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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar quais fatores e quais variáveis
influenciam, positivamente ou negativamente, a percepção de valor junto à classe
médica carioca quando do seu relacionamento com uma empresa da indústria
farmacêutica, considerando que esse relacionamento envolve especificamente
produtos éticos. Para tanto, foi conduzida pesquisa de survey, utilizando
questionário estruturado com cinco opções de resposta do tipo Likert. A amostra foi
constituída de 169 médicos, endocrinologistas, clínicos gerais e cardiologistas da
cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram tratados com utilização da técnica de
modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados parciais. Os
resultados apresentaram significância estatística e indicaram que o construto
“Benefícios Pessoais” apresentou o maior efeito e, portanto, é o que impacta mais
fortemente o valor do relacionamento na amostra selecionada. Os demais
construtos, “Benefícios Estratégicos”, “Benefícios do Produto” e “Sacrifício do
relacionamento”, nessa ordem de importância, também apresentaram coeficientes
de impacto sobre o valor do relacionamento.

Palavras-chave: Valor do Relacionamento; Marketing de Relacionamento, Indústria
Farmacêutica; Modelagem de Equações Estruturais.

ABSTRACT
This dissertation has the objective to investigate what are the factors and
variables which influence, positively or negatively, the perception of value by the
medical community from Rio de Janeiro with regards to their relationship with a given
pharmaceutical company, considering that this relationship specifically involves
ethical products. Therefore, a survey has been conducted using a structured
questionnaire with five response options using the Likert scale. The sample consisted
of 169 doctors, including endocrinologists, general practitioners and cardiologists
from Rio de Janeiro. The data obtained by the questionnaire responses were treated
using the technique of structural equation modeling with partial least squares. The
survey results presented statistical significance and indicated that the construct
"Personal Benefits" had the highest statistical impact and therefore is the most
relevant variable that influences the relationship value in the selected sample. The
other constructs, "Strategic Benefits", "Product Benefits" and "Sacrifice of the
Relationship", in that order of relevance, also presented positive correlation on the
value of the relationship.

Keywords: Relationship Value; Relationship Marketing, Pharmaceutical
Industry; Modeling of Structural Equations.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
A indústria farmacêutica de produtos inovadores é caracterizada como um
oligopólio diferenciado, com presença de um número não desprezível de empresas,
porém, com parcela relevante do mercado nas mãos de poucas multinacionais com
presença global (SILVA; FILHO, 2007).
Para que as firmas mantenham ou ampliem sua participação nesse mercado
por meio da diferenciação de produtos, tem sido necessário que esses últimos sejam
continuamente inovados. Isso demanda engajamento sistemático em atividades de
pesquisa e desenvolvimento, de forma a assegurar fluxo permanente de novos
lançamentos no mercado ou sua manutenção em estoque à espera de eventuais
ataques de concorrentes (BASTOS, 2005).
Na indústria farmacêutica, o investimento requerido e o tempo para essa
atividade é particularmente elevado, porque a aprovação de um medicamento a ser
introduzido no mercado demanda testes rigorosos de natureza pré-clínica, com
animais e em laboratório e, posteriormente, são requeridas três fases de testes
clínicos com seres humanos, de modo a garantir a efetividade e segurança do
produto (ver Figura 1). Mesmo após o lançamento e o início da comercialização há
uma quarta fase, destinada a identificar efeitos colaterais e reações adversas não
previstos (BASTOS, 2005).
Todas as etapas que precisam ser cumpridas tornam o processo de inovação
nesse segmento um dos mais longos, complexos e incertos: estima-se que são
necessários entre 10 a 15 anos para que se desenvolva um único medicamento com
custo médio estimado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão (INTERFARMA, 2015).

Figura 1 - Linha do tempo do desenvolvimento de um medicamento
Fonte: INTERFARMA, 2015
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Em 2014, previa-se que o faturamento do mercado farmacêutico mundial em
2015 chegaria a U$S 1,1 trilhão, 28% dos quais seriam provenientes dos países
emergentes (INTERFARMA, 2014). Em termos brasileiros, mesmo inserida em
cenário macroeconômico recessivo e politicamente turbulento, durante 2015 a
indústria farmacêutica manteve seu crescimento: a receita do setor cresceu 12%
comparativamente à de 2014, passando de R$ 39,2 bilhões para R$ 43,9 bilhões,
com as vendas tendo passado, no mesmo período, de R$ 123,7 bilhões para R$
134,4 bilhões (INTERFARMA, 2015).
Essa dinâmica tem permitido ao Brasil inserir-se no contexto global da indústria
farmacêutica como um dos mercados mais dinâmicos da última década, alavancado
pelas mudanças ocorridas no fim da década de 1990 a partir do estabelecimento de
um novo marco regulatório. No caso, passou a vigorar a lei de proteção a patentes e
foram introduzidos os medicamentos genéricos, ações potencializadas pela
ascensão social e transformação em consumidores das classes mais carentes
durante os anos 2000. Com isso, o Brasil alcançou a sexta posição mundial em
tamanho de mercado no ano de 2013 (GOMES et al., 2014).
Dados do varejo brasileiro de medicamentos demonstram que, de 2007 a 2011,
houve crescimento acumulado de 82,2% nas vendas, alcançando U$S 25,8 bilhões
no final desse período. Esse montante inclui tanto os medicamentos comercializados
independentes de receita médica (também denominados de over the counter), como
os vendidos apenas contra apresentação de receita médica (também denominados
de prescritos ou éticos). Esses últimos responsabilizaram-se por U$S 18,3 bilhões
daquele total, apresentando evolução acumulada de 33,8% no mesmo período.
Sendo assim, o Brasil desponta como mercado emergente fundamental para as
grandes multinacionais farmacêuticas (PWC, 2013).
A comercialização de medicamentos no Brasil precisa, necessariamente,
obedecer a regulamentação específica que classifica os produtos farmacêuticos por
meio de vários critérios1. Dentre esses, salienta-se o tipo de comercialização, que
1

Existem atualmente no Brasil três classes de medicamentos no Brasil, segundo as normas sanitárias: 1)
Medicamento de referência: é, ou foi, medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela
vigilância sanitária e comercializado no País. Suas eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas
cientificamente pelo órgão federal competente, por ocasião do registro. Pode ter patente válida ou já expirada; 2)
Medicamento similar: é aquele que contém, relativamente a determinado medicamento de referência, o mesmo
ou os mesmos princípios ativos, além de as mesmas concentração, forma farmacêutica, via de administração,
posologia e indicação terapêutica. Registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, pode diferir
somente em características relativas a tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem,
excipientes e veículos. Deve sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Stricto sensu, não é
considerado intercambiável com o medicamento de referência; 3) Medicamento genérico: é similar a produto de
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pode ser livre ou condicionada à apresentação (com consequente retenção) de
receita.
Essa diferenciação, por sua vez, tem impacto nas características da divulgação
de ambos. No caso daqueles de venda livre – ou seja, os denominados de over the
counter - normalmente são utilizados veículos de comunicação de massa, e o
decisor da compra é o cliente final. Por outro lado, dada a necessidade do
aviamento de uma receita para sua compra, os produtos éticos são divulgados
apenas junto à classe médica. Nesse caso, por estar habilitado para a prescrição de
produtos farmacêuticos, o médico influencia de forma significativa a decisão de
compra tomada pelos pacientes (CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2007).
Nesse panorama, fica evidente a importância do papel do médico enquanto
prescritor de medicamentos éticos. Isso porque, em princípio, é ele quem detém o
poder de observar ou de prever a qualidade, a eficácia, a segurança e o tempo
necessário de uso desses produtos, antes ou depois do processo de compra.
Ademais, é possível, aqui, traçar um paralelo com a descrição do processo de
compra feita por Churchill Jr e Peter (2013), já que o médico cumpriria todas as
etapas classicamente realizadas pelo consumidor, porém não como usuário final,
mas sim no papel de influenciador. Isso porque, durante o processo de atendimento
ao paciente, há o reconhecimento da necessidade (do paciente), há a busca de
informações (anamnese2 e busca de informações científicas), ocorre uma avaliação
de alternativas (entre medicamentos concorrentes), chega-se à decisão de compra
(prescrição), e, finalmente, ocorre uma avaliação pós-compra, de forma empírica,
dada a evolução do quadro de melhora ou de piora do paciente (HERNANDEZ;
OLIVEIRA Jr, 2004; CHURCHILL Jr; PETER, 2013).
Por outro lado, isso indica que existe um desequilíbrio de informação no
mercado de medicamentos entre médicos e pacientes. Enquanto habilitados para a
prescrição, os primeiros se revelam, de certa forma, responsáveis pela certificação
da qualidade e da eficácia de um determinado tratamento. Não é por outro motivo
que os produtos farmacêuticos, de uma forma geral, recebem a classificação de
referência, com o qual pretende ser intercambiável, condição assegurada através da obrigatoriedade da
execução de testes de bioequivalência – ou de biodisponibilidade relativa - efetuados em entidades certificadas
pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Normalmente, é produzido e lançado no mercado após a
expiração ou a renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade do medicamento de
referência (BRASIL, 1999).
2

Entrevista realizada pelo profissional de saúde com seu paciente, que funciona como ponto inicial no
diagnóstico de uma doença ou patologia.
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bens credenciais, significando que apenas um profissional especializado pode
certificá-los (FIUZA; LISBOA, 2003).
Por seu turno, essa construção de conhecimento acerca dos medicamentos
(tanto os de venda livre como os éticos) por parte da classe médica via de regra
depende, fundamentalmente, das ações clássicas de promoção de vendas,
consubstanciadas nas apresentações feitas em detalhe sobre os produtos, em
encontros face a face dos promotores dos laboratórios com os médicos (SCHERER,
2004).
A importância desse método de divulgação e de informação transparece nas
estatísticas comerciais que indicam o esforço da indústria farmacêutica em obter a
prescrição por parte dos médicos, por meio de ações especificamente desenhadas
pelo Marketing de relacionamento que caracteriza esse segmento da indústria
(CORRÊA; OLIVEIRA, 2008).
Por exemplo, em 2012 nos Estados Unidos foram gastos US$ 27,3 bilhões em
Marketing pela indústria farmacêutica, 54% dos quais destinados à promoção
médica via representante (CEGEDIM, 2013) (ver Figura 2). No ano seguinte, nove
dos 10 maiores laboratórios farmacêuticos mundiais investiram mais em Marketing
do que em pesquisa e desenvolvimento (ANDERSON, 2014) (ver Figura 3).

Figura 2 - Gastos nos Estados Unidos da indústria farmacêutica por tipo de Marketing - 2012
(valores absolutos em US$ e percentuais sobre o total)
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Cegedim Strategic Data (2012)
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Marketing

P&D

Figura 3 – Investimentos em Marketing e em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) por parte de
laboratórios selecionados – 2013 (em US$ bilhões)
Fonte: Elaboração própria, baseado em Anderson (2014).

Como o gerenciamento do relacionamento com seus clientes médicos
representa forte vantagem competitiva das empresas farmacêuticas, é necessário
que as interações entre a indústria farmacêutica e a classe médica impliquem algum
tipo de criação de valor para essa última (KOTLER; SIMON, 2004).
Nesse sentido, este estudo visa a identificar critérios globais que os clientes no caso, os médicos - percebem como capazes de criar valor de relacionamento
com seus fornecedores, à luz das várias estratégias de fidelização utilizadas pela
indústria farmacêutica: visitas face a face para o detalhamento de seus produtos,
amostras grátis, educação médica continuada, correspondência, e publicidade tanto
em revistas especializadas como em revistas voltadas à comunicação direta com o
consumidor.
O desafio cada vez mais essencial para as empresas farmacêuticas é se tornar
centradas no cliente de forma a obter a melhor interação possível por meio do
Marketing de Relacionamento. Isso ocorre porque o design do mix de Marketing e
seus elementos dependem dos prescritores que são os responsáveis pelo sucesso
de sua demanda. Nesse contexto, as empresas farmacêuticas devem desenvolver e
manter um relacionamento próximo com os clientes para entender suas
necessidades e comportamentos (MURSHID; HALIM; OSMAN, 2014).
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Esse quadro pode ser definido como o trade off entre os múltiplos benefícios e
sacrifícios obteníveis de um ofertante relativamente aos demais, em uma situação
de uso específico (ULAGA; CHACOUR, 2001).
Assim, coloca-se a questão-problema desta dissertação:
Ao se relacionar com uma empresa específica da indústria farmacêutica, quais
fatores e quais variáveis influenciam, positiva ou negativamente a percepção de
valor junto à classe médica carioca?
1.1 OBJETIVO CENTRAL
O objetivo central desse estudo é investigar quais fatores e quais variáveis
influenciam, positiva ou negativamente, a percepção de valor junto à classe médica
carioca quando do seu relacionamento com uma empresa da indústria farmacêutica,
considerando que esse relacionamento envolve especificamente produtos éticos.
Em outras palavras, busca-se identificar critérios globais que os clientes - no
caso, os médicos - percebem como capazes de criar valor de relacionamento com
seus fornecedores, à luz das várias estratégias de fidelização utilizadas pela
indústria farmacêutica: visitas face a face para o detalhamento de seus produtos,
amostras grátis, educação médica continuada, correspondência, e publicidade tanto
em revistas especializadas como em revistas voltadas à comunicação direta com o
consumidor.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Identificar as características mais proeminentes de cada construto contemplado
no estudo, a saber:
a) benefícios percebidos do produto;
b) benefícios estratégicos percebidos,
c) benefícios pessoais percebidos; e
d) sacrifícios de relacionamento na construção de valor do relacionamento.
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1.3 HIPÓTESES
A presente pesquisa apresenta as seguintes hipóteses:
H1:

Os

benefícios

do

produto

impactam

positivamente

o

valor

do

relacionamento;
H2: Os benefícios pessoais impactam positivamente o valor do relacionamento;
H3:

Os

benefícios

estratégicos

impactam

positivamente

o

valor

do

relacionamento;
H4: Os sacrifícios do relacionamento impactam negativamente o valor do
relacionamento.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
1.4.1 Teórica
Foram utilizadas as teorias do Marketing de relacionamento (GUMESSON,
2004; ROCHA; LUCE, 2006; PALMATIER, 2008; HOUGAARD; BJERRE, 2009;
CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010; GRÖNROOS; HELLE, 2012) e de valores do
consumidor (ULAGA; EGGERT, 2001; CORSARO; SNEHOTA, 2010; HUTCHINSON
et al., 2011; GRÖNROOS, 2011; TERHO et al., 2012; LINDGREEN et al., 2012;
CORSARO et al., 2013).
Para investigar a percepção de valor junto à classe médica, foi utilizada uma
empresa específica da indústria farmacêutica de produtos éticos, e para a
operacionalização das variáveis foi utilizado o modelo de valor do relacionamento de
Ulaga e Eggert (2001).

1.4.2 Geográfica
A pesquisa primária aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.

1.4.3 Temporal
O levantamento bibliográfico ocorreu no último trimestre de 2014 e no
primeiro semestre de 2015, enquanto a pesquisa primária aconteceu no segundo
semestre de 2015.
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1.5 RELEVÂNCIAS TEÓRICA E PRÁTICA DO ESTUDO
Nos últimos anos, o valor do cliente tem emergido como uma questão de
grande preocupação para pesquisadores de Marketing e profissionais do mercado,
havendo concordância de que o significado do valor está apenas começando a ser
entendido (ULAGA; CHACOUR, 2001; ULAGA, 2011; TERHO et al., 2012;
LINDGREEN et al., 2012).
Nesse sentido, as pesquisas sobre valor do cliente em mercados de negócios,
são feitas, tanto conceitual quanto empiricamente, a partir da perspectiva de clientes
e fornecedores e, gradualmente o interesse tem mudado de uma visão de valor de
uso e valor de troca de produtos para uma visão do valor dos relacionamentos
(ULAGA, 2011).
Há consenso generalizado de que a percepção de valor por parte do cliente na
sua interface com as empresas provedoras de produtos ou de serviços é
fundamental para a sobrevivência e para o crescimento de qualquer dessas últimas
no longo prazo (KOTLER; KELLER, 2012; TERHO et al., 2012; LINDGREEN et al.,
2012), especialmente quando mudanças fortes no ambiente de negócios levam a
alterações fundamentais na forma como essas empresas criam, analisam e
entregam valor (LINDGREEN et al., 2012; ULAGA, 2011).
A relevância teórica pode ser encontrada na afirmação do Marketing Science
Institute (MSI)3 de que o valor percebido do cliente é problema comum e essencial
no campo de Marketing, com destaque para o caso específico do Marketing de
relacionamento (MSI, 2001).
Ademais, entre os anos de 2000 a 2008, em suas edições bienais de
prioridades de pesquisas o MSI indicou a necessidade de se priorizarem os estudos
das métricas de Marketing, com foco no que tange aos aspectos de produtividade,
de eficiência, de eficácia e de valor (OLIVEIRA; ROSSI, 2010). Essas prioridades de
pesquisas foram mantidas como tema de interesse nas edições bienais de 2008 a
2014, com base na afirmação de que qualquer contribuição nessa área teria
implicações significativas para a saúde financeira de longo prazo das organizações
(MSI, 2014).

3

Fundado em 1961, o Marketing Science Institute (MSI) é uma organização sem fins lucrativos cujos membros
se dedicam a pesquisas que liguem a teoria acadêmica de Marketing à prática de negócios.
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A relevância prática deste estudo está ligada à indústria farmacêutica vir
assistindo a profundas mudanças no progresso global do seu ambiente de negócio,
com concorrência acirrada e forte necessidade de ganhos de mercado (MURSHID;
HALIM; OSMAN, 2014).
No ano de 2013 foram gastos mundialmente US$ 85 bilhões em Marketing por
esse segmento industrial (CEGEDIM, 2014). Dada a necessidade do aviamento da
receita médica para seu sucesso, os laboratórios dependem dos médicos,
prescritores de seus produtos, o que torna esses últimos centrais para seu mix de
Marketing. Nesse sentido, soa lógico que as empresas farmacêuticas tenham
interações que criem valor para esses clientes.
Em que pesem esses fatos, levantamento feito ao final do ano de 2014 em
periódicos brasileiros relevantes da área de Administração de Empresas 4 e a bases
qualificadas de periódicos internacionais, tais como Emerald e Scopus, acusou
poucos estudos acadêmicos afetos à mensuração de valor no mercado
farmacêutico, todos realizados fora do Brasil: um versando sobre o mercado
farmacêutico veterinário norteamericano (SPITERI; DION, 2004) e um realizado com
médicos iemenitas (MURSHID; HALIN; OSMAN, 2014).
Por outro lado, Wright e Lundstrom (2004) propõem um modelo teórico, não
testado, que ilustra a formação das percepções que os médicos têm em relação aos
representantes de venda que os visitam. O trabalho destes autores foi um esforço
seminal para preencher uma lacuna em relação à necessidade de avaliar a
percepção dos médicos ligadas à corporação em que os representantes de vendas
trabalham, aos valores que os médicos percebem como importantes no
relacionamento com os representantes de vendas e percepções quanto as
características pessoais que o representante deve possuir.
Apesar de haver publicações especializadas na indústria farmacêutica, os
temas relacionados às pesquisas que ocorrem nessa área geralmente estão ligados
à função do gerente de produtos, à qualidade e à comunicação direta com o
consumidor e praticas de marketing ligadas à área.
Essa parcimônia na exploração do valor do relacionamento indica que os
resultados dessa pesquisa podem colaborar para que a indústria farmacêutica possa

4

Revista Gestão e Produção, Revista de Administração Contemporânea, Brazilian Business Review, Revista de
Administração da USP, Brazilian Administration Review, e Revista de Administração de Empresas.
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direcionar melhores práticas para a interação com seus clientes, visando à obtenção
de desempenho superior.
Por último convém ressaltar que o autor dessa dissertação é representante de
vendas do laboratório enfocado na pesquisa de campo, tendo especial interesse nos
resultados do estudo como um todo não só para a execução diuturna de seu
trabalho como enquanto contribuição comercial à empresa.
No capítulo a seguir está exposto o referencial teórico dessa pesquisa.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO
Desde os anos 1980 vem ocorrendo fragmentação do Marketing convencional.
Maior ênfase passou a ser atribuída aos processos, ao relacionamento com clientes,
e às relações com outras partes interessadas, incluindo fornecedores, intermediários
de canal e outros contatos de mercado (WILKIE; MOORE, 2003; VARGO; LUSCH,
2004; BRODIE; COVIELLO; WINKLHOFER, 2008; BRAMBILLA; PEREIRA;
PEREIRA, 2010).
Nesse processo relativamente recente de mudança (ver Gráfico 1), os tipos de
Marketing passaram a variar em função do nível de interação da empresa com os
clientes, relacionamento esse que podia ocorrer tanto por meio de um contato
distante e impessoal, com foco em transações econômicas com consumidores
passivos, até por meio de uma relação de proximidade, contínua e individualizada.
Gráfico 1 - O ciclo de vida do Marketing como uma função de negócio

Fonte: Adaptado de Lindgreen, Palmer e Vanhamme (2004), de Santos et al., (2009) e de
Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010)

Para as empresas que priorizavam esse último tipo de relação, passou a ser
dada ênfase ao Marketing de relacionamento ao invés daquele tradicionalmente

28

denominado Marketing de transação (GRÖNROOS, 2009; GUMESSON, 2010;
BRAMBILLA; PEREIRA; PEREIRA, 2010).

2.1. MARKETING DE RELACIONAMENTO
2.1.1 Definição, origens e características genéricas do Marketing de
Relacionamento
Evidenciando a ausência de consenso a respeito, na literatura encontram-se
dezenas de definições diferentes do conceito de Marketing de relacionamento. De
uma forma geral, as classificações se dão a partir de sete categorias fundamentais
relativas a essa atividade: (1) seu nascimento; (2) seu desenvolvimento; (3) sua
manutenção; (4) sua temporalidade; (5) sua interação; (6) seus resultados; (7) seu
conteúdo emocional (THERON; TERBLANCHE, 2010; ROCHA; CLARO, 2013;
PERCY; VISVANATHAN; WATSON, 2010; PALMATIER et al., 2013; KIM; TRAIL,
2011; YANG; WU, 2007).
Uma definição possível para o construto é a de Morgan e Hunt (1994): trata-se
de

todas

as

atividades

de

Marketing

voltadas

ao

desenvolvimento,

ao

estabelecimento e à manutenção de trocas relacionais bem sucedidas. Ou seja,
considera todas as relações entre os parceiros inseridos na cadeia de valor que
possam influenciar a satisfação do cliente, traduzida nos relacionamentos com
funcionários, com fornecedores e com concorrentes (PERCY; VISVANATHAN;
WATSON, 2010).
O construto também pode ser entendido como uma filosofia empresarial que
supõe a criação e o gerenciamento de relacionamentos individuais com os clientes,
sejam eles corporativos ou finais, de forma a protegê-los contra as ofertas dos
competidores, e a conduzir a resultados superiores, envolvendo engajamentos
cultural, estratégico e operacional por parte das organizações (D’ANGELO;
SCHNEIDER;

LARÁN,

2006;

FREIRE;

LIMA;

LEITE,

2009;

THERON;

TERBLANCHE, 2010; ROCHA; CLARO, 2013).
Enquanto Parvatiyar e Sheth (2000, p. 9) descreveram o Marketing de
relacionamento como “o processo em curso de engajar-se em atividades e
programas de cooperação e de colaboração com os clientes imediatos e com
usuários finais, para criar ou aumentar o valor econômico comum a um custo
reduzido”, a definição de Grönroos (1994, p. 9) é a mais aceita em termos de
conceituações subjacentes de Marketing de relacionamento:
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O Marketing de relacionamento é o processo de identificar,
estabelecer, manter, melhorar e, quando necessário também
terminar o relacionamento com o cliente e outras partes interessadas
com lucro, de modo que os objetivos de todas as partes envolvidas
sejam atingidos através de um intercâmbio mútuo e com o
cumprimento das promessas assumidas.

Essas definições evidenciam dois aspectos fundamentais constitutivos do
Marketing de relacionamento, além dos benefícios genéricos derivados de suas
atividades (PALMATIER, 2008): 1) os relacionamentos entre as partes apresentamse como processos dinâmicos que se desenvolvem ao longo do tempo, e 2) o
escopo de suas atividades, que não ficam restritos às relações com clientes
conforme incluem outras relações com qualquer entidade constituinte da relação
(departamentos internos, concorrentes, fornecedores), podem definir as táticas de
interação.
O surgimento do Marketing de relacionamento se deu na esteira da mudança
ocorrida no paradigma que tradicionalmente via o Marketing apenas voltado para o
contexto transacional, conforme se evoluiu para perspectiva relacional. Com isso,
passou-se a englobar toda a gama de envolvidos e de interessados nos processos
de troca e de relações de consumo (GRÖNROOS, 1994, 1999; SHETH;
PARVATIYAR, 2002; GUMMESSON, 2004; YANG; WU, 2007; ERCIS; RASOULI,
2013; ROCHA; CLARO, 2013).
Por seu turno, embora de fato distinga-se o Marketing de transação do
Marketing de relacionamento, é consenso acadêmico que as duas abordagens não
constituem pontos extremos ou alternativas opostas. Isso explica por que algumas
firmas não abrem mão de adotar um Marketing mais voltado para a transação,
enquanto outras preferem uma postura mais voltada para o relacionamento
(GRÖNROOS, 2009; GUMESSON, 2010).
Nesse contexto, as interações entre comprador e vendedor caminham ao
longo de um continuum, que vai desde operações de trocas discretas puras até
relacionamentos comerciais altamente integrados verticalmente (ver Figura 4).
No primeiro caso, os parceiros comerciais agem autonomamente e tendem a
buscar estratégias para atingir as metas individuais de sua empresa. Já nas relações
altamente integradas, as empresas respeitam as regras e reconhecem o histórico e
a reciprocidade de interesses que ocorrem entre as partes. Dessa forma, as
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relações de cooperação a longo prazo se fortalecem, na medida em que ambos os
parceiros se beneficiam da relação (CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010).
A ênfase, portanto, é na orientação para a longevidade das interações, para a
redução de riscos e de incertezas, para as compras repetidas, e para o interesse
dos participantes da díade comprador-vendedor em vendas múltiplas e em
relacionamentos duradouros, caracterizados por alto nível de comprometimento, de
confiança e de cooperação (LARENTIS; ANTONELLO, 2009).

Figura 4 – O continuum dos tipos de relacionamentos
Fonte: Adaptado de Webster (1992)

Assim é que a teoria desse construto gira em torno de agregação de valor ao
longo do processo de troca, e não apenas como resultado da entrega de um produto
principal. Ou seja, os objetivos essenciais dessa teoria são a identificação dos
principais fatores que influenciam os resultados importantes para a empresa e a
compreensão das relações causais entre esses drivers e os resultados (HARWOOD;
GARRY, 2006; ERCIS; RASOULI, 2013).
Nesse sentido, a filosofia do Marketing de relacionamento se sustenta no fato
de que duas (ou mais) partes estabeleçam um compromisso de negócios que
permita que ambos (ou todos) os envolvidos ganhem algo nessa relação
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(GRÖNROOS; HELLE, 2012). Dessa forma, a natureza e o conteúdo do Marketing
de relacionamento são vistos como um processo, segundo o qual a gestão e a
compreensão das nuances que estão envolvidas no relacionamento estão no núcleo
da construção e da manutenção do relacionamento.
Porém, persiste o argumento de que, para assegurar o sucesso do Marketing
de relacionamento, é necessário estender suas fronteiras, por meio do conceito
ampliado de clientes, a todas as atividades de Marketing que possam influenciar a
satisfação desses últimos (MORGAN; HUNT, 1994; PALMATIER et al., 2006).
Assim, a empresa voltada para trocas relacionais se enquadraria em quatro
categorias de orientações: 1) relacionamento com fornecedores de bens e de
serviços; 2) relacionamentos laterais, incluindo concorrência, organizações não
lucrativas, governo, sindicatos; 3) relacionamentos internos, incluindo empregados,
áreas funcionais, unidades de negócios; e 4) relacionamento com compradores,
envolvendo intermediários e consumidores finais (GUMESSON, 2010; KIM; TRAIL,
2011).
Em outras palavras, o Marketing de relacionamento também está apoiado na
construção de redes, na criação de alianças estratégicas, em acordos de parceria,
no desenvolvimento de banco de dados de clientes, e na gestão orientada para
comunicação do Marketing de relacionamento (GRÖNROOS, 2004).
Se o Marketing de relacionamento enfatiza uma relação interativa de longo
prazo entre o prestador de serviço e o cliente, a rentabilidade de longo prazo
(GUMESSON, 1994), e o desenvolvimento e a manutenção de relações mutuamente
benéficas com os mercados estrategicamente importantes (YANG; WU, 2007;
BUTTLE, 1996), ele se refere a como é criado o valor para os clientes, e de como
pode ser caracterizado o relacionamento entre a empresa e um cliente.
Assim, Marketing de relacionamento é uma perspectiva de como a empresa
pode se relacionar com seus clientes e com outras partes interessadas, de modo a
causar impacto sobre como o negócio é desenvolvido e como os clientes são
gerenciados (GRÖNROOS, 2009).
Seu fôlego, por sua vez, advém das pressões competitivas dentro do ambiente
de negócios das corporações contemporâneas, possibilitando-lhe preencher lacunas
por meio de suas ideias e de seus conceitos, que permitem, aos teóricos, integrar e
responder

a

aspectos

antes

negligenciados

da

atividade

de

Marketing
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(OSTERGAARD; FITCHETT, 2012; ERCIS; RASOULI, 2013; COELHO; REINALDO,
2014).
Esses fenômenos têm reforçado a importância, para os vendedores, da
chamada lealdade baseada no relacionamento, em comparação com outros fatores
de Marketing Mix (PALMATIER, 2008; ERCIS; RASOULI, 2013), estimulando
preocupações empresariais na busca por maior competitividade voltada à melhoria
das relações com os clientes (ROCHA; LUCE, 2006; ERCIS; RASOULI, 2013).
Assim, o Marketing de interação implica a facilitação das transações, conforme
envolve indivíduos que iniciam e que lidam com interações pessoais e complexas,
caracterizadas por encontros interpessoais e contínuos, com foco no longo prazo
(TARGINO; URDAN; CHAUVEL, 2013).
As capacitações necessárias para a elaboração e para a implementação de
estratégias voltadas para o Marketing de relacionamento devem estar associadas ao
entendimento do comportamento do consumidor, da identificação de o que é valor
para o cliente, e de quais são as melhores oportunidades para criá-lo (D´ANGELO;
SCHNEIDER; LARÁN, 2006).
Com efeito, o Marketing relacional tem evoluído a partir dos esforços de vários
estudiosos que buscam diferenciar suas práticas pela natureza do cliente ou do
produto oferecido. Para isso, vem sendo mais bem compreendido como as
empresas se relacionam com seus mercados, o que contribui para integrar a visão
tradicional do Marketing a uma mais moderna, que incorpora compreender os
antecedentes e as consequências das diferentes práticas (SILVA; PALMER, 2007;
BRODIE; COVIELO; HINKLHOFER, 2008).
Especificamente no que tange ao âmbito dos serviços, o Marketing de
interação, porque baseado na ligação próxima e direta da empresa com seus
stakeholders, é o tipo que melhor se qualifica como Marketing de relacionamento no
caso das interfaces business to consumer (B2C) – ou seja, entre o provedor
(indústria, distribuidor ou revenda) e o consumidor final. Afinal, serviços são “atos,
processos e atuações oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou pessoa e
direcionado para outra entidade ou pessoa” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011,
p. 39). Ou seja, abrangem todas as ações econômicas cuja consequência não é um
produto físico, sendo consumidos no momento em que são criados, e oferecendo
valor de forma agregada aos interesses daqueles que os adquirem.
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Ademais, as práticas de Marketing de relacionamento em mercados B2C estão
fortemente baseadas na interação de funcionários da empresa com os clientes,
vislumbrando horizonte de longo prazo. A literatura a respeito indica que, ao ter
contato direto com o consumidor final, todo funcionário em algum nível tem potencial
para ser um construtor ou um destruidor de relacionamento (D´ANGELO;
SCHNEIDER; LARÁN, 2006; LOURENÇO, 2014).
Isso significa que os mercados de produtos e de serviços caracterizados por
alto envolvimento e por demanda relativamente inelástica são os espaços ideais
para a adoção de Marketing de relacionamento: a empresa, apoiada na força do seu
produto ou do seu serviço, em torno dele constrói uma série de agregações de valor
que incentivem as relações comprador-vendedor (BERRY, 2002; D’ANGELO;
SCHNEIDER; LARÁN, 2006).

2.1.2 Relações comprador-vendedor
O desenvolvimento e a importância das relações entre compradores e
vendedores têm sido amplamente estudados na literatura de Marketing, a qual
enfoca os fatores que afetam essas relações e a escolha delas, sua orientação de
longo prazo, e seu ciclo de vida normal (WILSON, 1995; CANNON; PERREAUT,
1999; SHETH; SHAH, 2003; GANESAN, 1994; DWYER et al., 2006).
O relacionamento entre aquele que compra alguma coisa - o cliente - e o que
vende alguma coisa - o fornecedor - constitui a base para as trocas comerciais e
interações, configurando-se no principal relacionamento do Marketing. Por outro
lado, o processo de troca é o centro das interações entre comprador e o vendedor
(GUMMESSON, 2010).
Sendo a interação o conceito analítico essencial no cerne da perspectiva das
redes de relacionamento, a relação se desenvolve ao longo do tempo como uma
cadeia de episódios de interações em uma sequência de ações e de reações
(BAPTISTA, 2013). Esse processo compreende o fluxo de atos mútuos que são
frequentes ou raros, regulares ou irregulares, explícitos ou implícitos, conscientes ou
inconscientes, de tal forma que cada entrega de produtos e cada negociação de
preços ou de negócios constituem parte de um fluxo de relacionamento, tendo lugar
dentro dele (MAKKONEN; OLKKONEN, 2013).
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O processo de interação entre comprador e vendedor normalmente envolve
três subprocessos: a troca, a coordenação e a adaptação (HAKANSSON, 1982;
MÖLLER; WILSON, 1995; BAPTISTA, 2013; OJANSIVU, 2014).
Os processos de troca são descritos por meio de episódios, que se referem às
ações realizadas pelas organizações ou por seus representantes, com o modelo
básico de interação sendo tipicamente constituído por quatro elementos: a troca de
serviços ou de produtos, a troca de informações, a troca financeira e a troca social
(MÖLLER, WILSON, 1995; BAPTISTA, 2013; HAKANSSON, 1982; BAPTISTA,
2013; OJANSIVU, 2014).
Os mecanismos que facilitam o controle do processo de troca, por seu turno, se
inserem no chamado processo de coordenação, onde deve ocorrer o bom e eficaz
funcionamento do relacionamento conforme são desenvolvidos mecanismos para
facilitar o controle dessas ocorrências. Estes mecanismos incluem decisões, regras
e procedimentos, bem como os “termos de troca” que contribuem para a eficiência
de tais relacionamentos (MÖLLER; WILSON, 1995; BAPTISTA, 2013, OJANSIVU,
2014).
Assim, a coordenação se dá por meio da constituição de várias regras, da
formalização dos termos de troca, dos procedimentos de contato, e de protocolos
relacionados à formalização (ou não) de vários procedimentos habituais de
funcionamento da relação. Nesse sentido, os processos de coordenação são vistos
como processos de controle e de acompanhamento, relacionados aos processos de
troca e à adaptação no relacionamento (BAPTISTA, 2013; MAKKONEN;
OLKKONEN, 2013).
No geral, as relações comerciais de longo prazo tornam-se mais críticas
quando os serviços se entrelaçam, mas o grau de compromisso e de coordenação
entre os atores podem produzir diferentes modos de coordenação. A coordenação
contínua varia de inexistente (em mercados a vista, onde se dá por meio de acordos
verbais) aos contratos especificados formalmente (que podem ser de curto ou longo
prazos, de nível único ou multinível). Também pode assumir a forma de aliança
baseada no relacionamento (modelo clássico de parcerias estratégicas), ou de
parcerias baseadas em troca de ações (por exemplo, joint ventures ou alianças
estratégicas com troca de capital), ou de integração da empresa por meio de fusões
ou aquisições (KOWALKOWSKI; WITELL; GUSTAFSSON, 2013).
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Nesse contexto, assume papel relevante para o sucesso e para a
sobrevivência da empresa no mercado sua capacidade de responder às forças
ambientais, naquilo que se chama de processo de adaptação, em particular de
acordo com as necessidades dos clientes mais importantes (LEONIDOU et al., 2011;
BAPTISTA, 2013).
Nesse ambiente, as partes integrantes agem para obter os maiores benefícios
a partir da relação de troca, enfocando em três aspectos da relação cliente-vendedor
pelo lado desse último: adaptações de produto e ou de processos e ou de
armazenamento. Essas ações podem envolver modificação de recursos, de
habilidades, de operações, de objetivos, de atitudes e de valores gerenciais
(MÖLLER; WILSON, 1995; WILSON, 1995; OJANSIVU; ALAJOUTSIJÄRVI; SALO,
2013; LEONIDOU et al., 2011; BAPTISTA, 2013; MAKKONEN; OLKKONEN, 2013).
Cabe observar que, devido a fatores contextuais, a adaptação e a coordenação
são difíceis de diferenciar, além de poderem diferir consideravelmente de
relacionamento para relacionamento (BAPTISTA, 2013)
Considerando que ocorre uma dinâmica entre as ações de Marketing que são
de controle da empresa e as estratégias de compra do cliente, apresentados na
figura 5, os resultados das ações de Marketing devem ser avaliados sob uma
perspectiva dinâmica das relações entre comprador-vendedor. No caso, podem ser
de quatro tipos:


Independentes: típicas de mercados competitivos baseados em
commodities, são aquelas em que há muitos vendedores ou muitos
compradores, com a equidade sendo assegurada pelas forças
competitivas de mercado onde o preço é o determinante primário
(CAMPBELL,

1985;

JONES;

McCLEARY,

2007).

As

relações

independentes são caracterizadas por intensa rivalidade entre as partes,
podendo existir elevado grau de complexidade contínua - o que não
significa que haja ameaças constantes do fim da relação. Se nenhuma
das partes estiver interessada em testar os benefícios de uma estrutura
mais

próxima

da

cooperação,

ambas

avaliam

conscientemente

alternativas de mudança e deliberadamente mantêm custos baixos para
que essa mudança possa ser possível (HOUGAARD; BJERRE, 2009).
Com isso, os resultados finais são baseados inteiramente nos esforços
da parte interessada (MAZZA; FREITAS, 2007).
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Dependentes: são aqueles em que uma parte domina a outra ao fazer
investimentos específicos que conduzem a uma menor possibilidade de
substituição do parceiro de negócios ou ao aumento do custo de sua
troca. Quando presente no relacionamento entre comprador e vendedor,
a dependência transfere poder para uma das partes, limitando a
capacidade de escolha da parte dependente, e os resultados finais são
baseados inteiramente nos esforços da outra parte (MAZZA; FREITAS,
2007; ROCHA; CLARO, 2013).



Interdependentes: são aqueles em que ambas as partes se relacionam
cooperativamente, estabelecendo relacionamento de longo prazo, com
troca de informação e confiança entre as partes. O relacionamento é
otimizado à luz de filosofia de Marketing e de atitude de compra
cooperativos. Ambas as partes cedem um pouco de sua autonomia,
impõem custos de mudança a si mesmos e assumem o risco de confiar
na outra parte, com os resultados finais sendo consequências da
combinação de esforços das partes envolvidas (CAMPBELL, 1985;
HOUGAARD; BJERRE, 2009; MAZZA; FREITAS, 2007).



Incompatíveis: ocorre quando um comprador ou um vendedor com
orientação cooperativa se vê confrontado com uma contrapartida com
abordagem estratégica competitiva, quando há suspeitas em relação
aos motivos da outra parte, quando existe controle, falta de
comprometimento e foco em arranjos contratuais formais. Nesse
cenário, a reação competitiva passa a ser mais vantajosa que o convite
à cooperação (HOUGAARD; BJERRE, 2009).

Vale notar uma sutileza nesse cenário: a completa dependência ou a completa
independência não resultam em troca social, pois uma troca requer transações
bidirecionais onde ocorram benefícios mútuos. Sendo assim, a interação entre as
partes envolvidas em uma díade deve manter seu foco em um padrão de
interdependência, que é descrito em termos de controle de resultados positivos e
negativos (MAZZA; FREITAS, 2007).
Os comportamentos que ocorrem nos relacionamentos entre um comprador e
um vendedor em termos de intercâmbio, de interação e de integração se
consubstanciam em processos de coordenação, de adaptação e da dinâmica das
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interações. Os tipos de interação são determinados pela harmonização dos tipos de
estratégias de Marketing do vendedor e do comprador, e a inter-relação entre as
estratégias de ambas as partes determina o resultado do tipo de relação que
ocorrerá. Por outro lado, a interação dessas estratégias será influenciada pelo
produto, pelo comprador e pelo vendedor (JONES; McCLEARY, 2007; OJANSIVU;
ALAJOUTSIJÄRVI; SALO, 2013).
A orientação das interações, que indica a tendência de uma empresa em
favorecer um comportamento específico dessa interface, se baseia em três filosofias
genéricas de gestão de Marketing (ver Figura 5):
1) Competitiva: são atitudes de soma zero, baseadas no “toma lá dá cá”, onde
o que o cliente ganha implica perda ao vendedor. Não há trocas sociais
frequentes e ocorre pouca proximidade social, os objetivos financeiros são
de curto prazo e as informações são superficiais. A coordenação é realizada
por meio de mecanismos formais de regulação baseados em governança, e
as adaptações são fracas (HOUGAARD; BJERRE, 2009; OJANSIVU;
ALAJOUTSIJÄRVI; SALO, 2013)
2) Cooperativa: o pressuposto é de que cliente e vendedor estão em uma
relação de ganha-ganha e que ambos trabalham em benefício dos dois
lados. A orientação cooperativa implica intercâmbio baseado na parceria
com troca social frequente, objetivos financeiros de longo prazo e troca de
informações confidenciais. Os conflitos potenciais não estão vinculados a
um produto específico, mas a todo um histórico de relacionamento, a seu
status atual e futuro. A coordenação é informal e baseada em confiança,
levando a fortes adaptações e à interdependência. Compradores e
vendedores, nessa situação, possuem igual poder, que é utilizado de
maneira não coercitiva, de forma a garantir as expectativas mútuas
(HOUGAARD; BJERRE, 2009; OJANSIVU; ALAJOUTSIJÄRVI; SALO,
2013)
3) Comando: o relacionamento é dependente do oportunismo e tem, como
base, a lógica de domínio puro. As adaptações são unilaterais e a parte
submissa não tem opções. A estratégia adotada pelo fornecedor é a de ter
ganhos acima dos lucros normais, dado que o núcleo da relação - ou seja, o
produto - supostamente tem qualidades únicas, de tal forma que o cliente se
sujeita a entrar na relação com o objetivo de ter acesso ao produto, ao
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mesmo tempo em que se torna dependente de fornecedor que domina a
relação. Nesse contexto, a coordenação é conseguida por meio de
contratos formais, e a parte dominante está disposta a usar seu poder
coercitivo, o que pode gerar conflitos disfuncionais e atmosfera repressiva
(HOUGAARD; BJERRE, 2009; OJANSIVU; ALAJOUTSIJÄRVI; SALO,
2013). Nesse sentido, os conflitos direcionam a atenção para a dimensão
social das relações de negócios em que o conceito de atmosfera no
relacionamento descreve a relação de poder, assim como a tendência ao
conflito ou à cooperação na relação (OJANSIVU; ALAJOUTSIJÄRVI; SALO,
2013).

Figura 5 - Classificação genérica das relações comprador-vendedor
Fonte: Adaptado de Hougaard e Bjerre (2009)

Tipicamente, ao entrar em uma relação comprador-vendedor ambas as partes
partilham do objetivo amplo de criação de valor e ou geração de lucro e, nesse caso,
durante o desenvolvimento da relação, os dois lados tentarão influenciar as áreas
que contribuam para que esses objetivos ocorram. Contudo, apesar dos objetivos
comuns, ocorrem diferenças significativas nos objetivos operacionais e comerciais a
partir de uma perspectiva transacional, o que pode resultar na utilização de poder na
tentativa de controlar ou dirigir as ações do parceiro. Nesse caso, os aspectos
negativos são evidentes quando a parte poderosa tende a impor mecanismos de
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controle e, em seguida, a parte dependente tende a se comportar de forma
oportunista (MEEHAN; WRIGTH, 2013; WAHEED; GAUR, 2012).
Uma representação pictórica dessa ocorrência, para o caso específico do
mercado de serviços, é proposta por Ojansivu, Alajoutsijärvi e Salo (2013) (ver
Figura 6). Ali estão representadas quatro orientações de interação, de atmosfera e
de processo de interação, apresentando quadro genérico e estrutural do
desenvolvimento da interação comprador-vendedor. Esse desenvolvimento, por sua
vez, se dá por meio de dois continuums que encarnam as quatro estratégias cooperativa, de interação competitiva, e de dominância do comprador ou do
vendedor - que resultam em um padrão de desenvolvimento único.
É importante ressaltar, em que pesem os princípios amplamente divulgados
voltados ao aperfeiçoamento das relações comprador-vendedor, que apenas alguns
desses relacionamentos são verdadeiramente “genéricos”. Ou seja, o que
tipicamente ocorre é uma combinação de diferentes tipos de relações e de
estratégias nessa interface. Um dos motivos para isso seria o fato de essas relações
serem dinâmicas e mudarem ao longo do tempo, sendo necessárias adaptações às
ações de ambas as partes, que são baseadas na experiência mútua e na
expectativa de futuro da relação (HOUGAARD; BJERRE, 2009; OJANSIVU;
ALAJOUTSIJÄRVI; SALO, 2013).
Como consequência, há casos de empresas que optaram em fazer mudanças
radicais na estrutura e na percepção de seus relacionamentos com seus clientes
para se tornar parte integrante da implementação de novos modelos de negócio.
Uma dessas iniciativas envolve investimentos em TI voltados à organização, à
integração e à interpretação dos dados relativos à relação, como forma de gerenciar
sua cadeia de valor. Nessa perspectiva, aumentou a importância do gerenciamento
da relação e das estratégias ali envolvidas, de forma a permitir que cada empresa se
mantenha competitiva (HOUGAARD; BJERRE, 2009).
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Figura 6 - Estrutura do desenvolvimento de interação comprador-vendedor em
mercados com uso intensivo de serviços
Fonte: Baseado em Ojansivu, Alajoutsijärvi e Salo (2013).

2. 1. 3 Ciclo de vida do relacionamento com os clientes
O Marketing de relacionamento se embasa no processo de conduzir o cliente
pelo ciclo de vida do relacionamento e em ali mantê-lo de modo a alcançar objetivos
mútuos da empresa e do cliente. Nesse sentido, a compreensão de como as
relações se desenvolvem está no cerne dessa ciência (GRÖNROOS, 1994, 2009).
A motivação para que ocorra um relacionamento reflete uma decisão
consciente de escolher, de buscar ou de receber os avanços relacionais de um
provedor de

serviço

específico.

Ali, para

um relacionamento existir,

ele

fundamentalmente deve ser reconhecido e ter importância para ambas as partes
(RACITI; WARD; DAGGER, 2013). Da mesma forma, a relação deve ir além do
contato ocasional, sendo reconhecida como contendo alguma característica especial
(KANAGAL, 2009).
Não é por outro motivo que a Teoria da Troca Social (BLAU, 1986) é
comumente utilizada como a base para entender o Marketing de relacionamento.
Isso se dá porque ela prega que os retornos gerados a partir das relações de troca,
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conforme as partes valorizam o que cada uma delas oferece às demais, as motivam
a se engajar em novas trocas e a dar continuidade ao relacionamento. No caso,
considera-se que a base primária para que ocorra uma relação de troca é não só a
reciprocidade como também o compartilhamento de objetivos congruentes (YANG et
al., 2012).
No contexto dessa teoria, as trocas podem ser classificadas como
transacionais ou relacionais, com as primeiras sendo meramente comerciais, ao
envolverem negociações desvinculadas de caráter social. Já as trocas relacionais
permeiam a vida pessoal do indivíduo, são construídas por meio de laços sociais e
se prolongam por meio do tempo e do espaço social (MAZZA; FREITAS, 2007).
Partindo da premissa de que o Marketing de relacionamento oferece benefícios
mútuos para os clientes e para todas as partes interessadas (PERCY;
VISVANATHAN; WATSON, 2010), e com base nos princípios da Teoria das Trocas
Sociais, os relacionamentos se desenvolvem por meio de algumas fases gerais
(DWYER; SCHUR; OH, 2006), cada uma delas influenciada pela consideração e
pela confiança entre as partes dentro do processo de relacionamento:
1) Fase de Conscientização: também chamada de pré-intercâmbio, nela os
compradores, sem uma visão clara da empresa nem de seus serviços, ou com visão
desatualizada a respeito, reconhecem unilateralmente um conjunto de potenciais
fornecedores com os quais podem realizar negócios. O objetivo, nessa fase, é criar
interesse na organização e em seus serviços, com o uso de publicidade, de web
sites, de promoções de vendas e de relações públicas. (CLAYCOMB; FRANKWICK,
2010; DWYER; SCHUR; OH, 2006; GRÖNROOS, 2009). Os compradores gastam
quantidade considerável de tempo coletando informações acerca de fornecedores
alternativos, realizando pesquisas de viabilidade para futuras relações, e avaliando o
desempenho dos fornecedores no que tange a custo, qualidade, entrega e
tecnologia (CLAYCOMB; FRANKWICK, 2005).
2) Fase de iniciação de uma relação comprador-vendedor: corresponde à
passagem da fase de conscientização para a de exploração, onde os parceiros são
selecionados e ocorre a definição de uso. Crucial para o desenvolvimento de longo
prazo de uma relação, nela o potencial comprador e o vendedor buscam se engajar
na interação precoce e consideram a possibilidade de uma troca, pesando os
potenciais benefícios, custos e as obrigações decorrentes da relação (VALTAKOSKI,
2015). Seu término se dá a partir do momento em que ocorra algum tipo de
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interação bilateral, incluindo a resolução sobre as normas provisórias e expectativas
do

relacionamento

(DWYER;

SCHUR;

OH,

2006;

GRÖNROOS,

2009;

VALTAKOSKI, 2015).
3) Fase de exploração propriamente dita: os compradores começam a testar
fornecedores, negociando os termos do contrato, definindo as especificações do
produto e realizando pequenas encomendas para determinar se um maior
desenvolvimento do relacionamento vale a pena. É período de testes para o
relacionamento, cujo objetivo principal é determinar se vale a pena aprofundar ainda
mais o relacionamento (CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010). A comunicação é usada
para transmitir desejos, problemas e prioridades, e as partes passam a perceber as
normas e metas sinérgicas recíprocas que emergem do processo inicial de
transação. Quando as primeiras experiências são positivas e fornecem os resultados
esperados de confiança, as relações de troca passam a crescer. Acontecem as
primeiras operações recíprocas em escala e cresce o vinculo afetivo (PALMATIER,
2008; PEPPERS; ROGERS, 2011). Embora essa fase seja importante, também é
muito frágil, na medida em que investimentos ou compromissos mínimos são feitos
pelas partes, permitindo a fácil ruptura do processo em construção (DWYER;
SCHUR; OH, 2006; PEPPERS; ROGERS, 2011).
4) Fase de expansão: as empresas compradoras realizam vários pedidos do
mesmo fornecedor, negociando termos de contratos de longo prazo buscando
benefícios da relação atual ao invés de buscar fornecedores alternativos. Nessa fase
a dependência mútua e confiança começam a emergir (CLAYCOMB; FRANKWICK,
2010). Há aumento dos benefícios derivados da relação e da interdependência,
relacionados aos riscos assumidos durante a continuidade da relação; aumentam a
amplitude e a profundidade da dependência mútua. Os participantes são testados,
reafirmando as percepções desenvolvidas durante a fase de exploração anterior,
levando a resultantes de congruência de metas e de cooperação, que levam a mais
interações que vão além das necessárias quando do início da relação (DWYER;
SCHUR; OH, 2006). Aumenta a motivação para manter um relacionamento estável
e, na percepção dos compradores, diminui o número de fornecedores alternativos
para a substituição do processo de compra (CLAYCOMB; FRANKWICK, 2005).
5) Fase de compromisso: desenvolvem-se elevados níveis de dependência e
de confiança mútuas, com os parceiros estando dispostos a fazer sacrifícios para a
manutenção do relacionamento, confiando na continuidade da relação. Trata-se de
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uma declaração implícita ou explicita da continuidade relacional entre os parceiros
de troca, do estabelecimento de uma relação mais estável, havendo baixa incerteza,
apesar do alto risco real associado à falta de desempenho e da enorme exposição
ao oportunismo (PALMATIER et al., 2013; CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010;
CLAYCOMB; FRANKWICK, 2005).
É importante frisar que a fase de compromisso é aquela em que ocorre a maior
interdependência entre comprador-vendedor, em função do alto nível de satisfação
ocorrido durante o processo de troca, que, virtualmente, exclui outros parceiros que
possam fornecer benefícios semelhantes. Nessa fase, os participantes ainda
verificam alternativas, mantendo-se cientes das possibilidades, porém não ocorrem
testes frequentes pois atingiu-se a fidelização do cliente (DWYER; SCHUR; OH,
2006).
De acordo com Dwyer, Schur e Oh (2006), três critérios mensuráveis denotam
a entrada na fase de compromisso:
a) Insumos: ambas as partes fornecem alto nível de insumos para a relação,
podendo ser trocados significativos recursos financeiros, comunicativos e ou
emocionais;
b) Consistência: a qualidade e a consistência com que são fornecidos os
insumos são confiáveis e permitem a previsão exata dos resultados das relações
futuras.
c) Durabilidade: benefícios da troca são identificáveis e podem ser esperados
para a continuidade das trocas futuras. Nesse sentido, as partes podem ter laços
que permitam vincular-se em investimentos contínuos na relação, dado que os
participantes são capazes de discernir os benefícios que podem ser atribuídos à
relação de troca, antevendo ambiente que permita que as trocas eficazes perdurem
no tempo.
6) Fase de dissolução: mesmo quando uma das partes deseja continuar um
relacionamento, vários fatores podem levar à cessação de uma relação; por
exemplo, um cliente decide interromper o relacionamento ou a empresa vê a
necessidade de dissolução do relacionamento com o cliente, devido a algum fator
negativo relacionado a objetivos incongruentes entre as partes, ao conflito, à
percepção de injustiça. Trata-se de situações que devem ser administradas de forma
que o relacionamento possa ser restabelecido no futuro (YANG et al., 2012;
GRÖNROOS, 2009; DWYER; TANNER, 2009).
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Essa fase derradeira de um relacionamento entre parceiros comerciais –
assunto pouco abordado em trabalhos acadêmicos – contrasta com o esforço
bilateral meticuloso exigido pelo desenvolvimento da relação. De fato, a dissolução
ocorre quando um participante avalia o valor do relacionamento e determina que o
custo de manutenção supera os benefícios. Isso significa que a possibilidade de
descontinuidade da relação está implícita em todo o processo de desenvolvimento
do relacionamento (DWYER; SCHUR; OH, 2006)
A dissolução da relação entre parceiros comerciais pode ser apreciada por três
perspectivas distintas (RITTER; GEERSBRO, 2013):
a) Rescisão vista como um estágio final de uma relação de negócios durante o
qual os dois parceiros de troca interrompem sua operação de negócios.
b) Rescisão vista como um processo de várias etapas em que os dois atores
descontinuam suas operações de negócios.
c) Rescisão vista como uma atividade gerencial, como parte da gestão de
relacionamentos.
Esses mesmos autores definem a competência da rescisão de relacionamento
como um conjunto de atividades deliberadas para dissolver uma relação de negócios
- ou seja, quando os atores se envolvem ativamente em ações gerenciais para
acabar com uma relação de negócios. Para tanto, adotam a perspectiva do
fornecedor, concentrada na competência do representante de vendas para o término
da relação com o cliente. Nesse contexto, são considerados quatro subprocessos na
tomada de decisão para o término da relação:
1) Avaliação e análise: buscam-se informações nas ferramentas de Customer
Relationship Marketing 5 (CRM) para redução da incerteza quanto ao
potencial do cliente e a seu comportamento junto ao fornecedor.
2) Comunicação e negociação: ocorre interação vendedor-comprador para
comunicação dos pontos de vista sobre a relação, seguida da negociação
dos termos para uma possível rescisão.

5

Customer Relationship Management é o termo usado para designar estratégia de negócios voltada
para o gerenciamento do relacionamento com o cliente, utilizando sistemas integrados de gestão com
foco na geração de valor através da antecipação das potenciais necessidades do cliente (PEPPERS;
ROGERS, 2011).
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3) Implementação: ocorre a aplicação da rescisão, onde muitas vezes as
partes

afetadas

são

outros

atores

não

diretamente

ligados

ao

relacionamento.
4) Acompanhamento: pode ocorrer uma tentativa de recuperação movida pela
racionalização dos fatos, onde são propostas relações alternativas para
substituição à original.
As relações comerciais são dotadas de natureza dinâmica e são caracterizadas
por diferentes fases do relacionamento, por comportamentos distintos, por
processos ou por orientações estratégicas (DWYER; SCHURR; OH, 2006;
CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010; OJANSIVU; ALAJOUTSIJÄRVI; SALO, 2013).
Assim, uma série de condições contextuais podem gerar alterações nas percepções
de consumidores, tais como mudanças nos seus desejos, nas estratégias e ou nas
táticas de concorrentes, no nível de desempenho, e no macroambiente. Isso torna
razoável supor que a percepção da importância das diferentes dimensões da relação
comprador-vendedor está ligada à criação de valor, e que essas dimensões se
movem por meio do ciclo de vida das relações com o cliente, por meio de estágios
de distintos pensamentos que se conectam entre si ao longo do tempo (EGGERT;
ULAGA; SCHULTZ, 2006).
Dada a natureza do desenvolvimento das relações, das diferentes etapas pelas
quais as relações passam ao longo do tempo, e das diferentes necessidades dos
compradores e vendedores em cada fase (DWYER; SCHURR; OH, 2006;
CLAYCOMB; FRANKWICK, 2010), é provável que a natureza e o papel das relações
em construção mudem ao longo do tempo.
Isso torna interessante entender os benefícios do relacionamento e seus
resultados nas diferentes fases de construção de valor do cliente (SWEENEY;
WEBB, 2007) – até porque, uma vez que as percepções de valor são reavaliadas
periodicamente, elas se tornam mais ricas, mais elaboradas e mais precisas ao
longo do tempo (FLINT; WOODRUFF; GARDIAL, 2002).
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2.2 VALORES DO CONSUMIDOR
O construto valor é antigo e tem sido desenvolvido extensivamente ao longo de
muitos séculos por filósofos e economistas. Porém, é assunto relativamente recente
de investigação dentro da literatura de Marketing. Atualmente existem várias
definições concorrentes, sem um consenso sobre uma definição única (BRENNAN;
HENNEBERG, 2008; GUMMERUS, 2013).
Por exemplo, para Zeithaml (1988, p. 14), valor do produto percebido pelo
cliente é a “avaliação global do cliente da utilidade de um produto baseado em
percepções do que é recebido e do que é dado”.
O valor do cliente então seria o trade off entre os múltiplos benefícios e
sacrifícios envolvidos em uma troca e que é oferecido por um vendedor, segundo a
percepção dos seus principais clientes, levando em consideração as ofertas de
vendedores alternativos disponíveis em uma situação de uso específico (ZEITHAML,
1988; WOODRUFF, 1997; EGGERT; ULAGA, 2002; ULAGA; EGGERT, 2006;
GALLARZA; SAURA, 2006; CORSARO; SHENOTA, 2010).
Ao longo das últimas décadas, o pensamento de Marketing tem deslocado seu
foco, anteriormente dedicado aos bens tangíveis (produtos) e ao conceito tradicional
de troca, em direção ao estudo dos bens intangíveis (serviços). Com isso, tem sido
levada em consideração a noção de valor das relações, de modo que o foco do
Marketing de relacionamento deixa de ser a transação em si e passa a ser a criação
de valor nas relações (VARGO; LUSCH, 2004).
Ou seja, essa geração de valor torna-se o principal objetivo das relações entre
as partes em um processo de troca, e deve ser considerada como a base para a
definição de estratégias de Marketing (LINDGREEN et al., 2006; TERHO et al.,
2012),
A criação e a entrega superior de valor para o consumidor são consideradas
um dos pilares do Marketing atual (ANDERSON; NARUS; NARAYANDAS, 2009;
LINDGREEN et al., 2012; ULAGA, 2011). Com efeito, a investigação sobre a venda
baseada em valor (TERHO et al., 2012), sobre a compra baseada em valor
(ANDERSON; WYNSTRA, 2010), e sobre a cocriação de valor (EDVARDSSON;
TRONVOLL; GRUBER, 2011; JAAKKOLA; HAKANEN, 2013) dão ênfase no sentido
de que os profissionais de Marketing entendam melhor como criar, comunicar e
entregar valor aos seus consumidores.
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O ponto de vista do Marketing centrado em serviço implica uma série contínua
de processos sociais e econômicos, em grande parte concentrada nos recursos
operantes com os quais o vendedor conta para diferenciar suas vantagens
competitivas. Dessa forma, o resultado de suas ações pode significar uma
contribuição desproporcional para o valor percebido pelo cliente em comparação aos
concorrentes (GRÖNROOS, 2006). Nesse contexto, o valor que o cliente percebe
tem relação direta com a concorrência, e refere-se às soluções alternativas que o
cliente está considerando ou que tem disponíveis para o atendimento de suas
necessidades (ULAGA, 2003; KOMULAINEN et al., 2007).
A literatura contemporânea (VARGO; LUSCH, 2004; LINDGREEN; WYNSTRA,
2005; GALLARZA; SAURA, 2006; ECHEVERRI; SKALÉN, 2011; GRÖNROOS;
VOIMA, 2013; LINDGREEN et al., 2012) divide a pesquisa da formação de valor do
cliente em duas correntes: o valor dos bens e serviços, e o valor do relacionamento
comprador–vendedor.
A primeira corrente baseia-se na formação de valor não interativo,
concentrando-se no processo de troca e nos aspectos mais tangíveis do valor do
cliente incorporados nos produtos ou nos serviços durante o processo de produção.
No caso, os destaques são a funcionalidade ou a utilidade prática do que é ofertado
e sua qualidade percebida, com ênfase nos benefícios do cliente em termos
monetários.
A segunda corrente tende a se concentrar em aspectos mais intangíveis do
valor do cliente, o qual se dá de forma interativa, sendo cocriado, percebido,
avaliado e subjetivamente experimentado no contexto social do processo de
produção, e durante o ciclo de vida da relação. Nesse caso, a concentração se dá
em aspectos tais como compromisso, reputação, procedimentos, entendimentos,
habilidades ou conhecimentos. Ou seja, o valor ocorre em função de atitudes, de
afetos, de satisfações ou de julgamentos com base comportamental, não podendo
ser reduzido a uma mera avaliação monetária. Em outras palavras, representa um
conjunto articulado das preferências de um indivíduo que se baseia em uma
experiência de consumo (LINDGREEN; WYNSTRA, 2005; ECHEVERRI; SKALÉN,
2011; LINDGREEN et al., 2012).
A pesquisa atual de valor do cliente distancia-se dos pontos de vista baseados
no valor de troca e no valor produzido pelo cliente ao interagir com os vendedores,
tratando do conceito de valor em uso. Nele, não há valor até que o cliente possa

48

fazer uso de um produto ou de um serviço. Nesse cenário, os vendedores não
entregam valor aos clientes; eles apoiam a criação de valor para os clientes em
processos de geração de valor proporcionados por meio de recursos como bens,
serviços, ideias, informação, aconselhamento ou tratamento de reclamações
(GRÖNROOS, 2006, 2011; RITTER; WALTER, 2012).
O valor de uso, em mercados business-to-business (B2B) e de consumo
duráveis, ocorre de forma singular, já que o fornecedor pode proporcionar interações
de seus clientes com seus funcionários e com recursos físicos, além de também
poder envolver sistemas que ofereçam suporte a processos de criação de valor dos
clientes sob a forma de cocriação de valor.
Por outro lado, em mercados business-to-consumer (B2C), ocorre valor para o
consumidor porque ali o consumo assemelha-se àquele característico de serviços, já
que produtos adquiridos e utilizados pelos indivíduos lhes trazem benefícios
representados pelo serviço que embutem (VARGO; LUSCH, 2004; GRÖNROOS,
2006).
O valor deriva das percepções e dos pensamentos que o cliente obtém ao
longo das ações de prestação de serviço do vendedor. Por outro lado, os serviços
são heterogêneos e os benefícios associados à prestação de serviço são gerados
por meio da habilidade e da criatividade do vendedor, podendo haver uma grande
quantidade de desempenhos variáveis quando se faz a comparação entre
vendedores concorrentes. Por fim, as necessidades do comprador são muitas vezes
complexas e idiossincráticas, o que muitas vezes torna necessário que o vendedor
tenha que adaptar suas habilidades e conhecimentos para fornecer soluções
altamente personalizadas, atendendo, dessa forma, aos requisitos que podem ser
exclusivos para determinado comprador (TELLEFSEN; THOMAS, 2005).
Tendo em vista que os aspectos relacionais e as variáveis tangíveis e
intangíveis servem como meio para que se avaliem as percepções de valor do
cliente, esse construto pode ser visto como função da soma total de benefícios
recebidos dividido pela soma total de sacrifícios feitos pelo cliente para receber
esses benefícios (CRONIN et al., 1997; ULAGA; EGGERT, 2001; HANSEN;
SAMUELSEN; SILSETH, 2008; BRENNAN; HENNEBERG, 2008).
No caso, considerando que benefícios e sacrifícios são sempre percepções
subjetivas determinadas na mente do cliente, e não características específicas de
determinada oferta declarada pelo vendedor (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008;

49

VARGO; LUSCH, 2008; CORSARO; SNEHOTA, 2010), eles podem ser entendidos
tanto em termos monetários quanto não monetários (BIGGEMANN; BUTLER, 2012).
Nesse sentido, podem incluir recompensas não financeiras, tais como a
competência, uma posição reconhecida no mercado, recompensas sociais
(WALTER; RITTER; GEMÜNDEN, 2001), ou ainda, a qualidade do produto, a
entrega, a interação pessoal e o apoio fornecido durante a prestação de serviço
(ULAGA, 2003).
Os custos não monetários, por sua vez, podem incluir o tempo, o esforço e a
energia despendida no processo de troca, além dos gastos em resoluções de
eventuais conflitos entre as partes. Já em temos monetários, a aquisição dos
recursos necessários para a criação de valor é um dos principais sacrifícios feitos
pelos clientes (AARIKKA-STENROOS; JAAKKOLA, 2012; MUSTAK, 2014).
Criação e realização de valor demandam sacrifícios dos clientes e a extensão
desses sacrifícios afeta profundamente a avaliação sobre o valor percebido. Isso
significa que baixos sacrifícios tornam alto o valor para o cliente, sendo o oposto
também verdadeiro (ZEITHAML, 1988; MUSTAK, 2014). Há, portanto, relação
positiva entre os benefícios e o valor percebido, assim como relação negativa entre
sacrifícios e valor percebido (BOKSBERGER; MELSEN, 2011).
A criação de valor abrange processo de confiança e benefícios mútuos que
ocorrem ao longo da trajetória das transações, e envolve a avaliação não apenas do
produto, ou de uma única transação, mas também da relação como um todo
(JIANHUA; MINGLI, 2013), dos benefícios e sacrifícios percebidos durante todo o
ciclo de vida da relação. Ou seja, é muito mais do que apenas o custo ou o preço
pago por produtos e serviços transacionados entre compradores e vendedores
(RAVALD; GRÖNROOS, 1996; VOSS; KOCK, 2013; CORSARO et al., 2013).
Já que se trata de um trade off entre os benefícios e os sacrifícios, onde as
percepções são relativas, fica claro por que o valor do relacionamento é construto
subjetivo e multidimensional (ULAGA, 2003), assim como sua característica de
evoluir com o tempo e de estar relacionado à existência da concorrência nos
mercados (ULAGA; EGGERT, 2006).
Por seu turno, é importante diferenciar entre os meios que contribuem para a
percepção da criação de valor em uso, bem como para a percepção de valor como
um fim.
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No caso, a criação de valor em uso pressupõe a utilização de experiências
acumuladas dos usuários (individuais e sociais), com recursos, processos (e ou seus
resultados) e contextos. Trata-se, portanto, do núcleo da criação de valor do cliente
que se acumula por meio das experiências passada e presente, e que pode ser
vislumbrada em experiências futuras. Nela, os padrões de valor são constantemente
monitorados, os benefícios são subjetivamente avaliados, e os processos de criação
de valor tendem a ser contínuos (HELKKULA et al., 2012; GRÖNROOS; VOIMA,
2013; GUMMERUS, 2013).
Por seu turno, valor como um fim é inerentemente uma avaliação do trade off
entre o que é dado em contraste com o que se recebe. Nesse caso, a entrega de
valor aos clientes esta baseada na noção de valor de troca que está embutida no
produto, e que se consubstancia em bens, ideias, serviços, informações, ou
qualquer tipo de solução (GRÖNROOS, 2006; HANSEN; SAMUELSEN; SILSETH,
2008; GUMMERUS, 2013).
Em vista dessas características, fica claro que o valor do cliente é fonte de
vantagem competitiva, devendo ser entendido simultaneamente por meio do ponto
de vista de quem vende e de quem compra, especialmente porque a relação deve
criar valor para ambas as partes (GRÖNROOS; HELLE, 2012; RITTER; WALTER,
2012).
Do ponto de vista do vendedor, concorrer por meio de serviços permite a
criação de barreira à entrada de novos concorrentes, aumento da lealdade e custos
de mudança. Se isso torna as atividades de Marketing mais eficientes por meio da
construção de fortes relacionamentos, também requer abordagem mais abrangente
do que o simples foco na qualidade do serviço ou na satisfação do cliente (BOLTON;
GREWAL; LEVY, 2007; RITTER; WALTER, 2012; GUMMERUS, 2013). Isso porque
os clientes tornam-se os árbitros finais para calcular a extensão do valor que
receberam, já que determinam subjetivamente se receberam os benefícios
prometidos (BABIN; JAMES, 2010; SOK; O’CASS, 2011).
A esfera de criação de valor do cliente vem ganhando reconhecimento por se
tratar de processo único ou independente do vendedor: enquanto esse último
assume papel passivo, o cliente interage com recursos de caráteres físico, virtual,
mental ou imaginário. Isso porque os objetivos visados pelo cliente podem ser
individuais, relacionais ou coletivos, num processo que também pode ser
influenciado por uma rede mais ampla de clientes, de ecossistemas e de pessoas
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próximas (família, amigos) que são importantes para a compreensão de suas
atitudes e motivações de compra em relação ao mercado (EPP; PRICE, 2011;
GRÖNROOS; VOIMA, 2013).
Para se atender aos hábitos e às necessidades locais de consumo sem testar
os limites às normas e aos tópicos que podem ser discutidos em público, a
publicidade e o gerenciamento de marcas devem ser direcionados e eficazmente
adaptados. Nesse contexto, salienta-se a importância do entendimento da cultura, já
que o sucesso na comunicação sobre produtos e serviços depende de essa última
conseguir expressar os princípios culturais – assim como os valores - que interferem
na decisão de compra de um determinado grupo social (MOOIJ; HOFSTEDE, 2010).
2. 2.1 – Valores culturais do consumidor
Cultura é “a programação coletiva da mente que distingue os membros de um
grupo ou categoria de pessoas de outro” (HOFSTEDE, 2011, p. 3), é a “acumulação
de significados, rituais, normas e tradições compartilhadas entre os membros de
uma organização ou sociedade” (SOLOMON, 2011. p. 568).
O ser humano é um ser social e os valores da sociedade ou de grupos de
referência influenciam seus próprios valores pessoais. Na sociedade moderna, os
fatores culturais geram valores que são profundamente enraizados, e que, uma vez
internalizados, se tornam, de fato, pessoais e determinantes do comportamento
individual: como os valores não são inatos, mas aprendidos, eles representam uma
associação direta entre cultura e consumo. Nesse contexto, os valores são sempre
culturais, sejam eles expressos por um grupo ou por uma pessoa apenas, uma vez
que sua aprendizagem ocorre por meio do envolvimento que cada um tem com sua
cultura (HOFSTEDE, 2011; KOTLER; KELLER, 2012; LEÃO; MELLO, 2012;
BARCELLOS; TEIXEIRA; VENTURINI, 2014).
A cultura tem diversas representações, podendo-se salientar três:
1) É a personalidade de uma sociedade, sendo a lente sob a qual as pessoas
enxergam produtos e serviços (SOLOMON, 2011).
2) É um conjunto de valores e ideias que estão vinculadas a determinado
indivíduo, sendo também associada a padrões de comportamentos sociais
transmitidos de forma simbólica pela linguagem e outros meios, para os
membros de uma sociedade (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009).
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3) É um fenômeno coletivo, situando-se em seis dimensões (ver Quadro 1).
Pode ser ligada a diferentes tipos de coletividades individuais: as culturas
sociais residem em valores muitas vezes inconscientes, no sentido de
tendências gerais, preferindo-se certos estados de coisas sobre outras
(HOFSTEDE, 2011)

Quadro 1 - As seis dimensões culturais de Hofstede (2011)
Individualismo x coletivismo

Relaciona-se com a integração de indivíduos em
grupos primários.

Distância do poder

Relaciona-se com as diferentes soluções para o
problema básico da desigualdade humana.

Aversão à incerteza

Relaciona-se com o nível de estresse em uma
sociedade em face de um futuro desconhecido.

Masculino x feminino

Relaciona-se com a divisão de papéis emocionais
entre homens e mulheres.

Longo prazo x curto prazo

Indulgência x restrição

Relaciona-se com a escolha de foco para os
esforços das pessoas: o futuro, ou o presente e o
passado.
Relaciona-se com a gratificação em oposição ao
controle dos desejos humanos básicos
relacionados com gozar a vida.

Fonte: Baseado em Hofstede (2011)

O conceito de cultura é fundamental no Marketing, especialmente quando se
trata de trocas comerciais, devido ao processo envolvido em servir ao consumidor.
Para a maioria das organizações comerciais, as trocas colocam os funcionários e os
clientes em contato direto, e a cultura desses pode influenciar a maneira como as
relações

são

estabelecidas,

afetando

o

comportamento

do

consumidor

(LOURENÇO, 2014).
A cultura da qual o consumidor faz parte influencia a maneira como ele avalia
os atributos de um produto ou serviço. Isso implica que culturas individualistas e
coletivistas buscam perseguir diferentes tipos de objetivos no consumo (TORRES,
ALLEN, 2009; LIVRAMENTO; HOR-MEYLL; PESSÔA, 2013):
1) Em culturas predominantemente coletivistas espera-se um modo de vida
mais centrado na sociedade, e as avaliações são de natureza afetiva, enfatizando o
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significado simbólico. O coletivismo é caracterizado por tendência à cooperação e ao
cumprimento com os demais, valorizando a tradição herdada e a dependência
emocional relacionada ao grupo de pertencimento, pois o individuo é um ser que
adquire sentido como parte de uma coletividade. Nesse perfil comportamental, o
grupo do qual a sujeito faz parte é mais importante que o próprio sujeito. Os grupos
característicos de pertencimento podem ser reduzidos em número e grandes
extensões (a família, os seus descendentes e ascendentes). Nesse tipo de
orientação, o conflito é algo não esperado dentro do grupo de pertencimento. As
relações são fortes e pode haver o compartilhamento de interesses similares. Nesse
cenário, cada pessoa pertencente ao grupo é valorizada como um fim em si; o
sujeito atua levando em consideração o contexto e os demais sujeitos com os quais
compartilha o sentimento de pertencimento grupal (GOUVEIA et al., 2003;
HOFSTEDE, 2011; MOOIJ; HOFSTEDE, 2011).
2) Em culturas individualistas os membros valorizam o significado utilitário do
produto ou serviço com ênfase no individualismo. Esse perfil expressa uma
tendência ao êxito, à valorização da própria intimidade, à autonomia do individuo, e
à sua independência emocional dos grupos sociais. Neste tipo de orientação, o
indivíduo encontra-se acima dos grupos em todos os aspectos; as relações pessoais
são mais frequentes, porém contratuais. Os indivíduos que seguem este padrão de
comportamento geralmente fazem uma separação dos familiares rompendo com os
ancestrais, dando ênfase ao presente, com um elevado grau de complexidade
social. Alguém orientado pelo individualismo pensa, sente e atua segundo seus
próprios interesses, importando em menor medida o contexto social em que se
encontra (GOUVEIA et al., 2003; HOFSTEDE, 2011; MOOIJ; HOFSTEDE, 2011). No
processo de vendas em culturas individualistas, as partes querem chegar ao ponto
rapidamente, ao passo que em culturas coletivistas é necessário primeiro construir
um relacionamento de confiança entre as partes. Esta diferença tem seu reflexo nas
diferentes campanhas de publicidade: a persuasão contra a criação de confiança
(MOOIJ; HOFSTEDE, 2011)
A cultura evolui constantemente, mesclando velhas e novas ideias; não sendo
estática, ela consiste em três áreas funcionais (SOLOMON, 2011):


Ecologia: moldada pela tecnologia que uma cultura utiliza para obter e
distribuir recursos, diz respeito ao modo como uma sociedade se adapta
ao seu habitat.
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Estrutura social: inclui grupos domésticos e políticos dominantes em
uma cultura (por exemplo, família estendida versus família nuclear,
ditadura versus governo representativo), dizendo respeito ao modo
como a vida social é mantida e organizada.



Ideologia: remetendo à visão de mundo compartilhada pelos membros
da sociedade, de certas ideias de ordem e justiça e dos princípios
morais e estéticos, trata-se das características mentais de uma
sociedade, dizendo respeito à forma como ela se relaciona com seu
ambiente e com os grupos sociais.

É nesse ambiente que as mercadorias que circulam em uma determinada
sociedade adquirem uma vasta gama de significados culturais. Esses significados,
por sua vez, afetam os consumidores ao permitir que esses últimos, ao utilizarem os
produtos, possam fazer declarações sobre a sua identidade e sobre seus status
pessoal e social. Com isso, os produtos passam a ser valorizados não apenas pelo
seu valor funcional, mas também a partir do seu valor simbólico. Isso significa que os
significados culturais do valor são mediados por meio do consumo, sendo
constantemente reconstruídos entre vários atores, como resultado, por exemplo, da
inclusão de determinados produtos nas práticas de consumo e uso de diferentes
tipos de consumidores (RAVASI; RINDOVA; DALPIAZ, 2012; KARABABA;
KJELDGAARD, 2014).
O que se conclui, portanto, é que os valores constituem a parte mais interna e
estável da cultura, sendo invisíveis até o momento em que se tornam evidentes por
meio do comportamento – momento em que outros elementos visíveis nas práticas
quotidianas da cultura, tais como símbolos, heróis, e ritos, podem agir como
coadjuvantes para modelar a percepção de produtos ou marcas (AÑAÑA; NIQUE,
2009).
Dessa forma, considerar os valores humanos básicos, do ponto de vista
cultural, é uma possibilidade de saber como as diversas culturas reconhecem estes
valores como prioritários (CAMPOS; PORTO, 2010).
Por outro lado, o valor percebido pelo cliente, tem se apresentado como um
problema comum e essencial no campo de marketing nas mais diversas culturas
(PALIHAWADANA; SPICKETT-JONES; BARNES, 2011), e é um elemento
importante no Marketing de Relacionamento (MSI, 2001, ULAGA; EGGERT, 2001,
HENNEBERG et al., 2009). Em um ambiente de negócios em rápida expansão, o
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valor percebido é estrategicamente importante para a atração e retenção de clientes
e é uma importante fonte de vantagem competitiva para as empresas farmacêuticas
(MURSHID; HALIM; OSMAN, 2014).
Nos últimos anos, a indústria farmacêutica tem assistido a profundas mudanças
rápidas e complexas no progresso global. Forte concorrência para o ganho de
market share criam um ambiente com novas ameaças para os fabricantes de
medicamentos. Além disso, a crescente pressão atual para o desenvolvimento de
novos produtos, mudanças no ambiente competitivo e mudanças nos processos
tecnológicos têm colocado a indústria farmacêutica em pressão para manter a
satisfação e fidelização dos clientes (MURSHID; HALIM; OSMAN, 2014).
Levando em consideração esses fatos, a próxima seção apresenta o quadro
conceitual da presente pesquisa.

2.3 - QUADRO CONCEITUAL DA PESQUISA
A maioria das pesquisas que abordam o tema do valor do relacionamento
(RAVALD; GRÔNROOS, 1996; WALTER; RITTER; GEMÜNDEN, 2001; ULAGA;
EGGERT, 2001, 2003, HENNEBERG et al., 2009) parecem concordar que o valor de
uma relação comercial só pode ser concebida em termos das consequências do
custos e benefícios que emergem durante o ciclo de vida do relacionamento entre as
partes envolvidas.
Portanto, o valor de uma relação comercial não seria mensurável de forma
absoluta, parecendo conter dimensões situacionais e contextuais. Refletiria não
apenas o sucesso do atendimento das necessidades dos clientes, mas também as
soluções de problemas que toda relação pode ter. Isso sugere que as interações
entre compradores e vendedores têm papel fundamental no processo sobre o qual o
valor é produzido (LINDGREEN; WYNSTRA, 2005; CLAYCOMB; FRANKWICK,
2010; CORSARO; SNEHOTA, 2010).
Assim, a presente pesquisa é baseada no modelo proposto de Ulaga e Eggert
(2001), que buscou conceituar e desenvolver medidas psicométricas para captar o
valor do relacionamento, utilizando dados coletados por meio de questionário
aplicado entre gerentes de compras em empresas industriais localizadas na França.
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Dessa pesquisa emergiram quatro componentes do valor do relacionamento
(ULAGA; EGGERT, 2001): benefícios relacionados com os produtos, benefícios
estratégicos, benefícios pessoais e sacrifícios do relacionamento.
O diagrama de caminho da Figura 7 representa esse modelo teórico e
estrutural.

Benefícios
estratégicos
Benefícios do
Produto

Benefícios do
Pessoais

H2
H1

H3

H4
Valor do
relacionamento

Sacrifícios do
relacionamento

Figura 7 – Modelo teórico de pesquisa do Valor do Relacionamento
Fonte: Ulaga e Eggert (2001).

Encerrando-se o referencial teórico dessa dissertação, o próximo capítulo
apresenta-lhe os aspectos relativos ao método.
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CAPÍTULO 3 - MÉTODO
3.1. ABORDAGEM, FINS E MEIOS
A presente pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem quantitativa de
natureza exploratória, na qual os dados coletados e as evidências são passíveis de
quantificação e de mensuração (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
A abordagem quantitativa é uma atividade de pesquisa que usa a
quantificação no tratamento das informações coletadas, por meio de técnicas
estatísticas, e que se realiza na busca de resultados precisos, exatos, comprovados.
Na pesquisa quantitativa, o pesquisador descreve, explica e prediz (MICHEL, 2009).
Quanto aos fins, o presente trabalho é explicativo, ou causal, pois procura
identificar

a

opinião

de

uma

população-alvo,

que

são

endocrinologistas,

cardiologistas e clínicos gerais da cidade do Rio de Janeiro. Também visa
primordialmente a tornar algo inteligível, esclarecendo os fatores que contribuem, de
alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno (VERGARA, 2013).
Quanto aos meios, a pesquisa foi de campo e survey (VERGARA, 2013; GIL,
2008); no primeiro caso, porque foi realizada no local onde ocorre o fenômeno
pesquisado (VERGARA, 2013). Já o método survey consiste na coleta de
informações diretamente de pessoas a respeito de si mesmas ou sobre as unidades
sociais a que pertencem (FORZA, 2002). É operado por meio de coleta, por meio de
questionário, das posições, das opiniões, dos desejos ou das ações de grupos de
pessoas que funcionam como representantes de uma população-alvo. Revela-se útil
na medida em que se pode obter um número muito grande de informações por
respondente, podendo-se fazer descrições quantitativas utilizando um instrumento
predefinido, devendo ser empregado quando a natureza das perguntas for sobre “o
quê” ou “como” certo fenômeno acontece (FINK, 1995).
Quanto ao momento da pesquisa, o presente estudo apresenta corte

transversal porque acontece em determinado momento do tempo, percebendo as
variáveis no instante observado (GIL, 2008).

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população da presente pesquisa refere-se à totalidade dos médicos com
especialidades nas áreas de endocrinologia, de cardiologia e clínicos gerais na
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cidade do Rio de Janeiro visitados pelos representantes de vendas do laboratório
AstraZeneca.
A amostra foi definida em duas ocasiões, a primeira delas durante o
Congresso Endo Rio e durante o Curso Avançado de Tratamento de Obesidade,
Diabetes e Doenças Associadas (TODDA), ocorridos na cidade do Rio de Janeiro no
ano

de

2015.

Juntos,

esses

eventos

reuniram

mais

de

500

médicos.

Complementarmente, foram aproveitadas visitas a consultórios médicos por
representantes da indústria farmacêutica que têm contato regular e relacionamento
com os profissionais pesquisados.
A amostra, composta de 169 médicos respondentes, caracterizou-se como de
conveniência, pela facilidade de encontro de grande número de médicos durante os
dois eventos acima mencionados e pela facilidade de acesso via representante de
vendas aos consultórios médicos que são regularmente visitados.

3.3. COLETA DE DADOS
O instrumento de coleta dos dados foi questionário formatado à base de escala
tipo Likert de cinco opções de respostas variando de discordo totalmente a concordo
totalmente, baseado no instrumento desenvolvido por Ulaga e Eggert (2001) e na
literatura referenciada no presente projeto, e com linguagem adaptada durante o
processo de tradução para melhor compreensão do público pesquisado (ver
Apêndice 2).
Antes da fase de aplicação do questionário à amostra de médicos que
participaram deste estudo, ele foi submetido a um pré-teste com médicos
endocrinologistas de uma instituição pública para identificação de eventuais
problemas de adequação de conteúdo do questionário, bem como sua clareza para
os respondentes. Após essa primeira coleta, foram realizados ajustes que
permitiram sua formatação final.
Após essa fase preliminar, iniciou-se a etapa de coleta de dados, por meio da
distribuição do questionário durante os dois eventos mencionados na seção
precedente, além da coleta por meio de visitação in loco em consultórios de
endocrinologistas, cardiologista e clínicos gerais. Foram distribuídos e respondidos
169 questionários, dos quais 49 foram coletados durante o Congresso Endo Rio, 19
durante o TODDA e 101 em consultórios durante visitas realizadas por
representantes da indústria farmacêutica.
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O pesquisador realizou abordagem individual aos médicos quando estes se
identificavam no stand da organização dos congressos citados. Nesse momento era
verificada a disponibilidade para responder ao questionário. Os que se mostraram
disponíveis preencheram o questionário ao chegar ao evento, durante as paradas
para coffee-break, almoço ou nas salas onde se realizavam as palestras.
No caso dos consultórios, houve a ajuda de 10 representantes que prestam
serviço para a AstraZeneca. Esses representantes abordavam os médicos durante a
visita e os consultavam sobre a possibilidade de responder aos questionários, que
eram preenchidos e entregues ao fim das visitas.
A

avaliação

da

criação

de

valor

do

relacionamento

foi

realizada

especificamente em relação ao laboratório farmacêutico anglo-suíço AstraZeneca.

3.3.1 O laboratório AstraZeneca
O laboratório farmacêutico AstraZeneca nasceu da fusão da empresa sueca
Astra AB, fundada em 1913, com o laboratório Zeneca Group PLC, do Reino Unido,
cujas origens remontam a 1938.
Atualmente posicionado entre os maiores grupos farmacêuticos do mundo, a
AstraZeneca é reconhecida como empresa biofarmacêutica global, voltada para a
inovação,

com

foco

principal

na

descoberta,

no

desenvolvimento

e

na

comercialização de medicamentos de prescrição nas seguintes linhas terapêuticas:
gastrointestinal, cardiovascular, metabólica, imunológica, neurológica, respiratória e
inflamatória, oncologia e doenças infecciosas.
Operando em mais de 100 países, com unidades de produção em mais de 20
deles, em 2015 a AstraZeneca ocupou a 8a posição no ranking mundial de
companhias de biotecnologia e farmacêuticas (STATISTA, 2015).
No Brasil, alcançou a 15a posição em participação de mercado em 2014
(INTERFARMA, 2014), cujas algumas especificidades se encontram resumidas na
próxima subseção.

3.3.2 Algumas especificidades do mercado farmacêutico brasileiro
O Brasil atualmente ocupa a 6a posição no ranking mundial farmacêutico, em
grande parte devido á expansão dos gastos governamentais e privados do mercado
de saúde, à evolução da renda doméstica e ao bônus demográfico (INTERFARMA,
2015).
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Nesse contexto, a trajetória recente da indústria farmacêutica no Brasil foi
influenciada pela construção de um novo marco regulatório a partir da segunda
metade da década de 1990, quando foi adotada a lei de proteção a patentes, e
inserida a fabricação e a comercialização de medicamentos genéricos no Brasil.
Atuando coadjuvantemente nesse processo, pode-se indicar o elevado crescimento
da demanda doméstica a partir dos anos 2000.
O Brasil despende cerca de 9% do seu Produto Interno Bruto (PIB) com saúde,
com o governo participando com 45,7% desses gastos, enquanto o setor privado
responsabiliza-se por 54,3% (IESS, 2013).
Por seu turno, muito embora os gastos privados com saúde apareçam em
terceiro lugar no orçamento familiar da população brasileira e não obstante a
ascensão social de uma grande parcela da população brasileira ocorrida na primeira
década do século XXI, 51% das pessoas que necessitam de tratamento têm
dificuldade para obter medicamentos e, aproximadamente 55% não podem pagar os
medicamentos que necessitam (INTERFARMA, 2015).

3.4. VARIÁVEIS DA PESQUISA
3.4.1 – Variáveis Latentes do modelo hipotético
Variáveis latentes, variáveis não observadas, variáveis não mensuráveis,
fatores ou construtos são grandezas hipotéticas ou teóricas que não podem ser
medidas diretamente. Contudo, podem ser medidas por meio de variáveis
observadas, as quais são conhecidas também como variáveis indicadoras ou
manifestas dos construtos (HAIR et al., 2009).
Os modelos de variáveis latentes são aqueles que incluem modelos de
medidas para essas variáveis, de modo que as variáveis latentes são representadas
por meio de um esquema de relacionamentos de causas e efeitos, formando um
conjunto de ligações diretas e indiretas entre essas variáveis, normalmente
chamadas de caminhos.
Essas ligações descrevem as dependências entre as variáveis do modelo,
onde cada ligação direta pode ser traduzida por meio de uma equação. O conjunto
de ligações é descrito como um diagrama de ligações - ou diagrama de caminhos - e
é estabelecido de forma consistente para descrever modelos complexos em termos
de relações entre as variáveis do modelo (BREI; LIBERALI NETO, 2006).
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As variáveis latentes que constam no modelo proposto e que são utilizadas na
presente pesquisa são cinco:
1) A variável latente benefício do produto (BENP): refere-se a uma parte da
avaliação global do valor que diz respeito à qualidade superior do produto,
melhoria de desempenho do produto e serviços oferecidos, em comparação
com laboratórios alternativos.
2) A variável latente benefícios estratégicos (BENST): refere-se aos benefícios
de longo prazo da relação comprador-vendedor, que dizem respeito à
transferência de know-how, desenvolvimento de novos produtos, melhoria
na velocidade com a qual informações, produtos e serviços são
compartilhados, de tal forma, que o cliente ganhe em competitividade global
no atendimento do seu mercado.
3) A variável latente benefícios pessoais (BENPER): refere-se a uma parte da
avaliação global do valor que diz respeito à qualidade superior de serviço
que é capaz de influenciar a satisfação do cliente pela percepção de ganhos
incrementais de competência profissional decorrente do relacionamento
com o prestador de serviço, desempenhando papel crucial na diferenciação
entre competidores alternativos.
4) A variável latente sacrifícios do relacionamento (SACRI): refere-se aos
custos relacionados a obtenção do produto ou serviço, ou ao custo de
coordenação que dizem respeito ao controle e acompanhamento dos
interesses compartilhados entre as partes, de modo a evitar conflitos.
5) A variável latente valor do relacionamento (VAL) está relacionada a
medidas de reflexão desse valor: refere-se à percepção de valor que o
cliente tem do laboratório.
3.4.2 – Variáveis Observadas do modelo hipotético
O modelo de pesquisa utiliza construtos de indicadores reflexivos. De acordo
com Henseler, Hingle e Sinkovics (2009), o modelo mensuração reflexivo tem
relações causais das variáveis latentes para a variável observada.
As variáveis observadas são mensuradas pelo pesquisador e representam o
valor observado que é utilizado para mensurar a variável latente. As variáveis
observadas são usadas como os indicadores da atitude que se querem medir, e são
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mensuradas a partir de respostas a questões ou por meio de alguma observação
(HAIR et al., 2009).
A operacionalização do modelo ocorreu por meio de questionário construído
com base naquele desenvolvido por Ulaga e Eggert (2001). Os itens do questionário,
bem como as variáveis latentes, as variáveis observadas e o respectivo referencial
teórico constam no Apêndice 1, assim como a escala Likert com os referidos itens
consta no Apêndice 2.
As variáveis observadas empregadas para mensurar as variáveis latentes
utilizadas na presente pesquisa são descritas a seguir:
1) As variáveis observadas referentes à variável latente benefício do produto
(BENP) são as seguintes:
1.1)

benp1: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante ao cliente
produto com melhor desempenho.

1.2)

benp2: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante aos clientes
produtos com melhor qualidade.

1.3)

benp3: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante ao cliente
superioridade na qualidade dos serviços oferecidos em conhecimento
científico.

1.4)

benp4: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante ao cliente
superioridade na qualidade dos serviços oferecidos na distribuição de
amostra grátis.

1.5)

benp5: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante ao cliente
superioridade na qualidade dos serviços oferecidos com relação as
informações sobre produto.

1.6)

benp6: refere-se à percepção de que a AstraZeneca garante ao cliente
produto mais confiável.

2) As variáveis observadas referentes à variável latente benefício pessoal
(BENPER) são as seguintes:
2.1)

benper1: refere-se à percepção de que a relação de trabalho com a
AstraZeneca é mais satisfatória.

2.2)

benper2: refere-se à percepção de que a AstraZeneca é um facilitador do
contato do cliente com outros profissionais com grande expertise em sua
área de interesse.
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2.3)

benper3: refere-se à percepção de que ter a AstraZeneca como parceiro
dá ao cliente maior satisfação profissional.

2.4)

benper4: refere-se à percepção de que ter a AstraZeneca como parceiro
gera maior benefício profissional.

2.5)

benper5: refere-se à percepção de a AstraZeneca tem se mostrado um
parceiro correto.

2.6)

benper6: refere-se à percepção de que ter a AstraZeneca como parceiro
garante maior reconhecimento profissional.

3) As variáveis observadas referentes à variável latente benefício estratégico
(BENST) são as seguintes:
3.1)

benst1:

refere-se

à

percepção

de

que

a

AstraZeneca

garante

transferência de know-how científico.
3.2)

benst2: refere-se à percepção de que a AstraZeneca colabora mais no
desenvolvimento das principais competências profissionais do cliente.

3.3)

benst3: refere-se à percepção de que a AstraZeneca contribui para maior
divulgação dos resultados positivos de atuação profissional do cliente
entre pacientes potenciais.

3.4)

benst4: refere-se à percepção de que a AstraZeneca ajuda a melhorar a
posição do cliente como referência em sua área de atuação.

3.5)

benst5: refere-se à percepção de que a AstraZeneca mantém o
profissional médico constantemente atualizado sobre novos produtos no
mercado, permitindo oferecê-los rapidamente aos pacientes.

3.6)

benst6: refere-se à percepção de que a AstraZeneca compartilha mais
seus resultados científicos.

3.7)

benst7: refere-se à percepção de que a AstraZeneca permite com rapidez
identificar os produtos recém-lançados no mercado na área de atuação do
cliente.

3.8) benst8: refere-se à percepção de que a AstraZeneca permite com rapidez
conhecer os produtos recém-lançados no mercado na área de atuação do
cliente.
3.9) benst9: refere-se à percepção de que a AstraZeneca permite com rapidez
prescrever os produtos recém-lançados no mercado na área de atuação
do cliente.

64

3.10) benst10: refere-se à percepção de que para a AstraZeneca o médico é
um cliente preferencial.
3.11) benst11: refere-se à percepção de que a AstraZeneca é o laboratório
mais inovador.
4) As variáveis observadas referentes à variável latente sacrifício do
relacionamento (SACRI) são as seguintes:
4.1)

sacri1: refere-se à percepção de que o representante da AstraZeneca
demanda maior tempo do médico.

4.2)

sacri2: refere-se à percepção de que os canais de atendimento da
AstraZeneca dificultam a adesão dos pacientes ao tratamento.

4.3)

sacri3: refere-se à percepção de que a AstraZeneca pratica preços mais
elevados do que os praticados pelos concorrentes.

5) As variáveis observadas referentes à variável latente valor do relacionamento
(VAL) são as seguintes:
5.1)

val1: refere-se à percepção de que a AstraZeneca favorece o crescimento
profissional.

5.2)

val2: refere-se à percepção de que a relação custo-benefício da
AstraZeneca é favorável.

5.3)

val3: refere-se à percepção de que a relação entre a AstraZeneca e o
médico é positiva.

3.5 HIPÓTESES DO MODELO
Este estudo utilizou Modelagem de Equações Estruturais (MEE) por meio de
Mínimos Quadrados Parciais (MQP) para fundamentar as hipóteses do modelo
teórico.
A avaliação de MEE-MQP consiste de duas fases intrinsecamente interrelacionadas. Inicialmente realiza-se a análise do modelo de mensuração, que
relaciona as variáveis observadas e as variáveis latentes. Nessa etapa as
propriedades psicométricas das escalas utilizadas para a mensuração dos
construtos estudados são avaliadas. Em seguida, as hipóteses estruturais são
verificadas (HAIR et al., 2014a).
A razão para que se estabeleça uma distinção entre o modelo de mensuração,
do modelo estrutural, é que a especificação adequada do modelo de medição é
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necessária antes que um significado possa ser atribuído à análise do modelo
estrutural (DIAMANTOPOULOS, RIEFLER; ROTH, 2008).

3. 5. 1 Hipóteses do modelo de mensuração
Em um contexto MEE-MQP, os modelos de medição incluem as relações
preditivas unidirecionais entre cada variável latente e suas variáveis observadas
associadas, que correspondem a cada item dentro do questionário (HAIR; RINGLE;
SARSTEDT, 2011).
Em modelos que utilizam mensuração reflexiva, as variáveis observadas são
consideradas o “reflexo” de suas variáveis latentes (HAIR et al., 2011). Nessa
situação, cada variável observada (dependente) é determinada pela variável latente
(independente) associada, por meio de regressão linear simples, como segue:
xjh = λ jh ξj

∀h = 1 . . . kj

Onde ξ representa a variável latente; λ a carga; e x a variável observada
(HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009).
A presente pesquisa está baseada em relações reflexivas, e as hipóteses do
modelo de mensuração são as seguintes:
benp 1 = λ1 BENP
benp2 = λ2 BENP
benp3= λ3 BENP
benp4= λ4 BENP
benp5= λ5 BENP
benst1= λ6 BENST
benst2 = λ7 BENST
benst3= λ8 BENST
benst4= λ9 BENST
benst5= λ10 BENST
benst6= λ11 BENST
benst7= λ12 BENST
benst8= λ13 BENST
benst9= λ14 BENST
benper1= λ15 BENPER
benper2= λ16 BENPER
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benper3= λ17 BENPER
benper4= λ18 BENPER
benper5= λ19 BENPER
benper6= λ20 BENPER
sacri1 = λ21 SACRI
sacri2= λ22 SACRI
sacri3= λ23 SACRI
val1 = λ24 VAL
val2= λ25 VAL
val3= λ26 VAL

3. 5. 2 Hipóteses do modelo estrutural
A seção estrutural da MEE-MQP refere-se à análise de caminho e representa
os efeitos diretos e indiretos entre as variáveis latentes do modelo, que corresponde
ao modelo teórico construído por meio das hipóteses estabelecidas na revisão da
literatura (IACOBUCCI, 2009).
A hipótese do modelo estrutural é a seguinte:
VAL = ƒ (BENP, BENST, BENPER, SACRI)

3.6. DIAGRAMA DE CAMINHO
O modelo de caminhos é um diagrama utilizado para exibir as hipóteses e as
relações entre variáveis que são examinadas quando a MEE é aplicada. As
hipóteses e os construtos utilizados no modelo de caminho são desenvolvidos com
base na teoria e devem apresentar sólidas fundamentações teóricas (HAIR et al.,
2014a).
No diagrama de caminho, o modelo hipotético é representado visualmente,
exibindo o conjunto completo de relações entre as variáveis. A ilustração apresenta
como as variáveis do modelo estão relacionadas, facilitando a sua leitura (HAIR et
al., 2014a).
O modelo de caminhos de MEE-MQP consiste de dois elementos. Em primeiro
lugar, há um modelo estrutural - também denominado modelo interno - o qual
representa relações entre construtos. Em segundo lugar, há o modelo de
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mensuração, também conhecido como modelo externo, que mostra as relações
entre as variáveis latentes e as variáveis observadas (HAIR et al., 2014a).
As variáveis latentes são representadas por elipses (ou círculos) e as variáveis
observadas são representadas por retângulos. As relações entre variáveis latentes e
entre as variáveis observadas e variáveis latentes são associadas por setas. As
setas que ligam os construtos representam o modelo estrutural; já as setas que
ligam as variáveis observadas às variáveis latentes indicam o modelo de
mensuração (RINGLE, SILVA, BIDO, 2014).
O diagrama de caminho do modelo hipotético (ver Figura 8) - construído,
conforme já observado, com influência do modelo desenvolvido por Ulaga e Eggert
(2001) - apresenta as relações entre os construtos e observa o padrão empregado
na MEE.

Figura 8 – Diagrama de caminho do modelo hipotético
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Ulaga e Eggert (2001)

3.7. TRATAMENTO DOS DADOS
Foi utilizada MEE por meio da análise dos MQP para fundamentar as hipóteses
da pesquisa em função de o modelo teórico consistir de relações causais entre uma
série de variáveis latentes não diretamente mensuráveis. Foi utilizado o programa
WarpPLS versão 5.0. Para tratamento dos dados do modelo hipotético, foi utilizado o
programa Excel na versão 2007.
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Com a crescente aceitação da necessidade de validar empiricamente teorias
nas disciplinas das Ciências Sociais, a utilização de dados e de técnicas de análise
multivariada tem desempenhado papel central na pesquisa contemporânea (HAIR,
RINGLE, SARSTEDT, 2012). Nesse sentido, a MEE não designa apenas uma única
técnica estatística; antes, está vinculada a uma família de procedimentos
relacionados, considerada uma das mais proeminentes técnicas avançadas de
análise estatística surgida recentemente nas Ciências Sociais (HAIR et al., 2014a).
A MEE-MQP, de natureza exploratória com orientação preditiva, não requer
dados

normalmente

distribuídos

e

tamanhos

menores

de

amostras

são

considerados aceitáveis. Isso torna essa abordagem uma alternativa em situações
onde a teoria é menos desenvolvida, e onde o objetivo da pesquisa é a exploração
de determinado problema avaliando a capacidade de previsão do modelo hipotético
(HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011).
Ademais, a MEE-MQP é uma abordagem baseada na variância e tem por base
a repartição do modelo completo para que as variáveis sejam analisadas em blocos
(combinações de variáveis latentes e variáveis observadas), mediante regressões
interdependentes para a sua resolução. Nesse contexto, busca-se obter as melhores
estimativas de carga para cada um dos blocos de variáveis observadas que
correspondem a cada construto. Desse modo, os parâmetros estimados do modelo
podem maximizar a variância explicada por todos os construtos alvos, isto é, o valor
do coeficiente de determinação (R2) das variáveis endógenas (ZWICKER, SOUZA,
BIDO, 2008; REINARTZ; HAENLEIN; HENSELER, 2009).
O modo de tratamento dos dados na MEE-MQP diz respeito ao cálculo das
correlações entre as variáveis latentes e as variáveis observadas (modelo de
mensuração), em seguida sendo realizadas regressões lineares entre os construtos
(modelos estruturais). Dessa forma, torna-se possível verificar modelos mais
complexos com um pequeno tamanho de amostra (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).
Essa técnica tem por base a repartição do modelo completo em blocos
(combinações de variáveis latentes e variáveis observadas), que ocorre mediante
regressões interdependentes para a sua resolução. Dessa forma, busca-se obter as
melhores estimativas de carga para cada um dos blocos de variáveis observadas
que correspondem a cada variável latente (ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008).
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3.7.1. MEE com base em Mínimos Quadrados Parciais (MQP)
Esta seção foi dividida em subseções que explorarão a ferramenta estatística
utilizada no tratamento dos dados, ou seja, a MEE com base em MQP.
A primeira subseção apresentará os elementos utilizados para a avaliação do
modelo de mensuração reflexiva; em seguida serão discutidos os requisitos à
avaliação do modelo estrutural.

3.7.1.1 Avaliação dos modelos de mensuração reflexivos
O modelo de pesquisa utiliza construtos de indicadores reflexivos. De acordo
com Henseler, Hingle e Sinkovics (2009), o modelo mensuração reflexivo tem
relações causais das variáveis latentes para a variável observada e a utilização da
técnica de MEE-MQP se concentra, inicialmente, na utilização de alguns critérios
para a avaliação do modelo de mensuração.
Os modelos de mensuração reflexiva são avaliados por sua confiabilidade de
consistência interna e sua validade. Nesse caso, as medidas específicas incluem a
análise da confiabilidade composta (de modo a avaliar a confiabilidade da
consistência interna), a análise da confiança no indicador e da Variância Média
Extraída (VME) 6 para avaliar a validade convergente e a análise do critério de
Fornell-Larcker (1981) e das cargas cruzadas, para avaliar a validade discriminante
(HAIR et al., 2014a).
A confiabilidade é condição necessária para a validade, pois uma medida
válida necessita, inicialmente, apresentar confiabilidade (HAIR et al., 2014). Neste
sentido, a confiabilidade da consistência interna é o primeiro critério a ser avaliado.
A confiabilidade é, tradicionalmente, verificada pelo Alfa de Cronbach. No
entanto, recomenda-se cautela na avaliação do Alfa de Cronbach, pois a medida é
muito sensível ao número de itens da escala e tende a subestimar a confiabilidade
da consistência interna (HAIR et al., 2014). Por esse motivo, é interessante associar
ao Alfa de Cronbach, a utilização da medida denominada confiabilidade composta
para a verificação mais apropriada da verificação da confiabilidade da consistência
interna já que este índice considera as distintas cargas externas das variáveis
observadas e é menos sensível aos itens da escala (HAIR et al., 2014).

6

Em inglês, Average Variance Extracted (AVE)
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Os valores destes índices variam entre 0 e 1, sendo que: valores altos indicam
altos níveis de confiabilidade, valores entre 0,70 e 0,90 são considerados
satisfatórios, valores acima de 0,9 não são adequados (uma vez que representam
que todos os indicadores estão medindo o mesmo fenômeno e, portanto, não
representam uma mensuração válida do construto) e valores abaixo de 0,60 indicam
ausência de confiabilidade da consistência interna (HAIR et al., 2014).
A validade convergente representa o índice em que um indicador se
correlaciona positivamente com os demais indicadores da mesma variável latente.
Para verificar a validade convergente, deve-se considerar a análise das cargas dos
indicadores e a VME (HAIR et al., 2014).
As cargas dos indicadores numa variável latente revelam a característica
denominada de confiabilidade do indicador e sinalizam a associação entre os
indicadores e a variável latente.
As cargas dos indicadores devem de modo ideal apresentar índices mínimos
de 0,708, pois esse valor sinaliza que pelo menos 50% de sua variação é explicado
pela variável latente. Indicadores que exibam cargas entre 0,40 e 0,70 são passiveis
de exclusão quando os efeitos dessa remoção, preservando-se a validade de
conteúdo, resultar em aumento da confiabilidade composta. Por outro lado, cargas
abaixo do valor de 0,40 devem ser eliminadas da escala (HAIR et al., 2014).
No que tange à variável latente, a medida usualmente utilizada para verificar a
validade convergente é a VME (WONG, 2013). Esse critério é definido como o valor
médio das cargas quadráticas dos indicadores associados a variável latente, ou
seja, a soma das cargas quadráticas divididas pelo número de indicadores. Desta
forma, a eliminação de variáveis observadas que apresentam cargas de menor valor
impacta na elevação do valor da VME (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Uma VME
superior a 0,5 indica que, na média, mais da metade da variância dos indicadores
está sendo explicada pelo construto (HAIR et al., 2014).
A validade discriminante é a extensão em que uma variável latente se
diferencia de outras variáveis latentes, ou seja, é entendida como uma medida onde
as variáveis latentes são independentes umas das outras. Para a avaliação da
validade discriminante são utilizados o exame das cargas cruzadas das variáveis
observadas e o critério de Fornell-Larcker (HAIR et al., 2014).
Para que a condição de validade discriminante seja estabelecida, o resultado
do exame das cargas cruzadas das variáveis observadas nas suas respectivas
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variáveis latentes devem ser maiores que em outras variáveis latentes (RINGLE;
SILVA; BIDO, 2014).
O critério de Fornell-Larcker é uma abordagem mais conservadora para avaliar
a validade discriminante. Ele compara a raiz quadrada das variâncias médias
extraídas (VME) com as correlações entre as variáveis latentes. Especificamente, a
raiz quadrada de VME deveria ser superior à sua maior correlação com qualquer
outra variável latente. Nesse caso, a VME deve exceder o quadrado da correlação
com qualquer outra variável latente; sendo que a lógica desse método está baseada
na ideia de que uma variável latente compartilha mais variância com suas variáveis
observadas do que com qualquer outra variável latente (HAIR et al., 2013).
A eliminação de um item pode melhorar a confiabilidade ou a validade
discriminante, mas pode comprometer a validade de conteúdo da mensuração,
neste caso, Hair et al. (2009) sugerem que se estabeleça o mínimo de três variáveis
observadas por variável latente.

3.7.1.2 Avaliação do modelo estrutural
Quando se faz a avaliação do modelo estrutural, é necessária a compreensão
de que a MEE-MQP ajusta o modelo de dados da amostra de forma a se obter as
melhores estimativas dos parâmetros, maximizando a variância explicada das
variáveis latentes endógenas. Essa avaliação envolve examinar a capacidade
preditiva do modelo e a relação entre os construtos, de modo que os resultados do
modelo

estrutural

atestarão

a

capacidade

preditiva

do

modelo

hipotético

possibilitando que se decida se a teoria ou o conceito foi empiricamente confirmado.
(HAIR et al., 2014a).
Antes que se faça a avaliação do ajustamento do modelo estrutural é indicado
examinar a informação quanto à redundância do indicador, verificando se ele
apresenta alta correlação com os demais indicadores do mesmo construto. Esta
ocorrência é conhecida como colinearidade e é avaliado pelos valores de tolerância
e pelo Fator de Inflação da Variância (FIV) (HAIR et al., 2014). Para a avaliação da
colinearidade são considerados níveis de tolerância acima de 0,20 e valor de FIV
inferior a 5, demonstrando que não há problemas de colinearidade (WONG, 2013).
Após terem sido descartados possíveis problemas de colinearidade, é possível
passar, efetivamente, à avaliação do modelo estrutural, que, no caso da MEE-MQP,
é feita com base em critério heurístico determinado pela capacidade preditiva do
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modelo. Nesse caso, o modelo é suposto ter sido corretamente especificado, e a
avaliação da qualidade do modelo é baseada em termos da sua capacidade para
prever as variáveis latentes endógenas (HAIR et al., 2014a).
Os coeficientes de caminho do modelo estrutural representam as relações
hipotéticas entre as variáveis latentes, enquanto os coeficientes de caminho das
variáveis latentes exógenas podem ser comparados quanto ao seu efeito sobre as
variáveis latentes endógenas. Assim, esses coeficientes devem exibir significância
estatística, e quanto maior o coeficiente de caminho de uma variável latente em
relação a outra, maior o efeito sobre a variável latente endógena (HAIR et al., 2014).
Os coeficientes de caminho possuem valores padronizados que variam entre -1
e 1. Os coeficientes de caminho estimados próximos de 1 representam relação
positiva forte (e vice-versa para valores negativos) que são quase sempre
estatisticamente significativos (isto é, diferentes de zero na população). Quanto mais
próximos de zero estiverem os coeficientes estimados, mais fraca a relação (HAIR et
al., 2014).
Caminhos estruturais, cujo sinal esteja de acordo, a priori, com os sinais
algébricos postulados, fornecem uma validação empírica parcial das relações
teoricamente assumidas entre as variáveis latentes. Caminhos que possuem sinal
algébrico ao contrário das expectativas não suportam as hipóteses formadas a priori
(HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011).
Os principais critérios de avaliação para o modelo estrutural na MEE-MQP são
o coeficiente de determinação de Pearson (R2), as medidas de significância dos
coeficientes de caminho, o tamanho do efeito (f 2), e a relevância ou validade
preditiva (Q2) (HAIR et al., 2014a, 2014b).
O coeficiente de determinação de Pearson (R2) é a medida mais
frequentemente utilizada para avaliação do modelo estrutural e corresponde à
porção da variância da variável latente endógena que é explicada pelas variáveis
latentes exógenas (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Os valores de R2 variam de 0 a 1,
com níveis maiores indicando maior exatidão preditiva (HAIR et al., 2014).
O julgamento do nível de R2 aceitável está ligado à complexidade do modelo e
à área de pesquisa, tornando difícil apresentar uma regra geral para a medida do R2.
Em pesquisas com foco em Marketing, especificamente, valores de R 2 de 0,75, de
0,50 e de 0,25 para variáveis latentes endógenas do modelo estrutural podem, como
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regra geral, ser descritos respectivamente como forte, moderado ou fraco (HAIR et
al., 2011).
Para cada efeito encontrado no caminho estrutural, pode-se avaliar o tamanho
efeito f2 de Cohen. O tamanho efeito f2 é calculado como a variação em R2 em
relação à proporção da variância da variável latente endógena que permanece
inexplicada (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). Ou seja, quando o R 2 de
determinado construto endógeno diminui após a exclusão de determinado construto
exógeno, esse último apresenta relevância preditiva para aquele. A diretriz para
avaliar o f2 é de que 0,02, 0,15 e 0,35 representam respectivamente efeitos
pequeno, médio e grande da variável latente exógena (HAIR et al., 2014a).
Outra avaliação do modelo estrutural envolve a capacidade preditiva do modelo
ajustado. A medida predominante de relevância preditiva do modelo é a análise do
valor (Q2) de Stone-Geisser, que postula que o modelo deve ser capaz de prever
adequadamente os indicadores de cada variável latente endógena (GEISSER,1975;
STONE,1974).
No modelo estrutural, valores de Q2 superiores a zero para determinada
variável latente reflexiva e endógena indicam relevância preditiva para o modelo de
caminho dessa variável latente particular. Como medida relativa de relevância
preditiva, os valores de 0,02, 0,15 e 0,35 indicam que um construto exógeno tem
relevância preditiva - respectivamente, pequena, média ou grande - para uma
variável latente endógena.

3.8 LIMITAÇÕES DO MÉTODO


A amostra por conveniência, constituída de profissionais selecionados,
necessariamente não possibilita que os resultados sejam generalizados para
a população.



Os

resultados obtidos para a

empresa

estudada

não

podem

ser

generalizados para a indústria farmacêutica.


As ações de Marketing de relacionamento da indústria farmacêutica envolvem
a possibilidade de alguns médicos serem beneficiados com congressos, com
prestações de serviços como palestras ou consultorias, que podem gerar
conflitos de interesse que levem a motivações de prescrição que não
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correspondam necessariamente à realidade do processo de criação de valor
proposto no presente estudo.

O próximo capítulo traz a análise dos resultados.
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesse capítulo, a primeira subseção traz a identificação do perfil dos
respondentes, com aplicação de estatística descritiva sobre algumas questões
demográficos. A subseção seguinte é dedicada à analise dos resultados, por meio
do uso de MEE com base em MQP, enquanto a subseção posterior traz a avaliação
do modelo original e do modelo reespecificado.

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA
Dentre os 169 médicos componentes da amostra da pesquisa, 120 (71% do
total) são endocrinologistas, 34 (20% do total) são cardiologistas e 15 (9% do total)
são clínicos gerais (ver Figura 9).

9%
20%
ENDOCRINOLOGISTA
71%

CARDIOLOGISTA
CLÍNICO GERAL

Figura 9 – Especialidade médica dos respondentes
Fonte: Elaboração própria

Quanto ao gênero dos respondentes, 97 (57% do total) são do sexo feminino e
72 (43% do total) são do sexo masculino (ver Figura 10).
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43%
57%

FEMININO
MASCULINO

Figura 10 – Gênero dos respondentes
Fonte: Elaboração própria.

Em relação à faixa etária, a maior parte dos respondentes tem entre 41 e 60
anos (41% do total), seguidos por médicos que têm até 40 anos de idade (40% do
total) e por médicos que têm entre 61 e 80 anos (19% do total) (ver Figura 11).

19%

40%
Até 40 anos
Entre 41 e 60 anos
Entre 61 e 80 anos
41%

Figura 11 – Faixa etária dos respondentes
Fonte: Elaboração própria

Quanto ao tempo de prática clínica dos respondentes, houve maior incidência
de médicos com 11 a 30 anos de prática clínica (47% do total), seguidos por
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médicos com até 10 anos de prática clínica (33% do total) e por aqueles com 31 a
50 anos de prática clínica (20% do total) (ver Figura 12)

20%
33%
Até 10 anos

Entre 11 e 30 anos
Entre 31 e 50 anos

47%

Figura 12 – Tempo de prática clínica dos respondentes
Fonte: Elaboração própria.

Sendo o Marketing de relacionamento um dos principais impulsionadores de
vendas na indústria farmacêutica (WRIGHT; LUNDSTROM, 2004), foi averiguado o
tempo de relacionamento com a AstraZeneca por parte dos médicos pesquisados.
Nesse caso, a maior parte deles (57% do total) informou ser visitada pelos
representantes da empresa há até 10 anos enquanto 33% deles informaram receber
essas visitas entre 11 e 20 anos, 8% entre 21 e 30 anos, e 2% entre 31 e 40 anos
(ver Figura 13).

78

2%
8%
Até 10 anos
Entre 11 e 20 anos

33%

57%

Entre 21 e 30 anos
Entre 31 e 40 anos

Figura 13 – Tempo estimado de contato com a empresa AstraZeneca
Fonte: Elaboração própria

4.2 ANÁLISE DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS (MEE)
O modelo foi estimado no algoritmo PLS, utilizando-se o software WarpPLS
5.0. Analisou-se o modelo de mensuração e, subsequentemente, o modelo estrutural
(HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009; GÖTZ; LIEHR-GOBBERS; KRAFF,
2010).

4.2.1. Análise do modelo de mensuração
A avaliação de modelos de mensuração reflexivos é composta da análise da
consistência interna, da validade convergente e da validade discriminante.
A validade convergente é avaliada pela variância média extraída (VME). Uma
VME superior a 0,5 indica que, na média, mais da metade da variância dos
indicadores está sendo explicada pelo construto (HAIR et al., 2014).
A variável latente BENPER obteve VME de 0,464, ficando abaixo do valor
mínimo aceito (ver Tabela 1). Isso tornou necessária a reespecificação do modelo,
de modo a verificar se a exclusão de variáveis observadas levava a melhora da
VME.
Cabe, então, investigar quais serão as variáveis observadas eleitas para serem
excluídas. Para tanto, convém observar que, quando são utilizados indicadores
reflexivos, as variáveis observadas são um reflexo do construto. Portanto, eles
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devem ser correlacionados entre si, e cargas altas sinalizam que os indicadores têm
bastante em comum com o construto.
Tabela 1 – Variância Média Extraída (VME) do modelo de mensuração
Variância
Média
Extraída

BENP

BENST

BENPER

SACRI

VAL

0.639

0.594

0.464

0.511

0.532

Fonte: Elaboração própria.

Uma regra geralmente aceita é de que ao menos 50% da variância de um
indicador deve ser explicado pelo construto. Assim, como a raiz quadrada de 0,5 é
0,708, os valores das cargas externas padronizadas devem, em princípio, ter esse
valor mínimo, ou lhe ser superior (HAIR et al., 2014a).
O WarpPLS 5.0 fornece, no relatório, os valores das cargas cruzadas. O
software retira cada variável observada da variável latente original, coloca-as em
outra variável latente, e recalcula a carga fatorial, uma a uma, até obter o valor das
cargas fatoriais de todas as variáveis observadas em todas as variáveis latentes (ver
Tabela 2).
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Tabela 2 – Cargas cruzadas do modelo de mensuração
BENP

BENPER

BENST

SACR

VAL

benp1

(0.851)

-0.203

0.089

-0.026

-0.005

benp2

(0.855)

-0.100

0.015

-0.092

-0.080

benp3

(0.733)

-0.143

0.186

-0.049

0.018

benp4

(0.730)

0.287

-0.005

0.097

-0.034

benp5

(0.813)

0.077

-0.129

0.088

0.101

benp6

(0.806)

0.113

-0.144

-0.008

0.004

benper1

0.439

(0.729)

0.034

0.004

0.135

benper2

-0.048

(0.757)

0.284

-0.097

-0.107

benper3

-0.009

(0.856)

-0023

-0.020

-0.176

benper4

-0.194

(0.832)

-0.231

0.083

-0.129

benper5

-0.165

(0.645)

0.144

-0.017

0.488

benper6

-0.011

(0.787)

-0.154

0.038

-0.095

benst1

-0.073

0.141

(0.728)

-0.065

0.081

benst2

-0.293

0.633

(0.784)

-0.053

-0.117

benst3

-0.164

0.659

(0.740)

-0.031

-0.120

benst4

-0.309

0.545

(0.642)

-0.016

-0.113

benst5

0.175

-0.479

(0.731)

0.034

0.106

benst6

0.256

-0.322

(0.671)

0.050

-0.305

benst7

0.060

-0.727

(0.772)

0.030

0.048

benst8

0.006

-0.600

(0.736)

0.011

0.070

benst9

0.010

-0.378

(0.289)

0.207

0.272

benst10

-0.014

0.295

(0.674)

-0.158

0.271

benst11

0.442

0.073

(0.588)

0.134

-0.049

sacri1

0.100

0.135

0.095

(0.642)

-0.019

sacri2

0.013

-0.056

-0.213

(0.784)

0.069

sacri3

-0.104

-0.060

0.149

(0.713)

-0.059

val1

0.054

-0.082

0.305

-0.001

(0.748)

val2

-0.031

0.406

-0.536

0.002

(0.673)

val3

-0.026

-0.278

0.174

0.000

(0.764)

Fonte: Elaboração própria
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Nos construtos do modelo, oito indicadores apresentaram cargas abaixo do
valor de referência de 0,708 e foram excluídos durante o processo de
reespecificação do modelo (ver Tabela 3).
Tabela 3 – Variáveis observadas excluídas do modelo de mensuração
Indicador

Carga

Indicador

Carga

benper5

(0,645)

benst6

(0,671)

benst2

(0,699)

benst9

(0,289)

benst3

(0,682)

benst10

(0,674)

benst4

(0,642)

benst11

(0,588)

Fonte: Elaboração própria

As variáveis observadas sacri1 e val2 não foram excluídas, principalmente,
pelas contribuições que agregam à validade de conteúdo dos construtos: no primeiro
caso, ao sacrifício que diz respeito ao valor do relacionamento, e, no segundo, ao
valor do relacionamento. Secundariamente, a manutenção das variáveis sacri1 e
val2 no modelo justifica-se também em função de essas variáveis conservarem a
recomendação de Hair et al. (2009) de se estabelecer o mínimo de três variáveis
observadas por variável latente.
Após se garantir a validade convergente, a segunda etapa é a observação dos
valores da consistência interna e da confiabilidade composta.
Nos resultados apresentados, após a eliminação de oito variáveis os valores de
todas as AVEs encontram-se acima de 0,50 - sendo, portanto, aceitáveis (ver Tabela
4).
Tabela 4 – Validade convergente e confiabilidade do modelo de mensuração
ajustado

Alfa de Cronbach
Confiança
composta
Variância Média
Extraída

BENP

BENST

BENPER

SACRI

VAL

0.886

0.861

0.856

0.519

0.559

0.914

0.900

0.903

0.757

0.773

0.639

0.645

0.701

0.511

0.532

Fonte: Elaboração própria
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As variáveis latentes SACRI e VAL apresentaram Alpha de Cronbach menores
que 0,6, porém todos os valores da confiabilidade composta estão acima de 0,7, o
que indica que o modelo possui consistência interna adequada.
Quanto às cargas cruzadas, com exceção de sacri1 e val2 - que, conforme
destacado anteriormente, foram mantidos para a manutenção da validade de
conteúdo - todo o conjunto de indicadores apresenta valores acima de 0,708. Isso
indica que pelo menos 50% da variação das variáveis observadas é explicada pela
variável latente, o que foi conseguido com a reespecificação do modelo (ver Tabela
5).
Tabela 5 – Cargas cruzadas do modelo de mensuração ajustado
benp1
benp2
benp3
benp4
benp5
benp6
benper1
benper2
benper3
benper4
benper6
benst1
benst5
benst7
benst8
sacri1
sacri2
sacri3
val1
val2
val3

BENP
0.851
0.855
0.733
0.730
0.813
0.806
0.433
-0.124
-0.051
-0.191
-0.016
-0.091
0.153
-0.013
-0.047
0.030
0.052
-0.084
0.008
-0.029
0.017

BENST
-0.186
-0.130
-0.037
0.256
0.051
0.085
0.726
0.778
0.872
0.840
0.792
0.326
-0.101
-0.119
-0.066
0.299
-0.184
-0.067
0.113
0.200
-0.287

BENPER
0.066
0.018
0.055
0.017
-0.092
-0.063
0.101
0.231
0.058
-0.178
-0.195
0.755
0.794
0.907
0.884
-1.119
-0.127
0.246
0.149
-0.407
0.213

SACRI
-0.008
-0.069
-0.057
0.053
0.052
0.033
-0.008
-0.116
-0.039
0.110
0.048
-0.063
0.009
0.014
0.030
0.642
0.784
0.713
-0.004
-0.009
0.012

VAL
-0.005
-0.073
0.039
-0.003
0.126
-0.077
0.102
-0.050
-0.091
0.035
0.019
0.082
0.159
-0.077
-0.133
0.084
0.054
-0.135
0.748
0.673
0.764

Fonte: Elaboração própria

Após análise das cargas dos indicadores, a última etapa da avaliação do
modelo de mensuração reflexivo é a análise da validade discriminante do modelo
reespecificado, avaliada pelas cargas cruzadas e pelo critério de Fornell-Larcker
(HAIR et al., 2013).
Analisando a Tabela 5, é possível verificar que nenhum dos valores dos efeitos
diretos dos indicadores para com as variáveis latentes às quais pertencem foi menor
que suas contribuições indiretas para com quaisquer outras variáveis latentes. Isso
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constata a validade discriminante do modelo, segundo o exame das cargas cruzadas
dos indicadores.
Todas as correlações entre as variáveis latentes são menores que a raiz
quadrada da variância média extraída (ver Tabela 6). Isso confirma que as variáveis
observadas têm relação mais forte com sua variável latente do que com outras
variáveis latentes - constatando, portanto, validade discriminante do modelo,
segundo o critério de Fornell-Larcker.
Tabela 6 – Correlação entre cargas x raiz quadrada das VME
BENP

BENPER

BENST

SACRI

VAL

BENP

(0.799)

0.640

0.386

-0.067

0.313

BENPER

0.640

(0.803)

0.631

-0.133

0.600

BENST

0.386

0.631

(0.837)

-0.108

0.657

SACRI

-0.067

-0.133

-0.108

(0.715)

-0.206

VAL

0.313

0.600

0.657

-0.206

(0.730)

Fonte: Elaboração própria

Uma vez estabelecida a confiabilidade e a validade do modelo hipotético, é
necessário realizar a análise do modelo estrutural.

4.2.2. Análise do modelo estrutural
Previamente à análise do modelo estrutural, foi verificado que todas as
variáveis apresentaram valores abaixo de 5 para o FIV, isso indica que não há
problemas de colinearidade (ver Tabela 7).
Tabela 7 – FIV e P-valores
Indicadores

FIV

P- valores

benp1

3.199

0.001

benp2

3.464

0.001

benp3

1.672

0.005

benp4

1.765

0.005

benp5

2.183

0.002

benp6

2.094

0.002

benper1

1.537

0.001
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benper2

1.828

<0.001

benper3

2.602

<0.001

benper4

2.279

<0.001

benper6

1.873

<0.001

benst1

1.561

<0.001

benst5

1.708

<0.001

benst7

3.625

<0.001

benst8

3.280

<0.001

sacri1

1.092

<0.001

sacri2

1.195

<0.001

sacri3

1.141

<0.001

val1

1.184

<0.001

val2

1.116

<0.001

val3

1.200

<0.001

Fonte: Elaboração própria

Cabe ressaltar, também, que, no que diz respeito às relações do modelo, todas
as variáveis apresentaram p-valores ≤ 0,05, indicando que têm significância
estatística ao nível de 5%.
Quanto à avaliação para o modelo estrutural na MEE-MQP, os principais
critérios são o coeficiente de determinação (R2), a relevância ou validade preditiva
(Q2), o tamanho do efeito (f2), e as medidas de significância dos coeficientes de
caminho (HAIR et al., 2014a, 2014b).
O coeficiente de determinação R2 é medida de precisão preditiva do modelo,
representando o efeito combinado da variável exógena sobre a variável endógena.
Ou seja, porque representa a correlação quadrática dos valores reais e preditos o
R2, avalia a porção da variância das variáveis endógenas que é explicada por todos
os construtos exógenos ligados a ele, indicando a qualidade do modelo ajustado. Os
valores de R2 variam de 0 a 1, com 1 representando precisão preditiva completa
(HAIR et al., 2014a, 2014b).
Constatou-se que 64,9% da variância do valor do relacionamento é explicado
pelas variáveis latentes benefícios do produto (BENP), benefícios pessoais
(BENPER), benefícios estratégicos (BENST) e sacrifícios do relacionamento
(SACRI), admitindo-se poder explicativo adequado.
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As variáveis latentes benefícios do produto (BENP) e sacrifícios do
relacionamento (SACRI) possuem efeitos pequenos, e que as variáveis benefícios
pessoais (BENPER) e benefícios estratégicos (BENST) são consideradas de efeitos
médios (ver Tabela 8). Nesse sentido, a interpretação da tabela indica que os
valores de f2 têm relevância preditiva em relação ao valor do relacionamento.
Tabela 8 – Tamanho do efeito f2 de Cohen
Variável latente

BENP

BENPER

BENST

SACRI

f2

0.046

0.338

0.231

0.034

Fonte: Elaboração própria

Na presente pesquisa, como o resultado de Q2 é 0.561 – ou seja, maior que
zero e maior que 0.35 – há relevância preditiva adequada.
A conclusão da análise do modelo estrutural realizou-se à luz da interpretação
dos coeficientes de caminho, salientando-se as relações dos coeficientes de
caminho do modelo estrutural, os níveis de significância e a relação direta com as
hipóteses de pesquisa (ver Tabela 9).
Tabela 9 – Valores dos coeficientes de caminho, nível de significância e
relação direta com as hipóteses da pesquisa
Coef. Beta

P value

Relação direta

H1 – BENP -> VAL

0.134

0.037

Aceita

H2 – BENPER -> VAL

0.510

< 0.001

Aceita

H3 – BENST -> VAL

0.357

< 0.001

Aceita

H4 – SACRI -> VAL

-0.134

0.038

Aceita

Hipóteses

Fonte: Elaboração própria
Diante dos resultados obtidos por meio do método utilizado, todas as relações
foram aceitas ao nível de significância estatística de 5%, com os coeficientes de
caminho apresentando sinais algébricos de acordo com os postulados na literatura
acadêmica utilizada no presente estudo (ver Figura 14).
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Figura 14 – Coeficientes de caminho do modelo ajustado
Fonte: Elaboração própria, utilizando WarpPLS 5.0
À luz dessas informações trazidas pela pesquisa de campo, o próximo
capítulo apresenta a conclusão, as contribuições e as recomendações desta
dissertação.
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO, CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Em resposta à questão-problema desta dissertação, o valor do relacionamento
da amostra selecionada de médicos cariocas com uma empresa em especial da
indústria farmacêutica – no caso, a AstraZeneca - sofre impacto positivo das
dimensões benefícios percebidos do produto, pessoais e estratégicos, e sofre
impacto negativo por parte da dimensão sacrifícios de relacionamento na construção
de valor do relacionamento.
Considera-se que o objetivo central dessa dissertação foi atingido, tendo sido
identificadas as características mais proeminentes de cada variável latente
contemplada no estudo, ou seja, benefícios percebidos do produto, benefícios
estratégicos

percebidos,

benefícios

pessoais

percebidos,

e

sacrifícios

de

relacionamento na construção do valor do relacionamento.
Com isso, foram confirmadas as quatro hipóteses listadas na seção 1.3 dessa
dissertação:
1. A variável latente benefícios pessoais (BENPER, relacionada à segunda
hipótese desse estudo) foi a que apresentou maior efeito, sendo,
portanto, o elemento que impacta mais fortemente o valor do
relacionamento.
2. A variável latente benefícios estratégicos (BENST, relacionada à terceira
hipótese desse estudo) possui o segundo maior efeito sobre o valor do
relacionamento.
3. A variável latente benefícios do produto (BENP, relacionada à primeira
hipótese desse estudo) mostrou o menor coeficiente de impacto positivo
para o valor do relacionamento.
4. A variável latente sacrifícios do relacionamento (SACRI, relacionada à
quarta hipótese desse estudo) mostrou impacto negativo sobre o valor
do relacionamento.
Vale notar três pontos relevantes para o alcance desses resultados:
1. Todas as variáveis latentes tiveram caminhos estruturais de acordo com os

sinais algébricos postulados na literatura acadêmica, e os resultados
obtidos revelaram-se consistentes, conforme a seguir:


A

confiabilidade

composta

e

a

apresentaram resultados satisfatórios;

variância

média

extraída
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O coeficiente de determinação (R2) encontrado foi de 0,649, o que
indica um efeito moderado e adequado para a área de pesquisa;



Existe significância estatística para todas as estimativas das cargas
das variáveis observadas de cada variável latente; e



Existe significância estatística para o impacto de cada variável
latente exógena sobre a variável latente endógena.

2. No que tange ao método adotado, foi confirmado o modelo hipotético da
pesquisa,

construído

sob

influência

de

Ulaga

e

Eggert

(2001).

Reespecificado à luz de alterações em relação ao modelo original - devido
às características singulares dos respondentes da amostra selecionada ele se mostrou adequado para avaliar o valor do relacionamento da classe
médica com determinada empresa da indústria farmacêutica.
3. Os resultados obtidos ocorreram após a reespecificação das variáveis
latentes

benefícios

pessoais

(BENPER) e

benefícios

estratégicos

(BENST), onde este último sofreu a maior exclusão de variáveis
observadas para a adequação do modelo.
Visto isso, passa-se, agora, à discussão dos resultados obtidos para os
construtos estudados. Para tanto, partir-se-á do construto mais importante – ou seja,
aquele que exibe o maior β - e seguir-se-á aos demais em ordem decrescente de
importância, até chegar-se ao menos importante deles. Ademais, dentro da
discussão de cada construto, serão discutidas as variáveis observadas, também na
forma decrescente de ordem de carga apresentada.
5.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA OS CONSTRUTOS
ESTUDADOS
Durante a construção do referencial teórico do presente estudo, foi observado
que o valor do cliente se dá de forma interativa: é cocriado, avaliado, percebido e
subjetivamente experimentado no contexto social do processo de produção e
durante o ciclo de vida da relação, concentrando-se em aspectos ligados ao
comprometimento, procedimentos, habilidades ou conhecimentos.
Ou seja, o valor se dá em função de atitudes, de afetos e de satisfações, ou de
julgamentos de base comportamental, representando um conjunto articulado das
preferências de um indivíduo em uma experiência de consumo.
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A variável latente benefícios pessoais (BENPER) aqui é referida a uma parte
da avaliação global do valor que diz respeito à qualidade superior de serviço. Capaz
de influenciar a satisfação do cliente pela percepção de ganhos incrementais de
competência profissional, decorrente do relacionamento com o prestador de serviço,
apresentou o maior impacto sobre o valor do relacionamento (relacionada à segunda
hipótese desse estudo).
No contexto apresentado, o resultado do presente estudo corrobora a premissa
do modelo hipotético desenvolvido por Ulaga e Eggert (2001), de que as ações de
Marketing de relacionamento, nas quais estão envolvidos compradores e
vendedores, se traduziriam em estado de satisfação, de confiança e de
comprometimento, mediando os relacionamentos existentes entre os compradores e
os vendedores, reforçando os relacionamentos quando em alto nível.
A indústria farmacêutica no Brasil, cuja comunicação é submetida a normas
bastante rígidas, tem uma grande variedade de ferramentas de Marketing e
comunicação para informar e se relacionar com seu público-alvo. Nesse caso, os
canais de comunicação da AstraZeneca com a classe médica expressariam uma
relação de satisfação e de confiança construída ao longo do tempo. Essa suposição
seria fortalecida pelo fato de a variável observada de maior impacto na variável
latente BENPER se referir ao fato de que ter a AstraZeneca como parceiro gera
maior satisfação profissional.
Nesse cenário, está sugerida a percepção de benefício pessoal que o médico
tem ao se relacionar com o laboratório. Em outras palavras, os resultados do
presente estudo para a variável latente benefícios pessoais (BENPER) reforçam a
importância da gestão do valor percebido por parte dos clientes a partir das ações
de Marketing de relacionamento praticadas pelas empresas. No caso do mercado
farmacêutico, esses elementos se revestem de maior importância, tendo em vista,
por exemplo, o aumento da restrição das agências reguladoras sobre propaganda e
promoção de medicamentos, dificultando a diferenciação de produto entre as
farmacêuticas7.

7

A diferenciação de produto corresponde à introdução de uma mercadoria que é substituta próxima de alguma
outra previamente produzida, abrindo a possibilidade de alguma forma de competição no interior da indústria, e
ocorre pela mudança real ou aparente nas características do produto (BASTOS, 2005). Com a entrada em vigor
da lei de patentes e introdução de genéricos em diversos países, aliado a queda de patentes de produtos
blockbusters (com faturamento superior a US$ 1 bilhão), desenha-se um novo cenário de concorrência para a
indústria farmacêutica, particularmente em função de pressões que afetam a formação de preços e a dinâmica
de reposição de portfólio. Essa perspectiva reforça a importância de uma revisão das estratégias empresariais
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Os benefícios de relacionamentos mais valorizados são aqueles que sustentam
a criação de uma vantagem competitiva para os parceiros. Ou seja, o resultado
dessa variável observada indica que o compartilhamento de benefícios que são
valorizados pelo cliente, e que são representados pelo processo de parceria que
ocorre entre vendedor e comprador, fortalecem as principais competências desse
último. Isso cria a percepção de que o laboratório colabora com seu posicionamento
no mercado, sendo, portanto, fonte importante de vantagem competitiva.
A variável observada com o segundo maior impacto sobre a variável latente
BENPER foi o indicador benper4, que captou a percepção de que ter a AstraZeneca
como parceiro gera mais benefício profissional.
Por ser um laboratório cuja estratégia empresarial está ligada a inovações de
produtos, a agregação de valor à prática clínica dos médicos é fundamental para o
diferencial da AstraZeneca em relação aos seus concorrentes. Nesse caso, a
diferenciação está cada vez mais ligada ao desenvolvimento de ferramentas de
cooperação e à parceria, tendo como foco ações intensivas de Marketing no
compartilhamento de conhecimento, que tem, como finalidade, profissionalmente
enriquecer o médico.
Quando se analisam os resultados obtidos através da variável latente
BENPER, a variável observada que apresentou o terceiro maior impacto foi benper6,
que captou a percepção de que ter a AstraZeneca como parceiro garante maior
reconhecimento profissional.
Tendo em vista o cenário atual das empresas farmacêuticas, o Marketing se
tornou um meio indispensável para propagar informações sobre negócios, para
difundir produtos, para vendê-los ao seu público-alvo e para encantar clientes,
fazendo com que eles se tornem fiéis à marca.
As ferramentas de Marketing utilizadas pela indústria farmacêutica são
compostas de visitas face a face, que têm diversos propósitos: detalhamento dos
produtos,

distribuição

de

amostras

grátis,

educação

médica

continuada,

correspondência, e publicidade em revistas tanto especializadas como voltadas à
comunicação direta com o consumidor. Porém, é importante destacar que um
grande percentual dos valores assim investidos é direcionado para as visitas
realizadas por representantes da indústria farmacêutica, que são os responsáveis
para um posicionamento mais competitivo, notadamente, a busca por novas formas farmacêuticas e
combinações de drogas como forma de diferenciação do produto. (GOMES et al, 2014).
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por implementar toda a estratégia de Marketing de relacionamento desenvolvida
para a conquista de mercado através da prestação de serviços.
O trabalho desses representantes é hoje complementado por um leque de
ferramentas bastante diversificado, que inclui internet, eventos e projetos
educacionais, entre outras alternativas. A internet, por exemplo, é trabalhada de
forma abrangente; utilizando áreas restritas, ações de educação continuada e
patrocínio de sites científicos, cumpre a função de levar informação dos laboratórios
aos médicos.
As ações de Marketing da indústria farmacêutica envolvem a criação de valor
em contexto relacional dependente de interação e de diálogo entre os médicos e os
representantes dos laboratórios. Assim, durante o ciclo de vida da relação parcerias
são construídas e mantidas com os clientes, possibilitando que o representante
desenvolva conhecimento íntimo das cadeias de valor do médico. Isso permite a
implementação de modelos de valores individuais de cooperação e de prestação de
serviço, que se traduzem em vantagem competitiva para o laboratório.
À medida que a produção econômica da indústria farmacêutica passou a
depender do conhecimento, legitimar o uso de produtos farmacêuticos por meio da
pesquisa científica é questão crucial para essas empresas, pois o conhecimento
revestido de cientificidade transformou-se em fundamental argumento estratégico de
Marketing para esse segmento.
Para a prescrição racional de medicamentos e para sua intercambialidade, é
necessário método de seleção de medicamentos, como o preconizado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Nele, o prescritor deve ser treinado a
selecionar um conjunto de medicamentos necessários à sua prática clínica e manterse fiel à sua lista, conhecendo bem o uso desses medicamentos entre seus
pacientes.
A AstraZeneca, assim como outros laboratórios globais, direciona grande
percentual de seus gastos em Marketing para detalhamento de produtos por meio de
representantes e da educação médica continuada. Essas ações visam a informar a
classe médica sobre as competências científicas e tecnológicas do laboratório e de
seus produtos, sobre as características terapêuticas desses últimos e sobre o
lançamento de novos medicamentos.
A variável latente benefícios estratégicos (BENST) apresentou o segundo
maior impacto sobre o valor do relacionamento (relacionado à terceira hipótese
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deste estudo). Essa variável latente está ligada à transferência de know-how, ao
desenvolvimento de novos produtos, e à melhoria na velocidade com a qual
informações, produtos e serviços são compartilhados, beneficiando os parceiros
para obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes.
O resultado apresentado pela variável observada de maior impacto na variável
latente benefícios estratégicos (BENST) indica que os médicos têm a percepção de
que a AstraZeneca permite a identificação com rapidez dos produtos recémlançados no mercado em sua área de atuação.
Para que um laboratório farmacêutico inovador tenha sucesso, é necessário
não só o conhecimento prévio dos produtos, mas também de seus mecanismos de
ação e efeitos colaterais. Esse domínio se traduz em vantagem competitiva e de
diferenciação, conforme facilita a adoção e a comercialização de novos produtos, em
razão do tempo de proteção concedido por meio das patentes para esses produtos.
Nesse caso, conforme sugerido na literatura acadêmica e nos resultados da
presente pesquisa, é razoável supor que um dos fatores decisivos para o sucesso
do lançamento de uma nova droga, do ponto de vista do Marketing farmacêutico, é
ter-se um produto que se diferencie dos concorrentes, demonstrando vantagens
relativas aos tratamentos disponíveis. Também seria importante a velocidade de
implementação de uma nova medicação no mercado, no caso de produtos
inovadores, que geralmente estão recobertos por algum tipo de exclusividade
temporária (patentes e ou marcas comerciais).
Vale notar também, que a indústria farmacêutica tem um amplo escopo de
estratégias de Marketing e de promoção - centradas, principalmente, na figura do
médico - que visam a interferir na decisão de prescrição desse profissional por meio
da criação de um relacionamento de confiança no laboratório e no produto. Assim,
além da visita de representantes para apresentar informações sobre produtos
recém-lançados a classe médica, as empresas farmacêuticas não raro convidam
líderes de opinião para várias ações, tais como formarem seu corpo científico sobre
áreas terapêuticas de interesse novos e novos produtos, ou apresentarem-se como
palestrantes em eventos médicos. Essas iniciativas em muito alavancam a aceitação
de produtos, principalmente os de lançamento.
Nesse contexto, a variável observada com o segundo maior impacto sobre
BENST, foi a que captou a percepção de que AstraZeneca permite com rapidez
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conhecer os produtos recém-lançados no mercado na área de atuação dos médicos
que participaram deste estudo.
Este resultado é importante para a AstraZeneca por demonstrar a eficácia e a
eficiência de todas as ferramentas e ações de Marketing utilizadas pelo laboratório
com o objetivo de lançar ou de consolidar um novo produto no mercado. O portfólio
da empresa é composto por carteira de terapias experimentais em estágios variados
de desenvolvimento clínico. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2016, duas novas
entidades moleculares - ou seja, novos medicamentos - foram aprovados por
agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa, 15 novas entidades
moleculares encontravam-se em estágio avançado de pesquisa, e havia 146 novos
projetos em andamento nas áreas terapêuticas de oncologia, de cardiologia, de
neurociência, gastrointestinal, de doenças metabólicas, respiratórias, inflamatórias,
infecciosas e autoimunes.
A produção científica caracteriza-se por seu crescente volume e rápida
acumulação, dificultando sua integração na prática profissional, tendo em vista a
necessidade dos profissionais de saúde em analisar criticamente a confiabilidade
das informações em tempo hábil. Assim, é preciso que os médicos desenvolvam
capacidade para localizar e ter acesso a informações com evidência atualizada, de
forma ágil, concreta e confiável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
Por outro lado, os pacientes nos dias atuais exercem forte pressão sobre a
necessidade de atualização por parte do médico. Em função das ferramentas de
pesquisa da internet, existe uma dinâmica em que paciente, consumidor e cidadão,
representativamente amalgamados, passaram a participar ativamente do processo
de coletivização do conhecimento científico. Em muitos casos os pacientes chegam
ao consultório do médico com informações distorcidas em relação às patologias e
aos tratamentos mais avançados disponíveis, buscando versões de medicamentos
caros com preços convidativos, mas de qualidade não assegurada. Se a prescrição
não corresponder ao que se espera, o paciente procura outro médico.
Nesse cenário, o acesso facilitado de informações sobre lançamento de
medicamentos, sobre mudanças nos consensos em relação ao modo de prescrição
de medicamentos e sobre acesso aos dados científicos mais atuais significam fonte
de diferenciação profissional para o médico.
Nesse contexto, a variável observada benst5, que captou a percepção de que a
AstraZeneca mantém o profissional médico constantemente atualizado sobre novos
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produtos no mercado, permitindo oferece-los rapidamente aos pacientes, foi a que
apresentou o terceiro maior impacto sobre a variável latente BENST.
Este resultado é importante para o laboratório porque uma das dificuldades à
atualização cientifica do médico é a escassez de tempo de que, via de regra, esses
profissionais dispõem para se ausentarem por períodos prolongados para frequentar
congressos, jornadas e simpósios vinculados as sociedades médicas, além do ônus
financeiro que tais iniciativas representam.
Essa situação abre oportunidades para que os laboratórios invistam nas mais
variadas ferramentas de Marketing de relacionamento para a disseminação do
conhecimento, tais como apoio às sociedades médicas, patrocínio a congressos,
promoção de reuniões entre especialistas da área de atuação do médico, eventos
científicos, atividades on line (vídeo-aulas, casos interativos, e-learnings), acesso a
publicações

cientificas,

atividades

acadêmicas,

treinamentos

e

cursos

de

atualização.
Uma possível causa para o menor impacto que ocorreu entre a variável latente
benefícios do produto (BENP) com valor do relacionamento (remetendo à primeira
hipótese do estudo) pode residir no fato de o mercado farmacêutico ser altamente
regularizado por agências de fiscalização e de controle, com regras bem definidas
para o lançamento de novos produtos e para sua continuidade no mercado.
No caso, são necessários aproximadamente de 10 a 15 anos de estudos para
o lançamento de um novo medicamento, assim como para estudos de
acompanhamento para determinar perfil de segurança, efeitos colaterais e quaisquer
problemas que possam acontecer após o lançamento.
Nessa perspectiva, é possível que os medicamentos gerem, para a classe
médica, a percepção de serem seguros, com qualidade garantida e sem
diferenciação, quando comparados a produtos concorrentes pertencentes à mesma
classe de medicamentos.
Além desses fatos, os grandes laboratórios farmacêuticos de pesquisa buscam
proteger sua reputação sendo signatários de pactos nas áreas de direitos humanos,
de relações de trabalho, de meio ambiente e de combate à corrupção. Vale lembrar
que a proposição de responsabilidade social é atributo diferenciador e fator de
impacto na percepção de valor. Essa postura pode gerar também a percepção de
que os laboratórios são entidades altamente confiáveis, que buscam, sobretudo,
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desenvolver produtos que impactem positivamente a qualidade de vida ou a
sobrevida dos pacientes.
Os fatores que determinam a competição na indústria farmacêutica, do ponto
de vista da estrutura de mercado, estão ligados a diferenciação de produtos por
meio de classes terapêuticas, a estratégias de promoção e de Marketing a partir das
marcas, a elevados gastos de pesquisa e desenvolvimento, e a proteção temporária
de patentes. Porém, a intensificação da concorrência com a chegada de novos
produtos, sem grandes diferenciais e em tempo cada vez menor, tem forçado a
indústria farmacêutica a buscar, no Marketing, uma nova forma de agregar valor aos
produtos. Nesse contexto, a característica mais proeminente ligada a benefício de
produto (BENP) foi a percepção de que a AstraZeneca garante produto com melhor
qualidade.
Neste caso, é importante destacar que o laboratório AstraZeneca não atua no
mercado de genéricos e não oferece medicamentos similares que competem por
marca; seu portfólio de produtos é caracterizado pelo lançamento de medicamentos
que são frutos de sua área de pesquisa e desenvolvimento. Dessa forma, o
resultado reflete o posicionamento do laboratório de buscar liderança científica em
suas áreas de atuação por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos de
produtos inovadores, apresentados ao mercado por meio de dados científicos
consistentes. Assim, a qualidade de seus produtos é arma competitiva de grande
importância para seu posicionamento de Marketing.
A variável latente BENP teve, como segunda variável observada mais
impactante, benp1, que se refere à percepção de que a AstraZeneca garante
produto com melhor desempenho. A importância dessa variável observada deve-se
ao cenário competitivo da indústria farmacêutica brasileira, composto por
medicamentos inovadores, similares e genéricos que utilizam estratégias de
comercialização distintas.
Organizações centradas em serviços têm várias estratégias disponíveis para
facilitar a tangibilização de seus diferenciais e para ajudar seus clientes a fazerem
uma avaliação positiva da qualidade e do desempenho relacionados aos serviços
ofertados. Por outro lado, o resultado dessas organizações é fortemente impactado
pela forma como elas se posicionam no mercado.
Nesse cenário, o resultado do indicador benp1 reflete o posicionamento da
AstraZeneca para transmitir a percepção de qualidade e desempenho superior de
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seus produtos por meio da estratégia de preço elevado, justificado pelas
características inovadoras de seus produtos.
Atualmente os médicos poucas vezes dispõem de uma única opção de
medicamento para tratar uma mesma doença. Há situações onde os medicamentos
que tratam os pacientes têm mecanismo de ação similar, ou cenários onde os
produtos são intercambiáveis, fazendo com que a luta por ganhos de participação de
mercado seja naturalmente maior. Em face disto, a segurança, a eficácia, o modo de
ação e os efeitos colaterais intrinsecamente avaliados através da percepção de
qualidade e de desempenho, podem significar a conquista de credibilidade para um
determinado medicamento, e consequentemente, ser uma ferramenta de Marketing
poderosa para que o laboratório obtenha vantagem competitiva.
A variável observada benp5 apresentou o terceiro maior impacto sobre a
variável latente BENP. Esse indicador captou a percepção de que a AstraZeneca
garante superioridade na qualidade dos serviços oferecidos com relação às
informações sobre produto.
Este resultado demonstra a efetividade das ações de Marketing utilizadas pelo
laboratório

na

busca

por

liderança

científica,

pois

que

concentrado

na

comercialização de produtos inovadores. Uma importante ferramenta para seu
sucesso é a capacidade de demonstrar as vantagens relativas de seus produtos,
quando comparado a concorrentes que dispõem de medicamentos que tratam o
paciente de modo similar. Ademais, o sucesso competitivo dessa empresa
farmacêutica está ligado ao impacto que as informações sobre seus produtos podem
ter para que ocorra a efetivação da prescrição por parte do médico.
De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM, 2016), 80% das
consultas, em um mês típico de consultório médico, são realizadas por meio de
plano de saúde. Em outras palavras, as consultas particulares representam, em
média, 20% do trabalho médico em consultório.
A esse fenômeno agrega-se o fato de que a maioria dos médicos que presta
serviço aos planos de saúde recebem baixos valores de repasse por consulta
(BARBA, 2014). Isso impacta no número de pacientes atendidos ao longo do dia, no
tempo de atendimento e na qualidade do atendimento direcionado aos pacientes,
uma vez que esses profissionais têm custos fixos para manutenção do consultório e,
como profissionais liberais são responsáveis por seu salário.
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Neste contexto, fatores externos à prestação de serviço do médico que
impactem negativamente o tempo de atendimento e a fidelização dos pacientes
podem significar imensas fontes de prejuízos financeiros. Isso porque, na medida
em que os pacientes desistem de serem atendidos, tornam-se fonte negativa de
propaganda em relação aos serviços prestados, podendo abalar a reputação atual e
futura dos médicos, e impactando o atendimento e a manutenção de novos
pacientes.
As variáveis observadas empregadas na presente pesquisa para mensurar a
variável latente sacrifício do relacionamento (SACRI) - o tempo demandado ao
atendimento dos representantes, o custo de tratamento e a consequente adesão dos
pacientes ao tratamento e a dificuldade de adesão dos pacientes ao tratamento
provocados pelos canais de atendimento (relacionada a quarta hipótese desta
dissertação) - são importantes preocupações para o médico. Isso foi confirmado
empiricamente,

com

o

sacrifício

do

relacionamento

tendo

influenciado

negativamente a percepção de valor dos médicos selecionados para este estudo.
Essa descoberta é consistente com o referencial teórico do presente estudo,
que adota o conceito de valor como sendo a percepção que o cliente tem do trade
off entre benefícios recebidos e sacrifícios necessários para que se tenha acesso a
um produto ou a um serviço em determinada situação de uso específica.
Todo o trabalho que ocorre desde a pesquisa e fabricação de um medicamento
até a prescrição médica se materializa no balcão da farmácia. O desafio dos
laboratórios é ajudar na melhoria constante do nível de serviço dos produtos no
ponto de venda. Esses esforços oferecem à indústria, a distribuidores e à própria
farmácia trabalho de sinergia importantíssimo para evitar ruptura do tratamento
prescrito, pois a falta de um produto no ponto de venda é crítico para os laboratórios.
Para o médico, essa ruptura, causada pelos canais de atendimento dos
laboratórios, gera uma série de inconvenientes ligados à insatisfação dos pacientes,
que telefonam ou retornam ao consultório para reclamar - com razão - pelo fato de
que não encontram o medicamento prescrito no ponto de venda. Esse movimento
atrapalha o andamento das consultas previamente agendadas, e a consequência
natural é a troca da prescrição anterior por uma opção de medicamento com
resultados similares.
Para os pacientes fica a percepção negativa de que o médico não está
devidamente atualizado, informado, ou o mais grave - no caso de novos
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medicamentos - que prescreveu produto que não existe no mercado. Essa situação
implica frustração para o paciente, uma vez que, no ponto de venda, os
farmacêuticos e os balconistas também não conhecem e não sabem explicar para
que serve o medicamento prescrito. É razoável supor que essas percepções podem
gerar o fim da relação de confiança que o paciente tem com seu médico, resultando
na sua troca por outro profissional.
O processo de gestão da demanda é responsável por balancear a capacidade
produtiva da empresa e a sua demanda, bem como por fazer a ligação entre os elos
a montante e jusante de uma cadeia de suprimentos por meio da sincronização
entre a oferta e procura (MIGUEL, REIS, PIGNANELLI, 2012). Essa deve ser uma
fonte de preocupação para os gestores da AstraZeneca, uma vez que a variável
observada com maior impacto sobre a variável latente SACRI foi sacri2, que captou
a percepção de que os canais de atendimento da AstraZeneca dificultam a adesão
dos pacientes ao tratamento.
A questão da distribuição é fonte importante de preocupação para as
farmacêuticas devido ao cenário competitivo atual. A não adesão do paciente ao
tratamento é um fato universal e está relacionada a diversos fatores, relativos ao
profissional de saúde, ao tratamento proposto, à patologia e ao paciente. Nos casos
em que o paciente não tem facilidade de acesso ao medicamento, cria-se de
antemão uma barreira na sua conturbada relação com a doença, dificultando ainda
mais a decisão de aderir ou não ao tratamento.
No mercado de medicamentos éticos, 70% das compras são planejadas e
apenas 30% ocorrem por impulso (BLESSA, 2009), o que torna fundamental a
gestão dos produtos no ponto de venda para a estratégia das farmacêuticas. A
gestão da cadeia de suprimento para as farmacêuticas é uma das ferramentas
estratégicas utilizadas pelo Marketing para a eficiência do ciclo de prestação de
serviços e para o sucesso comercial de um medicamento. Sua meta primordial é
evitar a ruptura dos estoques nas distribuidoras e farmácias como forma de não
impactar a adesão dos pacientes ao tratamento, evitando a troca da prescrição
médica.
É fundamental destacar que os fatores de sucesso para a comercialização de
medicamentos estão ligados à divulgação dos produtos aos médicos e à
disponibilidade desses remédios no ponto de venda, para que ocorra a efetivação da
compra por parte dos pacientes. Nesse sentido, como parte do esforço gerencial de
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marketing, a AstraZeneca deve direcionar seus esforços para solucionar os
problemas logísticos de distribuição, de modo a maximizar a capacidade do
Marketing em gerar e completar o ciclo de vendas. Nesse caso, um esforço
integrado exige que a empresa coordene suas atividades de Marketing para atingir
resultados sinérgicos.
Embora exista um Marketing com objetivo de consumo e especificamente
direcionado à população, cabe ressaltar que o ponto central dessa dinâmica é
interferir nas práticas prescritivas dos médicos. Porém, atualmente esses
profissionais raramente dispõem de uma única opção de medicamento para tratar
uma mesma doença. Competir no mercado farmacêutico com base apenas no
diferencial que os produtos podem oferecer não é tarefa simples. Isso porque
existem diretrizes de tratamentos padronizados a serem seguidos, além de
publicações científicas que exercem grande influência na escolha de tratamento feita
pelos médicos – fenômenos impactantes no processo de adoção de drogas
inovadoras.
Nesse contexto, é necessário agregar um fator relevante na rotina de trabalho
dos médicos ao interagirem com seus pacientes: sua análise sobre o tipo de
medicina que podem fazer. Isso porque, ao prescrever um medicamento, eles
devem analisar se há capacidade financeira, por parte do paciente, para acomodar a
sugestão de medicamentos avançados – e, naturalmente, caros - ou se apenas é
possível a prescrição de medicamentos de custo mais baixo ou fornecidos pelo
governo.
O medicamento inovador exige imensa quantidade de tempo e de dinheiro para
ser desenvolvido. Para compensar tamanho investimento, a lei de patentes garante,
ao laboratório que cria um novo medicamento, a possibilidade de recuperar seus
investimentos ao longo de um período de exclusividade no mercado sem a
concorrência de produtos similares ou genéricos.
Durante o tempo de vigência da patente, o inovador tem o monopólio sobre o
uso do conhecimento do medicamento desenvolvido. Esse poder de mercado faz
com que o preço seja maior do que o custo variável de produção do produto. A
diferença entre o preço de venda e o custo variável de produção é empregada para
remunerar o custo fixo da inovação; ou seja, cada unidade de produto é vendida no
mercado a preço ligeiramente maior do que o custo variável de produção.

100

A variável observada sacri3 apresentou o segundo maior impacto sobre a
variável latente SACRI e captou a percepção de que a AstraZeneca pratica preços
mais elevados.
A comercialização de produtos inovadores por parte da AstraZeneca e o
consequente prática de preços mais elevados é provável fonte de restrição quanto
ao uso de seus medicamentos pelos médicos, não obstante as consequências
positivas que seus medicamentos inovadores possam ter sobre a mortalidade, a
morbidade e a qualidade de vida dos pacientes. O resultado desse indicador
demonstra que o importante, para os profissionais médicos que participaram deste
estudo, são os impactos que os tratamentos adotados têm sobre a adesão dos
pacientes no que diz respeito aos custos que o paciente suporta ter para o sucesso
dos tratamentos prescritos.
Ao longo do dia, os médicos recebem a visita de representantes de laboratórios
nacionais e multinacionais, portadores de informação sobre produtos e de amostras
grátis para que o médico possa avaliar os benefícios prometidos pelos produtos.
Considerando-se que o segmento de mercado das farmacêuticas que visitam
médicos é composto por cerca de 300 empresas, é inevitável que essas visitas
demandem tempo do médico, fenômeno que pode impactar em sua rotina de
trabalho junto aos pacientes – por exemplo, atrasando o atendimento.
A variável observada sacri1 que tem o objetivo de captar a percepção de que a
representação das AstraZeneca demanda mais tempo de atendimento ao médico,
apresentou baixo impacto sobre a variável latente SACRI, sendo mantida no modelo
reespecificado para manutenção da qualidade de conteúdo.
Alguns motivos podem ser destacados para explicar o baixo impacto deste
indicador. Primeiramente, é importante destacar que, em seu dia a dia, o
representante é responsável pela divulgação não só dos produtos, mas da imagem
da empresa perante seus clientes. Seu trabalho é implementar a maior parte das
estratégias de Marketing de relacionamento desenvolvidas pelo laboratório, assim
como apresentar desde as mais simples atualizações até as mais relevantes
descobertas de novas tecnologias, ou medicamentos, capazes de ter uma ação
eficaz no tratamento de doenças.
A interação contínua entre representantes e médicos, durante o ciclo de vida
do relacionamento, acaba melhorando permanentemente a compreensão dos
representantes das necessidades de seus clientes. Isso facilita a implementação das
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estratégias de Marketing durante o tempo concedido aos representantes no
consultório médico.
Secundariamente, as amostras de medicamentos que são direcionadas aos
profissionais médicos durante as visitas dos representantes acabam sendo utilizadas
em benefício de pacientes que estão iniciando tratamento, permitindo verificar
empiricamente se o tratamento prescrito será bem-sucedido; ou podem ser
utilizadas em benefício de pacientes que estejam com dificuldade de manutenção do
tratamento.
Ademais, vale lembrar que a entrega de amostras grátis atua como uma “salvo
conduto” para os representantes acessarem os médicos, tendo em vista que esses
últimos, em alguns casos, apresentam certo preconceito em relação ao trabalho dos
primeiros: acham-nos muito jovens, muito parciais, pouco atualizados, com pouca
experiência em saúde e muito pouco informados.
Assim, como o tempo gasto para o atendimento do representante acaba sendo
compensado pela prestação de serviço do laboratório ao distribuir amostras de seus
produtos aos médicos, é razoável supor que essa prática se traduz em fonte de
fidelização de seus pacientes.
Um terceiro aspecto que pode estar relacionado ao baixo impacto da variável
observada sacri1 está relacionado ao período diário de atendimento do médico. Em
muitos casos o dia de trabalho de um médico varia entre 10 a 12 horas, com poucos
momentos de parada, sem que em muitas vezes tenha sequer tempo para se
alimentar adequadamente. A visita do representante, nesse caso, pode se configurar
no momento que o médico tem para conversar sobre amenidades ou realizar um
intervalo em sua jornada.
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5.2 CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
5.2.1 Contribuição acadêmica
O tema da criação de valor do relacionamento para o cliente tem sido objeto de
vários estudos nas áreas de Marketing e de comportamento do consumidor. É
possível crer que a justificativa para a atenção dada ao tema esteja relacionada à
percepção de que um dos principais papéis da função mercadológica na
organização seja gerar continuamente valor aos clientes. Apesar do crescente corpo
de pesquisa sobre o tema, mais conhecimento é necessário para entender a
construção e as maneiras de mensurar o valor do relacionamento. Isso é
especialmente verdade na medida em que, em suas declarações de missão,
diversas empresas colocam o valor do cliente no centro de suas estratégias de
Marketing, assim como acadêmicos de Marketing têm colocado o valor do cliente
como uma de suas prioridades de investigação.
Embora tenha havido o crescimento da literatura sobre o valor do
relacionamento, o valor percebido foi o construto que apresentou menor quantidade
de citações no processo de busca utilizado no presente trabalho, e a maioria das
pesquisas encontradas foi de natureza conceitual. Tentativas de mensurar o valor do
relacionamento por meio de estudos empíricos para investigar formas de
operacionalizar o construto sucedem ou complementam os estudos sobre qualidade,
satisfação e lealdade, principalmente os que são direcionados ao mercado
farmacêutico. Nesse sentido, o presente estudo contribui para a literatura de valor de
relacionamento por meio de pesquisa de natureza exploratória no mercado
farmacêutico carioca.

5.2.2 Contribuição gerencial
Os resultados encontrados que identificam os aspectos que mais impactam na
criação de valor entre médicos e a empresa AstraZeneca referentes às variáveis
latentes benefícios do produto (BENP), benefícios pessoais (BENPER), benefícios
estratégicos (BENST) e sacrifícios do relacionamento (SACRI), podem contribuir
para a formulação de estratégias de gestão que promovam o desenvolvimento dos
atributos que mais influenciam na formação da criação do valor do relacionamento
perante o seu público alvo.
De acordo com a opinião dos respondentes selecionados para o presente
estudo, os aspectos mais importantes para a criação do valor entre médicos
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cariocas e uma empresa da indústria farmacêutica estão relacionados aos
benefícios pessoais. Esses benefícios pessoais, por sua vez, referem-se a uma
parte da avaliação global do valor que diz respeito à qualidade superior de serviço
que é capaz de influenciar a satisfação do cliente, pela percepção de ganhos
incrementais de competência profissional decorrentes do relacionamento com o
laboratório. Como consequência, essas ações podem fortalecer a criação de valor
do laboratório farmacêutico, conforme nexo indicado por diversos autores no
levantamento bibliográfico desta dissertação.
O laboratório enfocado demonstra grande competência em transmitir seu
objetivo de ser reconhecido pelos avanços científicos de seus produtos e pelo
impacto positivo destes sobre a qualidade de vida dos pacientes. Porém, alguns
pontos são recomendados para a continuidade do sucesso da AstraZeneca como
provedor de solução e conhecimento:
- É fundamental ser reconhecido pelas informações confiáveis, de fontes
conhecidas, por meio de pesquisas que tenham elevados padrões de condutas
éticas em todos os aspectos.
- O treinamento deve ser constante para o maior preparo dos propagandistas,
tanto em termos científicos como na aplicação dos preceitos de Marketing de
relacionamento;
- Em função das características inovadoras de seus produtos, é altamente
recomendado que os formadores de opinião envolvidos com os eventos científicos
do laboratório sejam reconhecidos pela produção de trabalhos científicos.
- Desenvolvimento e disponibilização, no site da empresa, de ferramenta de
localização dos pontos de venda que possuam estoque de seus produtos, como
forma de minimizar a percepção de que os canais de atendimento do laboratório
dificultam a compra dos produtos propagados.

5.2.3 Recomendações para pesquisas futuras
O sacrifício percebido tem sido um tema explorado de maneira secundária em
relação aos desdobramentos dos benefícios. Geralmente é interpretado de maneira
simples, ou somente a partir do preço monetário. Não se aprofunda em temas
relacionados aos fatores psicológicos, ao esforço, ou ao investimento de tempo
necessário que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e
descartar um produto ou serviço.
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Os resultados da presente pesquisa mostram que outros aspectos do sacrifício
devem ser analisados rumo a um entendimento adequado do tema para além dos
aspectos monetários. Nesse contexto, recomenda-se aprofundar estudos para
determinar a importância do tema por meio de pesquisa qualitativa, de modo a
refinar os itens relacionados a esse construto em formas alternativas de
investigação.
Também sugere-se identificar o motivo do baixo impacto dos benefícios do
produto sobre a criação de valor no mercado farmacêutico, assim como explorar os
itens relacionados a esse construto no questionário estruturado, contribuindo, assim
para o seu refinamento.
Por fim, em virtude de a pesquisa ter sido realizada com apenas uma empresa
da indústria farmacêutica, sugere-se que o estudo sirva de modelo para pesquisas
quantitativas que visem a verificar a criação de valor com empresas de outras
indústrias. Esse esforço poderá subsidiar estudos comparativos que permitam tanto
identificar as diferenças mais significativas entre os principais construtos
determinantes da criação de valor, quanto indicar as variáveis observadas mais
importantes para a criação de valor de cada uma delas.
Recomenda-se, também, na ótica da abordagem quantitativa, a exploração do
modelo a partir de dados coletados de uma amostra expandida e aleatória. Esse
campo de pesquisa se apresenta, segundo a literatura consultada, carente de
estudos, em especial no contexto brasileiro. Nesse caso, o tratamento dos dados
poderia ser realizado com MEE, com base em matriz de covariância.
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VARIÁVEL OBSERVADA

Itens do questionário

VARIÁVEL LATENTE

APÊNDICE 1

Em comparação com sua segunda opção de
fornecedor...

1

A AstraZeneca garante produto com melhor
desempenho.

benp1

2

A AstraZeneca garante produto com melhor
qualidade.

benp2

3

A Astrazeneca garante superioridade na
qualidade dos serviços oferecidos em
conhecimento científico.

4

A Astrazeneca garante superioridade na
qualidade dos serviços oferecidos na
distribuição de amostra grátis.

5

A Astrazeneca garante superioridade na
qualidade dos serviços oferecidos com relação
as informações sobre produto.

6

Benefícios do produto – BENP

N°

REFERÊNCIAS

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

Benp4

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

Benp5

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

A AstraZeneca garante produto mais confiável.

Benp6

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

7

A relação de trabalho com a AstraZeneca é
mais satisfatória.

benper1

ULAGA; EGGERT, 2001

8

A AstraZeneca é um facilitador do meu contato
com outros profissionais com grande expertise
em minha área de interesse.

benper2

ULAGA; EGGERT, 2001

9

Ter a AstraZeneca como parceiro dá mais
satisfação profissional.

benper3

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

10

Ter a AstraZeneca como parceiro gera mais
benefício profissional.

benper4

ULAGA; EGGERT, 2001

11

A AstraZeneca tem-se mostrado um parceiro
correto.

benper5

ULAGA; EGGERT, 2001

12

Ter a AstraZeneca como parceiro garante maior
reconhecimento profissional.

benper6

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

Benefícios pessoais – BENPER

Benp3
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ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

A AstraZeneca garante transferência de knowhow científico.

benst1

14

A AstraZeneca colabora mais no
desenvolvimento de minhas principais
competências profissionais.

benst2

15

A AstraZeneca contribui para maior divulgação
dos resultados positivos de minha atuação
profissional entre pacientes potenciais.

benst3

ULAGA; EGGERT, 2001

16

A AstraZeneca ajuda a melhorar minha posição
como referência em minha área de atuação.

benst4

ULAGA; EGGERT, 2001

17

A AstraZeneca mantém o profissional médico
constantemente atualizado sobre novos
produtos no mercado, permitindo oferece-los
rapidamente aos pacientes.

benst5

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

18

A AstraZeneca compartilha mais seus resultados
científicos.

benst6

ULAGA; EGGERT, 2001

19

A AstraZeneca permite com rapidez identificar
os produtos recém-lançados no mercado em
minha área de atuação.

benst7

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

20

A AstraZeneca permite com rapidez conhecer os
produtos recém-lançados no mercado em minha
área de atuação.

Benst8

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

21

A AstraZeneca permite com rapidez prescrever
os produtos recém-lançados no mercado em
minha área de atuação.

Benst9

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

22

Para a AstraZeneca o médicos é um cliente
preferencial.

Benst10

ULAGA; EGGERT, 2001

A AstraZeneca é o laboratório mais inovador.

24

A representação comercial da AstraZeneca
demanda mais tempo do médico.

25

Os canais de atendimento da AstraZeneca
dificultam a adesão dos pacientes ao
tratamento.

26

A AstraZeneca pratica preços mais elevados.

27

A AstraZeneca favorece o crescimento
profissional.

28

A relação custo-benefício da AstraZeneca é
favorável.

29

A relação entre a AstraZeneca e o médico é
positiva.

Fonte: Elaboração própria

Benst11
Valor do relacionamento –
Sacrifícios do
VAL
relacionamento – SACRI

23

Benefícios estratégicos do relacionamento – BENST

13

sacri1

sacri2

sacri3

val1

val2

val3

ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011
ULAGA; EGGERT, 2001,
2003; HUTCHINGTON et
al., 2011

128

APÊNDICE 2
O presente questionário tem por finalidade reunir informações para responder à questão de pesquisa
da presente pesquisa sobre valor do relacionamento na indústria farmacêutica. A sua participação
representa a parte mais importante do estudo, pois sem ela nada seria possível. Agradecemos a sua
preciosa colaboração e garantimos o sigilo total do respondente, já que as informações serão
tratadas de forma agregada.

Marque um X na alternativa que melhor descreve sua percepção
N°

Em comparação com sua segunda opção de laboratório
concorrente...

1

A AstraZeneca garante produto com melhor desempenho.

2

A AstraZeneca garante produto com melhor qualidade.

6

A AstraZeneca garante superioridade na qualidade dos serviços oferecidos em
conhecimento científico.
A AstraZeneca garante superioridade na qualidade dos serviços oferecidos na
distribuição de amostra grátis.
A AstraZeneca garante superioridade na qualidade dos serviços oferecidos com
relação as informações sobre produto.
A AstraZeneca garante produto mais confiável.

7

A relação de trabalho com a AstraZeneca é mais satisfatória.

8

A AstraZeneca é um facilitador do meu contato com outros profissionais com grande
expertise em minha área de interesse

9

Ter a AstraZeneca como parceiro dá mais satisfação profissional.

3
4
5

1
Discordo
totalmente

2

3

4

5

Discordo

Não
concordo,
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente

10 Ter a AstraZeneca como parceiro gera mais benefício profissional
11 A AstraZeneca tem-se mostrado um parceiro correto.
12 Ter a AstraZeneca como parceiro garante maior reconhecimento profissional.
13 A AstraZeneca garante transferência de know-how científico.
A AstraZeneca colabora mais no desenvolvimento de minhas principais competências
profissionais
A AstraZeneca contribui para maior divulgação dos resultados positivos de minha
15
atuação profissional entre pacientes potenciais.
A AstraZeneca ajuda a melhorar minha posição como referência em minha área de
16
atuação.
A AstraZeneca mantém o profissional médico constantemente atualizado sobre novos
17
produtos no mercado, permitindo oferece-los rapidamente aos pacientes
14

18 A AstraZeneca compartilha mais seus resultados científicos.
A AstraZeneca permite com rapidez identificar os produtos recém-lançados no
mercado em minha área de atuação.
A AstraZeneca permite com rapidez conhecer os produtos recém-lançados no
20
mercado em minha área de atuação.
A AstraZeneca permite com rapidez prescrever os produtos recém-lançados no
21
mercado em minha área de atuação.
19

22 Para a AstraZeneca o médico é um cliente preferencial.
23 A AstraZeneca é o laboratório mais inovador.
24 A representação comercial da AstraZeneca demanda mais tempo do médico.
25

Os canais de atendimento da AstraZeneca dificultam a adesão dos pacientes ao
tratamento

26 A AstraZeneca pratica preços mais elevados.
27 A AstraZeneca favorece o crescimento profissional.
28 A relação custo-benefício da AstraZeneca é favorável
29 A relação entre a AstraZeneca e o médico é positiva.
30 Dê uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para a AstraZeneca.
31 Você acredita que a AstraZeneca seja um bom parceiro?

SIM (

)

NÃO (

Fonte: Elaboração Própria
Dados demográficos:

Sexo: (

) Masculino (

) Feminino

Idade:______.

Tempo de prática na especialidade? _____ anos. Tempo estimado de contato com a AZ? ______ anos.

)

