorrem com os produtos inovadores pela receita médica. A
importância estratégica da P&D de novos medicamentos reflete-se no fato de que,
mesmo com o crescimento do mercado de produtos genéricos, as vendas dos
produtos patenteados caíram muito pouco, sendo os produtos similares os mais
afetados.
Tendo em vista que atualmente existem poucos diferenciais tangíveis entre as
drogas, dada à escassez de inovações, e enxurrada de similares, os laboratórios
precisam tratar de detalhes nesse relacionamento com os médicos. É preciso, por
exemplo, que os propagandistas informem ao médico que o medicamento passou a
ter uma ação mais prolongada, e que isso pode determinar a adesão do paciente ao
tratamento. Apenas essa pequena alteração, pode fazer com que o médico adote o
produto e passe a prescrever aos seus pacientes. Porém, há que se ter muita
habilidade em se transmitir essa, ou qualquer outra informação ao médico, pois o
propagandista só dispõe de uns poucos minutos para conversar com o médico, e ele
tem que saber o que é imprescindível dizer ao médico naquele rápido encontro. A
estratégia desse segmento ético é centrada no corpo-a-corpo com a classe médica,
e a visita médica continua sendo o principal item da grade de promoção do
segmento ético da indústria farmacêutica que, segundo Kotler e Simon (2004),
equivale a 75% do total do investimento em marketing, pois envolve treinamento
técnico-científico e comportamental de toda a força de vendas (os propagandistas).
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Para os autores, “a visita médica é o momento principal da estratégia de
relacionamento das indústrias farmacêuticas”.
3.5 O papel da Força de Vendas
Os medicamentos, assim como todos os outros produtos, necessitam de um
trabalho promocional consistente, em virtude da forte concorrência. É aqui que entra
a ação direta do propagandista dos laboratórios que tenta mostrar ao médico as
vantagens de seu produto, em poucos minutos. A visita médica continua sendo e,
provavelmente ainda será por muito tempo, o principal item da grade de promoção
dos produtos farmacêuticos éticos. Mais do que carregar amostras, apresentar
novos medicamentos e tecnologias, o propagandista tem peso decisivo porque é em
redor dele que se organiza a percepção dos profissionais de saúde a respeito dos
medicamentos e das ações da indústria que os produziu.
Dentre as ferramentas de apoio para a realização da promoção de um
produto estão o visual aid ou a popular literatura médica, que consiste em um folheto
gráfico com as principais características e informações do produto. Geralmente as
informações são dispostas em formato de gráfico e apresentam os resultados de
estudos clínicos em comparação a seus principais concorrentes. Embora seja, por
essência, elaborada para padronização das informações transmitidas pelo
propagandista, muitas vezes o médico solicita o visual aid, que lhe é concedido,
favorecendo a possibilidade de uma futura prescrição ou mesmo de busca por
maiores informações junto ao propagandista (NASCIMENTO, 2008).
Conforme explica Bueno, Rezende e Oliveira (2004), um representante de
laboratórios chega a realizar de 10 a 18 visitas por dia, e um médico é visitado, em
média de uma a duas vezes ao mês pelo mesmo propagandista. O contato com o
médico é objetivando transmitir informações técnicas e envolve o conhecimento,
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pelos representantes, dos produtos que estão sendo promovidos e os de seus
concorrentes.
Embora seja o representante do laboratório a passar informações ao médico,
o objetivo da propaganda médica não é um monólogo, mas sim um diálogo em que
o médico exponha o seu ponto de vista, fazendo críticas e solicitando informações
adicionais sobre o produto que está sendo divulgado. Italiani (2006) vai um pouco
mais longe e sugere que o propagandista se utilize de abordagens não-racionais
para conquistar o médico. Para ele, ganhar a empatia do médico deve ser
prioridade. Empatia é a participação dos sentimentos ou idéias de outra pessoa.
Conquistar a empatia pode gerar credibilidade nas atitudes do propagandista.
Valorizar o ego do médico também é importante. Mesmo que um médico não seja
uma referência em sua especialidade, ele deve ser tratado como se fosse. A
valorização deste profissional pode acabar resultando na utilização de seu produto,
que será de vital importância para as vendas. O senso de humor também é bemvindo, pois torna a mensagem mais agradável, mas deve ser cuidadoso e deve vir
com o aumento do relacionamento.
Nascimento (2008) lembra que essa indústria investe muito no conhecimento
técnico-científico de seus representantes. A visitação médica leva informações sobre
o medicamento com o intuito de conquistar o receituário. O propagandista é o mais
importante meio no esforço promocional que os laboratórios farmacêuticos utilizam
para manter a classe médica constantemente atualizada e gerar prescrições, mas
não é o único meio. A indústria farmacêutica também investe fortemente em outras
ações de relacionamento junto à classe médica, não realizadas diretamente pelo
propagandista.
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3.6 Ações de marketing de relacionamento das Indústrias Farmacêuticas
No momento da prescrição, existem inúmeras alternativas de tratamento,
muitas vezes semelhantes, seja no princípio ativo, seja já indicação dos produtos. O
relacionamento e a parceria do médico com a empresa ajudam muito no reforço da
marca e na escolha do medicamento, afirma Italiani (2006).
As

ações

de

marketing

direcionadas

ao

médico

são

altamente

regulamentadas, visando evitar a polêmica de que com um relacionamento mais
estreito com os médicos, um médico passe a prescrever um medicamento, dado o
favorecimento que ele receba do laboratório, o que não parece ser ético. Presumese que um medicamento deva ser prescrito somente pela sua eficácia no tratamento
do paciente, sem que haja qualquer outra intenção por trás.
Todos os materiais utilizados na propaganda e que sejam entregues aos
médicos, seguem normas rígidas, geralmente baseadas em um código farmacêutico
de práticas médicas. Outro aspecto interessante é a exigência de que os materiais
promocionais contenham informações com relação aos efeitos negativos dos
produtos, a fim de contrabalançar os aspectos positivos que são promovidos
(ANVISA, 2009).
Os fatores determinantes de competição no mercado farmacêutico são as
atividades de marketing e o desenvolvimento tecnológico. Medicamentos não éticos
dependem mais do marketing, os genéricos mais da capacitação tecnológica. Os de
referência ou marca, de ambos. Assim, embora a receita dessa indústria venha do
resultado da relação comercial entre o paciente e farmácia, para o laboratório, o
médico é o decisor da compra de determinado produto pelo paciente (consumidor
final). Desta forma todos os esforços de marketing são direcionados a ele
(NASCIMENTO, 2008).
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Conforme mostra Italiani (2006), dentre as ações de marketing de
relacionamento com o médico, algumas se destacam como a prestação de serviço
diferenciado aos médicos, pois visa o aprimoramento científico do médico:
•

Programas de educação médica continuada que trazem informações sobre uma
área especifica da medicina e que podem ser entregues tanto em formato
eletrônico como no tradicional formato de livros;

•

Programas de adesão ao tratamento que oferecem benefícios aos pacientes de
médicos cadastrados, que variam desde amostras grátis do produto até
descontos para estimular a sua adesão ao tratamento;

•

Patrocínios para participação em congressos;

•

Convite para que o médico seja palestrante em determinado evento.
Também existem as já conhecidas ações de relacionamento que os

laboratórios promovem com vistas a estreitar, realmente, o relacionamento que os
médicos estabelecem com os propagandistas e com outros profissionais do
laboratório, como:
•

Oferta de brindes;

•

Oferta de amostras grátis;

•

Cafés da manhã ou outros encontros com os executivos dos laboratórios;

•

Promoção de festas de final de ano;

•

Patrocínio na comemoração do Dia do Médico, podendo ser viagens, por
exemplo;

•

Presente no dia do aniversário, muitas vezes incluindo esposas/esposos.
Atualmente os laboratórios estão indo mais longe. Dado o isomorfismo entre

as ações desenvolvidas pelos laboratórios, cada um busca criar algo bastante
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diferenciado, para oferecer aos médicos, como cursos de aperfeiçoamento
profissional, porém, não especificamente da área médica, como cursos de:
•

Marketing pessoal;

•

Gestão financeira de negócios, visando auxiliar o médico na administração de
seu consultório;

•

Liderança;

•

Gerenciamento de pessoas;

•

Oratória, para que o médico se sinta mais seguro, em um evento, por exemplo.
Visando continuar ou mudar a estratégia de relacionamento com a classe

médica e, até mesmo aprimorar seu marketing, a indústria farmacêutica precisa
medir se as ações desenvolvidas trazem o retorno esperado em receituário e em
outros atributos intangíveis como valorização da imagem do laboratório, por
exemplo.
3.7

Mensuração

das

ações

de

relacionamento

das

Indústrias

Farmacêuticas
Os laboratórios, sempre que possível, fazem uma entrevista ou enviam
questionários aos médicos após a realização de uma ação de relacionamento.
Quando o laboratório patrocina uma viagem para um médico participar de um
congresso, por exemplo, após o evento, o laboratório busca saber do médico seu
grau de satisfação com aquela ação. Da mesma forma, se um laboratório financia
um ensaio clínico com vários pacientes, cedendo amostras grátis, ou mesmo
oferecendo desconto na compra do medicamento em questão, ao término do estudo,
o laboratório também vai até o médico, através do propagandista ou através de
formulários, com o objetivo de saber se o estudo atendeu as expectativas do médico
e em que se pode melhorar. Até mesmo uma simples ação, como um encontro do
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médico para um café da manhã com os executivos do laboratório é avaliado ao final
do mesmo.
Sempre que avalia um evento ocorrido, o laboratório se preocupa em saber o
que é de interesse do médico, visando sempre agraciar o médico com ações que
sejam relevantes aos olhos dele. Isso pode levar o médico a se lembrar do
laboratório na hora de prescrever um medicamento (ITALIANI, 2006).
Mas para que a indústria farmacêutica tenha certeza de que suas ações de
relacionamento estão gerando prescrição, ela conta com auditorias de mercado
específicas, que desenvolvem pesquisas junto às farmácias para levantar os
medicamentos prescritos em cada ponto de venda, comenta o autor. Segundo ele,
na maioria das auditorias disponíveis comercialmente, os dados de receituário
médico são coletados através de cópia das receitas médicas e/ou registros de
check-out. Os dados dos pacientes são preservados, mas coletados os relativos a
medicamentos, dosagens e posologia prescritos pelos médicos das mais diversas
especialidades Outras auditorias coletam dados diretamente nos consultórios
médicos através de espelhos do receituário médico emitido.
Estas auditorias permitem um grande número de análises importantes, como
conhecer os medicamentos e apresentações mais prescritas dentro dos diversos
mercados, as respectivas participações percentuais, também ajudam a entender
quais as indicações médicas nas quais está sendo utilizado cada medicamento e
quais e com que freqüência os medicamentos são receitados pelos médicos
individualmente.
Dos três canais de escoamento de medicamentos, farmácia, hospitalar e
governo, apenas as farmácias são satisfatoriamente cobertas por auditorias. A
cobertura de hospitais é relativamente baixa e, no canal governo, após muitos anos
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sem qualquer auditoria estruturada, apenas recentemente começaram a aparecer
soluções. Essa indústria também conta com auditorias de vendas que capturam
dados diretamente dos distribuidores e atacadistas, informando ao laboratório
quantidades vendidas e identificação do comprador (CNPJ da farmácia).
Todas as alternativas disponíveis são bastante semelhantes em suas
vantagens, sendo fatores decisivos a qualidade (credibilidade) dos distribuidores.
Entre as restrições dessas auditorias, que permitem uma série de análises por parte
dos laboratórios, está a impossibilidade de se obter os preços reais praticados pelas
farmácias (ITALIANI, 2006).
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa por meio de entrevistas em
profundidade com característica semi-estruturada.
4.1 Abordagem: Qualitativa
A abordagem desta pesquisa, também conhecida como natureza da
pesquisa, é qualitativa e sua escolha deve-se ao fato dessa abordagem permitir que
se faça uma investigação mais profunda, ainda que subjetiva, de muitas variáveis,
em um caso único ou em múltiplos casos. Para Vieira (2005), a subjetividade
implicada na pesquisa qualitativa não significa prejuízo da qualidade da análise,
desde que haja uma definição explícita das perguntas de pesquisa, dos conceitos
adotados e dos constructos a serem avaliados, além da descrição detalhada dos
procedimentos da pesquisa de campo.
Godoy (1995) transmite a mesma idéia, mas com outras palavras: “os
pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão sendo
estudados a partir da perspectiva dos participantes”. Aaker, Kumar e Day (2001)
também concordam com esta linha de pensamento ao afirmarem que sentimentos,
pensamentos, intenções e comportamentos passados são alguns exemplos de
coisas que só podem ser conhecidas por meio dos dados qualitativos.
4.2 Tipo de Pesquisa: Exploratória e Descritiva
Segundo Vergara (2009), a pesquisa exploratória é realizada em área na qual
há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. A descritiva expõe as
características

de

determinada

população

e/ou

determinado

fenômeno,

estabelecendo correlações entre as variáveis inseridas na pesquisa. Assim, esta
investigação tem como fim um estudo exploratório e descritivo. É exploratório, pois
embora existam pesquisas sobre a indústria farmacêutica no contexto de marketing
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de relacionamento, ainda não há pesquisas que comprovem que fatores as
empresas levam em conta para fazerem tal investimento. É descritivo, porque visa
descrever esses fatores, assim como permitir perceber semelhanças e diferenças
entre as percepções dos executivos e dos clientes-médicos sobre esse mesmo
fenômeno: ações de marketing de relacionamento.
“Na pesquisa exploratória (...) busca-se um entendimento sobre a
natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e
as variáveis relevantes que precisam ser consideradas. Normalmente,
existe pouco conhecimento prévio daquilo que se pretende conseguir.
Os métodos são muito flexíveis, não estruturados e qualitativos, para
que o pesquisador comece seu estudo sem pré-concepções sobre
aquilo que será encontrado. A falta de estrutura rígida permite que se
investigue diferentes idéias e indícios sobre a situação” (AAKER,
KUMAR e DAY, 2001, p.94).

4.3 Meios de Investigação: bibliográfico, documental, exploratório
Quanto aos meios de investigação, são várias as formas de se pesquisar
tanto dados primários quanto secundários. É de suma importância que o
pesquisador perceba e defina quais formas são mais adequadas, tendo sempre em
mente a resposta da problemática do estudo, assim como, o levantamento de campo
só deve ser desenvolvido após o entendimento total da teoria que está sendo
estudada.
A pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde
ocorre o fenômeno e dispõe de elementos para explicá-lo. As análises documental e
bibliográfica são realizadas a partir de documentos de caráter público, e divulgadas
em jornais, revistas e redes eletrônicas (VERGARA, 2009).
Esta pesquisa teve como meios de investigação a pesquisa de campo e
análise documental e bibliográfica. Foram pesquisados livros, revistas e artigos
sobre marketing de relacionamento e sobre a indústria farmacêutica, além de
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documentos eletrônicos de domínio público como websites das empresas
pesquisadas e de instituições correlatas aos dois principais temas.
4.4 Seleção dos Sujeitos: Julgamento e Acessibilidade
O universo de sujeitos constantes nesta dissertação é o conjunto de todos os
laboratórios farmacêuticos existentes no mundo, que somam mais de 10.000,
conforme Relatório da FINEP, de 2004, e de toda a classe médica ora atuante.
Entretanto, a amostra extraída desse universo foi um conjunto de dois laboratórios e
quatro médicos, localizados no município do Rio de Janeiro/RJ.
As unidades de análise foram:
•

Os decisores da realização de ações de marketing de relacionamento: a alta
administração das duas indústrias farmacêuticas;

•

Os consumidores das ações de marketing de relacionamento: quatro médicos, de
diferentes especialidades.
Os dois laboratórios foram selecionados pela pesquisadora, a partir da

similaridade

de

faturamento.

A

segunda

característica

de

seleção

foram

informações, mesmo informais, do conhecimento da pesquisadora de quais
laboratórios eram mais acessíveis a participarem de pesquisas. Como o número de
laboratórios na região citada é grande, na dificuldade de se obter confirmação de
participação por parte de um inicialmente contatado, outro foi eleito em substituição.
A seleção dos sujeitos foi baseada em duas classificações:
•

Julgamento ou tipicidade, uma vez que os dois laboratórios possuem faturamento
dentro de um mesmo patamar de mercado;

•

Acessibilidade, levando-se em conta uma facilidade de acesso geográfico e de
agendamento, já que os médicos fazem parte da rede de relacionamento da
pesquisadora.
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4.5 Método de Coleta de Dados
4.5.1 Dados Secundários: bibliografia e documentos
Para obtenção dos dados secundários, que formaram a base de todo o
referencial

teórico

apresentado

nesta

dissertação

sobre

marketing

de

relacionamento e sobre a indústria farmacêutica, foi feito todo um levantamento
bibliográfico e documental sobre esses temas em livros, revistas e artigos científicos.
Também foram utilizados outros meios de coleta de dados secundários como
websites de instituições relacionadas aos temas, notícias em jornais e revistas, teses
e dissertações e informações públicas divulgadas nos websites das próprias
empresas pesquisadas.
Os dados secundários podem ser coletados de forma longitudinal, isto é,
realizada em diferentes momentos, visando descobrir mudanças do fenômeno no
tempo, ou de forma transversal, cujo recorte é feito em um único momento. Tendo
em vista a vasta literatura sobre o tema marketing de relacionamento e as polêmicas
levantadas no mercado sobre as ações de relacionamento dos laboratórios
farmacêuticos, os dados secundários desta pesquisa foram coletados de forma
longitudinal, e há um acompanhamento por parte da pesquisadora das nuances
atuais desse segmento desde março deste ano.
4.5.2 Dados Primários: entrevista em profundidade e observação
simples
Visando responder a questão-problema apresentada neste estudo, foi
realizada uma entrevista em profundidade com os sujeitos selecionados na amostra,
onde a pesquisadora se valeu como instrumento de coleta de dados, de um roteiro
de entrevista semi-estruturado (apêndice), visando conhecer as percepções dos
sujeitos entrevistados sobre os seguintes constructos inerentes à pesquisa:
•

Ações de marketing de relacionamento
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•

Satisfação do cliente

•

Retenção/Lealdade do cliente

•

Valor Vitalício do Cliente (CLV)

•

Investimento em ações de marketing de relacionamento

•

Mensuração do retorno do investimento em ações de relacionamento
Esses constructos foram amplamente pesquisados, e a pesquisa de campo

objetivou conhecer como, na prática, esses elementos são trabalhados pelos
sujeitos da investigação (laboratórios e médicos), como menciona a literatura. O
roteiro, tanto para os executivos como para os médicos, permitiu o entrevistado falar
livremente sobre os temas-chave levantados pela pesquisadora. As entrevistas que
foram gravadas para posterior transcrição, facilitou a interpretação das informações.
Todos os sujeitos autorizaram a gravação, mas nem todos autorizaram a divulgação
de seus nomes, cargo e empresa em que trabalham ou consultórios. O roteiro
consistiu de temas-chave (Apêndices 1 e 2) e os sujeitos foram informados sobre o
tempo total da entrevista (40min). Coube à pesquisadora a habilidade de conduzir a
entrevista de forma que, mesmo falando livremente, todos os elementos fossem
tratados. Os sujeitos também receberam, quando do contato inicial, informação
sobre os temas-chave que seriam tratados, objetivando mostrar total transparência
na investigação e facilitando o transcorrer da entrevista, uma vez que os sujeitos já
estariam previamente preparados, não sabendo eles, no entanto, como a
pesquisadora iria transcorrer sobre cada constructo.
Com o objetivo de levar a pesquisadora a compreender o universo vivido
pelos sujeitos desta investigação, os entrevistados foram estimulados a entrar em
detalhes sobre os elementos que são estudados e a pesquisadora fez anotações,
sobre a expressão corporal, gestos, tonalidade da voz e ênfase em determinadas
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palavras, que contribuíram para a interpretação da pesquisadora, no tratamento dos
dados.
Dada à riqueza de conteúdo que é possível adquirir ao se conhecer o local
onde esses sujeitos fornecem e consomem algumas ações de marketing de
relacionamento, e perceber se o que acontece nesse espaço físico, corresponde à
forma como eles percebem os constructos pesquisados, também foi solicitada uma
observação simples das ações de relacionamento que os laboratórios pesquisados
estivessem desenvolvendo na época, junto à classe médica (café da manhã,
congressos ou encontros) como mais uma forma de coleta de dados primários, mas
nenhum estava fazendo qualquer ação.
4.6 Limitações do Método
Certamente o maior fator que gerou limitações e dificuldades no
desenvolvimento das entrevistas desta dissertação foi conseguir espaço na agenda
dos executivos e dos médicos. Outra dificuldade foi a percepção de valor; de
importância, que esses sujeitos davam a uma “Dissertação de Mestrado”.
Outro fator limitante é que o tema “ações de relacionamento com médicos”
passa atualmente por polêmica, incluindo diretrizes governamentais de limitação de
ação por parte dos laboratórios, o que pode ter inibido os executivos e os médicos a
tratarem o assunto de forma mais espontânea. A polêmica se baseia na avaliação
do que é agir eticamente, ou não, por ambos os lados, quando da oferta e
recebimento de benefícios em troca de prescrição.
O pequeno número de entrevistas também é outra limitação, visto que não é
uma quantidade representativa.
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A localização geográfica das entrevistas no município do Rio de Janeiro
sugere a concentração da amostra e não pode ser considerado um estudo
generalizado.
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5 ANÁLISE DOS CASOS PESQUISADOS
Com o objetivo de investigar que fatores levam a alta administração da
indústria farmacêutica a investir em ações de marketing de relacionamento junto à
classe médica, esta pesquisa analisou os depoimentos de um alto executivo de duas
indústrias farmacêuticas e de quatro médicos de especialidades diferentes,
escolhidos por julgamento da pesquisadora.
O tratamento dos dados foi feito por meio de análise do material colhido nas
entrevistas, que focou as percepções de cada sujeito sobre os temas-chave
levantados no referencial teórico e que se transformaram nas categorias analisadas.
Visando não identificar os sujeitos, por solicitação dos mesmos, as duas
indústrias farmacêuticas, ambas localizadas na zona norte do município do Rio de
Janeiro e com faturamento anual entre R$ 30 e 40 milhões, foram identificadas como
Lab.A (Diretor Nacional de Vendas) e Lab.B (Diretor Comercial), pela ordem da data
de realização das entrevistas. Os quatro médicos, de diferentes especialidades,
também identificados pela ordem de data de realização das entrevistas, e com
consultório no município do Rio de Janeiro, foram identificados como Méd.1
(Ginecologista),

Méd.2

(Clínico

Geral),

Méd.3

(Oftalmologista)

e

Méd.4

(Dermatologista). Todas as entrevistas foram gravadas. Vale ressaltar que todos os
sujeitos demonstraram certa inibição ao perceberem que a entrevista seria gravada,
ainda que quando perguntados se poderia ser feita a gravação para facilitar a
análise dos dados, ninguém se opôs. No transcorrer da entrevista a presença do
gravador não pareceu influenciar o comportamento dos entrevistados, que
demonstravam falar com bastante naturalidade. As entrevistas foram realizadas no
local de trabalho dos sujeitos, ou seja, nos consultórios e na sala de cada um
executivo dos laboratórios farmacêuticos. As entrevistas foram previamente
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agendadas com os sujeitos, por telefone, e aconteceram no local e dia combinado,
sem nenhuma ocorrência relevante, durante as entrevistas, que pudesse alterar a
pré-disposição e comportamento dos entrevistados. Pareciam estar participando de
uma atividade de seu dia-a-dia de trabalho, sem que a entrevista alterasse seus
estados de humor, por exemplo. O tempo previsto para a entrevista era de 40
minutos, aproximadamente, e, em todos os casos, a média foi realmente entre 30 e
50 minutos.
Esta análise se dedicou a fazer uma reflexão sobre as respostas de cada
sujeito quando abordados os temas-chave, a saber:
•

Ações de marketing de relacionamento;

•

Satisfação do cliente;

•

Retenção/Lealdade do cliente;

•

Valor Vitalício do Cliente (CLV);

•

Retorno do Investimento em ações de marketing de relacionamento.
Esses

temas

fizeram

parte

do

Roteiro

de

entrevistas,

mas

não

obrigatoriamente foram abordados nessa seqüência. Entretanto, visando uma
melhor compreensão do início e fim dessa análise, sobre o que os laboratórios
esperam como resultado de suas ações de relacionamento, e responder quais os
fatores que levam essas empresas a investirem nessas ações, a análise foi feita na
ordem ora apresentada.
5.1 Ações de Marketing de Relacionamento
Os depoimentos pareceram mostrar que o que fala a literatura sobre o tema
marketing de relacionamento no âmbito geral e sobre o marketing de relacionamento
da indústria farmacêutica, especificamente, é realmente configurado no dia-a-dia de
trabalho dos sujeitos. Segundo Morgan e Hunt (1994), o conceito de marketing de
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relacionamento é entendido como o esforço de marketing visando a desenvolver
trocas relacionais bem sucedidas, e os laboratórios também deixaram isso claro.
Eles entendem que ao estarem sempre presente junto ao médico, na visita, que o
médico vai lembrar mais do produto dele e, consequentemente, vai prescrever mais.
Como comenta o Lab.1,
Algumas resoluções da ANVISA restringem esse tipo de relação. Hoje os
médicos têm o conhecimento da qualidade dos laboratórios. É quando eles
não questionam a qualidade, vai muito da relação que eles conseguem ter
com o representante, de que forma que o representante coloca pra ele os
benefícios do produto e faz com que ele lembre, no ato que ele atende o
paciente, qual o produto que ele vai prescrever.

O Lab.2 também comentou sobre as restrições da resolução da ANVISA:
Nós temos uma dificuldade muito grande, porque a ANVISA proibiu
determinadas situações, como brindes com o nome do produto. Espera-se
que ele (o propagandista) entre no consultório do médico e saia confiante de
que ele saiu com aquele produto vendido. Não simplesmente entregar uma
caixa de amostra grátis, uma literatura pro médico. É o que chamamos de
fechamento. E a gente tenta, de certa forma, buscar o comprometimento do
médico, com relação àquele produto.

Já os médicos, inicialmente demonstraram que a relação com o propagandista é
simples, mas no transcorrer da entrevista comentaram alguns casos mais específicos, que
vão além da visitação médica. Inicialmente os médicos citaram as literaturas e as amostras
grátis.
A visita é uma reapresentação do medicamento, para lembrar da marca, do
nome e, ocasionalmente, com um lançamento, que aí eles têm vários
cuidados de falar um pouco mais, explicar melhor a proposta da medicação e
a amostra ajuda muito. Tem remédios que são muito caro e você dá metade
do tratamento, às vezes, dá por inteiro, você está resolvendo um problema
(Méd.2).
Eles vêm aqui semanalmente, basicamente trazer amostras e..., e panfletos
sobre medicamentos (Méd.4).
A mostra grátis, às vezes, é um agrado pro paciente que tem, por exemplo,
seu tempo preterido pela entrada do representante (Méd.1).

O Méd.3 citou também a oferta de brinde.
Trabalho científico, propaganda, amostra, brindezinho, né? Um pacote de
algodão, eu acho que isso não tem problema nenhum (Méd.3).
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Só que a oferta e recebimento de amostras vão além do “repassar ao
paciente”, mas, às vezes, serve para beneficio próprio ao médico, sem que isso seja
mal interpretado por ambos os grupos. O Lab.1 e Méd.2 têm a mesma impressão a
respeito:
Ele (o propagandista) levou um medicamento pra sobrinha dele que era caro,
ou levou um início de tratamento pro filho dele. Se o filho dele utiliza os
nossos produtos, você está lá, regularmente, lembrando “o senhor me falou
que o seu filho utiliza...” (Lab.1).
Acho importante. Sempre achei (amostra grátis). Eu sempre tratei o
representante muito bem, porque nesse ponto tem uma coisa muito boa, no
recebimento de amostras. Pra mim, pessoalmente, você tem parentes que
tem o uso contínuo de um medicamento e eu falo com o representante e ele
consegue pra mim, assim, sem perder, todo mês (Méd.2).

Os médicos, de uma forma geral, deixaram claro que a visita é importante,
mas que não gera obrigatoriedade de receituário. É mais conhecimento adquirido.
Não há nenhum tipo de relação especial, é relação puramente profissional.
Entendo a necessidade do propagandista, que tem que trazer, realmente,
esse tipo de informação pro médico. Frequentemente nós somos
surpreendidos, às vezes, até por determinados tipos de produtos que são
lançados no mercado e que nós não sabíamos (Méd.1).

Porém, quando os sujeitos foram perguntados especificamente sobre a
realização de outros tipos de ações de relacionamento, que não apenas a visita do
propagandista, o assunto tomou uma dimensão maior, mas todos sustentaram o que
se escuta no mercado de que ou já propuseram, por um lado, ou já aceitaram, por
outro.
A gente procura mostrar pro médico a qualidade dos nossos produtos,
distribuindo uma quantidade satisfatória de amostras. O que a gente também
faz é quando tem algum evento de coisas científicas, a gente patrocina a
inscrição em alguma palestra, mas não são assim não, com tanta
intensidade, entendeu? Não é com o número de médicos que a gente
gostaria, em função da verba que nós temos disponível para esse tipo de
ação (Lab.1).
Hoje, os grandes laboratórios, são muito agressivos com relação a
pagamentos, a jantares, a congressos, passagens aéreas. Enfim, os
laboratórios são agressivos de tal forma que na realidade é feito um
fechamento, um compromisso com o médico (Lab.2).
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Então, eu já almocei com a propagandista, já jantei com propagandista. “Ah,
doutor, isso não é nem um jantar, eu vou sentar ali e vou pedir um suco de
laranja com salgadinho, mas enquanto a gente vai comer, eu vou pagar
porque o laboratório me dá verba pra isso, a gente tem tempo pra discutir...”
(Méd.1).

Outros dois médicos tiveram suas experiências, na mesma linha:
Depois que houve esse problema aí da ANVISA proibir tudo, mudou muito.
Eu já participei uma vez. Foi um lançamento de uma medicação pra
enxaqueca, que foi uma coisa assim..., em São Paulo, hotel cinco estrelas,
toda mordomia, incluindo passeio, carro na porta pra te levar pra passear,
mas que tinha três horas do dia que você ficava fechado na palestra. Aí,
depois é que tinham as outras programações... (Méd.2).
O maior exemplo disso foi um creme que foi lançado pra dermatite atópica.
Esse laboratório investiu em passeios, Conservatória, Itaparica. Tudo pago:
passagem de avião etc. Depois o laboratório verificou que o remédio não era
efetivo e que era muito caro, aí, vendeu a patente do remédio para outro
laboratório (Méd.4).

E até aquele que nunca participou, não deixou de demonstrar que não
recusaria a oferta.
Agora, eu nunca pedi, mas se me oferecerem, eu acredito que eu não vou
recusar. “Pô, doutor, o congresso lá, eu pago sua inscrição. Tá bom,
obrigado. Vai pagar, que bom” (Méd.3).

Fica sugerido o objetivo dos laboratórios de fidelizar o médico ao realizarem
suas ações de relacionamento. Embora nem sempre tal atitude por parte dos
médicos seja comprovada, as estratégias de relacionamento, ainda é uma das mais
fortes

ferramentas

dos

laboratórios,

pois

como

relata

Italiani

(2006),

“o

relacionamento com o médico é um fator componente da diferenciação emocional”.
E isso foi relatado tanto pelo laboratório que identifica no nível do detalhe o potencial
prescritivo do médico, quanto do próprio médico, que assume essa diferenciação
emocional.
Eu tenho como ver o que exatamente o médico prescreve. Porém, o que o
médico prescreve não necessariamente se torna uma venda. Porque uma
coisa é a venda, outra coisa é a receita. Eu posso visitar a Dra.Denize num
determinado setor, e o paciente comprar esse produto em outro setor. Mas
nós temos uma outra ferramenta, de uma outra empresa que eu meço a
receita médica propriamente dita (Lab.2).
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Você, praticamente, você vai criar, digamos assim, um constrangimento no
médico, tipo, puxa vida os caras me levaram pra um lugar maravilhoso e eu
não vou passar o remédio dele. É claro que o laboratório não está dizendo
isso. Mas, psicologicamente, eu vou me sentir assim (Méd.1).

Um relacionamento é constituído de benefício mútuo e o famoso brinde leva o
cliente a sorrir e ter a sensação de que obteve mais pelo dinheiro investido em
determinado produto ou serviço (GERSON, 2003). Souki (2006) diz que oferecer
brindes aos clientes significa dizer que eles têm um significado especial para a
empresa e, assim, cativá-los. Mas a ANVISA, órgão regulador do relacionamento
entre a indústria farmacêutica e a classe médica, decidiu criar critérios nessa
entrega de brindes e de outras ações, pois muitas indústrias interpretam
relacionamento como “comprar” o médico e oferecem vários benefícios financeiros,
quase que obrigando uma troca por receituário e, não, buscando uma fidelização
saudável. O médico precisa é de parceria no seu desenvolvimento pessoal e
profissional, finaliza o autor.
Na realidade, o médico, hoje, ele prefere um produto, não pelos benefícios do
produto, ele está prescrevendo um produto que faça bem financeiramente a
ele. Hoje é um novo perfil de médico. A cada 100 que ele prescreve pra ele,
ele prescreve duas pra mim. Isso aparece na auditoria, muito nítido. O
primeiro produto do médico é o produto tal. Entendeu? (Lab.2).

Mas isso não significa a compra de um medico, resumem os médicos, embora
eles conheçam ações mais incisivas de financiamentos junto a médicos:
“Ter uma preferência, e, principalmente, se aquela medicação é uma das
mais baratas. Nenhum problema”. Agora isso de, tem um congresso de
gastro e clínica, em São Paulo e a gente paga pra você ir, você quer ir?
Claro! Geralmente eles não são nem um pouco ingênuos de dizer, mas eles
não são nenhuma casa de caridade. Eles têm despesa de pesquisa, eles
querem convencer a você que deve ser um usuário do produto dele, porque é
um produto que vale a pena (Méd.2).
Esse tipo aí, é a colocação da ANVISA. Não pode justamente pra não
interferir na prescrição. Olha só, o que eu sei é que os laboratórios, eles dão
aos seus propagandistas, uma verba, tá certo? Para determinados tipos de
coisas. Então, por exemplo, a verba que o propagandista tem pra desenvolver
o trabalho dele, essa é a mesma verba que um executivo, na empresa dele,
por exemplo, pra chamar um cliente..., não, nós vamos almoçar, e enquanto
nós almoçamos, nós discutimos um determinado tema (Méd.1).
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O Méd.3, embora tenha respondido negativamente ser favorável a outras
ações que não só a visita e amostras “eu só não acho legal pagar a sua inscrição no
congresso, pagar sua viagem, porque, queira ou não, isso cria um vínculo”, quando
argüido diretamente se recebesse uma oferta, como cortesia para participar de um
evento em outra cidade, por exemplo, se ele aceitaria, sua resposta foi outra: “eu
seria hipócrita, se eu não aceitasse. Não chega a esse ponto”.
O Lab.2 entende que são ações diferenciadas que precisa o mercado, como
forma de retribuir a atenção do médico.
Temos um evento onde, durante um dia, nós cuidamos do médico. Na
realidade é um relacionamento, existe um custo. Nesse evento nós
convidamos a qualquer médico e levamos, ele e seus familiares, num passeio
de saveiro pra Ilha grande. E é realmente um dia muito agradável. O médico
tem a presteza de atender o meu representante todos os meses no seu
consultório. Então, nada mais é do que uma retribuição a essa abertura.
Quando existem várias classes terapêuticas e ele está fechado com um antiinflamatório, por exemplo, ele, de repente, vai até dar uma oportunidade pro
meu representante num outro produto.

Isso demonstra que tanto laboratórios, quanto médicos, a despeito das
limitações impostas pela ANVISA, têm entre si um limitador que os conduzem a
oferecer e a receber certos favorecimentos, já que ambos os lados estão
plenamente conscientes de que é a eficácia do produto que leva o médico a
prescrever e gera vendas.
Entre o grupo dos médicos foi possível perceber que embora eles não
confirmem a necessidade da presença dos laboratórios, com essas ações
diferenciadas, para que eles façam suas prescrições, no fundo eles esperam receber
informações científicas desses laboratórios, que serão base para essas prescrições,
o que não deixa de ser parte de seu desenvolvimento profissional, como comentou
Italiani (2006).
Todo médico é obrigado a estudar. A gente estuda o tempo inteiro, então, o
próprio laboratório ele organiza, ele está facultando a você a possibilidade de,
se você tiver necessidade, por exemplo, receber catálogos. O laboratório, por
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exemplo, fez uma prestação de serviço aonde relacionava todos os sites
médicos, todas as bibliotecas, todas as publicações, são publicações
científicas, de conceitos, de entidades especializadas e tudo mais, então,
esses sites médicos, por exemplo, facilitam que a gente vá procurar um
trabalho (Méd.1).
A propaganda em si é fundamental, né? (Méd.3).

Quando argüidos se essas ações diferenciadas os levam a prescrever mais, a
negativa foi resposta unânime dos médicos.
Eu nunca achei que eu fosse pressionado a fazer alguma coisa porque o
laboratório está me dando alguma coisa, e, eu, nunca fiz por causa disso.
Geralmente eles te dão exatamente porque você já faz. Eu tenho colegas que
já foram para congressos internacionais, nos Estados Unidos, na França e
quem bancou foi o laboratório. E eu nunca tive essa mamata (Méd.2).
Eu posso ter ficado favoravelmente... (pela entrega de material científico), até
pela postura do laboratório, mas dentro daquilo que eu te falei, do caso
específico que eu citei, do fornecimento do material, e eu encontrei alguma
coisa mais positiva (Méd.1).
Não, de jeito nenhum. Agora eu sei de colegas que vetam laboratório
porque... “Não, eu só receito laboratório X”. A gente chama garoto
propaganda de um determinado laboratório. A gente sabe que tem isso
(Méd.3).

Já os laboratórios não apresentam a mesma argumentação. Eles realmente
esperam receber prescrição como resultado de suas ações.
O primeiro passo que nós buscamos é o médico “categoria um”. Eu tenho10
chutes a gol, não necessariamente eu vou conseguir fazer esse gol. Então,
quanto mais chutes a gol... (Lab.2).
A gente espera que ele tenha mais conhecimento pra poder prescrever o
nome do nosso produto (Lab.1).

A estratégia desse segmento ético é centrada no vínculo relacional com a
classe médica, e a visita médica continua sendo o principal item da grade de
promoção do segmento ético da indústria farmacêutica (KOTLER e SIMON, 2004). E
esse item é tão importante, que tanto laboratórios quanto médicos citaram, com
muita ênfase, a necessidade de uma boa visita. Um médico chegou, inclusive, a
mencionar que não deveria haver medicamentos que não necessitassem de
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prescrição. Segundo ele, todo remédio, dada sua aplicabilidade, deveria exigir
prescrição.
Talvez seja o único grande “senão” que eu tenho com relação a esse tipo de
relação com o laboratório. Eu acho que qualquer prescrição, que qualquer
remédio, ele tinha que ser ético, tinha que ser passado pelo médico. Se o
médico é a pessoa responsável por prescrever, porque que ele não tem que
ser consultado? Quem é que constrói casa, por exemplo, sem planta? (Méd.
1).

5.2 Satisfação do Cliente
Como comenta Gronroos (2009), qualidade é qualquer coisa que o cliente
perceba que ela seja, e ele só estará satisfeito se o bem ou serviço atender a
algumas condições técnicas e funcionais.
Nesta pesquisa fica sugerida que a satisfação do laboratório com a classe
médica se dá exclusivamente pela condição técnica, mas que o fator emocional
também conta. Esse resultado vem da confirmação das prescrições de cada médico,
que são auditadas por alguns laboratórios, por outros não, por serem pesquisas de
mercado caras. Porém, o laboratório pode atribuir a evolução das vendas de certo
produto ao aumento de prescrições, além de contar com o propagandista, que traz
um feedback do médico. Os laboratórios se valem disso e os médicos sabem que
isso ocorre.
A gente não tem como mensurar (a satisfação), mas a gente vê pela
receptividade do médico durante a propaganda, durante a visita. Ele,
normalmente, quando é um médico que se sente à vontade, ele da um
feedback com mais regularidade, com mais detalhes dos nossos produtos
para o propagandista (Lab.1).
Nós temos todo um raio X do mercado hoje, através da informação de campo
e através dos sistemas de auditoria. A avaliação do médico no dia-a-dia, a
gente tem através dos representantes e, esporadicamente, uma visita que eu
faça ou que os gerentes façam. Se ele prescreve já é um fator que ele está
satisfeito (Lab.2).
Eu tenho realmente um índice de satisfação bom com o laboratório, pelos
trabalhos clínicos. Vocês fazem pesquisa de mercado, pra isso. Só estou te
dizendo que o laboratório é capaz de saber até o remédio que o outro
laboratório traz (Méd.1).
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A satisfação é boa, mas tem laboratórios em conflito, porque estão trocando
demais (de propagandista). Aí, começa a confundir, né? Ele era daquele
outro laboratório, começa a fazer propaganda de um outro... Isso eu acho que
atrapalha (Méd.2).

Gronroos (2009) sugere que a premissa do marketing de relacionamento não
é só a relação de troca, mas o valor percebido elevado, por parte do cliente, sempre
que é estabelecida tal relação. Assim, fica óbvio que não há constrangimentos na
troca advinda de uma ação de relacionamento, onde os dois lados ganham.
Entretanto, na relação laboratório-médico e vice-versa, esse tema causa polêmica.
Durante o período de atividades do marketing farmacêutico, percebeu-se que
a indústria farmacêutica acabava acostumando a classe médica com patrocínios e
financiamentos estrondosos, como brindes do tipo eletrodomésticos de alto valor
agregado, passagens aéreas, hospedagens e viagens com a família. Desta forma
muitas gerações de médicos acabavam agindo com a indústria farmacêutica como
se ela fosse um “banco”, o que gerava muita polêmica. Hoje em dia, o marketing
farmacêutico moderno está baseado na informação científica, preocupação
constante com a atualização do médico e a sinergia entre os players deste mercado
(ITALIANI, 2006). O Méd.1 demonstrou sua preocupação com o tema, a ponto de
relatar ações de outros segmentos dos laboratórios que, de certa forma, atrapalham
seu dia-a-dia como médico.
Que se faça, por exemplo, propaganda na televisão, mas isso, de uma
maneira geral, às vezes, isso interfere no meu trabalho. Um cliente, vem,
paga uma consulta particular e eu sou surpreendido, “poxa, doutor, o senhor
me cobrou uma consulta particular pra me passar um remédio que dá na
televisão”.

Valorizar o ego do médico também é importante. Mesmo que este profissional
não seja uma referência em sua especialidade, ele deve ser tratado como se fosse.
A valorização deste profissional pode acabar resultando na utilização de seu
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produto, que será de vital importância para as vendas. O senso de humor também é
bem-vindo, pois torna a mensagem mais agradável, mas deve ser cuidadoso e deve
vir com o aumento do relacionamento. O relacionamento e a parceria do médico
com a empresa ajudam muito no reforço da marca e na escolha do medicamento,
afirma Italiani (2006), mas ensinar ao médico pode ser perigoso.
E também não gosto que ele fique me ensinando dermatologia com os
papinhos que o laboratório o manda falar. Depois de 30 anos de formado,
então, ele não vai me convencer com um folder que o remédio dele é melhor
(Méd.4).
O laboratório não avalia a qualidade técnica do médico. Ele não tem condição
de fazer isso (Méd.1).

O cliente busca sentir-se não somente satisfeito com o bem ou serviço
oferecido pelo vendedor, mas prestigiado por ter escolhido aquela empresa
(COBRA, 2003). Os sujeitos também deram importância a esse fato, mas estão
certos de que o prestígio vem da pessoa do propagandista, ainda que com o
laboratório por trás, mas não diretamente da empresa.
Um negócio é você ter uma amizade com uma pessoa que você conhece
mais do que o outro. O laboratório não vê isso... (Méd.2).
Eu prescrevo, às vezes, até por simpatia, pra ajudar o propagandista, não
pelo laboratório... (Méd.4).
Existe uma questão que é a questão de empatia, tá? Isso pesa de forma
absurda na decisão do receituário (Lab.1).

5.3 Retenção/Lealdade do Cliente
A lealdade à marca é considerada característica histórica da indústria
farmacêutica, o que permite lucros contínuos, mesmo depois de expirado o prazo de
exclusividade concedido pela patente (RADAELLI, 2003). O que significa que os
laboratórios devem continuar investindo em seus clientes-médicos para torná-los
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cada vez mais fiéis, já que eles foram unânimes em dizer que o que importa é a
substância. Ou seja, o resultado funcional do produto.
Eu acho que fidelização a um laboratório não existe. Se eu encontrei alguma
coisa mais positiva na medicação de um outro laboratório, eu troco. Eu acho
que quem tem que levar vantagem nesse tipo de coisa é o paciente. Agora,
eu tenho o hábito prescritivo de, para determinados tipos de coisas, usar
sempre a mesma medicação, isso eu tenho (Méd.1).
Eu não tenho lealdade ao laboratório; eu tenho lealdade ao produto. Eu tenho
lealdade a alguns produtos. Tem alguns laboratórios que eu repito, às vezes,
cinco, seis, dez vezes a receita, mas pelo produto (Méd.2).
É única e exclusivamente pela ação do produto. Pela eficácia. Eu sou um
pedinte de amostras porque eu penso que, se você tem três produtos com o
mesmo princípio ativo, de três marcas diferentes, pra mim o que importa é o
principio ativo, eu nunca vou vestir a camisa de um laboratório (Méd.3).
A gente é leal ao sal. Independe da marca. Independe, desde que seja um
bom laboratório. O passeio foi legal mas... não alterou minha prescrição
(Méd.4).

Entretanto,

em

relação

aos

laboratórios,

Kotler

e

Simon

(2004)

complementam, lembrando que ainda é preciso pensar em novas abordagens de
marketing de relacionamento que consigam oferecer valor a esses clientes, fazendo
com que o médico deseje novamente estabelecer uma interação freqüente com a
indústria farmacêutica. Trata-se, neste caso, apenas do segmento ético. Nesse
sentido, a indústria farmacêutica tem desenvolvido programas de educação médica
continuada ofertando livros e trabalhos clínicos aos médicos (NASCIMENTO, 2008).
A gente acredita que com outras ações, com ações de cunho científico, com
distribuição de amostras, com distribuição de estudos clínicos, você consiga
ter um percentual importante do receituário (Lab.1).
Eu não estudo pelo panfleto. Eu estudo pela internet, livro, revistas, eu me
atualizo não pelo que o laboratório manda fazer, mas, às vezes, eles dão
bons livros (Méd.4).

Para Italiani (2006) essa indústria precisa conhecer muito bem o médico. O
estudo sobre o perfil do médico é constante pelo marketing dos laboratórios. Ela
precisa saber a idade, sexo, especialidade, se é um médico com muitos anos de

122

experiência, se tem suas preferências na prescrição ou até tradição; se é um recémformado, que, segundo estudos, é mais receptivo às informações sobre novas
terapias,

medicamentos

e

condutas.

Outras

informações

são

igualmente

importantes, como a formação do médico (mestrado, doutorado), se trabalha no
setor público e/ou privado, além de, muitas vezes, buscar conhecer particularidades
como time de futebol, preferência de lazer, data de aniversário (incluindo
esposa/esposa), e outros.
A gente tem o palm. Tem o CRM dele, tem o nome, o endereço, data de
aniversário, esposa, filho, time, hobby, entendeu? Então, são as informações
que a gente busca ter um relacionamento mais próximo com o médico. O
número de pacientes que ele atende por dia (Lab.1).
Temos tudo. Tipo hobby, ano de formatura, dados universitários, quantos
filhos tem, tudo... (Lab.2).

Um dos temas levantados aos sujeitos, na questão da retenção, foi sobre a
existência de um canal de comunicação da alta gestão dos laboratórios com os
médicos e se eles dão importância a isso, já que, para McKenna (1997) o pessoal de
marketing deveria estar metade do seu tempo em campo, reunindo-se com clientes,
conversando com as pessoas, desenvolvendo relações e observando o caminho a
ser tomado para próximo produto. Tudo isso para que o cliente fique fiel àquela
empresa.
Os laboratórios alegaram que a dificuldade de outras tarefas inerentes às
suas funções de chefia não permitem muito essa comunicação, mas que sempre
que possível, eles estão presentes no mercado:
Eu, particularmente, visito o médico. Até pra ver a qualidade da visita que
está sendo feita e a receptividade que a gente vem tendo. Normalmente,
quando você vai trabalhar com um representante, o médico procura falar
aquilo que vai agradar (Lab.1).
Eu gostaria muito, porque eu fui propagandista. Pra mim, é uma coisa que me
faz muito bem. Estar na rua visitando médico é um negócio que eu gosto. Eu
gosto e, inclusive, me distraio (Lab.2).
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Esse contato da alta gestão com os médicos também acontece quando o
laboratório tem um interesse específico, relatou o Lab.2:
Principalmente professores. Agora mesmo eu estou em contato com um
médico, porque eu estou desenvolvendo um produto, onde eu vou precisar
muito desse médico, que é um professor universitário. Ele vai fazer, inclusive,
o projeto de lançamento desse produto. Porque pro médico também é muito
interessante ele ter um estudo clínico de um produto novo no mercado. Isso
também é muito importante.

Já a classe médica foi unânime em dizer que não ocorre essa atenção e, que
quando acontece, é justamente pelo interesse dos laboratórios em algum médico
específico. Porém, esse fator não foi interpretado como imperativo para os médicos.
Eles sustentam que a visita dos propagandistas é suficiente.
A gestão é através da reclamação que nós fazemos ao propagandista. Por
exemplo, num mês você é surpreendido por um novo propagandista do
mesmo laboratório. Mas qual o motivo pelo qual trocou se aquele cara
funcionava bem? Ah, é porque o marketing, aí, deixou de ser coisa médica, e
achou, por exemplo, que uma mulher bonita..., porque vinha com uma blusa
provocante ia te fazer... Entendeu? Não há essa gestão (Méd.1).
Não. Relacionamento com a alta gestão, não. E quando vem um gerente
regional acompanhar o representante, ocasionalmente, você vê que isso dá
um constrangimento horroroso (risos). O propagandista que, às vezes, é teu
chapa, chega já conversando, e fica todo formal. Mais que isso não (Méd.2).
Não. Eu tenho com alguns laboratórios porque eu faço uma coisa muito
específica, são poucos, você já tem muito tempo, então a pessoa já acaba
me conhecendo (Méd.3).
Não. E é indiferente. Suficiente o propagandista. Restritamente ao que ele
propôs me entregar: remédios. Só. (Méd.4).

O boca-a-boca positivo é de suma importância para o sucesso do produto ou
serviço, pois é uma fonte de informação percebida como fidedigna, por vir de uma
origem que já teve uma experiência com aquele produto. Os laboratórios utilizam
esse fator como argumento de vendas e revelam que os médicos também o utilizam
como moeda de troca, como citado abaixo:
Quando você tem algum chefe de algum departamento clínico que utilize o
produto, durante a propaganda pros outros médicos, ele costuma falar, “ah, o
doutor fulano de tal já utiliza o produto e vem obtendo bons resultados”
(Lab.1).
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Ele mesmo fala. Ó, eu sou professor, eu tenho um monte de alunos, de
residentes... (Lab.2).

Já os médicos entendem que são os laboratórios é que tiram vantagem dessa
situação. Ao recomendarem certa substância ou medicamento específico, e eles o
fazem, a possibilidade de receituário e de fixação da marca acontece de forma
exponencial.
Isso eles valorizam muito. Eu recomendo, mas, em hora nenhuma, é porque
determinado laboratório me deu alguma vantagem. É única e exclusivamente
pela ação do produto (Méd.3).
Eu acredito que os médicos mais novos possam embarcar nessa, e...
(Méd.4).
É, até faz parte, né? Quando o assunto surge, “ah, você está fazendo isso, a
experiência é boa? Ah, eu to fazendo assim”. Isso nós fazemos (Méd.2).

5.4 Valor Vitalício do Cliente (CLV)
Segundo os autores o Valor Vitalício do Cliente (Customer Lifetime Value –
CLV), que se refere ao valor presente de todos os lucros atuais e futuros gerados
pelo cliente, é a principal base para os possíveis cálculos de retorno com
investimento de ações cujas variáveis não se pode quantificar com exatidão.
Conhecendo o valor vitalício do cliente, será possível estimar o retorno que ele pode
trazer num determinado período de tempo.
Assim, a mensuração do retorno do investimento em ações de marketing de
relacionamento é feita através do controle de dois conjuntos de métricas: (a) as
centradas no cliente, que avaliam o valor da empresa para o cliente e (b) as
centradas na empresa, que avaliam o valor do cliente para a empresa. A primeira
categoria

inclui

medidas

como

conscientização,

associações,

atitude,

experimentação, fidelidade e boca-a-boca. A segunda categoria refere-se aos
fundamentos do valor de um cliente (fontes de aquisição, abandono e expansão), e
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o custo de aquisição e retenção de clientes. Esses números estão ligados ao CLV e
precisam ser medidos, não só para ver o retorno que gerou uma ação, mas como
diagnóstico para mudanças (GUPTA e LEHMANN, 2006).
Entretanto, os laboratórios estudados dizem não fazer esse tipo de aferição,
nem do CLV, nem da perda do cliente, embora considerem de grande importância
pra eles.
Não calculamos isso. Você se baseia, basicamente, pelo que o médico fala. A
informação vem do feedback que ele te passa e do número dos pacientes
que ele menciona que utilizou o produto. Por aí você vai balizando. As
ferramentas são muito caras, mas a gente já tem um direcionamento. O que
nós temos, realmente, como balizador, é o quanto custa a visita.
Independente de ser um médico que prescreve ou não (Lab.1).
Essa seria uma análise muito importante, porém, hoje, nós não a fazemos.
Temos as auditorias. O que aconteceu com esse grupo de médicos que
migraram de lá, pra cá? Então, nós temos os quadrantes, temos quatro
quadrantes e esses médicos, eles vão migrando. Sabemos o que nós
conquistamos, o que nós perdemos, o que ficou na mesmice. Nós temos tudo
isso identificado e tentamos tomar ações em cima dessas informações
(Lab.2).

Segundo Peppers & Rogers (2005), muitas empresas precisam repensar suas
estratégias e, de fato, ganhar a confiança do cliente, sem olhar para ele como
vantagem financeira de curto prazo. Uma grande parte das empresas analisa seus
clientes visando quantificar os valores individuais de cada um e, dessa forma,
melhorar a eficiência dos esforços de marketing da empresa, mas não está
preocupada em entender as necessidades de seus clientes ou em enxergar a
proposição de valor do ponto de vista deles (índice de satisfação). Entretanto,
desejam identificar os clientes mais valiosos e selecioná-los como alvos de ações de
marketing mais intensivas, que certamente trará mais retorno no curto prazo, mas
que é altamente prejudicial para o valor futuro da empresa.
Dentro do tema Valor Vitalício do Cliente foi perguntado aos sujeitos o que
leva a migração de um produto para outro quando eles são similares, visto que é
essa decisão de migrar, por parte dos médicos, que pode elevar ou diminuir as
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vendas de um laboratório. Junto à classe médica foi possível observar claramente
que o que leva um médico a migrar para outro produto, o que é a “perda do cliente”
para o laboratório, é a ineficácia do produto.
A resposta do meu paciente à medicação que foi prescrita inicialmente. Eu
não digo pra você que eu não vou experimentar. Agora, eu só vou
efetivamente substituir o hábito prescritivo que eu tenha, se esse remédio se
mostrar, realmente, muito superior (Méd.1).
Você pode fazer isso por causa do paciente que não sentiu o mesmo efeito
que você esperava que ele tivesse com aquela medicação. Eu acho que
remédio é fé. Às vezes o paciente chega aqui dizendo que já tomou aquele
remédio e você diz que ele vai continuar, e ele passa a melhorar, pelo que
você falou. Outras vezes você troca por um praticamente igual, para fazer
uma tentativa de que aquilo vá fazer efeito (Méd.2).
Se ele for melhor, ele ganha o espaço do outro. Quando eles lançam um
produto, eles te dão quatro, cinco, e tal... “Ó, doutor, o senhor usa, e...” Eu
não vou mandar um paciente comprar um produto novo, se eu não testei,
quando eu tenho semelhante que funciona (Méd.3).
É o laboratório te propor um resultado, e você não consegue obter esse
resultado. Volto a fazer aquilo que eu fazia, entendeu? (Méd.4).

Gerson (2003) explica que se o seu cliente real ou prospectivo decide nunca
mais fazer negócios com a sua empresa, existe um custo por aquela oportunidade
perdida e as empresas devem se preocupar com essa perda. E os laboratórios se
preocupam, embora, não devido à falta de uma fórmula matemática, mas por uma
dinâmica que acontece quase que de forma autônoma, no mercado. Essa é a
grande perda para os laboratórios.
Uma condição normal dentro das farmácias é a troca por um similar. Por que
o quê que acontece? Existe uma prática normal que o balconista ganha uma
comissão... (Lab.2).
De nada adianta se o paciente não for comprar o produto. Se ele chegar na
farmácia, por exemplo, e esse produto é trocado por um similar, ou por um
bonificado (Lab.1).

E os médicos também já perceberam essa dinâmica.
Hoje, os laboratórios estão com um problema grande. Eles fazem
propagandas de marcas, a gente passa até tal medicamento, de marca, e a
primeira coisa que o doente faz é ir à farmácia e comprar genérico. Então tá
uma briga (Méd.4).
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Hoje, você não tem uma farmácia, hoje, você tem um supermercado de
remédios que vende uma porção de outras coisas. Então, eles não aplicam
uma injeção, mas logo te oferecem um genérico. Eles só sabem pegar da
prateleira, colocar numa cestinha e registrar (Méd.1).
Hoje em dia, a gente tem isso, por causa de genérico. “Ah, mas não tem um
que é genérico.” O farmacêutico aproveita a deixa e... (Méd.2).

5.5 Retorno do Investimento em Ações de Marketing de Relacionamento
Gupta e Lehmann (2006) são estudiosos na área de retorno com investimento
em marketing (ROMI – Return on Marketing Investments) e baseiam todas as suas
pesquisas em dois argumentos: (a) ações de marketing são investimento para a
empresa e não custo e (b) clientes são ativos para a empresa nos quais ela precisa
investir.
O ROC (Return on Customer), conforme explica Peppers e Rogers (2005),
não é uma métrica matemática, mas dará uma segurança às empresas sobre o
retorno do investimento, pois leva em conta os custos e lucros atuais e futuros de
um cliente. O ROC leva em consideração o CLV e o CLV leva em consideração
medidas não financeiras, como ativo da marca, satisfação de clientes e taxa de
retenção. Os laboratórios não fazem mensurações através do ROMI, ou ROC, mas
eles têm outras formas que lhes servem de balizadores para avaliarem se suas
ações de relacionamento estão dando retorno.
Hoje, esse retorno eu não tenho como aferir ele, então, eu analiso ele dessa
forma. Eu meço pelo crescimento do território. Independente de receituário,
ou não, eu estimo que aquela região vá vender tantas unidades de cada
produto. Então, você vê a evolução de vendas naquele território, e, aí, você
acredita que as ferramentas que você vem utilizando estão dando resultado
(Lab.1).
Nós medimos isso por setor. Por bairro, vamos dizer assim. Alguns setores
não se pagam, mas nós temos que estar presentes. Outros setores pagariam
para ficar até três representantes no mesmo setor, porque ele gera uma
demanda maior. Do investimento mesmo, a gente tem a auditoria. Só
auditoria. Acompanhar depois, de lupa, se estão prescrevendo (Lab.2).
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Os médicos até entendem que vale o investimento em ações diferenciadas,
mas que a eficácia do produto tem que vir em primeiro lugar:
É, vale o investimento, mas o produto tem que apresentar resultados (Méd.4).

Porém, a visita médica continua sendo e, provavelmente ainda será por muito
tempo, o principal item da grade de promoção dos produtos farmacêuticos éticos.
Mais do que carregar amostras, apresentar novos medicamentos e tecnologias, o
propagandista tem peso decisivo porque é em redor dele que se organiza a
percepção dos profissionais de saúde a respeito dos medicamentos e das ações da
indústria que os produziu (NASCIMENTO, 2008). Isso é confirmado pelos médicos.
É até engraçado. Eu faço, às vezes, porque você vê um representante
simpático, está sempre aqui, te tratando bem. Aí, tem uma medicação que
você tem três opções. Você faz o quê? Você lembra sempre dele, sabe que
está relacionado a ele. Isso é extremamente humano (Méd.2).
Independente do laboratório, o que mais conta é a simpatia do propagandista.
Às vezes ele é simpático, ele vira até... ele transmite simpatia..., isso é o mais
importante. Mas não ganho nada com isso, não (Méd.4).

Além dos cinco temas-chave, cuja análise foi apresentada acima, também foi
solicitado aos médicos, com o objetivo de atender à uma das premissas da pesquisa
de levar um retorno aos laboratórios, sobre o que mais poderiam contribuir sobre
essas ações de relacionamento ou o que os laboratórios fazem, que não deveriam
fazer ou não fazem e deveriam fazer. Todos concordaram em dar sua contribuição,
mas afirmaram categoricamente que não acreditavam que os laboratórios fariam
algo. Suas sugestões foram:
P&D pra coisas que são, especificamente, por exemplo, naturais do Brasil, e
voltadas pras características do povo brasileiro Você paga mais caro pela
soja. Uma carne de soja, um leite de soja, um suco de soja ou com soja e
tudo mais, é uma coisa muito cara, que tá fora do padrão, tá fora da bolsa.
Então, de repente, coisas mais naturais, coisas que a gente tem bastante no
Brasil, poderiam ser utilizadas. Eu acho que seria um investimento muito mais
legal, mas... (Méd.1).
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Tem propagandista que vem aqui fazer a propaganda de um remédio. Aí
vem, de um mesmo laboratório, quatro, cinco, seis propagandistas do mesmo
laboratório. Um fala de dois, outro fala de três remédios, outro fala de quatro
remédios. Isso fica um tumulto na tua sala, um tumulto na tua vida. Tem que
mudar isso (Méd.2).
A atenção pros hospitais públicos universitários. Que a gente tá carente de
tudo. Pede, pede, pede e nunca vem nada. Quer dizer, eles dão dinheiro pro
doutor ir lá falar do material, mas o hospital universitário... (Méd.3).
Não tem praticamente um lançamento de nada. Eu até já sugeri deles
inventarem um sabonete de filtro solar..., enquanto você tomava banho, você
já saia filtrado. Cadê? Existe isso? (Méd.4).

Fica nítido, nessas afirmações, que os laboratórios perguntam pouco sobre o
que o médico está preocupado realmente e se detém mais em ações que levem a
uma chance de aumento de prescrições no curto prazo. Segundo um dos médicos
entrevistados, há coisas simples, que não estão relacionadas diretamente ao
aumento imediato de prescrição, mas que cria um vínculo, às vezes, vitalício, do
médico com o laboratório:
Ah, teve uma vez. Teve um laboratório que fez um negócio super simpático.
Levou a gente na fábrica, passamos um dia. Foi um passeião Até mesmo no
setor de embalagem, de caixas, do depósito, tudo. Eu ter ido lá, ter recebido
essa atenção pelo pessoal lá de dentro. A gente passou a tarde inteira e
ainda fomos numa creche que eles mantinham, o lado social... Esse
laboratório nunca sai da minha cabeça (Méd.2).

Para finalizar, e com o objetivo de possibilitar uma leitura mais sucinta e
rápida dos fatores levados em consideração, tanto por laboratórios, quanto por
médicos, em relação ao investimento em ações de relacionamento, foi elaborado o
quadro a seguir, que traz esse resumo:
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Quadro 7: Síntese dos elementos de marketing de relacionamento identificados pelos
sujeitos
Tema-chave

AÇÕES DE
MARKETING
DE
RELACIONA
MENTO

Tema-chave

SATISFAÇÃO DO
CLIENTE

Questões

Lab.A

Lab.B

O que
entendem
por ações
de
relacionamento?

Visita,
literaturas,
amostras,
eventos
específicos,
pagamento
de
inscrições

Patrocínio a
Eventos
específicos.
Visita,
amostras e
literaturas
são
despesas
de
marketing.

Já
participaram ou
ofereceram
essas
ações?

Sim.

As ações
mudam o
hábito
prescritivo
do
médico?

Ajudam.

Méd.1

Méd.2

Méd.3

Méd.4

Visita,
literaturas,
amostras,
livros,
trabalhos
clínicos
específicos e
jantares.

Visita,
literaturas,
amostra,
pagamento de
inscrição em
congressos e
outros
eventos
específicos.

Visita,
literaturas,
amostras,
brindezinho,
pagamento de
inscrição em
congresso.

Visita,
literatura,
amostras e
eventos de
lançamento
especificamen
te.

Sim.

Almoço e
jantar.

Lançamento
de um
produto, em
um hotel.

“Nunca me
ofereceram,
mas eu
aceitaria”.

Lançamento
de um
produto, em
um hotel.

Ajudam.

Não.

Apenas
sensibilizam.

De forma
nenhuma.

Nunca.

Questões

Lab.A

Lab.B

Méd.1

Méd.2

Méd.3

Méd.4

Os
médicos
estão
satisfeitos
com os
laboratórios, ou os
laboratórios estão
preocupados com a
satisfação
do
médico?

Sim, se
eles estão
satisfeitos
eles
prescrevem
.

Sim, até por
questões
de imagem
e marketshare.

Sim, devido
aos trabalhos
científicos.

Sim, mas
precisa
condensar
mais produtos
em um
propagandista
.

Sim, mas
poderia
melhorar,
principalmente
, no
atendimento
público.

Percebe como
indiferente.
Leva mais em
conta o
propagandista
.

Como a
satisfação
é medida
pelos
laboratórios?

Feedback
dos
propagandi
stas, pelo
que ele
comenta e
prescreve.

Feedback
dos
propagandi
stas e
auditorias
de
mercado,
que provam
se ele está
prescreven
do.

-

-

-

-
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Tema-chave

Questões

RETENÇÃO/
LEALDADE
DO CLIENTE

Existe
lealdade
do médico
ao
laboratório
?

Tema-chave

VALOR
VITALÍCIO
DO CLIENTE
(CLV)

Lab.A

Lab.B

Méd.1

Méd.2

Méd.3

Méd.4

Sim,
quando
eles
recebem o
que
precisam.

Sim, mas
tem muito
de questão
financeira
nesse caso.

Não. O que
existe é o
melhor para o
paciente.

Ao laboratório,
não. Ao
produto, sim.
Mas, sem
receber nada
em troca.

“Sim, é o
garoto
propaganda.
Mas isso não
é ético”. O
que importa,
realmente, é o
princípio ativo,
e não o
laboratório.

Ao laboratório,
não. Ao sal,
existe. É o
costume de
usar o mesmo
medicamento
que já está
dando certo.

Existe uma
comunicação da alta
gestão dos
laboratórios com
os
médicos?

“Sempre
que eu
posso, eu
visito os
médicos”.

“Em casos
específicos
de projetos
acontece,
mas eu
também
visito
muitos
médicos”.

Não. É tudo
através do
propagandista
.

“Não, e
quando vem
um gerente, é
um
constrangime
nto”.

“Quando eles
têm interesse,
sim”.

“É indiferente
pra mim”.

O boca-aboca é
importante
para
aumentar
prescrição,
na opinião
dos
sujeitos?

Sim. É
também um
argumento
de vendas:
“o doutor tal
está tendo
um bom
resultado”.

Os médicos
até usam
isso como
moeda: “ó
eu sou
professor e
posso
recomendar
...”

Falar que, “ah,
eu tive uma
boa
experiência?
Isso
acontece”.

Isso é muito
importante pra
eles.
Principalment
e, porque eu
tenho
residentes.
Mas, não
ganho nada
com isso.

“Os mais
jovens podem
até embarcar
nessa e...”

Questões

Lab.A

Lab.B

Méd.1

Méd.2

Méd.3

Méd.4

De que
forma os
laboratórios
medem o
CLV ou a
perda do
cliente?

Não
medimos
isso. Nosso
balizador é
o custo da
visita,
independen
te se o
médico
prescreve
muito ou
pouco.

Seria ótimo,
mas não
temos isso.
As
auditorias
mostram
quem está
prescreven
do mais ou
menos.

-

-

-

-

O que leva
um médico
a migrar
para um
produto
similar ao
que ele já
tem o
hábito de
prescrever?

Se ele não
é bem
atendido.

Questões
financeiras.

-

A reposta do
paciente ao
tratamento.

Não sentiu o
efeito que
esperava
naquela
medicação.

“Se ele for
melhor, ele
ganha o
espaço do
ouro”.

O laboratório
propõe um
resultado e o
resultado não
acontece.
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Tema-chave

Questões

Lab.A

Lab.B

RETORNO
DO INVESTIMENTO EM
AÇÕES DE
MARKETING
DE
RELACIONAMENTO

Como os
laboratórios
medem o
retorno do
investimento em
ações de
relacionamento?

“Não
medimos o
retorno com
a ação,
mas o
aumento da
venda na
região.
Assim
sabemos
que as
ações estão
dando
resultado
positivo”.

“A gente só
tem a
auditoria.
Depois do
evento, é
medir de
lupa quem
está
prescreven
do”.

Que
fatores
dificultam
a aferição
efetiva do
retorno do
investimento por
parte dos
laboratórios?

A troca que
acontece
dentro das
farmácias.

“O paciente
compra o
genérico,
sem nem
falar com o
médico”.

Fonte: a autora.

Méd.1

Méd.2

Méd.3

Méd.4

-

-

-

-

“Eles não
aplicam uma
injeção, mas
logo te
oferecem um
genérico”.

“Ah, mas não
tem um que é
genérico.” O
farmacêutico
aproveita a
deixa, e...”.

-

“A gente
passa até tal
medicamento,
de marca, e a
primeira coisa
que o doente
faz é ir à
farmácia e
comprar
genérico”.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O objetivo principal desta pesquisa foi o de investigar que fatores levam a alta
administração dos laboratórios farmacêuticos a investirem em ações de marketing
de relacionamento junto à classe médica, sob a perspectiva dos decisores e dos
médicos. Foi possível observar, como era previsível, que realmente a indústria
farmacêutica investe nessas ações com o pensamento principal em aumentar a
prescrição médica, assim como os médicos parecem não assumir que prescrevem
mais ou menos dependo da freqüência e intensidade dessas ações. Porém, outras
indicações, especificamente sobre cada tema-chave analisado também foram
possíveis.
Tanto decisores quanto os médicos entendem que ações de relacionamento
são todas as ferramentas que levam ao contato entre as partes, seja de forma
pessoal ou por meio de algum recurso físico, como amostras, literaturas, brindes,
viagens, além da famosa e considerada a principal ação, que é a visita do
propagandista. Embora os laboratórios conceituem tecnicamente essas atividades
de forma diferente da do médico, eles sabem que o mercado as trata assim e
também o fazem. Para os laboratórios, tecnicamente, uma ação de relacionamento é
aquela especificamente direcionada a estreitar a relação com o médico, como um
convite para congresso, jantar ou algo do gênero. Todas as outras são conceituadas
como ações de marketing, mas isso não modifica em nada o tratamento com o
médico, que considera qualquer comunicação como forma de relacionamento. Pelo
contrário, este estudo pode verificar que mesmo com conceitos diferentes, os dois
grupos já ofereceram ou receberam benefícios a partir dessas ações, e que foi
agradável para ambos. Apenas um médico relatou nunca ter recebido convite para
um jantar ou evento específico, mas deixou claro que aceitaria, se tal fato ocorresse,
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mostrando entusiasmo, inclusive. Fato é que, embora o assunto seja polêmico,
exigindo até mesmo normas diretivas por parte dos órgãos reguladores, os dois
lados se entendem muito bem nessa relação, exceto casos extremos, que se escuta
no mercado, mas que não se tem como provar. Os médicos comentaram que,
embora essas ações não se configurem no motivo principal de suas prescrições,
elas são muito bem-vindas e ajudam a lembrar do produto no ato da prescrição.
Porém, para eles, o fator principal para a prescrição permanece sendo a eficácia do
medicamento.
A pesquisa também identificou que a satisfação do médico com o laboratório
como um todo, é outro fator levado em conta pela indústria farmacêutica. Nesse
caso os laboratórios estão preocupados em garantir uma boa imagem junto à classe
médica e não com o aumento de prescrições no curto prazo. Pode até acontecer,
mas não é a meta, neste caso. Aqui o jogo é realizar ações de relacionamento para
que os médicos simplesmente estejam satisfeitos com o laboratório, mesmo que ele
não seja um prescritor de grande volume. Para os já prescritores, também existe a
preocupação de que sua satisfação seja com o laboratório e, não especificamente
com a visita do propagandista ou com a quantidade de amostras que recebe. As
ações direcionadas mais diretamente à satisfação do médico são as de cunho
científico, como a distribuição de literatura científica específica, neste caso, até
mesmo quando a patologia ou substância pesquisada não existe entre os produtos
do laboratório. O importante é levar a informação ao médico, facilitando seu
aperfeiçoamento profissional. Os laboratórios entendem que quando um médico é
bem tratado, em algum momento ele começará a prescrever ou recomendará o
medicamento. Entre os médicos pesquisados, somente um disse não se atualizar
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pelas literaturas. Os outros três relataram, inclusive, que, por vezes, até solicitam
alguns estudos aos propagandistas.
Outro tema analisado e que tem importância para ambos os grupos é a
lealdade dos médicos para com os laboratórios. Na verdade todos os médicos
disseram que a lealdade é ao princípio ativo e não ao laboratório. Mas os
laboratórios tratam como lealdade ao laboratório, pois é ele que detém o produto.
Até porque, segundo os laboratórios, quando um médico migra para outro produto,
geralmente é de um concorrente, até porque nem sempre o mesmo laboratório tem
dois ou três produtos diferentes com a mesma substância. Porém, é interessante
observar que ao mesmo tempo em que os médicos dizem ser leais à substância,
eles também dizem que ações de relacionamento os levam a lembrar de
determinado produto. Afinal, o que leva um médico a prescrever o produto A ou B,
quando eles têm a mesma eficácia? Seriam, então, as ações de relacionamento?
Talvez, sim. Os médicos dizem ter um hábito prescritivo, mas que isso não é
fidelização, pois se for lançado outro produto de melhor resultado eles migram.
Assim, os laboratórios investem nas ações de relacionamento, para, pelo menos,
manter a preferência do médico, quando o hábito prescritivo dele já é por um de
seus produtos. Isso é lealdade para o laboratório. Por outro lado, foi interessante a
indicação que se extraiu da pesquisa sobre como os laboratórios lidam com os
médicos recém-formados. Como eles ainda não estão impregnados, como dizem os
laboratórios, com idéias pré-concebidas do mercado, eles estão mais abertos a
conhecer novos produtos. Geralmente, eles começam suas carreiras influenciadas
pela recomendação de seus professores e líderes, mas o laboratório faz uma
abordagem mais rápida com eles, visando conquistá-los primeiro.
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Outra indicação de suma importância foi observar que os laboratórios não
avaliam o valor vitalício do cliente (médico), nem mesmo quanto custa a perda de
um médico. Para eles essas mensurações seriam importantes, mas eles acabam
utilizando outros artifícios que não medem exatamente esses valores de forma
exata, mas lhes permitem avaliar se está sendo válido o investimento que eles estão
fazendo com um médico X. Existem auditorias que pesquisam especificamente a
prescrição médica, enquanto que outras avaliam a venda dos medicamentos. É a
partir do resultado dessas auditorias que os laboratórios constatam se o médico é
um médico que vale a pena investir mais ou se um médico parou de prescrever e
migrou para outro medicamento, o que seria considerado como a perda do cliente.
Não são fórmulas matemáticas, mas servem de balizamento para a indústria
farmacêutica perceber se deve ou não investir de forma mais direcionada em algum
cliente de longo prazo, por exemplo.
O último tema analisado foi o retorno do investimento com ações de
marketing de relacionamento e há indicações de que os laboratórios não utilizam
nenhuma métrica matemática para mensurar esse retorno. Eles dizem avaliar o
resultado de suas ações principalmente pelo incremento de vendas gerado em uma
determinada região. O processo, segundo eles, é simples. É feita alguma ação
específica em determinada região ou com determinado grupo de médicos, e se pelo
resultado da auditoria eles verificam que houve aumento de vendas, é porque a
ação foi efetiva. Essa é a forma que pode ser considerada como “financeira” de
medição dos laboratórios. Outra forma de avaliar, ainda que não numericamente, é o
feedback que o propagandista traz, após conversar com o médico sobre sua
satisfação com determinada ação. Esse nível de satisfação associado ao resultado
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das auditorias, levam os laboratórios a confirmarem sua decisão em investir ou
alterar uma ação desenvolvida.
Houve dois novos fatores, além dos temas analisados, mencionados pelos
laboratórios como sendo importantes para sustentar suas decisões de realizar ações
de relacionamento, o que enriqueceu bastante o estudo. Além de focar nos médicos
que mais prescrevem, classificados como “Categoria 1” (classificação da indústria
farmacêutica, que varia de 1 a 5), os laboratórios também investem em médicos não
prescritores ou de categoria 4 ou 5, como sendo metas intermediárias para eles,
pois o incremento de vendas se vier, será somente no médio e longo prazos. O
primeiro é a possibilidade de conquista de um líder de opinião. Muitas vezes o
médico não tem consultório, mas é um professor ou um chefe de residência e o
investimento nesse cliente é importantíssimo, pois há a possibilidade de uma
progressão geométrica no número de prescrições do medicamento que ele
recomendar aos seus alunos, por exemplo. O segundo fator é a conquista de
médicos palestrantes (muitas vezes também é um líder de opinião). Mesmo que um
médico não prescreva muito os medicamentos de determinado laboratório, por estar
localizado numa área geográfica de baixa demanda, por exemplo, mas é um médico
com potencial para palestrar, o laboratório investirá em ações de relacionamento
para conquistar esse médico e terá o retorno, por exemplo, quando do seu discurso
sobre a substância daquele laboratório a outros colegas de profissão.
Entretanto, a maior novidade da pesquisa foi constatar que tanto laboratórios,
quanto médicos, estão muito mais preocupados com uma nova dinâmica de
mercado, que acontece quase de forma autônoma, do que com ações de
relacionamento, propriamente ditas, embora elas estejam inseridas no contexto. Nos
últimos anos, mas, principalmente com a entrada dos genéricos foi possível
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perceber que os consumidores finais trocam o produto prescrito, no ato da compra,
por um similar de preço inferior, ou por um genérico, quando há disponível. Isso,
sim, tem preocupado laboratórios e médicos. Os laboratórios vêem seus
investimentos irem por água abaixo, uma vez que, mesmo com prescrição, não
gerou a compra de seus produtos. Os médicos, porque perdem o histórico do
paciente, além de dificultar explicar para o paciente que ele não prefere o produto Y.
Há indicações de que a prescrição gera a demanda, mas não garante a venda.
Mesmo assim, segundo os altos gestores da indústria farmacêutica pesquisados,
eles precisam investir cada vez mais em ações de marketing de relacionamento,
acreditando que agradando ao médico, ele irá prescrever seu produto ao invés do
concorrente.
Por fim, vale citar o ponto culminante da pesquisa, que foi observar que os
médicos permanecem unânimes em suas afirmações de que o fator que realmente
os leva a lembrar de um produto é a relação que eles têm com o propagandista do
laboratório. Isso confirma, na prática, o que diz a teoria “a visita médica é o momento
principal da estratégia de relacionamento das indústrias farmacêuticas” (KOTLER e
SIMON, 2004).
Como a generalização a partir deste estudo não é possível, sugere-se que
estudos futuros sejam desenvolvidos com um número maior de sujeitos e em outros
segmentos de mercado, possibilitando uma generalização maior do resultado aqui
apresentado.
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APÊNDICE 1
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS EXECUTIVOS DAS INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS
Com vistas a introduzir o assunto e dar um tom mais informal à entrevista, a
pesquisadora fará uma breve explanação sobre o marketing de relacionamento das
indústrias farmacêuticas junto à classe médica, hoje, e sobre os objetivos da
Pesquisa. Será enviado e-mail solicitando as entrevistas, explicando que a entrevista
é com a alta gestão do laboratório e informando os temas-chave que serão tratados:

“A Pesquisa está sendo desenvolvida junto a alta administração dos laboratórios
e com quatro médicos, de diferentes especialidades, escolhidos aleatoriamente
pela Pesquisadora, dentro de sua rede de relacionamento. A importância da
escolha desses sujeitos se dá por quatro motivos:
1) Já conhecemos o pensamento do gestor de marketing, uma vez que ele é o
responsável pela criação e operacionalização dessas ações junto à classe
médica;
2) Porque a alta administração das empresas em geral tem a maior
responsabilidade com o retorno financeiro do investimento, qualquer que seja
esse investimento;
3) Porque não existem pesquisas que mostrem o pensamento da alta gestão
das empresas, sobre esse assunto;
4) Não se conhece se os médicos valorizam as ações desenvolvidas pelos
laboratórios da mesma forma que eles pensam que eles as estão
valorizando.
Especificamente para os Laboratórios envolvidos na Pesquisa esperamos
contribuir levando um feedback de quatro médicos, de diferentes especialidades,
sobre como eles valorizam as ações de relacionamento que os Laboratórios
desenvolvem com ele, a partir de um leitura totalmente imparcial sobre essas
percepções e confidencialidade das informações.
Assim, conversaremos brevemente sobre cada um dos elementos apresentados
na solicitação de entrevista”.
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TEMAS-CHAVE
AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO
•

Conhecer o que os laboratórios farmacêuticos entendem por ações de marketing de
relacionamento e que tipo de ações de marketing de relacionamento eles desenvolvem
junto à classe médica, assim como, os benefícios que esperam conseguir
especificamente com essas ações.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
•

Identificar se os laboratórios farmacêuticos medem a satisfação do seu cliente-médico e,
se positivo, saber através de que instrumento essa medição é feita. Também será
importante saber se os laboratórios procuram conhecer as expectativas do clientemédico antes de realizar alguma ação, para depois medir sua satisfação.

LEALDADE DO CLIENTE
•

Verificar que fatores os laboratórios farmacêuticos levam em consideração para
determinar que um médico é leal ao laboratório, e se há ações de relacionamento
diferenciadas para os mais e menos rentáveis, assim como, se utilizam algum recurso
tecnológico para levá-los a conhecer melhor seus clientes-médicos.

VALOR VITALÍCIO DO CLIENTE (CLV)
•

Verificar se os laboratórios farmacêuticos calculam o Valor Vitalício do Cliente-médico,
ou seja, o retorno que um médico pode trazer ao longo do tempo, assim como, se
medem o custo da perda de um cliente, na ocorrência de um médico migrar para um
produto da concorrência ou simplesmente deixar de prescrever por qualquer outro
motivo. Perceber se os laboratórios procuram conhecer esse motivo e se suas ações
são priorizadas para a conquista de novos prescritores ou em aumentar o número de
prescrições dos atuais.

INVESTIMENTO EM AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO
•

Abordar o aspecto sobre o investimento dedicado às ações de marketing de
relacionamento, visando conhecer:
- que percentual do faturamento é investido em ações de marketing de relacionamento;
- o faturamento realizado de 2008;
- de que forma a alta gestão interfere na decisão por esse investimento.

MENSURAÇÃO DO RETORNO DO INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RELACIONAMENTO
•

Verificar se os laboratórios farmacêuticos medem o retorno do investimento com ações
de marketing de relacionamento e que instrumentos utilizam para tal. Em caso positivo,
saber que indicadores de resultado avaliam, como satisfação do cliente, fidelidade do
cliente, recomendação, prescrições via farmácia e outros. Também será verificado se
eles medem a recomendação de um médico a outros médicos e de que forma.
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APÊNDICE 2
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS MÉDICOS
Com vistas a introduzir o assunto e dar um tom mais informal à entrevista, a
pesquisadora fará uma breve explanação sobre o marketing de relacionamento das
indústrias farmacêuticas junto à classe médica, hoje, e sobre os objetivos da
Pesquisa. Será enviado e-mail solicitando as entrevistas, explicando que a entrevista
é com a alta gestão do laboratório e informando os temas-chave que serão tratados:

“A Pesquisa está sendo desenvolvida junto a alta administração dos
laboratórios e com quatro médicos, de diferentes especialidades, escolhidos
aleatoriamente pela Pesquisadora, dentro de sua rede de relacionamento. A
importância da escolha desses sujeitos se dá por quatro motivos:
1) Já conhecemos o pensamento do gestor de marketing, uma vez que ele é
o responsável pela criação e operacionalização dessas ações junto à
classe médica;
2) Porque a alta administração das empresas em geral tem a maior
responsabilidade com o retorno financeiro do investimento, qualquer que
seja esse investimento;
3) Porque não existem pesquisas que mostrem o pensamento da alta gestão
das empresas, sobre esse assunto;
4) Não se conhece se os médicos valorizam as ações desenvolvidas pelos
laboratórios da mesma forma que eles pensam que eles as estão
valorizando.
Assim, conversaremos brevemente sobre
apresentados na solicitação de entrevista”.

cada

um

dos

elementos
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TEMAS-CHAVE
AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO
•

Conhecer que tipo de ações de relacionamento os laboratórios farmacêuticos oferecem
aos médicos e as que mais agradam, assim como perceber se essas ações, caso
existam, se influenciam no comportamento prescritos do médico.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
•

Identificar se os médicos estão satisfeitos com a atuação dos laboratórios farmacêuticos
junto à classe médica e quais são os fatores que levam o médico a ficar satisfeito ou
insatisfeito com um Laboratório. Também será importante saber se existe um canal de
comunicação da alta gestão com os médicos e que importância os médicos dão a este
item.

LEALDADE DO CLIENTE
•

Verificar se existe lealdade do médico a um laboratório especificamente, e conhecer que
fatores levam esse médico a ser fiel a um laboratório. Em caso positivo, saber se o
médico recebe algum benefício por isso.

VALOR VITALÍCIO DO CLIENTE (CLV)
•

Perceber que motivos levam os médicos a migrarem de um produto para outro similar e
o que é decisivo na escolha de um medicamento num tratamento inicial, quando existem
vários produtos com a mesma eficácia, segurança e preço.

RETORNO DO INVESTIMENTO EM AÇÕES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO
•

Entender qual seria, na visão do médico, o melhor investimento que um laboratório
poderia fazer junto a um médico e se algum laboratório o faz, e identificar se os
laboratório buscam um feedback dos médicos após alguma ação de relacionamento
específica. Também é importante verificar em que nível o médico recomenda um
medicamento de um laboratório específico a outros médicos.
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ANEXO 1
Código de Conduta da Indústria Farmacêutica (FEBRAFARMA, 2008)

Código de Conduta da Indústria Farmacêutica
1. Introdução
1.1 Este Código estabelece diretrizes e normas de conduta relativas à interação das Entidades
Associadas à Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica e à interação entre as diversas empresas
Afiliadas das Entidades Associadas, bem como destas com os profissionais de saúde e o público
consumidor.
1.2 Este Código formaliza o compromisso das Entidades Associadas à FEBRAFARMA e Empresas
Afiliadas àquelas Entidades em estabelecerem normas que permitam adotar padrões uniformes,
éticos e transparentes na fabricação, venda e promoção de produtos farmacêuticos junto aos
profissionais de saúde e ao público em geral, tendo como finalidade disponibilizar medicamentos que
garantam aos pacientes a possibilidade de viver mais e de uma forma mais saudável.
2. Estrutura do Código
2.1 A primeira seção estabelece as regras de adesão e os princípios básicos de relacionamento que
regem este Código.
2.2 A segunda seção, aborda questões referentes às relações entre os Afiliados das Entidades
Associadas, e seus relacionamentos com os profissionais de saúde e o público em geral.
2.3 Em sua terceira e quarta seções, o Código estabelece medidas, bem como define o processo de
mediação das empresas Afiliadas às Entidades, em virtude de eventuais descumprimentos ou
violações dos dispositivos previstos no mesmo Código.
SEÇÃO 1
3. Regras de adesão e princípios básicos de relacionamento
3.1 A FEBRAFARMA é a representante principal da Indústria Farmacêutica, cabendo-lhe a
responsabilidade de posicionamento público frente às questões políticas, econômicas, mercadológicas
e éticas, que forem de interesse consensual do setor.
3.2 As questões de interesse específico de cada Entidade Associada e que não forem passíveis de
consenso na FEBRAFARMA são de responsabilidade das mesmas, sendo considerado legítimo o direito
das Entidades em defender pontos de vista e plataformas de trabalho próprias.
3.3 Compete à FEBRAFARMA a busca permanente de plataformas de consenso que possibilitem a
otimização de iniciativas de interesse setorial, por meio do incentivo ao diálogo permanente entre as
lideranças dos segmentos representados na Federação.
3.4 A dimensão ética, no caso do presente código, engloba as dimensões legal e moral, sendo a
primeira relacionada à obediência à legislação em vigor e a última definida como sendo o conjunto de
práticas e conceitos vigentes na sociedade local, no momento do ocorrido.
3.5 Para mediar eventuais problemas de relacionamento entre as empresas Afiliadas às diversas
Entidades, entre as Entidades ou entre as Entidades e a própria FEBRAFARMA, são instituídas as
regras de resolução de conflitos previstas nas Seções 3 e 4 deste Código.
SEÇÃO 2
4. Relações das Afiliadas das Entidades Associadas à FEBRAFARMA com os profissionais de
saúde e o público em geral
Procurando refletir as características inerentes a cada segmento de mercado, as questões cobertas
por esse Código foram subdivididas nos seguintes Capítulos:
Capítulo 1: Normas aplicáveis a todos os tipos de medicamentos.
Capítulo 2: Normas aplicáveis a medicamentos sujeitos a prescrição médica.
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Capítulo 3: Normas aplicáveis a medicamentos isentos de prescrição.
Capítulo 1 - Normas aplicáveis a todos os tipos de medicamentos
5. Este Código foi elaborado com o intuito de informar ao público em geral sobre os diversos aspectos
que devem ser considerados na publicidade e promoção de medicamentos, devendo sua aplicação ser
sempre pautada pelos princípios de respeito à ética, à verdade científica e à cultura vigente.
Sem prejuízo do quanto disposto no presente Código, aplicam-se ainda à propaganda e promoção de
medicamentos as Leis, Decretos, Resoluções, Portarias e demais normas legais em vigor, sendo certo
que as empresas Afiliadas às Entidades Associadas à FEBRAFARMA devem manter-se rigorosamente
alinhadas com tais normas em suas atividades promocionais, bem como aquelas relacionadas abaixo:
a) Produção de material impresso;
b) Propaganda comparativa;
c) Uso de gráficos, artigos, imagens e outros itens sujeitos a proteção intelectual;
d) Internet, e-mail e outras mídias eletrônicas;
e) Testemunhais;
f) Produtos em pré-lançamento e indicações Off Label;
g) Patrocínios;
h) Contratação de palestrantes ;
i) Prêmios e concursos;
j) Relacionamento com o consumidor.
Subsidiariamente às normas vigentes, os seguintes preceitos regulam a conduta das empresas na
promoção e propaganda de medicamentos isentos ou não de prescrição médica:
5.1 Material impresso (material promocional - MP)
Dentre os diversos tipos de MP, os impressos são aqueles com o maior potencial informativo. O
princípio de maior importância é a coerência e consistência entre o planejamento visual e artístico do
MP e o texto e informações médicas incluídas, que devem estar atualizadas, serem confiáveis e não
induzirem a interpretações incorretas ou ambíguas:
a) As informações devem estar de acordo com as informações sanitárias submetidas e aprovadas pela
Anvisa na época da produção do material;
b) O cabeçalho deve corresponder ao texto que o segue;
c) As citações e paráfrases devem ser fidedignas e serão referenciadas;
d) Os textos não devem conter ambiguidade;
e) Os gráficos e ilustrações devem dar suporte apropriado ao texto a que se referem;
f) Os dados devem ser apresentados com honestidade, imparcialidade e equilíbrio.
A rotulagem ou publicidade e propaganda de medicamentos não pode incluir designações, nomes
geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa,
erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, ou que atribuam
ao medicamento finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua.
A utilização de imagens de crianças, de gestantes, de pessoas em práticas desportivas e de corpos
nus deve ser cuidadosa e coerente com as características do medicamento promovido.
A utilização de imagens de pessoas é permitida desde que devidamente autorizada por escrito e em
concordância com a legislação vigente.
Os estudos clínicos citados devem ser referenciados.
Dados de estudos in vitro e em animais devem estar claramente identificados como tal e seus
resultados não podem ser extrapolados para a prática clínica.
A referência bibliográfica completa deve acompanhar qualquer dado originado de publicações
científicas. As informações mínimas são o nome do autor, o título do artigo, o nome da revista, o
número do volume, das páginas e o ano de publicação
A íntegra de todas as referências utilizadas devem estar prontamente disponíveis aos profissionais de
saúde que as requisitarem.
5.2 Propaganda comparativa
A propaganda comparativa pode ser definida como sendo qualquer tipo de publicidade que, de forma
implícita ou explícita, identifica concorrentes. Desta forma, entende-se que deverá respeitar os
seguintes princípios e limites:
a) Esclarecimento e informação técnico-científica sobre o produto;
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b) Objetividade e fundamentação técnica na comparação;
c) As comparações devem ser passíveis de comprovação e com indicação da fonte;
d) Não causar confusão entre medicamentos e marcas concorrentes;
e) O uso de imagem corporativa, marca ou qualquer outro sinal ou forma distinta deve incluir a
utilização de fontes ou estudos comparativos, que devem ser citados;
f) Não caracterizar concorrência desleal, denegrimento à imagem do medicamento ou à marca das
outras empresas Afiliadas às Entidades;
g) As marcas dos concorrentes deverão ser corretamente reproduzidas, indicando sempre seu efetivo
detentor, respeitados os direitos conferidos pela legislação vigente.
As alegações utilizadas devem estar acompanhadas de suas referências, com dados que as suportem.
A comparação de dados de reações adversas ou alegação de suposta superioridade terapêutica só
será permitida quando devidamente comprovadas por estudo clínico reconhecido e publicado em
literaturas nacional ou internacional oficialmente reconhecidas, bem como devidamente
referenciadas.
Quaisquer afirmações de primazia de um produto sobre os demais, transcritas em material
promocional, devem ser solidamente fundamentadas, com indicação da fonte que ampare a
respectiva afirmação.
5.3 Fidelidade a gráficos, artigos, imagens e outros itens sujeitos a proteção intelectual
As informações e expressões promocionais utilizadas devem representar acuradamente o conteúdo
das fontes de informação; citações diretas devem ser colocadas dentro do contexto e transcritas
literalmente.
As citações, tabelas ou outras ilustrações extraídas de publicações científicas utilizadas em qualquer
propaganda, publicidade ou promoção, não devem alterar ou distorcer o sentido ou a significação
pretendida pelos seus autores. A referência bibliográfica completa deve estar especificada.
Se houver adaptação visual de gráficos a partir de publicações científicas, esta deve estar claramente
informada (adaptado de) e referenciada e não deve alterar sentido original da informação proposta
pelo autor.
Quaisquer citações devem observar os direitos de terceiros, em especial, os relacionados com direitos
autorais.
5.4 Internet, e-mail e mídias eletrônicas
Estas mídias devem respeitar todos os princípios que regem qualquer outro tipo de material, inclusive
o material publicitário impresso.
5.5 Testemunhais
A menção de testemunhos prestados por consumidores devem identificar o nome e sobrenome
verdadeiros do consumidor, e seu testemunho deverá ser limitado à experiência pessoal com o
produto, não podendo alcançar assuntos de natureza técnica ou científica a respeito dos quais não
possua capacitação ou habilitação profissional compatível.
O atestado ou endosso emitido por pessoa jurídica, inclusive de sociedades ou entidades médicas,
deverá refletir a sua posição oficial a respeito do assunto.
A imagem e os testemunhais poderão ser utilizados somente mediante autorização por escrito da
pessoa ou da entidade citada.
5.6 Produtos em pré-lançamento e indicações Off Label
A promoção, publicidade, propaganda e venda de medicamentos não registrados pela Anvisa é
proibida.
A divulgação de informações sobre indicações não registradas (off label) também é proibida, com
exceção da divulgação de informações médicas e científicas durante congressos, simpósios ou outros
eventos científicos.
Reproduções de artigos científicos e de tabelas com resultados clínicos de produtos em pré-
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lançamento são consideradas informações científicas e podem ser fornecidas.
5.7 Patrocínios
É permitido patrocínio por parte das empresas Afiliadas às Entidades Associadas à FEBRAFARMA a
profissionais de saúde para a participação em simpósios, congressos e outros eventos de caráter
técnico-científico e que visem o desenvolvimento do profissional de saúde, a fim de permitir a
melhoria do atendimento do paciente.
Tal patrocínio deve ser descrito em contrato escrito, assinado por ambas as partes, no qual o
patrocinado deve disseminar as informações adquiridas junto à sua comunidade profissional.
Despesas de transporte e outras relacionadas a hospedagem não devem ser inconsistentes com os
propósitos descritos acima, e devem ser mantidos em um nível modesto. Assim, por exemplo, na
realização de eventos médicos as empresas Afiliadas às Entidades devem dar preferência a hotéis
com vocação essencialmente empresarial, ao invés daqueles com destacado caráter turístico.
Pagamento de passagens de primeira classe ou despesas com acompanhantes que não participarão
de tais eventos é proibido.
As despesas destinadas à realização de eventos, congressos, simpósios, viagens e hospedagem de
palestrantes devem ser planejadas de forma racional e não poderão exceder aquilo que for
estritamente necessário para a sua adequada realização dentro dos propósitos pretendidos.
Quaisquer formas de entretenimento destinadas aos profissionais de saúde participantes do evento
devem ser limitadas à parcela acessória do tempo total atribuído ao evento.
O eventual patrocínio da empresa a algum destes eventos deve constar em todos os documentos de
divulgação ou resultantes e conseqüentes ao respectivo evento, que devem ser fiéis ao conteúdo das
apresentações e discussões.
Qualquer apoio aos profissionais da saúde, para participar de eventos, nacionais ou internacionais,
não deve estar condicionado à prescrição, venda ou promoção por tal profissional de qualquer tipo de
medicamento ou instituição.
Deve ser preferido ao patrocínio direto pelas empresas Afiliadas às Entidades Associadas à
FEBRAFARMA o desenvolvimento de eventos de natureza técnico-científicos com sociedades médicas,
outras entidades científicas e/ou educacionais, as quais poderão responsabilizar-se pela seleção e
concessão de patrocínio a profissionais de saúde para a participação em tais eventos.
5.8 Contratação de palestrantes
O pagamento de honorários de valor razoável e nos níveis usualmente praticados em mercado, bem
como reembolsos de despesas de transporte e estadia para palestrantes e apresentadores são
permitidos, desde que estabelecidos em contrato escrito de prestação de serviços, assinado por
ambas as partes.
Todo palestrante contratado pelas empresas Afiliadas às Entidades deverá fazer constar tal
informação no material de divulgação do evento e em todos os demais documentos de divulgação ou
resultantes e conseqüentes ao respectivo evento, que devem ser fiéis ao conteúdo das apresentações
e discussões.
A contratação de palestrantes para participar em eventos, nacionais ou internacionais, não deve estar
condicionado à prescrição ou promoção por tal profissional de qualquer tipo de medicamento ou
instituição.
Despesas de transporte e outras relacionados a hospedagem devem manter-se em consonância com
a prática de mercado acima descrita.
5.9 Prêmios e concursos
A distribuição de prêmios deve observar os procedimentos legais aplicáveis à matéria, ter caráter
estritamente científico e não servir como estímulo ao consumo, dispensação ou à prescrição de
medicamentos.
5.10 Relacionamento com o consumidor
Toda a atividade empreendida pela Indústria Farmacêutica deve traduzir-se, em última instância, em
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benefícios para os usuários dos medicamentos produzidos.
No relacionamento mantido com o consumidor, seja através de centrais de atendimento ou qualquer
outra forma de interação, as empresas Associadas às Entidades da FEBRAFARMA observarão os
seguintes preceitos:
a) Não indicar produtos substitutos e/ou similares para produtos descontinuados ou não
comercializados;
b) Não prestar serviços médicos;
c) Não justificar, negar, confirmar o tratamento ou conduta do profissional da área da saúde.
Informar sempre o retorno ao profissional prescritor;
d) Não contemplar nenhum dado adicional ao que consta em bula;
e) Ponderar os riscos dos serviços prestados pelo atendimento ao consumidor que não dizem respeito
às informações relativas aos dados essenciais do produto;
f) Estar dimensionado de acordo com a demanda;
g) Capacitar e treinar os profissionais para responder às expectativas dos consumidores;
h) Ser rápido e eficiente;
i) Dar retorno e solução definitiva, quando possível.

Capítulo 2 – Normas aplicáveis apenas a medicamentos sujeitos à prescrição médica
6. Princípios gerais
Toda e qualquer promoção comercial ou atividade relacionada à divulgação de medicamento sujeito à
prescrição médica deve ser dirigida aos profissionais de saúde habilitados à sua prescrição e
dispensação, devendo dar ênfase à divulgação de informações que permitam aos profissionais de
saúde uma avaliação eminentemente científica sobre a conveniência da adoção do tratamento em
benefício exclusivo de seus pacientes.
6.1 Visitas de representantes a profissionais de saúde
As atividades dos representantes dos laboratórios devem ser pautadas pelos mais elevados padrões
éticos e profissionais, e devem ter como objetivos principais:
a) Informar aos profissionais de saúde sobre vantagens e riscos de seus produtos;
b) Toda e qualquer informação relevante que permita ao profissional de saúde optar pelo
medicamento mais conveniente ao paciente, com o amparo dos estudos realizados;
c) Obter informações dos profissionais de saúde sobre a aceitabilidade dos produtos e eventuais
efeitos adversos porventura registrados.
Os representantes das empresas Afiliadas às Entidades devem transmitir informações precisas e
completas sobre os medicamentos para os profissionais da saúde habilitados a prescrever ou
dispensar, sempre se limitando às informações científicas e características do medicamento
registradas junto à Anvisa.
Oferecer incentivos, de qualquer natureza, para que os profissionais prescrevam ou vendam
medicamentos é proibido.
6.2 Comunicação de medicamentos sujeitos à prescrição médica através da Internet
A divulgação de medicamentos de venda sob prescrição através da Internet só é permitida quando
realizada em ambiente de acesso restrito a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar
medicamentos.
6.3 Brindes promocionais
Os brindes e outros itens promocionais devem ser de pequeno valor monetário, isto é, até 1/3 (um
terço) do salário mínimo vigente, ter caráter educacional, técnico-científico e/ou serem relacionados
ao trabalho do profissional de saúde, como, por exemplo, canetas, bloco de notas, mouse pad, e
outros itens similares, podendo conter o logotipo da companhia.
Brindes de caráter técnico-científico como livros-texto, de referência e outros não estão sujeitos ao
limite acima indicados.
Os brindes destinados ao uso pessoal dos profissionais de saúde devem ser evitados, tais como:
roupas, entradas para shows ou eventos esportivos, DVD’s, etc.
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As empresas Afiliadas às Entidades não devem oferecer brindes que induzam a erro ou confusão.

Capítulo 3 - Medicamentos isentos de prescrição
7. Princípios gerais
A promoção e propaganda dos medicamentos isentos de prescrição deve observar a legislação
brasileira aplicável à matéria.
De acordo com a legislação brasileira, a propaganda e publicidade dos medicamentos isentos de
prescrição pode dirigir-se diretamente ao consumidor, bem como aos profissionais da saúde,
varejistas, distribuidores, etc.
Além das disposições legais pertinentes, a comunicação de medicamentos isentos de prescrição
deverá ser pautada pelas seguintes diretrizes básicas:
a) O benefício e a segurança do consumidor estarão sempre norteando quaisquer iniciativas
publicitárias;
b) O respeito ao consumidor e aos profissionais de saúde será a principal base da correta orientação
das ações de promoção;
c) Propiciar o bem-estar do consumidor;
d) Orientação do consumidor e dos profissionais da saúde;
e) As peças promocionais dos medicamentos isentos de prescrição deverão sempre ressaltar sua
característica de medicamentos, adotando as medidas necessárias para afastar qualquer confusão
com outros produtos de livre consumo.
O testemunhal de pessoa famosa não pode inibir o senso crítico do consumidor em relação ao
medicamento ou condicionar o sucesso ou a fama da testemunha ao uso do produto, a menos que
isso possa ser comprovado cientificamente.
7.1 A comunicação de medicamentos isentos de prescrição:
a) Poderá conter afirmações quanto à indicação e benefícios esperados do produto, desde que
aprovadas pela autoridade sanitária competente;
b) Não deverá levar o consumidor a erro quanto ao conteúdo, tamanho de embalagem, aparência,
usos, rapidez de alívio ou ações do produto;
c) No caso de qualquer referência a estudos, científicos ou de consumo, deverá sempre ser baseada
em pesquisas feitas e interpretadas corretamente, sendo que os resultados ou conclusões
apresentados ao consumidor devem ser comprováveis;
d) Não deverá sugerir cura ou prevenção de qualquer doença que exija tratamento sob supervisão de
profissional de saúde;
e) Não deverá induzir o consumidor ao uso desnecessário de medicamentos;
f) Não deverá induzir o uso de produtos por crianças ou adolescentes, sem supervisão dos pais ou
responsáveis;
g) Não deverá induzir medo ou apreensão, por parte do consumidor, de que esteja sofrendo ou venha
a sofrer de alguma doença grave;
h) Não deverá apresentar qualquer oferta de devolução de dinheiro pago ou outro benefício, de
qualquer natureza, pela compra de um medicamento isento de prescrição, em função da eventual
insatisfação do consumidor;
i) Não deverá conter nenhuma afirmação ou apresentação, de qualquer natureza, que seja obscena,
repulsiva, grosseira ou discriminatória de raça, sexo, credo, condição social ou intelectual, não
devendo, ainda, inspirar violência ou difundir superstição;
j) Não deverá conter qualquer expressão de modo a sugerir a superioridade de um medicamento
sobre outro, a menos que esse fato possa ser comprovado por evidências clínicas ou científicas;
k) Não deverá conter qualquer comparação injuriosa com concorrentes.

SEÇÃO 3
8. Resolução de conflitos
Para a resolução de conflitos relacionados a eventuais descumprimentos ou violações dos dispositivos
previstos na legislação vigente e no mesmo Código, ficam instituídos:
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a) Câmara de Mediação
b) Conselho de Ética
A Câmara de Mediação exercerá exclusivamente a função de órgão conciliador e será formada por
pessoas indicadas pela FEBRAFARMA. A Câmara de Mediação não gozará de poder punitivo, devendo
empreender seus melhores esforços para aproximar as partes demandantes com vistas à celebração
de um acordo amigável.
O Conselho de Ética consistirá num órgão formado por 6 (seis) pessoas com composição igualitária
entre as Entidades representativas das indústrias nacionais e estrangeiras perante a FEBRAFARMA.
Os membros do Conselho de Ética serão indicados pelas Entidades, gozando de um mandato fixo de 2
(dois) anos, com possibilidade de recondução.

9. Câmara de Mediação
9.1 Providências preliminares
A parte interessada em propor procedimento de Mediação notificará por escrito a Câmara de
Mediação através de correspondência endereçada à presidência-executiva da FEBRAFARMA.
9.1.1 Qualquer uma das Associadas e/ou suas Afiliadas pode procurar a FEBRAFARMA, através de sua
Câmara de Mediação, para resolver controvérsias de natureza patrimonial, visando a solução das
mesmas.
9.1.2 A FEBRAFARMA, ciente de algum conflito, existente ou potencial, entre as Entidades Associadas
e/ou suas Afiliadas, poderá sugerir a estas os bons ofícios da Câmara.
a) A solicitação de Mediação à Câmara deverá ser sempre formulada por escrito;
b) A Câmara entrará em contato com a parte solicitante para agendar dia e hora para que compareça
à FEBRAFARMA, podendo estar acompanhada de advogado, para entrevista (isenta de custos e sem
compromisso) denominada Pré–Mediação;
c) A Câmara entrará em contato com a outra parte para comunicá-la sobre a solicitação e convidá-la
para entrevista de Pré–Mediação (isenta de custos e sem compromisso) em data e horário diverso da
parte solicitante, podendo também esta parte estar acompanhada de advogado;
d) Quando a parte solicitada não concordar em participar da Pré-Mediação, a solicitante será
imediatamente comunicada por escrito.
9.2 Pré-Mediação
A entrevista de Pré-Mediação cumpre os seguintes propósitos:
a) Informar as partes sobre o processo da Mediação, suas normas e suas técnicas;
b) Identificar as responsabilidades dos mediados e Mediador(es);
c) Conhecer qual o objeto da controvérsia e quais as expectativas;
d) Avaliar a aplicabilidade da Mediação ao caso;
e) Informar os custos financeiros do processo de Mediação e a forma de pagamento;
f) Permitir que as partes decidam pela adesão ao Processo de Mediação;
g) Sugerir, em caso de não adesão, outros procedimentos alternativos, como a Arbitragem.
A entrevista de Pré-Mediação será realizada isoladamente com cada parte de forma balanceada.
9.3 Definição dos Mediadores e das partes
Havendo concordância das partes envolvidas, serão definidos o(s) Mediador (es) e, de cada parte
interessada, os representantes diretamente envolvidos na controvérsia, com poder de decisão.
Feitas as definições, inicia-se o processo de tomada de informações pela Câmara, objetivando o início
da Mediação propriamente dita, o que é feito com a formalização do Termo de Mediação.
9.4 Termo de Mediação
Mediador(es) e partes firmam o Termo de Mediação em que se formalizam:
a) Os objetivos da Mediação proposta;
b) A agenda de trabalho e o local dos encontros;
c) Contrato de confidencialidade e sigilo;

154

d) Estimativa de duração do processo e freqüência das reuniões;
e) Conduta relativa às reuniões privadas e conjuntas;
f) Procedimento quanto aos documentos aportados à Mediação e aos apontamentos produzidos
pelo(s) Mediador(es);
g) Firma das partes diretamente envolvidas;
h) Honorários acordados.
9.5 Reuniões de Mediação
As reuniões, pré-estabelecidas no Termo de Mediação, terão lugar na sede da FEBRAFARMA, salvo
disposição em contrário.
A duração do processo, entre o Termo de Mediação e o Termo de Acordo, deverá acontecer num
prazo de 30 dias.
9.6 Termo de Acordo
a) Documento que resume o processo, as intenções e as decisões dos participantes;
b) Os acordos podem ser totais ou parciais;
c) Mediador(es) registra(m) e espelha(m) com exatidão as decisões acordadas;
d) Participantes recebem cópias para que examinem e para que tenham oportunidade de revisar com
quem desejarem;
e) Assinatura do acordo, após revisão;
f) Cópias do termo para as partes e cópia para a FEBRAFARMA;
g) Se o acordo for parcial, ou não houver acordo, o(s) Mediador(es) pode(m) atuar na negociação a
fim de auxiliar as partes a elegerem outros meios extrajudiciais ou judiciais para a resolução da
disputa;
h) O acordo obtido na Mediação pode se constituir em título executivo extrajudicial, bastando para
isto incorporar a assinatura de duas testemunhas;
i) Por vontade das partes, os acordos poderão ganhar linguagem jurídica para serem homologados
judicialmente. Neste caso, o(s) Mediador(es) se disponibiliza(m) a auxiliar na manutenção da
fidelidade ao texto original.

10. Conselho de Ética
Sem prejuízo do direito das partes de tentarem um acordo amigável através da Câmara de Mediação,
poderá a parte que se sentir lesada instaurar, a qualquer momento, perante o Conselho de Ética, um
procedimento administrativo buscando a satisfação de seus interesses.
O Conselho de Ética deverá decidir a questão com base no Regimento Interno que será elaborado por
seus membros, devendo deliberar em votação secreta pela expedição de recomendação oral,
conforme definido na Seção 4 deste Código.

SEÇÃO 4
11. Das recomendações
Após a deliberação ao final do processo administrativo, conforme definido no item 10 retro, o
Conselho de Ética convocará as Entidades Associadas envolvidas que, por sua vez, darão ciência da
mesma às suas Afiliadas, solicitando destas, na forma de seus Estatutos Sociais, a adoção das
recomendações atinentes.
11.1 Do dever de sigilo e de confidencialidade
A FEBRAFARMA, suas Associadas e as Afiliadas destas deverão manter todas as informações relativas
ao processo administrativo como confidenciais e sigilosas, restringindo o uso destas informações ao
âmbito interno da FEBRAFARMA.
11 de Março de 2008

