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RESUMO

O marketing de relacionamento nunca esteve tão evidente quanto nos dias atuais.
Isto é observado pela acirrada concorrência entre as empresas que desenvolvem
produtos cada vez mais semelhantes bem como pelo advento da globalização onde,
a figura do consumidor mais consciente de suas necessidades, busca por aspectos
diferenciais que, porventura possam complementar suas aspirações acerca do que
lhe é oferecido. É exatamente neste ponto que as ações do marketing de
relacionamento entram em ação, visando não só estreitar o elo entre a empresa e o
consumidor como também estimular a fidelização deste referido consumidor ao
produto ou serviço ofertado. O objetivo deste estudo é examinar as correlações
existentes entre alguns construtos para se verificar a fidelização do cliente médico,
como formador de opinião, para o medicamento Lípitor (Atorvastatina Cálcica),
produzido pelos Laboratórios Pfizer, diante da quebra de patente do mesmo e
conseqüente surgimento de similares e genéricos neste segmento. Para se
mensurar a opinião dos formadores de opinião elaborou-se uma pesquisa descritiva,
com questionário direcionado a 228 médicos, que após ser analisada ofereceu
bases para a formulação da proposta que resultou em um novo modelo de marketing
de relacionamento adaptado e voltado para a indústria farmacêutica, mais
especificamente ao produto Lípitor. O estudo permitiu concluir, essencialmente, que
as variáveis escolhidas para avaliar o grau de propensão à fidelização dos médicos
a prescrever Lípitor podem ser consideradas fidedignas e consistentes. Ademais, os
médicos entrevistados demonstraram relevante nível de fidelização ao produto em
análise. No contexto da validação do modelo, é possível constatar que ele pode ser
utilizado, e merece continuar sendo contrastada, como estrutura teórica para
analisar a referida propensão à fidelização de clientes.

Palavras chave: Fidelização. Indústria farmacêutica. Marketing de relacionamento.
Médico. Quebra de patente

ABSTRACT

Relationship marketing has never been more evident than today. This is observed by
fierce competition among companies developing products that are more similar as
well as the advent of globalization where the figure of the consumer more aware of
their needs, searching for distinguishing features that may possibly supplement their
aspirations about what it is offered.. It is exactly in this point that the actions of the
relationship marketing enter in action, seeking not only to narrow the connection link
between the company and the consumer as well as to stimulate the fidelity of this
referred consumer to the product or presented service. The objective of this study is
to examine the existent correlations among some constructions to verify as turning
faithful the medical customer, that it forms opinion, for the medicine Lípitor
(atorvastatin calcium), produced by the Laboratory Pfizer, before the break of patent
of the same and consequent appearance of similar and generic in this continuation.
To measure the opinion of who forms opinion a research it was prepared descriptive
with questionnaire addressed the 228 doctors, which after being analyzed offered
bases for the formulation of the proposal that resulted in a new model of marketing of
adapted relationship and gone back to the pharmaceutical industry more specifically
to the product Lípitor. The study allowed ending, essentially, that the chosen
variables to evaluate the propensity degree to the doctors' fidelity to prescribe Lípitor
can be considered trustworthy and solid. Besides, the doctors interviewees
demonstrated relevant fidelity level to the product in analysis. In the context of the
validation of the model, it is possible to verify that he can be used, and it deserves to
continue being contrasted, as theoretical structure to analyze her referred propensity
to the customers' fidelity.

Key Words: Fidelity. Pharmaceutical industry. Relationship marketing. Doctors.
break of patent.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A fidelização ocorre quando a dignidade e a lealdade aos compromissos estão
comprometidas com as ações de uma empresa em relação ao seu consumidor e
vice versa. Manter o cliente atual fiel aos seus produtos sai mais barato para a
empresa do que a conquista de novos, conforme explica Kotler (2000).
Neste estudo, disserta-se sobre a fidelização dos formadores de opinião, neste caso
especificamente os médicos e o medicamento Lípitor (Atorvastatina Cálcica). O
objetivo da fidelização de formadores de opinião é maximizar os lucros, melhorar o
relacionamento pessoal entre representantes e médicos, aumentar a satisfação do
cliente final dando ênfase ao cliente intermediário, ou seja, o médico.
Mais especificamente, pretende-se com este estudo, sistematizar e problematizar o
debate recente sobre o Marketing de relacionamento dentro e fora da empresa, ou
seja, a comunicação direcionada aos intermediários que prescrevem os produtos
farmacêuticos.
No referencial teórico, busca-se apresentar o valor da comunicação certa na hora
certa e no lugar certo, e sua interferência nos programas de fidelização, ou seja, a
relação entre o marketing e o cliente-médico de maneira que possa ser fidelizado
nas diversas formas de programas de fidelização dos mestres do marketing.
Busca-se encontrar respostas para concretizar uma relação que, embora já existente
entre os formadores de opinião e os Laboratórios Pfizer, ficou potencialmente
enfraquecida pela quebra de patente do medicamento Lípitor (Atorvastatina Cálcica),
objeto de estudo desta referida relação.
Para conhecer melhor a opinião dos formadores de opinião elaborou-se uma
pesquisa com questionário (apêndice A), direcionado aos médicos, que após ser
analisada oferece bases para a formulação da proposta.
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1.2 Justificativa e relevância do estudo
Embora a farmacologia, - no que tange aos atributos do princípio ativo do
medicamento Lípitor, - venha estudando ao longo do tempo, uma forma de melhorar
o estado, já crítico, dos pacientes portadores de doenças cardiovasculares, ainda
não conseguiu alguma substancia capaz de eliminar definitivamente o problema. O
LDL – Colesterol ruim é o principal causador das dislipidemias e a atorvastatina
cálcica o fármaco mais potente para o seu tratamento. Este estudo busca no
contexto do marketing de relacionamento, aspectos importantes para analisar,
explicar e descrever a melhor forma de atingir maior eficácia nas vendas do produto,
mesmo após a quebra da patente.
Depois de quebrada a patente de diversos produtos, muitos laboratórios passaram a
produzir medicamentos que apresentam o mesmo princípio ativo de um
medicamento de referência. E o médico, em sua receita, decide qual o medicamento
e de qual laboratório ele irá prescrever, então, é possível fidelizar este profissional
para a prescrição do medicamento em questão?
Os Laboratórios Pfizer Ltda, fabricante exclusivo do medicamento em estudo,
perdeu uma parcela do mercado com a quebra da sua patente pelo governo
brasileiro, que permitiu que as indústrias de genéricos e similares passassem a
produzir a Atorvastatina Cálcica, o princípio ativo do Lípitor. Portanto, neste
contexto, considera-se relevante conhecer a motivação do médico para continuar
com a prescrição do medicamento original, ou seja, o medicamento de referência.
Neste sentido, o estudo se torna relevante e se justifica para o ambiente acadêmico
onde existe abundancia de pesquisas de marketing, mas poucos como o que este
estudo se propôs, e profissionais do marketing, pois se pretende que sirva como
base para novas pesquisas que tenham relação com os profissionais que são
formadores de opinião.
Assim este trabalho estabelece e assume os objetivos apresentados a seguir.

1.3 Objetivos
Os objetivos deste trabalho se caracterizam em objetivos gerais e específicos.
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1.3.1 Geral

Avaliar o marketing de relacionamento como estratégia para fidelização de
formadores de opinião, em relação ao medicamento Lípitor (Atorvastatina Cálcica)
através do modelo de Müssnich.

1.3.2 Específicos

 Elaborar e avaliar as variáveis constitutivas dos construtos componentes
do modelo em análise;
 Identificar e avaliar o grau de relacionamento entre os construtos do
modelo;
 Identificar a propensão dos formadores de opinião (médicos) à fidelização
na prescrição do produto em análise.
1.4 Estrutura da dissertação
No capítulo um desta dissertação apresentou-se a introdução, a contextualização do
estudo, descreveram-se os objetivos, o tema, e a sua relevância, além de sua
estrutura.
No capítulo dois analisou-se a literatura pertinente ao marketing de relacionamento.
O capítulo três destinou-se à análise da indústria farmacêutica, em específico os
Laboratórios Pfizer, unidade analítica deste estudo e que produz o medicamento
Lípitor. Analisou-se também a importância do produto Lípitor para o tratamento das
dislipidemias, sua identificação e propriedades. Ainda caracterizaram-se as
Dislipidemias como sendo a patologia a ser diagnostica e tratada, bem como suas
causas e efeitos.
Com o capítulo quatro, apresenta-se a metodologia do estudo, ou seja, a trajetória
da construção do conhecimento do tema do Marketing de Relacionamento aplicado
ao produto Lípitor.
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O capitulo cinco, tem por propósito apresentar os dados, informações e análises do
modelo do Marketing de Relacionamento desenvolvido pelos Laboratórios Pfizer
junto aos médicos formadores de opinião quanto ao produto Lípitor.
O capítulo seis se destina a apresentar as considerações finais do estudo,
notadamente, a conclusão, as limitações da pesquisa e as recomendações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O MARKETING DE RELACIONAMENTO

Este

capítulo

tem

por

propósito

apresentar

o

estudo

do

marketing

de

relacionamento, importante fundamento para que os Laboratórios Pfizer possam
fazer uso junto aos formadores de opinião no que tange o produto Lípitor. Assim
serão tratados os seguintes temas: conceitos de marketing; marketing de
relacionamento; pós venda; fidelização; retenção dos clientes e formadores de
opinião.

2.1 Conceitos de Marketing

O Marketing, tal como é conhecido atualmente, evoluiu significativamente na década
de 1950 quando inúmeras instituições acadêmicas bem como estudiosos dedicaramse a formular seu conceito, taxonomias, modelos e aplicações. McDonald (2001)
explica que neste período estas entidades consolidaram as abordagens clássicas do
tema estabelecendo bases e fundamentos para o nascimento de uma nova ciência,
no espaço das ciências sociais. Para o autor, o marketing é o fundamento de um
processo que utiliza vários tipos de recursos críticos e técnicas e tem como objetivo
demonstrar o mercado como ele é, suas fraquezas, forças e oportunidades, além de
quantificar os valores presentes e futuro que os diferentes tipos de clientes
requerem.
No entanto, Vavra (1993), explica que o marketing é fundamental dentro de uma
organização e pode abranger desde o processo de produção ou de comunicação até
a entrega final do produto. O seu conceito, no entanto é mais abrangente e
determina que ele possa ser encontrado no departamento de criação, quando se
concebe um produto, no departamento de produção, quando se produz o produto ou
o serviço, ou no departamento financeiro, no momento de se fixar os preços. Para
ele, o marketing está presente em todos os momentos, promovendo ou distribuindo
idéias, bens e serviços de maneira que satisfaçam os desejos e as necessidades
individuais e coletivas e, para atingir seus objetivos, exige uma previsão constante
das mudanças ambientais para promover uma competição eficaz num mercado
mutante.
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Assim, o Marketing é o processo que se inicia com a idéia de prover uma
necessidade e/ou desejo identificado seguido pela concepção de um produto ou
serviço novo bem como o desenvolvimento de todo espectro de funções e atividades
no sentido de satisfazer a referida necessidade e/ou desejo do consumidor final.
Pode ser focado desde o ato de comunicar os prospectos da organização, até a
entrega final do produto. O profissional de marketing deve estar atento ao mercado,
pois conforme Kotler (2006) preconiza, o marketing é o principal responsável pelo
aumento das receitas da empresa e, para alcançar o objetivo “lucro”, deve estar
atento às oportunidades que o mercado proporciona e assim poder estabelecer as
estratégias para alcançar vantagem competitiva sobre concorrentes.
Em resumo, na regra do mercado, geralmente quem protagoniza os interesses é o
cliente, e o profissional de marketing deve estar sempre atento para o que ele
deseja, sempre antecipando às mudanças, que são previsíveis, como forma de
atender ao cliente.
Quanto ao termo “Marketing” Salim (2004, p. 67) explica que muitos podem ser seus
significados. Para ele, o termo se refere desde as ações simples como a
participação em feiras, até a realização de projetos sociais e anúncios polêmicos.
Mas também se refere a uma simples modificação num cartaz, desde que quaisquer
dessas ações façam diferença no momento de conquistar um cliente. Ou seja, antes
de qualquer coisa, o marketing tem o objetivo de alcançar o cliente e convencê-lo a
mudar seu fornecedor, sua forma de ver e perceber, mudar seus paradigmas ou
transformar a empresa para aquilo que o cliente espera dela ou ainda poder criar
uma nova demanda.
Com a grande transformação tecnológica ocorrida nas últimas décadas do século
passado, o mercado construiu, neste início de século, uma mudança nos
paradigmas do marketing. Antes dessa mudança, as empresas buscavam adaptar
e/ou modificar a mentalidade de seus consumidores para seus novos produtos.
Agora, no entanto, o aumento da competição e o desenvolvimento da tecnologia da
informação, as empresas passaram então a atender as necessidades dos clientes.
Para alcançar este objetivo utilizam-se do marketing de relacionamento, uma
filosofia que orienta aos gestores na busca de atender as necessidades de seus
clientes, sem, contudo deixar o lucro de lado, pois este é o principal objetivo de uma
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empresa capitalista. Assim, para McDonald (2001, p.32) a função do marketing “é
fazer com que a empresa entenda e satisfaça as necessidades de todos os
consumidores e clientes – por intermédio de inovação, P&D, produção, compra,
logística, etc. -, para criar vantagem competitiva”.
As empresas que se utilizam do marketing para alcançar vantagem competitiva,
emprega ferramentas como a comunicação dirigida (telemarketing), criação de
banco de dados de clientes potenciais e muitas outras.
Neste sentido, Fernandes (2004) explica que fatores importantes acontecem nesta
nova era competitiva. A criação de novos produtos e serviços ocorre em todos os
setores e aumentam a competição mundial. Porém, a segmentação dos mercados
pode tornar os nichos mais abrangentes diminuindo a diferença aparente entre os
produtos.
Apesar da importância da aproximação do cliente com os canais de distribuição,
Fernandes (2004) explica que eles estão em constante movimento e dificultam o
diálogo, mas em contrapartida, a mídia que deveria ser auxiliar na conquista do
cliente, amplifica a confusão ao transmitir mensagens que obrigam ao telespectador
a pensar e imaginar o que estão propondo. Neste mesmo cenário as empresas
buscam se reestruturar e procuram novas formas de fazer negócios, apesar de o
ambiente e o curso dos eventos serem imprevisíveis e a utilização de pesquisas não
proporcionarem um caminho nítido (FERNANDES, 2004).
Antes da mudança tecnológica, que se iniciou nos últimos 30 anos do século XX,
existia uma fronteira nítida e rígida entre produtos e serviços. Esta fronteira deixou
de existir e se misturaram. Atualmente as transformações são tantas e ocorrem tão
rapidamente que os padrões e comportamentos estabelecidos anteriormente no
mercado já não são mais sustentáveis. Neste sentido é válido buscar meios de
atualização e informações tanto sobre os mercados alvos, como dos clientes e seus
concorrentes. Desta forma, as pesquisas de mercado e os bancos de dados dos
clientes atualizados são determinantes no marketing à medida que podem ser
contatados e informados das novidades.
Kotler (2000) explica que o marketing não se isola num departamento, ou numa
tarefa como a de vender, para ele, os gerentes de marketing são responsáveis por
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inúmeras decisões, que caracterizam o projeto de um novo produto, com a
contratação dos profissionais de vendas, com os custos das propagandas, até
decisões de menor importância, como a aparência, como o texto e a cor de uma
nova embalagem. Para eles, ter a visão de que marketing e vendas é a mesma
coisa, é o tipo mais comum de equívoco. É claro que vender faz parte do marketing,
mas ele abrange muito mais do que apenas vendas.
Marketing não pode ser o mesmo que venda porque começa muito antes de a
empresa ter o produto, inicia-se como dito anteriormente, no momento da
descoberta de uma necessidade/desejo. Marketing é a tarefa, assumida pelos
gerentes, de avaliar necessidades, medir sua extensão e intensidade e determinar
se existe a oportunidade para lucros. A venda ocorre somente depois que um
produto é fabricado. O marketing continua por toda a vida do produto, tentando
encontrar novos clientes, melhorar o poder de atração e o desempenho do produto,
tirar lições dos resultados das vendas do produto e gerenciar as vendas repetidas
aos mesmos clientes.
O que importa, é que o Marketing foi criado com o objetivo de facilitar o
relacionamento cliente/empresa. A partir de agora, se busca explicar as
características do marketing de relacionamento e os seus vários tipos, como
marketing de fidelização e pós-venda e o marketing one to one.

2.2 Marketing de relacionamento

A satisfação do cliente é fundamental para o sucesso de uma empresa ou produto, e
segundo Kotler (1999, p.34), mesmo que as empresas possuam departamentos de
marketing, onde se concentram grande parte das idéias e dos esforços de
planejamento e produção, se as atitudes e o trabalho de marketing se localizar
apenas em determinado departamento, a empresa não alcança seus objetivos.
Qualquer departamento ou colaborador pode tratar bem ou mal o cliente, e isso
afeta definitivamente seu interesse na empresa ou produto. Muitos contratempos
podem ocorrer quando todos os departamentos não se dedicam a satisfazer o
cliente.
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Stone e Woodcock, (1998) por sua vez explicam que o marketing de relacionamento
consiste na utilização de ferramentas e processos que aumentem as vendas. Esses
processos e ferramentas podem ser a comunicação e os cuidados que a empresa
tem com o cliente com o objetivo de identificá-los e criar um relacionamento
duradouro.
Mckenna (1993) acrescenta que esta modalidade de marketing proporciona uma
maior integração entre o cliente e a empresa quando esta se prepara para lançar
novos produtos e assim garante a satisfação do cliente com as informações
coletadas aumentando a sua competitividade.
Em mercados altamente competitivos, todos os departamentos de uma organização
devem estar voltados para "produzir e satisfazer clientes", ou seja, concentrados na
conquista da preferência do cliente (KOTLER,1999, p.35).
São sete as oportunidades específicas que podem ser implementadas na
estruturação do marketing de relacionamento, conforme apresenta Vavra:
Preparar e organizar um banco de dados dos clientes.
Programar pontos de contato com os clientes.
Analisar o feedback do cliente.
Elaborar levantamentos sobre a satisfação do cliente.
Dirigir programas de comunicação.
Patrocinar eventos ou programas para clientes.
Recuperar os clientes perdidos (VAVRA.1993, p.40).

De acordo com Kotler (2006) o marketing de relacionamento deve promover
parcerias da empresa com o cliente, promover atração e retenção, bem como trocar
informações. Segundo o autor, é um desafio tornar o cliente um defensor da
empresa, mas não é impossível, principalmente quando este se sente valorizado.
Saber coletar os dados e trabalhá-los é imprescindível para o sucesso do marketing
de relacionamento. A empresa, que se propõe a fazer este tipo de marketing, deve
ter a consciência de que, além de benefícios, pode acarretar grandes prejuízos com
a informação não realizada de forma profissional. Para Kotler (2006), os clientes
comprarão da empresa que oferecer mais vantagens, ou seja, que oferecer maior
valor agregado aos seus produtos.
O valor entregue ao cliente, segundo Kotler (2006), é a diferença entre o valor total e
o custo total para o cliente, sendo que o valor total para o cliente são os benefícios
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esperados de um determinado produto ou serviço, enquanto o custo total para o
cliente são os custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter,
utilizar e descartar um produto ou serviço. Neste sentido, os clientes normalmente
procuram empresas que ofereçam maiores valores agregados aos seus produtos
avaliando, dentro da concorrência, aquela que lhe proporciona maior satisfação.
Para Kotler (2006), o cliente analisa todas as vantagens que a empresa oferece
quando vai adquirir algum produto, e escolhe aquela empresa que oferece
exatamente aquilo que deseja, incluindo entrega, treinamento, e manutenção,
atribuindo valor maior à empresa que possui uma boa imagem corporativa. Na
FIG.1, o autor acima explica que o cliente se decide pela compra na empresa que
oferece

maiores

benefícios,

monetários,

psicológicos,

de

tempo

e

de

relacionamento.

Valor total para
o cliente

Valor do
produto

Valor dos
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pessoal

Valor da
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FIGURA 1.
Determinantes do valor entregue ao cliente
Fonte: Kotler, Philip, Administração de Marketing. 2000, p. 57

Na Fig. 1, pode-se verificar que a imagem do produto, deve estar em conformidade
com o valor dos profissionais, do serviço e do produto, mas principalmente com o
valor que será repassado ao cliente que vai avaliar se vale ou não a pena adquiri-lo,
levando em conta o custo psíquico (o produto me interessa?), a energia física (está
próximo?) o tempo (poderá ser entregue imediatamente?) e o valor monetário
(quanto me custará?).
O relacionamento entre o cliente e a empresa é uma forma presente no sistema de
comercialização, pois faz parte do processo existente na venda, em suas três fases:
pré-venda, venda e pós-venda, sendo nestes estágios que o trabalho começa. Com
o conhecimento sobre os hábitos e costumes do cliente é que se pode prever a
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próxima ação, surpreendendo e fazendo-se presente em seu cotidiano. Com os
dados em mãos, a empresa pode oferecer a seu cliente o que ele necessita, no
momento certo, pois possui as informações, que são históricos de grande valia,
tornando sua comercialização mais personalizada, mais próxima e informal. “Tratar
clientes diferentes de forma diferente” (PEPERS and ROGERS, 2001, p.15). Este é
o lema do marketing one to one. No entanto, reconhece que é perigoso utilizar este
lema sem, contudo reconhecer a diferença entre diferenciar e discriminar, é preciso
saber utilizar as informações contidas no banco de dados para se relacionar com
cada cliente da melhor forma, ou seja, da forma como o agradar.

2.2.1 Características do marketing de relacionamento

A característica básica do marketing de relacionamento está na priorização do
cliente e do atendimento de suas necessidades e desejos. Kotler (1992) cita
algumas características para a gestão envolvida com o relacionamento, como por
exemplo: a concentração nos parceiros ou clientes; conferir mais ênfase à retenção
e satisfação do cliente do que na conquista de novos; e, conferir mais confiança no
trabalho de equipes.
Segundo Medeiros (2010), para se estreitar as ligações dos consumidores com a
empresa e alcançar o objetivo da fidelização, os recursos utilizados devem estar
relacionados com as características, ou seja, manter aberto um canal de
atendimento à reclamação e ficar atento para a oportunidade de propor novas
ações. Este é o SAC, ou o serviço de atendimento ao cliente que também pode
coletar sugestões ou idéias. O SAC é uma estrutura de grande valor quando bem
utilizado. O sistema de benefícios progressivos é outro recurso que tem dispensado
grande atenção como nos casos de programas de milhagem e fidelização, que
primeiramente foi utilizado pelas empresas de transporte aéreo e atualmente foi
adaptado por outras empresas, para atender às necessidades de seus clientes,
através dos cartões de fidelidade. As redes de relacionamentos, anteriormente
utilizadas apenas para a venda de cosméticos, atualmente são utilizadas para a
venda de diversos produtos e serviços, e para a propagação de idéias. Uma
ferramenta, também muito eficaz, mas ainda pouco utilizada é a colaboração
interativa:
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As empresas oferecem oportunidades dos clientes desenvolverem
relacionamentos entre si. Um exemplo poderia ser um supermercado ajudar
um grupo de donas de casa a trocarem receitas, livrarias podem ajudar
seus clientes a encontrar outros que gostem do mesmo gênero literário,
agências de viagens podem gerar oportunidades de troca de experiências
entre seus clientes. No entanto, esta ferramenta ainda é pouco utilizada no
mercado. Através dessa ferramenta, usuários de determinados produtos
podem mostrar algum outro uso do produto para outros clientes, agregando
valor para a empresa vendedora ou fabricante (MEDEIROS, 2010).

Acrescenta ainda o autor, que o CRM – Customer Relationship Management, por ser
uma estrutura que se antecipa às necessidades, pois funciona como uma espécie de
prontuário médico que detalha o que aconteceu de importante em cada contato e
quais foram às reações do cliente, pode ser definido como uma estratégia de
negócio. É a tecnologia trabalhando para conquistar o cliente. Por fim, afirma que o
Benchmarking é a estratégia do marketing de relacionamento que tem como objetivo
obter as melhores práticas do mercado em relação aos concorrentes, enfim, é uma
forma da empresa comparar seu desempenho e poder investir em vantagens
competitivas.
McDonald (2001), neste sentido, diz que o marketing de relacionamento utiliza
muitas ferramentas inclusive as de comunicação dirigida como o telemarketing, mas
que

todas

as

ferramentas

devem

estar

assentadas

sobre

informações,

conhecimento e experiência (Knowledge-based e experience-based).
Stone e Woodcok (1998) afirmam que a coleta de informações, sua análise e
rastreamentos formam o aspecto chave do marketing de relacionamento. Neste
sentido, Vavra (1993) acrescenta que para se elaborar um bom projeto de marketing
é muito importante se prover com antecedência de uma coleta de dados como pode
ser examinado na FIG. 2.
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FIGURA 2.
Mensuração e ação sobre a satisfação dos clientes
Fonte: Marketing de relacionamento. After marketing. Terry Vavra: 1993.p.257

Com a visão no desenvolvimento de estratégias de marketing de relacionamento e
fidelidade, as informações coletadas devem servir como norte para a empresa
conferir uma análise ambiental, que se inicia com uma análise do macro ambiente
determinando-se as principais forças, fraquezas e oportunidades do ambiente
interno e externo que Kotler (1999) define como se expõe abaixo:

FIGURA 3.
Principais forças do macro ambiente da empresa
Fonte: Kotler,1999, p. 49

As forças demográficas demonstram como o quadro populacional pode interferir nos
lucros da empresa, apresentam dados como densidade demográfica, localização,
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sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. Cabe ao gestor de marketing
utilizar-se dessas informações para compor seu projeto de acordo com o perfil da
população ao qual se destina.
As forças econômicas são aquelas que determinam o poder de compra dos
consumidores, e do qual, o mercado encontra-se dependente.
Já as forças naturais são a principal preocupação atual, quando a poluição
ambiental atinge níveis muito altos, a camada de ozônio é cada vez mais atingida
provocando o efeito estufa com o aquecimento da temperatura da terra, e com os
raios solares prejudicando a saúde do ser humano.
As forças tecnológicas desde meados do século XX proporcionaram um salto
significativo de inovações no mercado e “novas tecnologias são sinônimos de novos
mercados e oportunidades”.
As forças políticas são constituídas por leis, agências governamentais e grupos de
pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em uma dada
sociedade.
As forças culturais são constituídas de instituições e outras forças que afetam os
valores básicos, as percepções, as preferências e os comportamentos da sociedade.
Considerando-se que o planejamento estratégico das empresas leva em conta todas
essas forças, a avaliação de demanda, a pesquisa de mercado e os estudos do
comportamento do consumidor surgem como prioridades. Muitas empresas estão
melhorando seu conhecimento do cliente, investindo em pesquisas permanentes
com o público-alvo, no entendimento da influência dos diversos fatores que atuam
sobre o comportamento do cliente, além da atualização de cadastro, que se dá,
principalmente, pelo uso das novas tecnologias de conexão.
O novo conceito de marketing, portanto, consiste em convidar o cliente a participar
dos projetos de produtos, ouvindo o que ele tem a dizer. Com isso, as empresas
aumentam o uso da comunicação dirigida, facilitam os sistemas de pagamento, com
a política de crédito, e visam tornar seus produtos e serviços mais acessíveis por
meio da distribuição física e virtual.
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Churchill (2000) aponta justamente as mudanças sofridas pelo mercado ao longo
dos anos como causa das alterações nas orientações de marketing. No princípio
tratava-se de produção, vendas e marketing. Logo, agregou-se ao conceito de
marketing o valor, a compreensão dos clientes e de ambientes com a intenção de
construir relacionamentos de longo prazo.
Nesta perspectiva, marketing também é venda, mas não é só isso. A venda é um ato
definido, que se dá uma única vez, e as empresas não podem mais perder o cliente
de vista depois da compra. É preciso elaborar estratégias de retenção, pelo
estreitamento do relacionamento com os clientes e a busca por satisfazê-los. A idéia
é a de que um trabalho de marketing bem feito vai acabar por gerar a venda como
uma conseqüência natural do marketing direcionado ao relacionamento com o
consumidor e à sua fidelização.
Para elaborar-se um programa de marketing eficaz, Kotler e Armstrong (2007)
ensinam que é necessária a combinação dos elementos do mix (FIG.4) num plano
integrado e desenvolvido para alcançar os objetivos da empresa, agregar valor ao
produto e direcionar os consumidores para seu produto ou serviço.

Mix de
marketing
Produto
Variedade de produtos
Qualidade
Design
Características
Nome da marca
Embalagem
Tamanhos
Serviços
Garantias
Devoluções

Mercado
Alvo

Preço
Preço de lista
Descontos
Concessões
Prazo de pagamento
Condição de financiamento

FIGURA 4.
Os 4P’s do Mix de Marketing
Fonte: Kotler, 2000, p.37
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Publicidade
Força de vendas
Relações públicas
Marketing direto
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Esse mix é conhecido como um grupo de variáveis controláveis de marketing que a
empresa utiliza para direcionar a demanda. As diversas variáveis são reunidas em
quatro grupos conhecidos como os 4P's – produto, preço, praça e promoção -, que
são ferramentas táticas para estabelecer um forte posicionamento nos mercadosalvos (KOTLER e ARMSTRONG, 2007).
O produto pode significar a combinação de bens e serviços que a empresa oferece
ao mercado-alvo. O projeto do produto deve levar em conta as variáveis de design,
características, nome da marca, embalagem, tamanhos, garantias, qualidade,
retornos, que definem as diferenças entre um produto e outro.
A embalagem de uma marca acrescenta uma dimensão estratégica e pode
desempenhar um papel importante na diferenciação. Pode também afetar o
comportamento do consumidor com relação à avaliação da marca e ao nível
de uso (SEMENIK e BAMOSSY, 1995, p.331).

O preço é a quantia em dinheiro que os clientes têm que pagar para adquirir o
produto e inclui ainda estratégias de descontos, subsídios, período para pagamento
e termos de crédito.
Dias (1993) aponta esta variável como o elemento de ligação entre todos os
componentes do sistema, a estratégia de preços tem como função a promoção e a
penetração no mercado do produto, assim como a recuperação do caixa e a geração
de venda de outros produtos “seria o caso do ‘preço-isca’” (Dias, 1993, p.122).
O conceito de praça, por sua vez, envolve as atividades da empresa que
disponibilizam o produto ao público–alvo, o que contempla verificação do transporte,
do estoque, da cobertura, da localização e dos sortimentos.
Por fim, o conceito de promoção envolve ações que comunicam os pontos fortes do
produto e buscam convencer os clientes a comprá-lo, por meio da propaganda,
vendas pessoais, promoção de vendas e publicidade (KOTLER, 1998).
Não importando o tipo de trabalho que o profissional pretende desenvolver, as
quatro variáveis devem estar presentes no planejamento dando maior ou menor
ênfase, de acordo com o tipo de produto ou serviço. Las Casas (2006) cita que,
embora alguns autores busquem agregar aos 4P´s novas ferramentas, como a
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pesquisa de mercado, a noção do composto permanece atual e útil para se estudar
a própria constituição do marketing:
Ao invés de agregar as novas tendências ao composto, preferimos
preservar o conceito original dos 4P's como parâmetro de comercialização e
mencionar as novidades e tendências do marketing separadamente, quando
necessário (LAS CASAS, 2006, p. 19).

Cobra (2003), referenciando o estudioso Raimar Richers, no entanto, apresenta os 4
As: Análise, Adaptação, Ativação e Avaliação na base para processar as
informações uteis à tomada de decisão da empresa.
A análise busca e processa as informações que permitem a identificação das
ameaças e oportunidades que servem aos profissionais nos projetos de marketing,
possibilitando resultados melhores e mais eficientes.
A adaptação tem como objetivo ajustar as características das ofertas de produtos e
serviços às forças que a análise identificou no mercado. A adaptação é determinada
pelo ciclo de vida do produto e utiliza instrumentos como o design, marca
embalagem, preço e assistência aos clientes.
A ativação reestrutura e reavalia os meios de comunicação da empresa com o
objetivo de levar o produto até o consumidor final da forma mais adequada. Utiliza
como instrumento um composto de comunicação e amplia o conceito de composto
de marketing.
A avaliação constrói subsistemas para a área de controle mercadológico, com o
objetivo de aumentar a produtividade do composto de marketing, é ela quem
determina os padrões de controle; o acompanhamento sistemático dos desvios entre
os resultados das ações mercadológicas e os padrões estipulados; além da
recomendação de ações corretivas que visam melhorias no desempenho de
marketing.
Acredita-se que na atual conjetura dos mercados, não se deve mais desvencilhar-se
do marketing e de sua filosofia, a competitividade do mercado está cada dia mais
acirrada, surge constantemente novos concorrentes e as fronteiras caíram em
decorrência da tecnologia da informação fomentada principalmente pelo advento da
Internet. Assim a filosofia do marketing atual deve estar espalhada por toda a
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organização, incorporando-a a dinâmica dos departamentos tradicionais de uma
empresa e ao atendimento externo (GUMMERSON, 1996).
O setor de serviços foi o que mais sofreu mudanças e continua em constante
mutação devido às novas demandas e tecnologias, Las Casas (2002) explica que
este é o setor que tem mais responsabilidades sobre o crescimento de riquezas e o
que mais oferece emprego/trabalho à sociedade sendo responsável por 72% do PIB
nos Estados Unidos no final do século XX. Este setor é responsável por grande
parte das necessidades humanas e fazem parte dele os serviços bancários,
telefonia, viagens, reformas e manutenção e muito mais, portanto é um setor onde o
marketing de relacionamento deveria ser mais eficaz, pois os serviços mais
importantes para a vida do consumidor implicam em relacionamentos contínuos que
nem sempre pode ser interrompido facilmente e muitas vezes, o consumidor paga
caro pelas escolhas erradas que realiza, conforme o número das reclamações no
PROCON, onde setores como telefonia fixa e móvel, financeiras, cartões de crédito,
planos de saúde e bancos tornaram-se campeões de queixas.
Neste sentido, é função do marketing, avaliar essa demanda negativa1 em relação à
prestação de serviços, analisar porque o mercado reclama tanto e qual o melhor tipo
de marketing a utilizar.
Apesar de o mix de marketing analisado por Kotler possuir apenas quatro variáveis,
Müssnich e Slongo (2005) apresentam dez hipóteses, ou variáveis, na FIG.5 que
afirmam fazer parte importante do relacionamento entre cliente e empresa, são elas:
nível de oferta e a dependência; nível de oferta e nível de comparação de
alternativas; nível de ofertas e confiança; investimentos no relacionamento e
dependência; nível de comparação de alternativas e dependência; nível de
comparação de alternativas e confiança; troca de informações e confiança;
dependência e comprometimento; confiança e comprometimento; e confiança e
comprometimento com o relacionamento comercial.

1

A Demanda negativa ocorre quando o mercado rejeita um produto ou serviço e é função do
marketing descobrir os seus motivos.
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FIGURA 5.
Modelo sobre serviços ao cliente e marketing de relacionamento
Fonte: Müssnich e Slongo, 2005, p. 158

Investimento no relacionamento – tem como objetivo criar vínculos permanentes
entre fornecedores e clientes (ALMEIDA, 2010).
As relações são a chave, a base da escolha do cliente e da adaptação da
empresa. Afinal, o que é uma marca bem sucedida senão uma relação
especial? E quem melhor do que o pessoal de marketing de uma empresa
para criar, manter e interpretar a relação entre a empresa, seus
fornecedores e clientes? (MCKENNA, 1993, p.5).

O mercado muda de forma drástica e rápida, Kotler (2000, p. 48) afirma que os
clientes exigem cada vez mais qualidade e serviços superiores e que o avanço da
tecnologia possibilita a eles facilidade de obter informações sobre o produto de
diversos fornecedores e, portanto o investimento em relacionamento se torna
fundamental para a empresa se manter no mercado.
Oferta de serviços ao cliente – com base nos estudos de Müssnich (2004),
Almeida (2010) relata que, quanto maior o valor agregado ao serviço, maiores serão
os esforços para adquiri-los.
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Não basta colocar o produto bom e barato no mercado para ele fazer sucesso, é
preciso convencer o consumidor dessas qualidades no produto. É preciso também
oferecer outras vantagens, um valor diferenciado dos produtos similares. Kotler
(2000, p.56) explica que o valor entregue ao consumidor não deve ser apenas o
valor monetário, mas deve possuir inserido algo que inclua os benefícios esperados,
ou seja, “o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para
avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço”.
Dependência – o sentimento de dependência faz com que o comprador perceba o
risco de mudar de fornecedor (ALMEIDA, 2010).
Neste sentido, Mckenna (1993, p.11) relata que os clientes mudam constantemente,
“às vezes comporta-se como parte de um grupo, encaixando-se em classificações
psicográficas e sociais. Outras vezes, liberta-se, tornando um iconoclasta”. Os
clientes não respeitam padrões, estão sempre mudando de opiniões. Isto dificulta
colocar nele o sentimento de dependência em determinado produto ou serviço, mas
não é impossível, pelo menos por determinado tempo. Assim torna-se fundamental
valorizar a marca da organização, sua imagem é o ponto de partida para a empresa
tornar o cliente dependente de seus produtos ou serviços.
A primeira coisa importante para o cliente, segundo Kotler (2000, p. 57), criar um
vínculo com o produto ou serviço, é a imagem da organização que o oferece, afirma
ainda que para aumentar o valor total para o cliente é preciso diminuir os custos não
monetários relacionados ao produto ou serviço como, por exemplo, o tempo que ele
vai gastar para adquiri-lo que vai diminuir o desgaste físico e psíquico do comprador.
Comprometimento - comprometer-se é fundamental para a sustentação, em longo
prazo, de um relacionamento (ALMEIDA, 2010).
Para Müssnich (2002, p.33) o comprometimento se conquista quando existe a
promessa de continuidade da relação entre os parceiros “que compartilham a fase
mais adiantada da interdependência. A lealdade do parceiro é alcançada”.
Nível de comparação com fornecedores alternativos - explica que os níveis de
desempenho dos fornecedores é fundamental para o relacionamento duradouro
entre cliente e empresa. Para ele “a existência de fornecedores alternativos, aliada
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aos baixos custos de mudança e visão de curto prazo, faz com que cada negociação
seja isolada das demais, com os clientes tendo livre escolha, e as empresas aptas a
recuperar contas perdidas (MÜSSNICH, 2002, p.30).
Troca de informações - A transparência das informações solidifica o negócio.
(ALMEIDA, 2010) e seu compartilhamento mantém firme e forte as alianças, a
informação é uma arma poderosa neste cenário globalizado, principal fator de
fortalecimento da imagem da organização e de promoção e criação de novos
produtos.
O mercado não é mais a comunidade onde a empresa esta instalada, é o mundo. E,
se as empresas passaram a ter uma visão global e seus negócios estão voltados
para o mundo, para efetivar esta internacionalização e garantir o sucesso
A empresa, para enfrentar os desafios desse novo cenário mercadológico, precisa
adotar uma cultura que abranja todos os níveis de seus diferentes públicos de
relacionamento, compartilhando com os mesmos a visão, as informações e as
responsabilidades (MÜSSNICH, 2002).
Confiança - Na prestação de serviços, estabelece confiança mútua é a chave para o
sucesso de um relacionamento duradouro. Sem credibilidade uma organização
tende a fracassar (ALMEIDA, 2010).
A confiança estabelece a capacidade de atração, sem a qual o consumidor buscará
novos parceiros, novos fornecedores. Neste sentido, McKenna, (1993, p. 5) explica
que:
Em um mercado caracterizado por mudanças rápidas e escolhas
potencialmente paralisantes, a credibilidade torna-se o valor de sustentação
da empresa. O caráter de sua gerência, a força de sua situação financeira,
a qualidade de suas inovações, a congenialidade de suas referências ao
cliente, os recursos de suas alianças – são medidas de credibilidade de
uma empresa.

Acrescenta que a credibilidade de uma organização atrai pessoas qualificadas com
potencial para criar novos relacionamentos e o potencial deste profissional pode
melhorar o relacionamento entre fornecedor e cliente.
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A confiança, segundo Vavra (1993, p.33), está presente nas atividades do pós
venda, e visa maximizar a satisfação do cliente, não somente com um produto de
qualidade, mas maximizando a confiabilidade dele no produto e na empresa. Manter
clientes exige que as empresas e organizações demonstrem cuidados e interesse
por eles, mesmo depois de a compra concretizada, e saber escolher o melhor tipo
de marketing a utilizar é fundamental.
O trabalho de Müssnich e Slongo (2005) teve como objetivo demonstrar como a
oferta de serviços pode afetar o relacionamento do cliente com seu fornecedor e,
para alcançá-los, elaborou-se um questionário que foi respondido, depois de
selecionada a população constituída por clientes organizacionais cadastrados em
duas redes hoteleiras, totalizando 7.725 empresas.
Depois das pesquisas elaboradas, das dez hipóteses que constituem o modelo (FIG
5), a H3, nível de ofertas de serviços ao cliente -> Nível de comparação de
alternativas foi recusada “em função das reespecificações realizadas para o
aprimoramento do modelo” (MÜSSNICH e SLONGO, 2005, p.162) e assim uma
nova hipótese foi inserida passando a configurar conforme a FIG.6:

Investimento no
relacionamento

+

Oferta de serviços ao
cliente

+

Dependência

+

Comprometimento

+

+
Nível de comparação com
fornecedores alternativos

+
+

Troca de informações

+

Confiança

+

FIGURA 6.
Modelo Final sobre serviços ao cliente e marketing de relacionamento
Fonte: Müssnich e Slongo, 2005, p. 163

Concluíram com sua pesquisa que “a oferta de serviços ao cliente do pólo
fornecedor, afeta os investimentos no relacionamento e os sentimentos de
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dependência e confiança do pólo comprador”. A dependência do cliente que
necessita dos serviços fica maior quando os investimentos no relacionamento são
maiores. E quando o nível de comparação com as alternativas disponíveis afetam
positivamente o sentimento de confiança.
Nove das dez hipóteses inicialmente propostas foram estatisticamente
comprovadas. Além disso, uma nova relação de casualidade foi adicionada
à estrutura, devidamente fundamentada na literatura melhorando
sensivelmente os índices de ajustamento (MÜSNICH e SLONGO, 2005,
p.165).

Os programas de fidelização englobam as técnicas destinadas a conservar e atrair
os melhores clientes de modo a aumentar a sua fidelização à empresa. Conforme os
autores estudados para esta dissertação explicam, como, Vavra (1993), Rodrigues
(2004), Furlong (1994), Kotler (2006), McDonald (2001) entre outros, vários estudos
já demonstraram que recrutar novos clientes é, em média, cinco vezes mais caro do
que conservar os existentes e encorajá-los a consumir mais. Aumentar a fidelização
exige

detectar

as

principais

causas

de

insatisfação

dos

consumidores,

nomeadamente as razões que os levaram a recusar um produto ou serviço ou a
preferir o de um rival. Em seguida, cabe às empresas, corrigir esses pontos e
melhorar a qualidade oferecida aos clientes em todas as áreas. A meta final é criar
uma organização totalmente orientada para o cliente (customer-driven company).
Manter um cliente antigo é uma questão mais de planejamento e postura do que
propriamente de custos.
Muitas vezes, mais do que o preço ou a qualidade do produto (“qualidade
intrínseca”), é a qualidade do atendimento que vai fazer com que o cliente decida
pela compra, volte à empresa, torne-se fiel e transforme-se em um dos mais
eficientes “vendedores” do seu produto ou serviço, através do relato de sua
experiência positiva para amigos, parentes e outros consumidores.
Além do bom atendimento, outras atitudes também ajudam a avançar na construção
da lealdade, na FIG. 7 o fluxograma mostra a importância e a melhor forma de se
utilizar as ferramentas certas na retenção do cliente.
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FIGURA 7.
Exemplo de fluxograma
Fonte: Furlong, 1994, p. 42

Ao focalizar o processo ao invés das pessoas envolvidas, as equipes conseguem ir
além das questões pessoais e passam a se dedicar à retenção.
Esses programas buscam através de campanhas de persuasão customizada,
construir e manter a fidelidade dos clientes e consumidores. A fidelização de clientes
é

basicamente

construída

pelo

relacionamento

constante,

diferenciado

e

personalizado com os mesmos.
No dia a dia percebem-se exemplos claros de programas de fidelização, quando as
companhias aéreas oferecem planos de milhagem que concedem vantagens
progressivas que recompensam o uso constante, é o chamado “frequent flyer
program”. Algumas empresas como hotéis ou lojas de departamento também tem
programas de fidelização e oferecem descontos diferenciados aos portadores de
cartões, bem como promoções e descontos especiais por volume e freqüência de
compra ou utilização dos serviços.
De acordo com Furlong (1994, p.14), o pressuposto de um programa de fidelização
é de que 80% das vendas repetidas vem de 20% da base de clientes, todo o esforço
de segmentação, portanto, concentra-se em identificar esses 20% da base de
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clientes e desenvolver uma série de atividades de relacionamento que mantém o
cliente e consumidor constantemente motivado e repetir a compra.
Dentro do contexto do Marketing de Relacionamento os Programas de Fidelização,
seja qual for a sua amplitude, são considerados de extrema importância na
construção de relacionamentos estáveis e duradouros.
A decisão de repetir a compra pode estar baseada em fatores objetivos e subjetivos.
A fidelização pode resultar de características intrínsecas e extrínsecas dos produtos
ou de valores. Nos dois casos a fidelidade se relaciona com a satisfação com o
produto ou seus atributos, e com a qualidade do atendimento – essa satisfação pode
ser real ou apenas uma percepção, ou seja, o cliente pode estar realmente satisfeito
com o produto ou apenas encantado com o tratamento recebido.
Estimular a repetição da compra através de um círculo vicioso de descontos e
promoções faz com que os consumidores comprem o produto ou serviço por razões
periféricas às qualidades dos mesmos. Para construir a fidelização é essencial
entender as necessidades, desejos e valores, pois constantemente a comunicação,
nesse contexto reforça a percepção sobre o produto ou serviço com a mensagem
certa, na hora certa.
O diálogo sistemático com os clientes facilita à empresa obter dados relevantes para
a formação do banco de dados de Clientes, que agregados aos dados de compra,
permitem desenvolver estratégias de Marketing customizadas e programas para
indivíduos ou pequenos grupos de clientes, criando uma forte afinidade com a
empresa.
O banco de dados bem-sucedidos deve conter virtualmente todas as
interações, transações e contatos entre os clientes e a organização. O
banco de dados deve também ser dinâmico (expansível). A habilidade de
ampliação deve ser altamente flexível e não deve ser restritiva. Responda
estas questões antes de iniciar a elaboração de um banco de dados de
clientes:
• Qual departamento ou setor será responsável pelo banco de dados?
• Quem será incluído no banco de dados?
• Que informações serão implantadas no banco de dados?
• Como o banco de dados será organizado?
• Como o banco de dados será utilizado? (VAVRA, 1993, p.60)

Em tempos de concorrência crescente, de serviços e produtos cada vez mais
diversificados, parece haver um entendimento comum de que apenas as empresas
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preocupadas em manter a fidelidade dos clientes têm chances de garantir o seu
lugar no futuro. Nesse cenário, ouvir o cliente por meio de instrumentos adequados
tem se firmado como uma estratégia eficiente, ganhando cada vez mais espaço nas
organizações.
Essa nova postura começa a ser formada a partir da extração da matéria-prima,
incluindo também beneficiamento, indústria, distribuidora, atacadistas, varejistas, até
chegar ao consumidor final. O objetivo final é atender à necessidade do cliente, com
a certeza de que ele voltará a consumir. O inter-relacionamento das empresas
permite a geração de um fluxo de informação, em que o consumidor diz o que quer,
na quantidade que quer e quanto está disposto a pagar. É com base nessas
informações que o resto da cadeia se ajusta para atendê-lo da melhor forma.

2.3 Tipos/ferramentas de marketing de relacionamento

Como visto nos estudos elaborados até o momento, cada autor define o marketing
de uma forma, mas todos concordam que o marketing é um processo de
relacionamento entre a empresa e o cliente.
Existem muitos tipos de marketing, assim como muitos tipos de empresa ou de
produto/serviço

como,

por

exemplo:

o

Cybermarketing;

ecomarketing;

emailmarketing; endomarketing; geomarketing e muitos outros. No caso deste
estudo interessa apenas o marketing de relacionamento e suas variáveis como o
marketing one to one; o marketing de fidelização; pós-venda e marketing de
retenção.

2.3.1 O marketing one to one

O Marketing one to one é diferente do marketing de massa que busca o cliente na
multidão, segundo Rizzo (2005) a partir da Revolução industrial, os fabricantes com
o objetivo de convencer o consumidor a utilizar sua marca em detrimento de outras
faziam uso da propaganda em massa e ofereciam brindes, incentivos e promoções
aos varejistas. Isto mudou com a segmentação de mercado que busca atender as
necessidades dos consumidores, o que demanda um marketing direcionado ao
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cliente final. O one to one, segundo a autora, é baseado na idéia de que a
organização precisa conhecer seu cliente por meio de interações e aprender com ele
a forma de tratá-lo, isto significa, relacionar-se com ele individualmente e um de
cada vez (RIZZO, 2005, p.7).
O Marketing one to one busca o cliente individualmente, reconhece cada um e busca
conhecê-los um a um. Ao se buscar a fidelização de um cliente é preciso primeiro
buscar conhecer suas necessidades, conhecê-lo e saber se é conveniente para a
empresa investir nele e se a fidelidade é conveniente para o cliente (PEPERS and
ROGERS, 2001).
Rizzo (2005) explica que as diferenças existem e que a empresa deve se aproveitar
dessas diferenças para promover suas vendas.
O Marketing one to one é uma política e ao mesmo tempo uma estrutura do
marketing de relacionamento que ajuda na estratégia de fidelização. Tem como
objetivo administrar o relacionamento entre empresa/cliente, de forma a manter a
confiança e a credibilidade entre ambos. Inicia-se com a identificação e análise de
cada um, Kotler (2006) diz que manter um cliente é mais barato do que conquistar
novos, mas Pepers and Rogers (2001) diz que esta verdade vale para os dois lados,
ou seja, para o cliente também deve ser mais barato se manter fiel do que trocar de
fornecedor e por sua natureza o consumidor é infiel, busca sempre novidades e está
sempre insatisfeito, daí a importância de conhecê-los um a um, ter um banco de
dados sempre atualizado. É como voltar no tempo para dar um passo para o futuro.
Como antigamente os comerciantes, lojistas, e até banqueiros conheciam seus
clientes um a um, sabiam seus nomes e suas necessidades, assim deve ser também
hoje e para alcançar este objetivo, sistemas tecnológicos foram desenvolvidos, entre
eles o ERP - Enterprise Resource Planning. Este sistema aloja em seu banco de
dados as informações mais importantes dos clientes.
Corrêa (2001) explica que a ERP (Enterprise Resource Planning) ou sistema de
planejamento dos recursos do empreendimento, atualmente, já estão inseridos na
agenda dos executivos que, se ainda não implantaram alguma solução de ERP,
estão implantando ou em vias de implantá-la. Para ele é impossível entender como
uma empresa pode sobreviver atualmente, sem um sistema de apoio operacional,
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explica ainda que na década de 1950 uma montadora de automóveis era forçada a
coordenar lista de materiais com 5.000 até 10.000 itens por produto final em fichas
manuais que estavam constantemente sujeitas a erros e incertezas que forçavam à
manutenção de altos níveis de estoques, situação esta que atualmente é
inadmissível (CORRÊA, 2001, p. 2).
Com a necessidade de apoio também para outras áreas diferentes do almoxarifado,
novos sistemas foram sendo desenvolvidos até se chegar aos ERPs. Envolvendo a
empresa em todas as suas dimensões. Esses sistemas, segundo Mendes e
Escrivão Filho (2002) podem controlar todos os departamentos da empresa, desde o
chão de fábrica, até o departamento financeiro, registra todos os processos, assim
como cada fato novo e distribui as informações de maneira clara e segura, em
tempo real. Acrescentam ainda que, o objetivo básico de se adotar um ERP não é
colocar o software em produção, mas melhorar os processos de negócios usando
tecnologia da informação. “Mais do que uma mudança de tecnologia, a adoção
desses sistemas implica um processo de mudança organizacional” (MENDES;
ESCRIVÃO FILHO, 2002, p.278).
Este sistema de informação integra todos os dados da empresa em um só sistema,
ou seja, utiliza o mesmo sistema em todas as áreas como marketing, recursos
humanos, produção, venda e informações gerenciais. A centralização de todos os
dados da empresa em um único sistema auxilia a monitoração em tempo real
promovendo maior confiabilidade nas informações.
Segundo Mendes e Escrivão Filho (2003, p.278) a integração é possível pelo
compartilhamento de informações comuns entre os diversos módulos, armazenadas
em um único banco de dados centralizado.
O marketing de relacionamento é baseado no gerenciamento de relacionamentos
com clientes. Um relacionamento só se desenvolve a partir do momento em que os
contatos e interações com os clientes são orientados para o relacionamento:
pesquisar quantas vezes o cliente fez compras na mesma loja, por exemplo, é uma
maneira de verificar se foi criado ou não um relacionamento com o mesmo
(GRÖNROOS, 2003).
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Para o sucesso da implantação de um ERP, a empresa precisa estar consciente de
suas escolhas estratégicas e reconhecer que o ERP não é um projeto de tecnologia,
mas um projeto empresarial que envolve a tecnologia e exige comprometimento da
alta direção, com a indicação de prioridades estratégicas e a vinculação de controles
e incentivos. É sem dúvida uma das ferramentas mais importantes do marketing de
relacionamento, pois possibilita conhecer cada cliente, suas necessidades, quantas
vezes procuram a empresa, os lucros ou prejuízos que proporciona, com o ERP é
possível classificar cada cliente e facilitar a interação entre empresa/cliente e a
promoção de novos produtos e projetos.
Neste sentido, Mckenna (1993) explica que o marketing de relacionamento integra o
projeto de planejamento de novos produtos com o objetivo de garantir que os
desejos do cliente sejam respeitados e de maneira a fidelizá-lo. Ele pressupõe que a
interatividade, a criatividade e a conectividade faça parte da estratégia da empresa
de forma contínua, que as ações de marketing devam ser desenvolvidas em
alinhamento com as mudanças ambientais e de forma a estarem comprometidas
com o feedback. Acrescenta que aquele vendedor que antes tinha a função de
vender, ou seja, de empurrar o produto no cliente de qualquer maneira, não existe
mais, em seu lugar nasce o promotor de vendas ou, facilitador, aquele que em lugar
de apenas vender, tem a possibilidade de criar um vínculo com o consumidor, de
criar um relacionamento duradouro e mais ainda, de administrar consideravelmente
esse relacionamento em favor da empresa.
Pepers and Rogers (2001, p.20) explica que o marketing one to one, não deve ser
visto como uma finalização, mas como um ato contínuo de identificação e criação de
novos parceiros, não deve ser “uma iniciativa do tudo ou nada”, mas sim uma
ferramenta de orientação ao cliente, sua prioridade é o cliente, não o produto.

2.3.1.1 Estratégias do one to one

O Marketing one to one tem quatro estratégias para manter uma relação com cada
cliente: Identificar; Diferenciar; Interagir e Personalizar.
A primeira dela é a identificação, que segundo Pepers and Rogers (2001, p. 28)
significa conhecer sua identidade, forma de contato preferida, transações e
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interações feitas com a empresa, reclamações realizadas e as providências que
foram tomadas. “Apesar de ser um grande desafio, a identificação do cliente pela
empresa é condição primordial ao estabelecimento de iniciativas one to one. Sem
identificar o cliente é impossível conhecê-lo.
Acrescenta o autor, que a tecnologia exerce papel fundamental e as ferramentas
disponíveis no mercado facilitam a inclusão e a consulta dos registros. É
fundamental para os programas de fidelidade.
Diferenciar, - não se pode negar que todos são iguais, mas também são diferentes,
Pepers and Rogers (2001) diz que a diferenciação dos clientes deve ser feita para
definir o seu valor para a empresa. Quando o autor fala em valor, se refere ao valor
vitalício ou LTV- Life time value, valor que se conhece a partir das informações
coletadas durante o período da história transacional do cliente com a empresa e se
exprime de acordo com a lucratividade que o cliente proporciona.
Apura-se o valor do cliente em termos reais e avalia-se sua lucratividade passada e
futura, ou seja, “O valor real dividido pelo valor potencial equivale à participação no
cliente” (PEPERS AND ROGERS, 2001, p. 32).
Também se pode diferenciar pelas necessidades de cada um que Pepers and
Rogers (2001, p. 33) exemplifica com os usuários de computadores domésticos e
corporativos, os primeiros necessitam na maioria das vezes, de uma placa de som
para jogos, de um modem para conexão à linha telefônica, enquanto os outros
necessitam de uma placa de rede, dispensa o modem. A rede possibilita a conexão
e tem na placa de som um item que é desejável, mas não é fundamental.
Com base nos critérios discutidos sobre como implementar programas de
retenção. Programas de reconhecimento e de possibilidade de utilização de
canais de comunicação exclusivos são formas de recompensar os nossos
melhores clientes. Porém, é através da relação de aprendizado e da
personalização que tornamos cada vez mais forte nossa relação com esses
clientes (PEPERS AND ROGERS, 2001, p. 34).

Interagir - interação é a melhor forma de conhecer o cliente. “As interações iniciadas
pelo cliente tem um potencial muito maior que as interações iniciadas pela empresa”.
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Personalizar - quanto mais se personaliza, mais valor se entrega ao cliente, “que vê
conveniência em continuar”, mas o ciclo de personalização e retroalimentação deve
ser continuo.
A implementação de marketing one to one, segundo Pepers e Rogers não é fácil e
exige mudanças radicais que demandam tempo e para alcançar esse objetivo toda a
organização deve estar envolvida no processo, na iniciativa de CRM - Customer
Relationship Management. Ou como é chamado em português Marketing de
relacionamento
O objetivo de reestruturar a empresa para se iniciar um processo de CRM é ter uma
visão única do cliente e em todos os departamentos as informações coletadas serem
armazenadas nos dados de cada cliente de maneira global, possibilitando a todos
em tempo real acessar seus dados no momento necessário, distingue três pontos
básicos para garantir que as mudanças alcancem os objetivos:
Educação: garantir a todos o entendimento comum sobre o conceito que
está por trás do CRM;
Comunicação: utilizar estratégias corretas de comunicação, mantendo
acesa a chama da iniciativa;
Mudança de atitude: mostrar na prática para os colaboradores da empresa
quais são os problemas que a empresa vive hoje e como a empresa será no
futuro (PEPERS and ROGERS, 2001, p. 62).

Neste sentido, não basta o monitoramento continuo da concorrência para aumentar
a competitividade, mas o monitoramento dos clientes, de suas necessidades é ponto
fundamental para isso.

2.3.2 Pós-vendas

Com todas as mudanças ocorridas no mercado nas ultimas décadas, é perceptível
também, que a mudança no perfil dos clientes, também mudou o relacionamento
entre organização e cliente. Este se tornou mais complexo e sofisticado. Segundo
Grönroos (2009), os clientes já cadastrados no banco de dados da empresa e que já
estão acostumados a comprar não estão garantidos, eles também devem ser
conquistados e esta conquista deve ser contínua.
Em muitos casos os clientes que já fazem parte da empresa são negligenciados,
quando a empresa está preocupada em buscar novos clientes. Essas empresas
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deixam a manutenção dos clientes potenciais de lado o que acaba por distanciá-los.
Quando o relacionamento e a eficiência no processo de conhecimento das
necessidades e desejos do consumidor em potencial são esquecidos ele troca de
fornecedor. É com o conhecimento prévio das necessidades de cada um, que a
empresa fideliza seu cliente, ou seja, é, através do processo de continuar
proporcionando satisfação para o cliente, com o objetivo de construir um
relacionamento duradouro que a fidelização ocorre (Vavra, 1993, p.41).
O pós-venda busca alcançar um processo contínuo de relacionamento entre
empresa e clientes, mesmo depois da compra realizada, isso deixa os mesmos em
situação de conforto, pois sentem que a empresa os respeita e está à disposição
para ajudá-los e apoiá-los não só quando fazem suas compras.
Assim, mesmo depois de estabelecido um relacionamento, os clientes continuam
sendo clientes e devem ser tratados como tais, independentes de qualquer instante,
estando ou não fazendo uma compra. Empresas que entendem isso e agem assim
tratam seus clientes como clientes relacionais (GRÖNROOS, 2009, p. 51).
O pós-vendas ou marketing de relacionamento consiste em manter o cliente atual,
ao invés de se preocupar constantemente com a conquista de novos clientes, num
mercado onde os mesmos tornam-se escassos, estabelecer uma relação pós-venda
com o cliente atual, fazendo com que o mesmo se torne fiel à empresa.
Há uma grande importância em relevar e considerar o valor das ações pós-venda.
Evidencia-se assim, a importância do marketing de relacionamento: cultivar
relacionamentos progressivos para, desta forma, manter os clientes.
A interação continuada pós-venda é uma parte muito importante do pósmarketing e é tão necessária quanto a venda, se uma organização deseja
contar com oportunidades continuadas de negócios com o mesmo cliente
no futuro (VAVRA,1993,p.32).

Os clientes são diferentes, por isto tratá-los de forma diferenciada é agregar valor à
imagem da empresa. Peppers (2001, p.17) explica que, a velha e boa frase de que o
cliente tem sempre razão, deve ser vista atualmente de outra forma, ou seja, “Alguns
clientes sempre têm razão. Mesmo que não tenham, e alguns clientes nunca têm
razão mesmo que tenham”. Para ele, os clientes que sempre tem razão, são aqueles
que oferecem mais lucro para a organização, aqueles com quem é preciso
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desenvolver uma relação mais íntima, mais personalizada, de forma que seja
sempre mais conveniente ao cliente manter a fidelidade e não trocar de fornecedor.
Para alcançar este objetivo, Kunsch (2003) explica que a comunicação cumpre
papel importante e apresenta os “sete Cês”: confiança, comprometimento, cocriação, conexão, comunicação, celebração e correção do curso e clima bom.

FIGURA 8.
Novos desenhos de arquitetura organizacional
Fonte: Magarida Kunsch, 2003, p.66

Com o monitoramento continuo dessas variáveis é possível verificar o nível de
satisfação do cliente em relação ao produto. O pós-venda exige que a empresa se
esforce no sentido de conquistar o cliente depois da compra. E ele deve estar
consciente dos cuidados da empresa com ele e com as informações coletadas. É o
pós-venda que assegura a volta do cliente.
Neste sentido, é importante a interação entre empresa e cliente e a promoção de
mudanças que ajudam nessa interação mesmo quando a freqüência de compra é
baixa. Nesses casos, o pós-venda se faz mais necessário para restabelecer o
relacionamento e manter a fidelidade do cliente e Vavra, (1993, p.285) registra que
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Satisfazer clientes e mantê-los para aumentar o valor de duração de sua
fidelidade é a chave da rentabilidade e o imperativo do Marketing de
Relacionamento, cujos componentes básicos são qualidade, serviços ao
cliente e pós-marketing.

Enfim, para administrar a fidelidade do cliente é preciso mudar os parâmetros
constantemente, manter acesa a chama do desejo de compra, antecipar sugestões
para resolução de problemas (recall) ao invés de apenas responder quando forem
constatados e o cliente reclamar.

2.3.2.1 Marketing de Retenção dos clientes

A busca de novos clientes pode ser atraente e motivadora para a Força de vendas,
mas como Kotler (2000) afirmou anteriormente, o custo de um cliente novo é mais
caro que a manutenção dos antigos e essa já é uma boa razão para a empresa
desenvolver uma estratégia de fidelização de clientes, para isto é fundamental a
identificação de cada um.
Para manter seu negócio funcionando a empresa deve conhecer seus clientes e
quais são suas necessidades, para assim satisfazê-lo e superar seus concorrentes,
o que é essencial para manter-se no mercado e ganhar em competitividade e
inovação. Para McDonald (2001) para se criar vantagem competitiva é preciso
entender e satisfazer os clientes.
Para isto, o conhecimento das necessidades do cliente é essencial, o
desenvolvimento de produtos e serviços bem sucedidos é determinado pela
pesquisa de mercado e destas necessidades, e cabe a cada empresa determinar de
acordo com seus custos, premissas, missão, e metas, qual a melhor forma de captar
essas informações e oferecer melhor produto que a concorrência.
O aumento expressivo da concorrência amplia o nível de exigência e reduz a
tolerância dos consumidores, o que já é sentido pela maioria das empresas e quanto
maior for a exigência do consumidor, maior será a dificuldade de identificar canais
eficientes para o seu atendimento. Neste sentido, nunca foi tão importante a criação
e a renovação de processos de comunicação e interação que vise atingir a
satisfação das necessidades do cliente de forma eficaz.
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Segundo McDonald (2001,p.31) o Marketing de relacionamento é uma filosofia de
administração empresarial baseada na aceitação da orientação para o cliente e para
o lucro por parte de toda a empresa, e no reconhecimento de que se devem buscar
novas formas de comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e
duradouro com os clientes, fornecedores e todos os intermediários, como forma de
obter uma vantagem competitiva sustentável.
Para alcançar tal objetivo, o atendimento adequado é apontado por muitos
especialistas como sendo a melhor forma de diferenciar uma empresa de seus
concorrentes. Prega-se que quando uma equipe é capaz de tornar agradável o
contato com o cliente, a probabilidade de que ele retorne é muito maior. Sob esta
ótica os autores estudados afirmam que clientes antigos estão dispostos a pagar
mais pelo serviço que já conhecem e confiam, além de fazer propaganda gratuita da
empresa, aumentando os negócios ao longo dos anos. Assim, estes clientes fiéis
passam a gerar lucros cada vez maiores e, quanto mais tempo a empresa preserválos, maiores lucros poderão gerar. Para comprovar essa argumentação basta levar
em conta os custos de aquisição de um novo cliente, como propaganda, promoções,
etc., e a quantidade de utilização de produtos / serviços que aumenta a cada ano, à
medida que o cliente passa a conhecer melhor o serviço.
A fidelidade do cliente é refletida através de intenções comportamentais, tais como
fazer recomendações dos serviços para amigos e parentes. É um intenso
compromisso de recompra ou de preferência de recompra de produtos/serviços de
forma consistente no futuro, causado pela repetição da compra no mesmo
estabelecimento, à despeito de influências situacionais ou de esforços de marketing
potencialmente causadores de comportamento de troca. Como explica Jones (2007),
A chave para a fidelidade a longo prazo é expandir valor para o cliente com
base na sua definição individual de valor. Essa definição pode variar muito
de um cliente (por exemplo, descontos no preço) para outro (por exemplo,
atenção pessoal) e ainda para outro (por exemplo, acesso a informações)
(JONES, 2007).

Neste sentido Sangaletti (2007) afirma que a etapa mais importante do marketing de
relacionamento, muito além da visão tradicional, onde conquistar era o passo mais
importante, é busca do aperfeiçoamento desta conquista com a finalidade de mantêlo junto.
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O modelo de retenção (FIG. 9) apresentado por Furlong (1994) está focado no
cliente/parceiro e foi baseado em dados cíclicos como: responsabilidade, ação e,
qualidades que o cliente exige.

1. Estamos todos no mesmo barco
2. Conhece-los é retê-los
3. Concentre a atenção em seus
melhores clientes
4. Delegação de poderes aos
empregados
5. Clientes internos
6. Errar é humano, recuperar um
cliente é divino
7. Mantenha-se em contato
8. Contatos imediatos do 4º grau
com o cliente
9. Lidere, siga ou saia do caminho
10. A tarefa é de todos
11. Reconheça um bom trabalho
12. O que funciona hoje pode não
funcionar amanhã.

Parte I –
Mobilizar as
pessoas e a
organização em prol
da retenção de
clientes

Parte II –
Elaborar o compromisso
organizacional para com a
retenção de clientes

Parte III –
Integração
Organizacional

FIGURA 9.
Modelo “Clientes para sempre” as 12 etapas
Fonte: Furlong, 1994, p. 10

Somente com o crescimento da confiança é possível fidelizar e formar opiniões,
conquistar a ponto de receber boas indicações.

2.3.2.2 Marketing de Fidelização do formador de opinião

Sustentar uma vantagem competitiva, por longo prazo, está cada dia mais difícil,
Para Berry e Parasuraman (1992, p.21), apenas a aparência de superioridade não
proporciona uma competitividade sustentável, pois estas:
São facilmente contornadas, invertidas, copiadas ou até mesmo superadas.
Ao contrário, uma vantagem durável normalmente deriva de uma notável
profundidade em habilidades humanas selecionadas, capacidades
logísticas, bases de conhecimento e outras forças de serviço que os
competidores não conseguem reproduzir e que levam a um maior valor
demonstrável para o cliente.
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Na atual realidade, com o aumento da competitividade, as empresas passam a
admitir a importância, não apenas da venda em si, mas da fidelidade dos seus
clientes. Kotler (2000, p.68) diz que “os clientes de hoje são mais difíceis de agradar.
São mais inteligentes, mais conscientes em relação aos preços, mais exigentes,
perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou
melhores”.
Em se tratando da fidelização dos formadores de opinião é imperativo erguer altas
barreiras para a troca de fornecedores e para tal a empresa deve distinguir cinco
níveis diferentes de relacionamento com seus clientes:
1. Marketing Básico: o vendedor simplesmente vende o produto.
2. Marketing Reativo: o vendedor vende o produto e encoraja o cliente a
telefonar se tiver dúvidas, comentários ou queixas.
3. Marketing Responsável: o vendedor telefona para o cliente logo após a
venda para verificar se o produto está à altura de suas expectativas. O
vendedor também pede ao cliente quaisquer sugestões que possa ter
para a melhoria do produto ou do serviço; além disso, pergunta por
quaisquer possíveis decepções. As informações obtidas auxiliam a
empresa a melhorar continuamente seu desempenho.
4. Marketing pró-ativo: o vendedor da empresa entra em contato com o
cliente de tempo em tempos para falar sobre a melhoria de utilização do
produto ou novos produtos. (...)
5. Marketing de parceria: a empresa trabalha continuamente em conjunto
com o cliente para descobrir meios de alcançar melhor desempenho
(KOTLER, 2000, p.72).

Neste sentido, o esforço de conquista da fidelidade deve ser continuo devido a sua
importância na retenção do cliente. Não importa a que tipo de produto ou de serviço
a empresa preste, o importante é o relacionamento que existe entre ela e seu
cliente. Na indústria farmacêutica o relacionamento principal é entre o médico
prescritor e o laboratório que produz o medicamento intermediado pela figura
representante.
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3 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E O MARKETING DE RELACIONAMENTO

Cesar (2005) explica que no inicio do século XX, houve um aumento na incidência
de doenças como a tuberculose, o câncer e a AIDs (Acquired Immunodeficiency
Syndrome) ou SIDA (Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida), e neste ínterim, a
indústria farmacêutica despontou como atividade industrial de altíssimo poder
econômico. Acrescenta que para Pignare (2003) a atividade farmacêutica se tornou
para os Estados Unidos uma questão estratégica, uma forma de dominar o mercado
mundial, e seus lucros giram em torno de 70% a 90% nos países capitalistas
ocidentais. O marketing de relacionamento com os prescritores é a principal
ferramenta utilizada.
No contexto da eficácia dos programas de fidelização do formador de opinião, neste
caso, os médicos prescritores, Stone e Woodcok (1998) afirmam que não basta criar
clubes, produzir revistas ou lançar cartões de crédito, é preciso mais, é preciso
conhecer bem o cliente e com ele desenvolver um relacionamento mais íntimo e
planejado.
Cesar (2005) relata que em relação à indústria farmacêutica, a adoção dos conceitos
de marketing deve seguir conforme o segmento e as características mercadológicas
do produto ou do segmento. Segundo ele, é necessário reconhecer nos agentes
envolvidos e qual o melhor parceiro para o investimento no relacionamento quanto
ao produto específico, podendo ser o médico, a farmácia, ou o representante do
laboratório. Dependendo do tipo de produto, até mesmo o marketing de massa pode
ser útil. A FIG. 10 mostra os segmentos farmacêuticos:
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MIX DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

OTC
OVER THE COUNTER

PRODUTOS
VENDIDOS SOB
PRESCRIÇÃO
MÉDICA

GENÉRICOS

INOVADORES

“ME TOO”

BONIFICADOS

SIMILARES

FIGURA 10.
Tipologia dos produtos farmacêuticos
Fonte: CESAR Tiago, 2005, p.24

Cesar (2005) explica ainda que o segmento OTC – Over The Counter é
representado pelo medicamento vendido na farmácia para os quais a comunicação
ou marketing de massa é suficiente, não exige a prescrição médica e, portanto a
compra é definida pelo cliente final com o convencimento feito pela propaganda nos
meios de comunicação. Entre eles se encontram produtos como, antiácidos,
analgésicos e polivitamínicos.
No segmento de genéricos encontram-se medicamentos que podem ser
produzidos após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de direitos de
exclusividade. Esses produtos levam o nome do laboratório na embalagem, que é
especificado, regulamentado e fiscalizado pelo governo. Um medicamento genérico,
portanto, é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e
dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de
marca, que serviu de referência sendo então bioequivalente.
Já no segmento de bonificados encontram-se um grupo de medicamentos com
princípios ativos e concentrações que deveriam ser similares ao medicamento
original, de marca, que serviu de referência. No entanto, nem sempre há esta
garantia de bioequivalência. O termo bonificado significa ainda que para cada
unidade comprada, o laboratório bonifica a farmácia com mais unidades, ou seja, a
farmácia paga uma unidade e recebe várias outras como bonificação. Sua difusão
segue outra lógica: não são difundidos junto à classe médica, mas oferecidos
diretamente às farmácias.
O segmento dos produtos éticos ou aqueles vendidos sob prescrição médica, no
caso deste segmento, a estratégia de marketing tem que estar voltada para os
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prescritores médicos. Este é o mais importante dos segmentos famacêuticos e o que
é mais rentável para as indústrias farmacêuticas. Os produtos éticos estão divididos
em três tipos: produto inovador; produto me too e produto similar.
O produto inovador é aquele cujo desenvolvimento é pioneiro. É novo no sentido
mais amplo da palavra, e o processo de divulgação é exclusivamente voltado para o
médico, que é convencido pelo representante a receitar o novo medicamento. Os
produtos me too, são os mesmos produtos, porém com algumas modificações que
possibilitam o surgimento de um novo produto ativo. Já os produtos similares
reproduzem a fórmula de produtos que tiveram a proteção expirada ou quebrada,
mas sem a comprovação da eficácia como no caso dos produtos bonificados.
Sob o ponto de vista competitivo, o produto similar leva vantagem sobre os produtos
originais uma vez que, invariavelmente, eles têm o preço mais baixo em função de
não arcarem com o investimento em pesquisa, foram meramente copiados. No caso
dos produtos originais, estes se valem da proteção da patente para recuperar e
mesmo lucrar com o investimento realizado com a pesquisa, desenvolvimento e
lançamento do medicamento.
Não é fácil satisfazer a todos os clientes, mesmo dentro de um segmento. Neste
sentido Ferreira, diz que:
Segmentar um mercado significa escolher um grupo de consumidores, com
necessidades homogêneas, para o qual a empresa poderá fazer uma oferta
mercadológica. O processo de segmentação requer que sejam identificados
os fatores que afetam as decisões de compras dos consumidores.
Requisitos para a segmentação: o segmento deve ser identificável,
mensurável, acessível, rentável e estável (FERREIRA, p.2).

No caso da indústria farmacêutica a segmentação pode ser feita até mesmo dentro
do laboratório que produz dentro de todos os segmentos, pois é fácil saber o objetivo
de todos os consumidores finais, ou seja, utilizar um produto que venha curar todos
os seus males, que lhe torne novamente são. Neste sentido o marketing mais
aconselhável é o de fidelização do formador de opinião, pois corresponde melhor às
características e necessidades da empresa.
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3.1 Características da indústria farmacêutica

O segmento farmacêutico no Brasil é monopolizado e/ou oligopolizado, Silva et al
(2006) explica

que isto acontece pois as empresas líderes se concentram no

mercado por classes terapêuticas e assim conseguem monopolizar o mercado.
Acrescenta que dentre as 500 maiores empresas de vendas, 15 são de produtos
farmacêuticos
Das 15 melhores empresas do segmento farmacêutico, higiene e
cosméticos, 10 são farmacêuticas e destas, apenas 6 são de capital
nacional. Dentre estas 15, oito estão entre as dez que obtiveram maior
crescimento de vendas e a que obteve maior crescimento foi uma empresa
com forte presença no mercado de medicamentos genéricos que, também,
foi a primeira colocada em rentabilidade (SILVA et al,2006, p.4).

O oligopólio da indústria farmacêutica se caracteriza com base na inovação. De
acordo com Silva et al (2006) isso acontece devido a necessidade de pesquisas e
desenvolvimento, pois com a quebra das patentes ou sua expiração o produto que
poderia ser o carro chefe fica exposto à concorrência dos genéricos e similares.
Neste sentido, Nascimento (2008, p.36) explica que o ciclo de vida de todos os
produtos, incluindo os farmacêuticos, está dividido em quatro fases: introdução,
crescimento, maturidade e declínio, como mostra a FIG.11.

FIGURA 11.
Ciclo de vida dos produtos
Fonte: Etzel, Walker e Stanton, 2001, apud Nascimento, 2008, p.36
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Explica Nascimento (2008) que a fase da Introdução é a mais importante para o
marketing farmacêutico, pois o processo de desenvolvimento do produto passou por
inúmeros testes e estudos que geram muitas despesas e tempo
Durante este estágio, o laboratório deve fazer um intenso esforço
promocional para tornar o produto conhecido pela classe médica, no que diz
respeito a apresentações farmacotécnicas, indicações, contra-indicações,
posologias, modo de emprego, precauções de uso e, sobretudo, vantagens
que o produto oferece (NASCIMENTO, 2008, p.37).

Na fase de crescimento, o paciente que já conhece o produto passa a ser o
divulgador e mesmo sem receitas médicas busca na farmácia espontaneamente.
Nessa etapa, os representantes de laboratórios passam, a visitar também
as farmácias, procurando fazer com que os farmacêuticos dêem preferência
à venda dos produtos de marca. Ainda na fase de crescimento, continua a
influência de marketing junto à classe médica, pois é ela que reedita, de
forma permanente, pressão original sobre o fluxo de receitas que mantém o
processo de difusão (NASCIMENTO, 2008, p.37).

Quando o produto atinge a maturidade as vendas se estabilizam e tem como
característica o fim do período de proteção da patente, com isso a concorrência
cresce com o aparecimento dos genéricos e similares. Neste estágio, a concorrência
dificulta a manutenção das performances anteriores do produto. A competição
aumenta e os lucros começam a diminuir.
O declínio do produto ocorre quando as vendas caem após a queda da patente,
podendo ser substituído por novos ou desaparecer por completo.
A fase de declínio decorre muito da introdução de novos produtos no
mercado, mais eficientes e/ou melhor tolerados, e das ações de marketing
dos concorrentes. O médico, influenciado pela oferta desses medicamentos,
diminui a freqüência do receituário. As vendas residuais tornam-se cada vez
mais fracas (NASCIMENTO, 2008, p.37).

Neste sentido, Silva et al (2006) explica que a indústria farmacêutica é dinâmica e
inovadora, prima em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, com altos
investimentos tanto no desenvolvimento como nos projetos de comercialização e
marketing. Acrescenta que o Brasil apesar de estar em 9º lugar no ranking mundial
em faturamento, o segmento é “extremamente dependente de importações e utiliza
a proteção de patentes como um mecanismo de segurança de retorno dos
investimentos praticados”.
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3.1.1 Produção de medicamentos

A dispersão da indústria farmacêutica ocorre devido à lógica interna da produção e
as atividades, além das fases explicitadas por Nascimento, são de acordo com
Gonzalez (1999), divididas em quatro estágios:
Estágio 1: P&D de novos fármacos;
Estágio 2: produção industrial de fármacos;
Estágio 3: produção industrial de especialidade farmacêutica ou medicamentos;
Estágio 4: marketing e comercialização dos produtos finais.
O estágio 1 compreende duas etapas que são fundamentais para o produto e levam
muito tempo para serem finalizadas, como pode ser verificado na TAB. 1:
TABELA 1.
Tempo médio no estágio de P&D de um novo Fármaco (em anos)
ETAPAS

DÉCADAS
1960

1970

1980

199-1995

Etapa 1 (pré-clínica)

3,2

5,1

5,9

6,1

Etapa 2 (clínica)

2,5

4,4

5,5

8,9

Total

5,7

9,5

12,4

15

FONTE: GONZALEZ 1999, p.5

A etapa 1: pré-clínica - consiste em duas fases: química e biológica. Na fase
química, ocorre o processo de isolamento das moléculas e na fase biológica analisase o potencial terapêutico das moléculas isoladas, essa etapa pode levar mais de 6
anos a partir dele se iniciam os testes na etapa 2.
Etapa 2: clínica - esta etapa é dividida em quatro fases.
Fase 1 - realizam-se estudos farmacocinéticos quando se pesquisa os fenômenos
envolvidos nos processos de absorção, metabolismo e excreção, também se
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analisam a biodisponibilidade, ou seja, como a droga é encontrada após sua
absorção a partir do local de aplicação.
Fase 2 – analisa-se a eficácia e a segurança do fármaco em poucos pacientes e
com monitoração individual.
Fase 3 – mais rigorosa e extensa, nesta fase se realiza a investigação clínica
científica.
Fase 4 – aprovado o produto passa-se à comercialização e ampliam-se os estudos
clínicos em larga escala referentes aos efeitos colaterais, adversos e adicionais,
além dos efeitos tardios de morbidade e mortalidade. Somente após os testes
clínicos a nova droga estará pronta para ser lançada no mercado.
Gonzalez (1999) acrescenta que o tempo para a realização das etapas tem crescido
ao longo do tempo chegando a 15 anos no período de 1990 a 1995.
Quanto ao estágio 4, objeto deste estudo, Gonzalez (1999, p.6) explica que:
Compreende a promoção/propaganda (marketing) e a comercialização dos
produtos. Sua inclusão como estágio deriva das peculiaridades envolvidas
na propaganda de medicamentos, já que, diferentemente dos produtos de
consumo em geral, a propaganda de produtos farmacêuticos deve ser feita
através de linguagem técnica e dirigida, essencialmente, ao médico.

3.1.2 Linha evolutiva

Antes de Cristo – Segundo Sobral (2006), no Egito antigo, na China e na Grécia,
foram encontradas bases empíricas, registros sobre tratamentos, e o primeiro
compêndio farmacêutico com fórmulas preparadas a partir de plantas e substâncias
derivadas de animais.
O papiro de Ebers, elaborado no Egito antigo (aproximadamente 1500 a.C)
apresenta 811 prescrições e 700 medicamentos. Na china, o naturalista Li
Shih-chen desenvolveu o compêndio Pen-ts ao Kang-um com 1000 plantas,
450 substâncias derivadas de animais e 11.100 prescrições. A civilização
grega através de Hipócrates colaborou com sua busca de bases empíricas
onde até então só existia a magia ou a religião (SOBRAL, 2006, p.21).

No século XIX a Alemanha se destaca ao desenvolver as primeiras drogas sintéticas
no fim do século XIX (SOBRAL, 2006).

60

1914 – Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo americano leiloa as unidades
fabris alemãs da Bayer e da Merck que se encontravam em seu território, fazendo
surgir a Merck & Co. Neste período, o mercado dos EUA, que era dependente da
Alemanha, passa a ser o 2º maior produtor mundial.
1925 – 1945 – Ocorre o boom de novas substâncias químicas com utilização na
indústria farmacêutica.
1950

–

Caracterizado

pelo

fortalecimento

das

indústrias

farmacêuticas

transnacionais e conseqüentemente o desaparecimento dos estabelecimentos
magistrais, ou seja, as farmácias de manipulação (SILVA, et al, 2006).
1960 – Surgem os primeiros passos em direção aos genéricos pelos EUA.
1980 – As empresas alemãs não aderem à biotecnologia e isto desestimula os
cientistas (SOBRAL, 2006).
Ressurge no Brasil os estabelecimentos magistrais graças a restrições às
importações e controle de preços pelo governo (SILVA, et al, 2006).
Nesta década somente as multinacionais localizadas na Europa e EUA têm
condições financeiras para os investimentos cada vez mais altos em P&D, o que
provoca uma onda de fusões e aquisições (GONZALEZ, 1999).
1990 – até o final da década restringiu-se à manipulação de formulações
personalizadas

prescritas

por

determinadas

especialidades

médicas

como

dermatologia, endocrinologia, ginecologia e reumatologia, entre outras (SILVA, et al,
2006).
O mercado farmacêutico mundial, entre 1992 e 1996 teve crescimento anual
médio de 7,4%. A região que mais cresceu foi a América Latina e o Caribe,
com aumento médio de vendas de 14,7%. Tiveram também um alto
desempenho neste mesmo período o Japão, com 11,7%, e o Sudeste
Asiático e a China com 10,4% (GONZALEZ, 1999, p.10).

Nesta década ocorreu a maior parte das aquisições e fusões no mercado
farmacêutico que Gonzalez retrata na TAB. 2:
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TABELA 2.
Fusões e aquisições farmacêuticas na década de 90
Ano

Fato

1993

Aquisição

1994

Aquisição

1995

Aquisição

1996

Fusão

1996

Fusão

1997

Aquisição

1999

Fusão

1999

Fusão

Laboratórios envolvidos
Merck compra a distribuidora de medicamentos Medico
Containment Services
American Home Products (US) compra a American
Cyanamid (US) por US$ 10 bilhões
Glaxo (UK) compra a Wellcome (UK) por US14,9
bilhões
Pharmacia Aktiebolag (Sw) e Pharmacia & Upjohn
(US)
Sandoz (Sw) e Ciba (Sw) formam a Novartis
F. Hoffmann-laRoche (Sw) compra Boehringer
Mannheim (Ger) por US$11 bilhões.
Astra AB (Sw) e Zeneca (UK) formam a AstraZeneca
(Uk)
Hoechst Marion Roussel (Ger) e Rhône-Poulenc (Fra)
formam a Aventis (Ger)

Fonte: Gonzalez, 1999, p.. 8

Em 1996 entra em vigor a Lei de patentes – lei 9.279 de 14/05/1996 no Brasil.
1999 - o mercado farmacêutico mundial fatura US$338 bilhões (SOBRAL, 2006).
2000 - entrada de genéricos no mercado. Em 2005, a ANVISA publica a Consulta
Pública 31, uma revisão da RDC-33/00, estabelecendo critérios mais rígidos para a
manipulação de medicamentos no Brasil (SILVA, et al, 2006).

3.2 Quebra de patentes

Patente é um mecanismo de proteção à propriedade intelectual que visa a garantia
dos direitos do criador de produzir, comercializar (COLUMBIA MARCAS, 2011).
A lógica econômica desse mecanismo de proteção é que os lucros
proporcionados pela licença de produção de um produto patenteado
garantem ao detentor da patente o reinvestimento em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos (COLUMBIA MARCAS, 2011).

Em 1970, o Brasil foi pressionado pelos países desenvolvidos para reconhecer a Lei
Internacional de Patentes para medicamentos, mas decidiu não reconhecer na
época tal lei, pois tinha o objetivo de fomentar a indústria brasileira com a fabricação
de medicamentos que não eram protegidos. Em 1976 a lei 6.360 passa o controle do
setor para a vigilância sanitária e as indústrias tiveram autorização para registrar
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medicamentos similares. Até o ano de 2001 somente havia dois tipos de similares: o
similar com marca e o similar sem marca. Este último foi abolido em outubro de
2001. Tal lei passou, a partir de então, a obrigar que medicamentos similares
tivessem marcas comerciais em destaque (SOBRAL, 2006).
A discussão em torno da quebra de patentes de medicamentos fabricados pelos
laboratórios norte americanos e europeus, pelo governo brasileiro, segundo Bacco
Júnior (2002), apesar das controvérsias, encontra respaldo na lei da propriedade
industrial, que oferece a possibilidade da expedição de licença compulsória e
permite ao Ministério da Saúde autorizar a fabricação de medicamentos no território
nacional por um custo de produção reduzido.
Em junho de 2002 a indústria farmacêutica dos Estados Unidos firmou contrato com
o governo do Brasil, que se comprometeu a não
Expedir licenças compulsórias de medicamentos produzidos por
laboratórios sediados nos Estados Unidos, sem comunicar previamente o
governo norte-americano, evitando-se, desta forma, surpresas indesejáveis
por parte dos laboratórios e criando margem para negociações bilaterais
sobre a quebra da patente (BACCO JÚNIOR, 2002).

Segundo fontes da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, até 2005 o
Brasil tinha 86% dos medicamentos disponíveis no mercado com patentes
expiradas. No mundo este número sobe para 35 bilhões de dólares em patentes
expiradas ou que expirem nos próximos anos (SOBRAL, 2006).
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3.3 O Modelo da Pesquisa

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o modelo dos Serviços ao
Cliente e Marketing de Relacionamento apresentado à página 30, acrescentando-se
algumas variáveis (FIG.12) consideradas por este autor como importantes para
descrever e explicar o fenômeno dos serviços relacionados à indústria farmacêutica
e, mais precisamente, o produto Lípitor.

Investimento no
relacionamento

+

Preço

+

Oferta de
serviços ao
cliente

Dependência

+

+

+

Comprometimento
Fidelização

+
Nível de
comparação com
Fornecedores
alternativos

Imagem

+
+

Troca de
informações

+

Confiança

FIGURA 12.
Modelo de marketing de relacionamento adaptado pelo autor
Fonte: adaptação de Müsnich 2002 e Almeida, 2010

Considerou-se importante incluir a variável Imagem, visto que este elemento tem
sido tradicionalmente fundamental na indústria farmacêutica em geral, e em
particular na Pfizer. Ademais, para os médicos prescritores este fato é
substancialmente importante.
A imagem, segundo Neves (1998) é o maior atrativo que alguém pode ter, da
mesma forma que ela coloca o produto em alta, pode derrubá-lo, afirma ainda que:
“tanto pode empregar alguém, como demitir. Pode condenar algo ou alguém a
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alguma coisa, levar alguém ao suicídio ou ao pódio. Envergonhar ou encher de
orgulho. Imagem é poderosa” (NEVES, 1998, p.63).
De acordo com Poyares, (1998, p. 16)
Em qualquer das faces do cenário, verifica-se a mesma preocupação, aliás,
compreensível: a busca de imagem pública. Importa parecer, se possível no
proscênio, para ser reconhecido, avaliado, apreciado. Instrumento à mão: o
marketing, com muitos profissionais à disposição.

Para o autor, a imagem hoje é uma expressão de magia e fetiche que o marketing
transforma provocando o consumismo e, em alguns casos, até mesmo de
medicamentos.
A preocupação com a imagem pública se generalizou entre os profissionais e
segundo Poyares (1998, p.53-54), envolve a todos “mesmo o cidadão comum numa
atmosfera resultante da dinâmica interação dos meios de informação”. Para este
autor a competição entre as diversas modalidades de mídia (escrita, falada, virtual)
excita e produz muitas formas de informações que podem transformar pequenos em
líderes bem como derrubar grandes no mercado. Gerando o consumismo
desenfreado de produtos que as celebridades anunciam, pois a mídia tem o poder
de influenciar e seduzir, mas principalmente o de induzir as massas a seguir
diretrizes. Torquato explica que,
[...] poder é a capacidade de uma pessoa ou de uma determinada
organização de gerar influência, fazendo com que uma segunda pessoa (ou
organização) assuma o comportamento da primeira. Sabemos que poder é
a capacidade de gerar consentimento, de irradiar posições que sejam
aceitas por um grupo de pessoas. Mas o poder também envolve a
manipulação das sistemáticas operacionais. Isto é, envolve-se com poder
uma pessoa, que, de alguma forma, exerce atividades que redundem em
maior ou menor eficácia da organização – empresa ou instituição
(TORQUATO,1991, p.173).

Portanto, quando se pensa no cerne desse “convencimento” da opinião pública, na
verdade anunciada, se vê que aquilo que se espera é apenas uma disposição
favorável (ou contrária) ao produto oferecido.
Neste sentido, Neves (1998) afirma que a imagem não basta ser boa, precisa ser
competitiva e conquistar, atrair, motivar, abrir portas e dar credibilidade. Assim a
imagem que é apresentada ao público através da mídia deve ficar marcada na sua
mente.
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Acrescentou-se ao modelo a variável preço, considerando-se este um elemento
fundamental como fator de decisão na prescrição e na compra do produto.
A variável fidelização foi acrescentada no modelo como conseqüência do
comprometimento, pelo fato de que, o que efetivamente as organizações em geral, e
a Pfizer, em particular pretendem, é a fidelização tanto de médicos quanto de
clientes a todos os seus produtos e, entre eles, o Lípitor.
Quanto à fidelização, várias pesquisas, no sentido de analisar o marketing de
relacionamento e o comportamento do cliente, já foram feitas e nenhuma deu a
fórmula pronta que oferecesse soluções para planejar um bom merchandising, mas,
Blessa (2001, p. 24) nos ensina que alguns pontos são essenciais, como por
exemplo, a qualidade no atendimento; a imagem visual do material promocional; a
motivação da equipe; escolha de uma boa agência de publicidade e o diferencial
entre o seu produto e os demais. Este será, portanto, o modelo a ser estudado e
aplicado a esta pesquisa

3.4 A Empresa Pfizer2

A Pfizer é uma empresa farmacêutica com opções terapêuticas variadas para todas
as etapas da vida. Iniciou suas atividades em 1849, em Nova York, com os
imigrantes alemães Charles Pfizer e Charles Erhart, a princípio para a produção de
insumos para o preparo de medicamentos.
Em 1952, iniciou suas atividades no Brasil, como importadora de medicamentos e
dez anos depois inaugurou sua primeira unidade fabril, em Guarulhos, no Estado de
São Paulo.
Atualmente a Pfizer oferece opções terapêuticas para diversas doenças “com um
portfólio que engloba desde vitaminas para gestantes e vacinas para bebês, até
medicamentos para doenças complexas, como dor, câncer, tabagismo, infecção
hospitalar e Alzheimer” (PFIZER, 2011).

2

Todas as informações deste tópico foram retiradas dos site da Pfizer no Brasil: <www.pfizer.com.br>
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A empresa está dividida em duas áreas: negócios Biofarmacêuticos e negócios
Diversificados. “A área biofarmacêutica é composta por medicamentos de prescrição
para Saúde Humana, enquanto os Negócios Diversificados englobam as divisões de
Consumo, Saúde Animal, Nutrição e Capsugel” (PFIZER, 2011).
O Brasil está inserido na unidade de negócios Mercados Emergentes, uma
das unidades que compõem a área de negócios Biofarmacêuticos. Entre os
mercados considerados emergentes, o Brasil está entre os países
prioritários para a Pfizer, por seu tamanho e potencial de crescimento. Hoje,
o Brasil é o segundo maior mercado no ranking dos países emergentes,
atrás apenas da China, com estimativa de crescimento de 10% ao ano nos
próximos quatro anos, de acordo com o Instituto IMS Prognosis (PFIZER,
2011).

A produção brasileira está dividida em quatro áreas: Farmacêutica, Produtos de
Consumo, Saúde Animal e Capsugel. Em Saúde Humana, as áreas de atuação são
Cardiologia, Sistema Nervoso Central, Imunização, Saúde do Homem e da Mulher,
Dor e Inflamação, Infectologia, Oftalmologia, Oncologia e Hospitalar. Já em Saúde
Animal a empresa oferece medicamentos veterinários para bovinos, eqüinos, ovinos,
caprinos, suínos, aves, cães e gatos, além de produtos agrícolas.
A empresa é líder mundial em diversos segmentos e exporta seus produtos para 60
países, seu faturamento no Brasil em 2009 ultrapassou a casa dos 3 bilhões de
reais. Possui cerca de 3000 funcionários espalhados nas unidades fabris de
Guarulhos, Campinas e Itapevi e nos escritórios no Rio de Janeiro, Chapecó, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Campo Grande e Goiânia e tem capacidade de
produção de até 1 bilhão de comprimidos por ano.
A Pfizer investiu em 2009 US$ 7,7 bilhões em Pesquisa e desenvolvimento
Bioterapêutico, focadas na descoberta de “grandes moléculas”, para a produção de
medicamentos biológicos, como as vacinas, e em Pesquisa e Desenvolvimento
Farmacoterapêutico com foco nas “pequenas moléculas” ou medicamentos não
biológicos.
A empresa, no Brasil, também investe em atividades de Responsabilidade Social
como programas de incentivo ao voluntariado, voltados à educação em saúde e
reinserção na comunidade. Os projetos sociais apoiados pela Pfizer Brasil
atualmente são: Brasil Respirando Melhor, Cabra Escola, Casa dos Velhinhos de
Ondina Lobo, Cores da Vida, Jovem Empreendedor (Ação Forte), Jovem Produtor,
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Saúde e Cultura Pankararu, Projeto Tear e Vale Sonhar que beneficiam
aproximadamente 100 mil pessoas.

3.4.1 Visão, Missão e Valores

A empresa tem como propósito:
Trabalharmos juntos para um mundo mais saudável.
A Missão da empresa:
Utilizar a ciência e os nossos recursos globais para melhorar a saúde e o bem-estar
em todas as fases da vida.
Os seus Valores:
•

Foco no cliente,

•

Apoio à comunidade,

•

Respeito pelas pessoas,

•

Desempenho,

•

Colaboração,

•

Liderança,

•

Integridade,

•

Qualidade e Inovação.

Para realizar sua missão, a empresa afirma seus valores de:
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FIGURA 13.
Valores da Pfizer
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

3.4.2 Regulamentação

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão do Ministério da
Saúde

responsável

pela

aprovação,

registro

e

fiscalização

dos

produtos

farmacêuticos no Brasil, sem sua aprovação os produtos não podem ser
comercializados.
A Pfizer tem um departamento especializado em assuntos regulatórios com
“conhecimento das legislações e normas em profundidade e o bom relacionamento
com os órgãos regulatórios podem trazer uma grande vantagem competitiva e ser
um diferencial para a empresa no mercado farmacêutico”. Neste departamento, a
área de Registro de Produtos é responsável pelo gerenciamento submissão e
aprovação de processos de registro de novos medicamentos, assim como a
atualização de registros já existentes com a preparação de relatórios clínicos e
técnicos segundo a norma vigente.
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3.4.3 Pesquisa Clínica da Pfizer

A pesquisa clínica da Pfizer inicia-se logo após os testes laboratoriais em animais,
para verificação e análise dos efeitos clínicos em seres humanos. Avaliam nesta
fase os mecanismos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção do
medicamento em estudo, o que irá definir o seu grau de segurança e/ou eficácia.
Esta etapa é divida em quatro fases:
FASE I com até 80 voluntários sadios para determinar a segurança e
dosagem da medicação. Nesta fase se estabelece o perfil farmacocinético e
farmacodinâmico dos medicamentos.
FASE II com até 300 pacientes para determinar eficácia e segurança do
medicamento a curto prazo.
FASE III com até 5 mil pacientes para determinar segurança em uso a longo
prazo, eficácia e interações medicamentosas.
FASE IV são realizados após o lançamento do produto, para estudar a
diferenciação do medicamento em relação a outros da mesma classe.

Os dados recolhidos nesta pesquisa, que dura alguns anos e é realizado em
diversos países ao mesmo tempo, são submetidos à autoridades regulatórias antes
da obtenção da aprovação para comercialização do medicamento em larga escala.
É a pesquisa clínica padronizada pelos Princípios de ICH - International Conference
on Harmonization / GCP - Good Clinical Practice que garantem o padrão de
qualidade científica e ética internacional para o desenho, condução, registro e relato
de estudos que envolvam a participação de seres humanos.

FIGURA 14.
Regulamentação e diretrizes
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

70

De acordo com a Pfizer, os medicamentos antes de chegarem até o consumidor final
passam por um processo demorado, que se prolonga por aproximadamente 15
anos, na FIG.15 podemos verificar cada passo:

FIGURA 15.
Jornada de um novo medicamento
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

Segundo a Pfizer, a criação e o desenvolvimento de um medicamento consomem,
em média, 15 anos de pesquisa e 802 milhões de dólares. Em uma década, 100
compostos iniciais apenas um chega ao consumidor final. (FIG. 16)
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FIGURA 16.
Linha do tempo
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

O processo de P&D funciona como um funil, onde as pesquisas servem para
descartar ou conduzir para a produção, os medicamentos farmacológicos. (FIG. 17)

FIGURA 17.
Processo de P&D
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

A pesquisa clínica constitui em alternativa terapêutica que assegura a eficiência das
novas substancias, este estudo envolve a indústria farmacêutica, o médico
investigador, o grupo de pacientes, o comitê de ética em pesquisa e os órgãos
regulatórios. (FIG. 18)
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FIGURA 18.
Protagonistas da pesquisa clínica
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011

No Brasil, a área de pesquisa clínica é relativamente recente, apesar de seu
potencial, pois o país possui uma grande massa populacional com uma população
heterogênea, devido ao seu território extenso há a incidência de vários tipos de
doenças como as regionais, mas também tem médicos capacitados e boa estrutura
de centros de pesquisa que cumprem aos Princípios do ICH/GCP.
A Pfizer patrocina os estudos clínicos no Brasil, nas áreas especificadas na FIG.19

FIGURA 19.
Áreas de pesquisa clínica no Brasil
Fonte: www.pfizer.com.br, 2011
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3.4.4 Atendimento ao consumidor da Pfizer

A Pfizer tem um canal aberto para comunicação entre os clientes médicos e
consumidores finais e a empresa, fornecendo ainda “assistência farmacêutica,
informações íntegras, eficazes e de qualidade sobre a Pfizer e seus produtos, bem
como trazer para a empresa a voz do cliente”.
A Pfizer mantém ainda uma relação de integridade, ética e compromisso com o
cliente médico, promovendo visitas regulares de seus representantes, onde colabora
com a informação e divulgação de seu portifólio.
O Fale Pfizer oferece treinamento aos atendentes que contam com um banco de
dados atualizados constantemente por uma equipe de farmacêuticos graduados e
preparados para a prestação de assistência farmacêutica, que conhecem bem a
Pfizer, seus produtos e clientes e garantem informações de qualidade aos
profissionais de saúde e aos pacientes de saúde.

3.5 O produto: Lípitor – Atorvastatina Cálcica3

3.5.1 Identificação do produto

Nome: Lípitor®
Nome genérico: atorvastatina cálcica
Forma farmacêutica e apresentações: Lípitor® 10 mg, 20 mg, 40 mg ou 80 mg em
embalagens contendo 30 comprimidos revestidos.

3.5.2 Propriedades Farmacodinâmicas

A atorvastatina, um agente hipolipemiante, é um inibidor seletivo e competitivo da 3hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A (HMG-CoA) redutase, a enzima limitante e

3

Bula do produto
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responsável pela conversão da HMG-CoA a mevalonato, um precursor dos esteróis,
inclusive do colesterol.
Em pacientes com hipercolesterolemia familiar homozigótica e heterozigótica, formas
não familiares de hipercolesterolemia e dislipidemia mista, a atorvastatina reduz o
CT (colesterol total), LDL-C (lipoproteína de baixa densidade) e apo B
(apolipoproteína B). A atorvastatina também reduz o VLDL-C (lipoproteínas de
densidade muito baixa) e os triglicérides e produz aumentos variáveis no HDL-C
(lipoproteínas de alta densidade).
A atorvastatina diminui os níveis plasmáticos de colesterol e lipoproteínas através da
inibição da HMG-CoA redutase e da síntese de colesterol no fígado, e aumenta o
número de receptores de LDL hepáticos na superfície da célula, aumentando a
absorção e o catabolismo do LDL.
A atorvastatina reduz a produção e o número de partículas de LDL. Produz um
aumento marcante e prolongado na atividade do receptor de LDL, além de promover
uma alteração benéfica na qualidade das partículas de LDL circulantes. O fármaco é
eficaz na redução de LDL em pacientes com hipercolesterolemia familiar
homozigótica, uma população que não responde normalmente à medicação de
redução lipídica.
A atorvastatina e alguns de seus metabólitos são farmacologicamente ativos em
humanos.
O principal sítio de ação da atorvastatina é o fígado, que é o principal local de
síntese de colesterol e clearance de LDL. A redução no LDL-C está mais
relacionada à dose do medicamento do que à concentração sistêmica do fármaco. A
individualização da dose do medicamento deve ser baseada na resposta terapêutica
(vide “Posologia”).
Em um estudo dose-resposta, a atorvastatina (10 – 80 mg) demonstrou reduzir as
concentrações de CT (30% – 46%), LDL-C (41% – 61%), apo B (34% – 50%) e
triglicérides (14% – 33%). Estes resultados são compatíveis em pacientes com
hipercolesterolemia

familiar

heterozigótica,

formas

não-familiares

de
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hipercolesterolemia e hiperlipidemia mista, incluindo pacientes com diabetes melito
não insulino-dependentes.
Em pacientes com hipertrigliceridemia isolada, a atorvastatina reduz o CT, o LDL-C,
o VLDLC, a apo B, triglicérides e não-HDL-C, e aumenta o HDL-C. Em pacientes
com disbetalipoproteinemia, reduz a IDL-C (lipoproteína de densidade intermediáriacolesterol).
Em pacientes com hiperlipoproteinemia de Fredrickson tipos IIa e IIb, reunidos em
24 estudos controlados, o aumento percentual médio a partir do valor basal no HDLC para atorvastatina (10 – 80 mg) foi de 5,1 – 8,7% de maneira não relacionada à
dose. Além disso, a análise destes dados demonstrou uma redução significativa
relacionada à dose nas proporções de CT/HDL-C e LDL-C/HDL-C, variando de -29
para -44% e -37 para -55%, respectivamente.

3.6 As dislipidemias

As dislipidemias são relevante problema de saúde pública, sendo classificada, de
acordo com Fagherazzi et al (2008) como um dos mais importantes fatores de risco
para doença cardiovascular aterosclerótica.
As dislipidemias podem ser definidas como distúrbios do metabolismo
lipídico, com repercussões sobre os níveis de lipoproteínas na circulação
sanguínea, bem como sobre as concentrações de seus diferentes
componentes (FAGHERAZZI et al., 2008, p.382).

Têm seu diagnóstico clínico difícil, por não apresentarem sintomas ou sinais que
possam detectar alterações lipídicas, neste sentido após uma manifestação clinica
de aterosclerose ou comprometimento pancreático com a determinação do perfil
lipídico ela é diagnosticada (ATUA BRASIL).

3.6.1 Causas das dislipidemias

As dislipidemias são o principal fator de risco para infarto do miocárdio no mundo
sendo responsável por 49% dos casos o que demonstra que apenas a correção
deste mal muitas mortes podem ser evitadas (ATUA BRASIL).
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Ainda que a genética, o sexo e a idade sejam de grande importância para o
desenvolvimento das dislipidemias, a mudança de hábitos alimentares e a
prática de atividade física são modificações no estilo de vida que podem
melhorar de forma significativa essas doenças (FAGHERAZZI et al, 2008, p.
382).

Corrigir o perfil lipídico altera o desenvolvimento de doenças ateroscleróticas das
coronárias, diminui a morbidade e a mortalidade que essas doenças provocam, essa
correção pode ser feita por meio de mudanças no estilo de vida, tratamento
farmacológico.
A terapia nutricional é a primeira conduta a ser adotada no tratamento das
dislipidemias. O alcance dos objetivos depende da adesão à dieta, às
correções no estilo de vida e, principalmente, à utilização de técnicas
adequadas de mudança do comportamento dietético (ATUA BRASIL,p.13).

Fatores como alimentação rica em colesterol, carboidratos, ácidos graxos saturados,
falta de atividades físicas regulares, o tabagismo, aumentam os níveis séricos de
colesterol e triglicérides (ATUA BRASIL).
A gordura saturada e o colesterol são encontrados facilmente e em abundancia em
produtos como a carne, frios e embutidos, laticínios e ovos (ATUA BRASIL).
O combate às dislipidemias através do exercício físico vem sendo alvo de
inúmeros estudos e debates científicos em todo o mundo. Atualmente, essa
prática está sendo recomendada como parte integrante do tratamento
dessas doenças (FAGHERAZZI et al,2008,,p. 382).

A atividade física regular aumenta os níveis de HDL-C e diminui o TG – Triglicérides,
otimiza a depuração pós-prandial das lipoproteínas e tem efeito positivo sobre a
atividade enzimática lipoprotéica (ATUA BRASIL).
Quando é perceptível que as medidas de correção do estilo de vida são insuficientes
para correção das dislipidemias se recorre ao tratamento farmacológico, inicia-se o
tratamento com as estatinas em paciente com níveis de triglicérides abaixo de 400
mg/dL e /ou hipercolesterolemia isolada.
Recomenda-se monitorização cuidadosa em pacientes que apresentarem
dor muscular e ou aumento de CK de 3 a 7 X o limite superior d
normalidade (LSN). As estatinas devem ser suspensas caso ocorra um ou
mais dos seguintes critérios: aumento progressivo da CK; aumento da CK
acima de 10 vezes o LSN ou persistência dos sintomas musculares
(ARQUIVOS, 2007, p.13).

As estatinas reduzem a síntese endógena do colesterol intracelular e promove
estímulos à síntese e expressão de receptores de LDL-C e a síntese de HMG-CoA
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redutase. Se a mudança de estilo de vida não alcançar a redução do LDL-C<100
mg/dL o uso da estatina é adicionado ao tratamento, mas para o controle da
hipertrigliceridemia a recomendação é a adição dos fibratos (ATUA BRASIL).
A utilização da atorvastatina para pacientes, mesmo com disfunção renal, não tem
influencia sobre a concentração plasmática ou sobre a redução do LDL-C (ATUA
BRASIL).

3.6.2 Efeitos das dislipidemias

As dislipidemias, segundo a Dra Andréa Assis Loures Vale é o principal fator de
risco para a doença aterosclerótica. Segundo ela, até 2005 não haviam dados
concretos sobre a prevalência da dislipidemias no Brasil, mas em 2006, uma
pesquisa conduzida pela ABC/Funcor demonstrou que 21,6 % dos brasileiros tem
altas taxas de colesterol e portanto torna-se necessário dosar o perfil lipídico a partir
dos 19 anos de idade, como prevenção para a doença aterosclerótica (VALE, 2006).
Os principais sintomas da Aterosclerose são:
A angina ou infarto agudo do miocárdio - IAM;
O Acidente Cerebral Vascular – AVC,
Dilatações de algumas partes dos vasos sanguíneos que provocam o aneurisma;
A trombose nos braços ou pernas
Os dois principais sintomas, que mais mortes provocam, são o IAM e o AVC.

3.6.3 Infarto agudo do miocárdio

O IAM tem sido responsável por um grande número de óbitos no Brasil, segundo
dados do Ministério da Saúde (DATASUS). Em 2004, a taxa de mortalidade
hospitalar secundária a doenças cardiovasculares foi de 7,5%. Também no ano de
2004 houve 45.023 internações hospitalares devido a IAM, com taxa de mortalidade
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de 16% (7.389 mortes), e 81.866 internações por insuficiência coronariana aguda,
com taxa de mortalidade de 2% (1.676 mortes) - (BRASIL, DATASUS, 2005).
As causas para o aumento da incidência de óbitos são muitas, algumas delas, de
acordo com Castro (2006) são:
a)

envelhecimento da população;

b)

aumento da prevalência do diabetes;

c)

mudança no espectro da doença.

Segundo este autor, a conduta durante a fase de internação muitas vezes gera
dúvidas e a cada paciente internado, o diagnóstico e a decisão sobre o tratamento
tornam-se um desafio.

3.6.4 A doença vascular cerebral

A doença vascular cerebral é o distúrbio neurológico mais freqüente de adultos. É a
terceira principal causa de morbidade e mortalidade nos Estados Unidos, ficando
atrás apenas da doença cardíaca e do câncer. Segundo Aehlert (2007, p. 360),
aproximadamente “um terço dos sobreviventes de um AVC terá outro episódio
dentro de 5 anos e cerca de 50% das mortes decorrentes de AVC ocorrem antes de
a pessoa chegar ao hospital”. Estatísticas recentes mostram que no Brasil esta é a
primeira causa de óbito.
O termo acidente vascular cerebral (AVC) é usado para designar o déficit
neurológico (transitório ou definitivo) em uma área cerebral secundário a lesão
vascular, e representa um grupo de doenças com manifestações clínicas
semelhantes, mas que possuem etiologias diversas.
Existem dois tipos principais de AVC – isquêmico e hemorrágico. Um AVC isquêmico
ocorre quando um vaso sangüíneo que irriga o cérebro é obstruído. Isto pode
ameaçar a vida, mas raramente leva à morte dentro da primeira hora. Um AVC
hemorrágico ocorre quando há ruptura de uma artéria cerebral, e pode ser fatal
desde o princípio.
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Segundo Aehlert (2007, p.364), “os AVCs isquêmicos são responsáveis por mais de
80% de AVCs”. Existem dois tipos de AVCs isquêmicos, o trombótico e o embólico.
No AVC trombótico que ocorre quando a aterosclerose dos calibrosos vasos
cerebrais promove o desenvolvimento progressivo e agregação plaquetária. A
agregação plaquetária promove o desenvolvimento de coágulos sangüíneos dentro
das artérias cerebrais (trombose cerebral). Quando os coágulos sanguíneos são de
tamanho suficiente para bloquear o fluxo de sangue através da artéria, a área
previamente irrigada por esta artéria se torna isquêmica. A isquemia ocorre porque o
tecido irrigado pela artéria ocluída não recebe oxigênio e os nutrientes essenciais
necessários para o funcionamento cerebral normal. Os sinais e sintomas do paciente
dependem da localização da artéria e das áreas de isquemia cerebral.
Já no AVC embólico ocorre um desprendimento do material proveniente de uma
área fora do cérebro (tal como o coração, a aorta ou outra artéria calibrosa); este
material viaja através da corrente sangüínea até o cérebro (embolia cerebral).
A obstrução completa de uma artéria pode levar à morte celular de uma área
cerebral, porque o fluxo sangüíneo está obstruído (infarto isquêmico). A evolução da
trombose pode ocorrer em minutos, horas ou até mesmo dias. Nos vasos
sangüíneos mais calibrosos como as artérias carótidas, cerebrais médias e as do
sistema basilar podem levar mais tempo para se tornarem obstruídos do que os
vasos menores (AEHLERT, 2007).
Sinais de alerta sobre a eminência de um AVC podem estar presentes. O Ataque
Isquêmico Transitório (AIT) é um dos mais importantes sinais de alerta. O AIT é um
déficit neurológico causado por isquemia cerebral focal que regride completamente
dentro de 24 horas.
Também, segundo Aehlert (2007, p.367), um AVC hemorrágico é causado pela
ruptura de uma artéria com sangramento na superfície cerebral (hemorragia
subaracnóidea – HSA) ou dentro do cérebro (hemorragia intracerebral – HI).
A hemorragia subaracnóidea é a causa mais comum de HSA. Esta tem um início
súbito de a “pior dor de cabeça da minha vida”, descrição clássica pelos pacientes
que são acometidos por esta patologia. Geralmente a malformação arteriovenosa
representa cerca de 5% de todas as HSAs (AEHLERT, p. 367). A mortalidade inicial
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é alta e o ressangramento é comum. A mortalidade pelo ressangramento também é
alta. O ressangramento ocorre comumente durante o primeiro dia, geralmente dentro
das 12 horas após o início da hemorragia.
Já a hemorragia intracerebral está associada à hipertensão arterial sistêmica
crônica. Os pequenos vasos cerebrais são danificados pela hipertensão de longa
data e eventualmente rompem e sangram. Este tipo de AVC pode requerer
neurocirurgia.
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4 METODOLOGIA
A dissertação em pauta é desenvolvida por meio de análise da literatura existente
sobre o tema e realizada a partir de dados primários e secundários, como livros,
jornais, internet e artigos científicos. Também se desenvolve, com a execução e
análise de pesquisa de campo com o propósito de identificar e avaliar as variáveis
constitutivas dos construtos componentes do modelo em análise; identificar e avaliar
o grau de relacionamento entre os construtos do modelo bem como identificar a
propensão dos formadores de opinião à fidelização para a indústria farmacêutica em
relação ao medicamento Lípitor (Atorvastatina Cálcica).
No questionário, modelo Likert, foi utilizada a escala de cinco pontos, pois foi
considerada a realidade da condição dos respondentes no momento das entrevistas,
que foi realizada no horário de trabalho.
É fato conhecido a condição em que são realizadas as atividades clínicas dos
médicos. Por este motivo, a escolha pela escala de cinco pontos facilitaria
substancialmente as respostas corretas e aumentaria a propensão de responder
todas as perguntas do questionário bem como reduziria a possibilidade de omissão
a alguma delas.
Soma-se a esta justificativa, o fato de se criar facilidade visual para o médico
encontrar no painel do questionário a sua opção.

4.1 Tipos de pesquisa

4.1.1 Pesquisa bibliográfica

Com o objetivo de fornecer meios para se responder à questão que norteia este
estudo, utiliza-se como base principal para a compilação dos dados, a pesquisa
bibliográfica que de acordo com Vergara (2004, p.46) é:
O estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em
livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao
público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de
pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.
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Quanto aos objetivos fins para a realização deste trabalho serão utilizados os
seguintes tipos de pesquisas: exploratória e descritiva.

4.1.2 Pesquisa exploratória

A pesquisa exploratória é aquela que também utiliza recursos para conseguir uma
resposta através de pesquisa própria, seja ela uma descoberta no campo da ciência
ou uma pesquisa de campo e análise dos dados recolhidos para saber a opinião
pública sobre algum assunto. Segundo Gil (2009, p. 41).
[ ] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que
estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a
descoberta de intuições.

4.1.3 Pesquisa Descritiva

A pesquisa descritiva utiliza-se de fontes primárias e compila os dados existentes
para comprovar sua tese, segundo Vergara (2004, p.45) “expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer
correlações entre as variáveis e definir a sua natureza”.
Algumas pesquisas descritivas, vão além de identificar a relação entre variáveis e Gil
(2009, p.42), explica que nesses casos a pesquisa se aproxima da explicativa e
outras vezes embora classificadas como “descritivas com base em seus objetivos,
acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as
aproxima das pesquisas exploratórias”.

4.2 Unidade analítica

Como unidade analítica deste estudo, foi estabelecida a empresa Pfizer, tradicional
e a maior do mundo no negócio farmacêutico, concentrando o foco da pesquisa em
seu principal e mais rentável produto, o medicamento Lípitor.
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4.3 Unidades Observatórias

As unidades observatórias do estudo consistiram de uma amostra escolhida por
conveniência, de 300 médicos nas especialidades de Cardiologia, Endocrinologia,
Clínica Médica, Geriatria, Infectologia e Nefrologia. Estas são as especialidades que
apresentam a maior propensão a receitar o produto em análise. O estudo foi
realizado com médicos atuantes na cidade de Belo Horizonte nos meses de Junho e
Julho de 2011.

4.4 Universo e amostras

Para a pesquisa de campo foram distribuídos 300 questionários para os médicos
nas especialidades alvo para o negócio, segundo target previamente elaborado, a
saber: Cardiologia, Endocrinologia, Clínica Geral, Geriatria, Infectologia e Nefrologia,
dos quais foram retornados 228 questionários. Em uma reunião prévia com estes
profissionais foi explicado o objetivo do trabalho e solicitada a colaboração de cada
um deles.

4.5 Coleta de dados

Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da extensão dos
dados perdidos, o que, conforme Hair et al. (2005), pode comprometer a
generalização dos resultados de uma pesquisa. Na análise dos dados identificaramse nove casos que apresentavam elevado número de dados ausentes. Estes casos
foram retirados da amostra. Com os 219 casos restantes pode-se observar que
nenhum indicador apresentou mais do que 1,5% de dados ausentes. Para atestar a
aleatoriedade dos dados ausentes, fez-se uma série de testes MCAR (Missings
Completely At Random) de aleatoriedade dos dados ausentes, não sendo
encontrado nenhum resultado significativo. Sendo assim, procedeu-se ao método de
substituição dos dados ausentes pelas médias dos indicadores.
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4.5.1 Questionário

Foi elaborado um questionário contendo perguntas que compõem as variáveis mais
capazes de explicar os constructos do modelo, na perspectiva deste pesquisador
baseado no referencial teórico apresentado neste estudo, conforme se apresenta na
tabela 03.
Foram elaboradas três perguntas para cada constructo. O questionário foi, portanto,
estruturado, com perguntas elaboras para respostas fechadas, atendendo aos
requisitos da escala Likert, com cinco pontos (opções de respostas).
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TABELA 3.
Indicadores e variáveis do modelo
Indicador
COMP1

COMP2

COMP3
DEP1
DEP2
DEP3
FID
IMAG1
IMAG2
IMAG3
CONF1
CONF2
CONF3
INVREL1
INVREL2
INVREL3
OFSERV1
OFSERV2
OFSERV3
INFORM1
INFORM2
INFORM3
COMPFORALT1
COMPFORALT2
COMPFORALT3

PREÇO1
PREÇO2
PREÇO3

Variável
Quando eu tenho a oportunidade de prescrever um medicamento para dislipidemia e
prescrevo Lípitor para o meu paciente, me sinto comprometido com o sucesso desta
terapêutica mesmo sabendo que existem similares e genéricos no mercado.
Na relação médico-representante percebo o comprometimento da Pfizer em manter a classe
médica atualizada nas questões inerentes a dislipidemia e mais especificamente sobre o
Lípitor.
Noto a presença da Pfizer em Simp6sios, Congressos, F6runs, entre outros eventos, o que
evidencia o compromisso da empresa, ainda que indiretamente, na minha formação
profissional, capacitando-me na prescrição do Lípitor
Gosto de receber informações da Pfizer sobre o tratamento das dislipidemias sem as quais
teria dificuldades de atualizar-me em possíveis dúvidas quando da prescrição de Lípitor.
Lípitor é considerado "padrão ouro" para o tratamento das dislipidemias, e isto me faz pensar
no produto como uma primeira opção de escolha.
O sucesso terapêutico que tenho observado com a prescrição do Lípitor me faz depender do
produto, uma vez que tenho bons resultados com meus pacientes.
O Lípitor, produto referência da Pfizer, representa qualidade com eficácia e segurança para
nós médicos e nossos pacientes, levando-nos à fidelização ao medicamento.
Mesmo com a entrada de similares e genéricos no mercado, a imagem do Lípitor continua a
mesma como medicamento de referência.
A imagem proporcionada por Lípitor a classe medica tem lido a melhor possível, o que me faz
acreditar que mesmo com a chegada dos genéricos e similares o mesmo não deixara de ser
prescrito.
A solidez da imagem de Lípitor ao longo de mais de dez anos lhe confere credibilidade junto
à classe médica.
As ações de marketing, bem como os estudos científicos realizados pela Pfizer com o Lípitor,
permitem que eu tenha confiança no que me e oferecido.
Acredito que a Pfizer confia no que oferece ao mercado, ou seja, no Lípitor, como produto de
segurança, eficácia e tolerabilidade.
O bom convívio entre o medico e o representante fortalece a confiança para a prescrição do
Lípitor.
Percebo que a Pfizer tem investido muito no relacionamento médico-representante com foco
no Lípitor, principalmente depois da entrada de similares e genéricos.
A existência de um relacionamento mais aberto entre médico e representante, tem sido
buscada de uma de uma forma mais acentuada, pois isto de certa forma parece garantir um
maior espaço para o Lípitor.
Além do representante, a Pfizer disponibiliza outros canais de comunicação, facilitando o
relacionamento entre médico e paciente.
Os serviços oferecidos pela Pfizer relacionados ao Lípitor são de alta qualidade (eventos,
amostras, visita do representante, etc).
Existem diferentes tipos de serviços oferecidos pela Pfizer ligados ao Lípitor, desde serviços
de educação médica continuada até participação em estudos clínicos.
Sinto-me valorizado ao fazer parte do rol de médicos que são visitados pelos representantes
da Pfizer que trabalham com o Lípitor, pois este tipo de serviço oferecido vem ao encontro
das minhas necessidades.
A Pfizer disponibiliza aos médicos um canal de informações sobre o Lípitor e outros
medicamentos que ela produz.
Sempre que tenho necessidade, utilizo o canal de informações disponibilizado pela Pfizer
para o Lípitor e outros medicamentos por ela produzidos.
O canal de informações que utilizo junto a Pfizer me permite uma melhor compreensão
daquilo que procuro sobre o Lípitor e outros assuntos.
Comparando Lípitor com os genéricos e similares percebo que o Lípitor tem sido a melhor
escolha para o tratamento das dislipidemias.
Tenho a informação que as outras indústrias farmacêuticas estão buscando melhorias
contínuas na produção de genéricos e similares.
A Pfizer tem implementado soluções para superar as ações de marketing promovidas pelos
genéricos e similares, que possam impedir ou mesmo reduzir a prescrição de Lípitor pela
classe médica.
Quando recebo um paciente e percebo que seu perfil socioeconômico não o permitirá
comprar o Lípitor pela questão de preço, insisto mesmo assim na prescrição, pois sei que
estou receitando o melhor para ele.
Reconheço que, com a quebra de patente, o preço do Lípitor tende a cair em ralação ao s
genéricos e similares, e ainda assim, não terá um preço competitivo.
Acredito que a Pfizer esteja implantando campanhas promocionais com o Lípitor no sentido
de reduzir o preço, já que ele perdeu a patente.

Fonte: Questionário da pesquisa elaborado pelo autor da dissertação
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4.6 Entrevistas

As entrevistas foram realizadas nos ambulatórios de hospitais e em consultórios
médicos pelo próprio pesquisador. Cada entrevista durou, conforme planejado, cerca
de quinze minutos. Observou-se que os respondentes, uma vez explicado o objetivo
deste estudo, colaboraram no preenchimento do questionário. Houve apenas nove
casos que apresentaram elevado número de dados ausentes. Os médicos foram
geralmente cordiais, o que ajudou significativamente no desenvolvimento do trabalho
de pesquisa.

4.7 Tratamento dos dados

Os dados da pesquisa foram tratados pelos softwares SPSS 17®, AMOS 16.0® e
Microsoft Excel®. Não foi necessário realizar ajustes como aglomeramento de dados
ou mesmo exclusão de variáveis para aplicar o modelo.
A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas descritivas
da escala, por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos
indicadores observáveis. As variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias
elevadas devido ao método de construção do questionário adotado.
Os resultados da pesquisa, assim como suas análises, são apresentados no capítulo
a seguir.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

Com a finalidade de testar as hipóteses de pesquisa determinadas anteriormente
procedeu-se à análise dos dados levantados. Com a análise dos dados da pesquisa,
buscou-se testar a confiabilidade e validade do modelo apresentado anteriormente.
Para a análise, foram utilizados os softwares SPSS 17®, AMOS 16.0® e Microsoft
Excel®. Optou-se por manter neste capítulo somente as principais tabelas e
análises, relatando análises secundárias em apêndices.

5.1 Caracterização da amostra

As unidades de observação para a pesquisa qualitativa deste estudo foram os
médicos atuantes na cidade de Belo Horizonte, com especialidades entre
cardiologia, clínica geral, endocrinologia, infectologia e nefrologia. A amostragem foi
do tipo por conveniência, o que impede que generalizações dos resultados sejam
realizadas.
A seguir serão apresentadas as tabelas relativas ao perfil da amostra.

5.1.1 Gênero dos pesquisados

Observou-se, conforme segue na tabela 4, que do contingente total de pesquisados,
61,4% são do sexo masculino. É possível que este número seja coerente com a
proporção de médicos nestas especialidades.

88

TABELA 4.
Distribuição dos entrevistados por gênero

Frequência Percentual
Valid

Missing

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Masculino

140

61,4

62,5

62,5

Feminino

84

36,8

37,5

100,0

Total

224

98,2

100,0

4

1,8

228

100,0

System

Total

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

5.1.2 Faixa etária

Conforme é possível verificar na tabela 5, 67,5% dos entrevistados estão
compreendidos entre 25 e 50 anos.

TABELA 5.
Distribuição dos entrevistados pro faixa etária
Frequência Percentual
Valid

Missing
Total

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Abaixo de 25 anos

31

13,6

14,0

14,0

Entre 25 e 35 anos

91

39,9

41,2

55,2

Entre 36 e 50 anos

63

27,6

28,5

83,7

Mais de 50 anos

36

15,8

16,3

100,0

Total

221

96,9

100,0

7

3,1

228

100,0

System

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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5.1.3 Especialidade Médica

É possível constatar na tabela 6, que 68,8% dos respondentes tem como área de
especialidade a Cardiologia e a Clínica Geral onde se comprova a maior incidência
de pacientes portadores de dislipidemia em relação as demais especialidades.

TABELA 6.
Distribuição dos entrevistados por especialidade
Frequência Percentual
Valid

Missing

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Clínica Geral

68

29,8

30,4

30,4

Cardiologia

89

39,0

39,7

70,1

Endocrinologia

39

17,1

17,4

87,5

Infectologia

7

3,1

3,1

90,6

Nefrologia

21

9,2

9,4

100,0

Total

224

98,2

100,0

4

1,8

228

100,0

System

Total

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

5.1.4 Prática Prescritiva

Constatou-se conforme apresentado na tabela 7, que 98,7% dos entrevistados,
afirmaram que prescrevem medicamentos produzidos pela Pfizer.
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TABELA 7.
Distribuição dos entrevistados por prática de prescrição de
medicamentos da Pfizer
Frequência Percentual
Valid

Missing

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Sim

225

98,7

99,1

99,1

Não

2

,9

,9

100,0

Total

227

99,6

100,0

1

,4

228

100,0

System

Total

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

5.1.5 Conhecimento do medicamento Lípitor

Na tabela 8, verificamos que 98,7% dos entrevistados responderam que conhecem o
medicamento Lípitor produzido pela Pfizer.

TABELA 8.
Distribuição dos entrevistados por conhecimento do medicamento
Lípitor produzido pela Pfizer
Frequência Percentual
Valid

Missing
Total

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Sim

225

98,7

99,1

99,1

Não

2

,9

,9

100,0

Total

227

99,6

100,0

1

,4

228

100,0

System

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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5.1.6 Prescrição do medicamento Lípitor

Pode-se verificar na tabela 9 que 93,9% dos entrevistados, afirmaram prescrever o
medicamento Lípitor para seus pacientes portadores de dislipidemia.

TABELA 9.
Distribuição dos entrevistados sobre a prescrição do Lípitor
Frequência Percentual
Valid

Missing

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Sim

214

93,9

96,0

96,0

Não

9

3,9

4,0

100,0

Total

223

97,8

100,0

5

2,2

228

100,0

System

Total

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

5.1.7 Não prescrição do medicamento Lípitor

A tabela 10 demonstra que dos 228 entrevistados apenas 13 afirmaram conhecer
mas não prescrever o medicamento Lípitor para seus pacientes com dislipidemias e,
o motivo preponderante que alcançou 69,2% deste total, estava relacionado ao
motivo custo.

TABELA 10.
Distribuição dos entrevistados sobre o motivo da não prescrição do Lípitor
Frequência Percentual
Valid

Missing
Total

Percentual
Válido

Percentual
Acumulado

Eficácia

3

1,3

23,1

23,1

Custo

9

3,9

69,2

92,3

Outros

1

,4

7,7

100,0

Total

13

5,7

100,0

System

215

94,3

228

100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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5.1.8 Análise descritiva

Conforme sugerem diversos autores (TABACHNICK e FIDEL, 2001 e HAIR et al.,
1998, dentre outros), o processo de purificação e limpeza dos dados é uma etapa
que deve proceder a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. Neste estudo foi
considerada a análise agregada, isto é, a análise de todo o banco de dados como
proveniente de uma única população.
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TABELA 11.
Estatísticas descritivas das variáveis de relacionamento

Indicador

N

Média

Desvio Padrão

Dados Ausentes

No. de Extremos

N

%

Baixo

Alto

COMP1

219

3,2785

,62812

0

,0

3

0

COMP2

219

3,2877

,61658

0

,0

0

0

COMP3

219

3,1005

,74744

0

,0

7

0

DEP1

219

2,6941

1,01027

0

,0

0

0

DEP2

219

2,7489

1,01635

0

,0

0

0

DEP3

219

3,1279

,79684

0

,0

9

0

FID

219

3,4064

,70656

0

,0

3

0

IMAG1

219

3,5479

,62165

0

,0

3

0

IMAG2

218

3,2569

,45848

1

,5

0

0

IMAG3

219

3,6164

,52366

0

,0

0

0

CONF1

218

3,1009

,73673

1

,5

1

0

CONF2

219

3,5525

,55084

0

,0

0

0

CONF3

219

3,5982

,59292

0

,0

1

0

INVREL1

219

2,9315

,80700

0

,0

0

0

INVREL2

219

2,8676

,80469

0

,0

0

0

INVREL3

219

3,2374

,55708

0

,0

0

0

OFSERV1

218

3,1972

,73903

1

,5

1

0

OFSERV2

218

3,321

,6129

1

,5

0

0

OFSERV3

219

3,2648

,64481

0

,0

1

0

INFORM1

219

3,4886

,59324

0

,0

1

0

INFORM2

219

3,2055

,75951

0

,0

8

0

INFORM3

219

2,9543

,78852

0

,0

0

0

COMPFORALT1

219

2,7763

,82406

0

,0

0

0

COMPFORALT2

218

2,8211

,76207

1

,5

1

0

COMPFORALT3

219

2,3881

,88310

0

,0

1

0

PREÇO1

218

1,6055

1,11973

1

,5

0

18

PREÇO2

219

2,8995

,82337

0

,0

1

0

PREÇO3

219

3,4110

,63178

0

,0

0

0

a. número de casos fora da amplitude (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR;
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.

Para a identificação de outliers, empregou-se o critério do número de desvios em
relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na tabela 11 identificam-se
outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à média (|Z| > 3).
Pode-se observar que alguns indicadores apresentam outliers em números
elevados. Este comportamento é típico das escalas utilizadas e do comportamento
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dos respondentes. Devido à acentuada assimetria dos dados, o que caracteriza a
distribuição como não normal, encontra-se este elevado número de outliers.
Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de
Mahalanobis (D2), conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as
autoras, quando existe a normalidade multivariada dos dados a distância de
Mahalanobis se distribui como uma estatística qui-quadrado com k graus de
liberdade, em que k é o número de variáveis analisadas (MINGOTI, 2005). Com
base nesse critério, foram encontradas vinte e duas observações com probabilidade
inferior a 0,1%, sendo então classificadas como outliers multivariados. Estes casos
foram então retirados da amostra final, que resultou em 197 casos.

5.2 Análise da normalidade e da linearidade

A análise da tabela 12 com os indicadores do teste de normalidade KolmogorovSmirnov aponta para a ausência de normalidade dos indicadores trabalhados nesta
pesquisa. Este resultado já é suficiente para evidenciar a violação da normalidade
multivariada, já que a distribuição normal de todas as variáveis em um bloco é um
requisito para a existência da normalidade multivariada de todas as combinações
lineares destas variáveis (TABACHNICK e FIDEL, 2001).
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TABELA 12.
Indicadores de normalidade dos dados
Indicador
COMP1
COMP2
COMP3
DEP1
DEP2
DEP3
FID
IMAG1
IMAG2
IMAG3
CONF1
CONF2
CONF3
INVREL1
INVREL2
INVREL3
OFSERV1
OFSERV2
OFSERV3
INFORM1
INFORM2
INFORM3
COMPFORALT1
COMPFORALT2
COMPFORALT3
PREÇO1
PREÇO2
PREÇO3

N

Estatística

Sig. (bicaudal)

219
219
219
219
219
219
219
219
218
219
218
219
219
219
219
219
218
218
219
219
219
219
219
218
219
218
219
219

4,596
4,516
4,108
2,808
2,872
4,226
4,738
5,463
6,590
5,960
3,446
5,499
5,776
4,048
3,298
5,382
3,641
4,440
4,284
5,030
4,267
3,754
3,925
3,673
3,764
3,375
3,861
4,632

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.

A linearidade foi testada por meio das matrizes de correlação de Spearman para os
indicadores de um mesmo construto. Para aqueles casos em que não se
identificaram correlações significativas ao nível de 5% bi-caudal, gráficos de
dispersão foram construídos para se avaliar a existência de uma relação linear entre
as duas variáveis. A análise demonstrou que não existe uma relação linear entre as
variáveis.
Seguindo as orientações de Hair et. al. (2005), quando não há normalidade deve-se
escolher um método de estimação dos parâmetros a fim de interpretar as relações
existentes entre eles. No caso em análise optou-se por utilizar o Mínimos Quadrados
Generalizados (GLS), que pressupõe normalidade multivariada e pode ajustar o
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modelo contra as violações dos pressupostos de análises multivariadas. Para isso,
os dados foram tratados no software Amos 16.0® e os resultados serão detalhados
nos próximos tópicos que tratam da confiabilidade, validade convergente e
discriminante.

5.3 Análise da unidimensionalidade

A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a avaliação
das escalas utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos construtos
considera a homogeneidade dos itens componentes, ou seja, a quantidade de
fatores ou dimensões subjacentes a uma matriz de correlações. Esse pressuposto é
essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de Cronbach (NETEMEYER et al.,
2003).
A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da análise fatorial
exploratória (AFE) com extração de fatores por componentes principais com rotação
ortogonal (varimax) (GERBING e ANDERSON, 1988; DUNN, SEAKER e WALLER,
1994). Os padrões sugeridos apontam que o número de fatores extraídos com
autovalores maiores que 1 (critério de Kaiser) corresponde ao número de dimensões
latentes de um conjunto de dados.
Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:
d)

A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50%

(HAIR et al.,2005);
e)

A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e

f)

As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN, SEAKER e

WALLER, 1994).
Segundo Hair et. al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração dos
padrões de relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas cargas
sobre um fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o
exame das cargas das variáveis sobre os fatores é que o pesquisador identifica o
caráter da dimensão inerente.
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Como o objetivo final da análise fatorial exploratória é examinar se os indicadores,
de fato, agrupam-se em torno de um único fator, não faz sentido a sua aplicação
para aqueles construtos compostos de somente dois indicadores. Assim sendo,
serão apresentados somente os dados relativos aos construtos compostos de três
ou mais indicadores.
O construto comprometimento foi formado por três indicadores, e teve sua
unidimensionalidade confirmada pela análise fatorial, apesar de apresentar um KMO
de 0,574 inferior ao limite recomendado, como pode ser visto na tabela 13.

TABELA 13.
Análise de dimensionalidade do construto
Comprometimento
Indicadores
COMP1
COMP2
COMP3

Carga Fatorial

Comunalidade

0,69
0,79
0,643

0,476
0,624
0,414

Variância Explicada

50,46

KMO

0,574

Teste de Esfericidade
de Bartlett

χ2

38,727

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A mesma análise prevaleceu em relação ao construto dependência que é formado
também por três indicadores, com unidimensionalidade confirmada pela análise
fatorial, mas com KMO inferior ao limite recomendado e que pode ser verificado na
tabela 14.
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TABELA 14.
Análise de dimensionalidade do construto
Dependência
Indicadores

Carga Fatorial

Comunalidade

0,841
0,852
0,682

0,707
0,726
0,465

DEP1
DEP2
DEP3
Variância Explicada

63,277

KMO

0,627
χ2

123,923

df

3

Sig.

0

Teste de Esfericidade
de Bartlett

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A análise do construto imagem, apresentado na tabela 15, apresentou o menor
resultado para o KMO, 0,496, e para a variância explicada 33,48%, apontando para
a falta de unidimensionalidade do construto.

TABELA 15.
Análise de dimensionalidade do construto
Imagem

Indicadores
IMAG1
IMAG2
IMAG3

Carga
Fatorial Fator 1

Carga
Fatorial Fator 2

Comunalidade

0,955

0,622
0,911
0,558

0,761
0,708

Variância
Explicada
KMO
Teste de Esfericidade de
Bartlett

33,483

χ2

0,496
1,559

df

3

Sig.

0,669

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Na tabela 16, verificamos que o construto confiança também apresentou baixo KMO,
0,496, e baixa variância explicada, 45,74%.
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TABELA 16.
Análise de dimensionalidade do construto
Confiança
Indicadores
CONF1
CONF2
CONF3

Carga Fatorial

Comunalidade

-0,608
0,586
0,812

0,369
0,343
0,66

Variância Explicada

45,744

KMO

0,496

Teste de Esfericidade
de Bartlett

χ2

26,057

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Para o construto investimento no relacionamento apresentado na tabela 17, obtevese KMO de 0,602 e variância explicada de 50,28%, muito próximos dos limites
padrões recomendados na literatura.

TABELA 17.
Análise de dimensionalidade do construto
Investimento no Relacionamento
Indicadores
INVREL1
INVREL2
INVREL3

Carga Fatorial

Comunalidade

0,655
0,727
0,742

0,428
0,529
0,551

Variância Explicada

50,275

KMO
Teste de Esfericidade
de Bartlett

0,602
χ2

35,075

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Conforme observado na tabela 18, o construto oferta de serviços apresentou
resultados para o KMO, 0,584, abaixo do parâmetro recomendado e variância
explicada próxima do recomendado, 49,37%.

100

TABELA 18.
Análise de dimensionalidade do construto
Oferta de Serviços
Indicadores

Carga Fatorial

Comunalidade

OFSERV1
OFSERV2
OFSERV3

0,603
0,749
0,746

0,364
0,561
0,556

Variância Explicada

49,372

KMO

0,584

Teste de Esfericidade
de Bartlett

χ2

32,973

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

O construto troca de informações apresentou carga fatorial em dois fatores,
variância explicada de 74,84% e KMO de 0,458 conforme verificado na tabela 19.

TABELA 19.
Análise de dimensionalidade do construto
Troca de Informações

Indicadores
INFORM1
INFORM2
INFORM3

Carga
Fatorial Fator 1

Carga
Fatorial Fator 2

Comunalidade

0,933

0,687
0,87
0,689

0,771
0,774

Variância Explicada

74,843

KMO
χ2

0,458
10,508

df

3

Sig.

0,015

Teste de Esfericidade de Bartlett

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

O construto nível de comparação com fornecedores alternativos apresentou,
conforme tabela 20, uma variância explicada dentro do limite recomendado, 55,61%,
mas baixo KMO, 0,59.
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TABELA 20.
Análise de dimensionalidade do construto
Comparação com Fornecedores Alternativos
Indicadores
COMPFORALT1
COMPFORALT2
COMPFORALT3

Carga Fatorial

Comunalidade

0,607
0,796
0,817

0,368
0,634
0,667

Variância Explicada

55,612

KMO

0,59

Teste de Esfericidade
de Bartlett

χ2

68,325

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A mesma análise, apresentada na tabela 21 abaixo, pode ser feita para o construto
preço, com KMO de 0,607, abaixo do recomendado e variância explicada de
54,29%, acima do limite recomendado.

TABELA 21.
Análise de dimensionalidade do construto Preço
Indicadores
PREÇO1
PREÇO2
PREÇO3

Carga Fatorial

Comunalidade

0,703
0,798
0,705

0,494
0,638
0,497

Variância Explicada

54,292

KMO
Teste de Esfericidade
de Bartlett

0,607
χ2

55,229

df

3

Sig.

0

Método de Extração: Análise do Componente Principal

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Esfericidade de Bartlett indicam qual
é o grau de suscetibilidade, ou o ajuste dos dados à análise fatorial, isto é, qual é o
nível de confiança que se pode esperar dos dados quando do seu tratamento pelo

102

método multivariado de análise fatorial seja empregada com sucesso (Hair et al,
1998).
O teste KMO apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) e mostra qual é a
proporção da variância que as variáveis (questões do instrumento utilizado)
apresentam em comum ou a proporção destas que são devidas a fatores comuns.
Para a interpretação do resultado obtido, valores próximos de 1,0 indicam que o
método de análise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento dos dados.
Por outro lado, valores menores que 0,5 indicam a inadequação do método (SPSS,
1999 e PEREIRA, 2001).
O teste de Esfericidade de Bartlett é baseado na distribuição estatística de "quiquadradro” e testa a hipótese nula (H0) de que a matriz de correlação é uma matriz
identidade (cuja diagonal é 1,0 e todas as outras são iguais a zero), isto é, que não
há correlação entre as variáveis (PEREIRA, 2001). Valores de significância maiores
que 0,100 indicam que os dados não são adequados para o tratamento com o
método em questão; que a hipótese nula não pode ser rejeitada. Já valores menores
que o indicado permite rejeitar a hipótese nula (SPSS,1999 e HAIR et al, 1998).

TABELA 22.
Teste de adequação da solução fatorial por construtos

Construto

KMO

Teste de Esfericidade de
Bartlett
Quigl
Sig
quadrado
38,727
3
0

Comprometimento

0,574

Dependência

0,627

123,923

3

0

Imagem

0,496

1,559

6

0,669

Confiança

0,496

26,057

3

0

Investimento no Relacionamento

0,602

35,075

3

0

Oferta de Serviços

0,584

32,973

3

0

Troca de Informações

0,458

10,508

3

0,015

Comparação com Fornecedores Alternativos

0,590

68,325

3

0

Preço

0,607

55,229

3

0

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A análise da tabela 22 demonstra que os construtos imagem e troca de informações
não atendem aos critérios estabelecidos para o KMO e para o teste de Esfericidade
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de Bartlett, pois apresentam KMO inferior a 0,5 e significância maior que 0,100, no
caso do construto imagem.

5.4 Confiabilidade das escalas

Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua primeira
premissa: uma boa escala deve apresentar boas propriedades psicométricas –
confiabilidade e validade (SPECTOR, 1992: 4) - donde decorre a necessidade de um
alto investimento em esforço e tempo, além de expertise para se conseguir a
colaboração dos respondentes-alvo, sem abrir mão da qualidade e da quantidade
desejáveis desses respondentes.
Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma consistente, satisfaz
ao quesito confiabilidade. Para este parâmetro, existe o teste de aferição, que é o
coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para a confiabilidade.
Conforme Devils (1991), uma escala é internamente consistente se os itens que a
compõem são altamente intercorrelacionados, o que sugere que tais itens estão
avaliando a mesma coisa. Para Litwin (2003), assegurar confiabilidade de uma
escala é garantir que todos os itens desta escala medem aspectos distintos, mas do
mesmo conceito.
Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de uma escala é
um sintoma de que eles não representam um construto subjacente comum.
Contrariamente, a constatação de que a consistência interna entre os itens forma um
construto é um sintoma de que eles estão desfrutando de uma variância comum; isto
é, eles são possivelmente indicadores de um mesmo construto subjacente. É
considerado aceitável para o exame de confiabilidade das medidas um coeficiente
superior a 0.70 (NUNNALLY e BERNSTEIN, 1994). Para Hair et al. (2005), o limite
inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de se aceitar
até 0,60 em pesquisa exploratória.
A análise dos dados da tabela 23 demonstra que em todos os construtos é
recomendada a retirada de algum dos indicadores, como forma de melhorar os
resultados do coeficiente Alfa, como no caso do construto comprometimento em que
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a retirada do indicador COMP3 eleva o Alfa de Cronbach para 0,689, próximo do
limite inferior aceitável para pesquisas exploratórias. Para os construtos imagem e
troca de informações, entretanto, mesmo com a retirada de um dos três indicadores,
IMAG2 no primeiro caso e INFORM2 no segundo caso, os alfas de Cronbach
continuam muito abaixo do limite inferior aceitável de 0,70.

TABELA 23.
Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e construtos da escala

Construto

Indicadores

Coeficiente
Alfa

COMP1
Comprometimento

Dependência

COMP2

0,498

,689

DEP1

,512

DEP2

0,706

IMAG2

,068
0,105

IMAG3

Investimento no Relacionamento

Oferta de serviços

Troca de Informações

Comparação com Fornecedores
Alternativos

Preço

,151
,120

CONF1
CONF2

,485
,755

IMAG1

Confiança

,262

COMP3

DEP3

Imagem

Coeficiente
Alfa se item
deletado
,439

,397
0,110

,657

CONF3

,055

INVREL1

,843

INVREL2

0,784

,360

INVREL3

,357

OFSERV1

,790

OFSERV2

0,472

,318

OFSERV3

,323

INFORM1

,144

INFORM2

0,184

,315

INFORM3

,173

COMPFORALT1

,743

COMPFORALT2

0,590

,426

COMPFORALT3

,374

PREÇO1

,717

PREÇO2
PREÇO3

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

0,550

,326
,505
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Optou-se então pela retirada dos construtos imagem e troca de informações do
modelo a ser testado, como também a retirada das variáveis COMP3, DEP3,
CONF2, INVREL1, OFSERV1, COMPFORALT1 e PREÇO1, tornando o modelo
mais parcimonioso e com melhor unidimensionalidade e confiabilidade de seus
construtos.

5.5 Validade convergente

Também por meio da análise fatorial confirmatória é possível verificar validade
convergente dos construtos. Segundo Netemeyer et al. (2003), existe validade
convergente quando os indicadores estão correlacionados suficientemente para
justificar que, em conjunto ou separadamente, são medições válidas do mesmo
objeto. Hair et. al. (2005) sugerem um critério de verificação das cargas fatoriais
dos construtos ao nível de 5% e 1%, utilizando testes t unicaudais, com o t crítico
correspondente a 1,96 (p=0,05) ou 2,576 (p=0,01). Para efetivar o teste, utilizouse o software AMOS 16.0, conforme destacado anteriormente.
Primeiramente, empregou-se o método de mínimos quadrados generalizados
(GLS) como o fator de estimação. Depois, seguindo os procedimentos
realizados por Ramalho (2006), preferiu-se fixar a variância dos construtos em 1,
com a finalidade de obter todas as cargas e parâmetros dos indicadores. Salientase que cada dimensão passou por tratamento isolado, mas seguindo as mesmas
práticas descritas acima. Os resultados encontram-se na tabela 24.
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TABELA 24.
Validade Convergente

Construto
Comprometimento
Dependência
Confiança
Investimento no
Relacionamento
Oferta de serviços
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Preço

Carga
Padronizada

Carga não
Padronizada

Estatística T

Erro
Padrão

PREÇO2

0,385
0,912
0,735
0,772
0,325
0,916
0,935
0,451
0,892
0,119
0,354
0,952
0,927

0,199
0,498
0,623
0,573
0,16
0,512
0,588
0,202
0,442
0,027
0,21
0,692
0,552

4,315
15,516
7,029
6,786
2,628
16,031
12,13
3,823
10,421
3,194
3,488
14,758
11,912

0,046
0,032
0,089
0,084
0,098
0,032
0,049
0,053
0,042
0,039
0,06
0,047
0,046

PREÇO3

0,297

0,157

2,411

0,065

Indicadores
COMP1
COMP2
DEP1
DEP2
CONF1
CONF3
INVREL2
INVREL3
OFSERV2
OFSERV3
COMPFORALT2
COMPFORALT3

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A partir dos resultados da tabela 24, conclui-se que todas as cargas fatoriais
apresentam um valor crítico superior a 2,576, obtendo significância ao nível de
1%.

5.6 Validade discriminante

Os indicadores de um instrumento de coleta de dados para uma pesquisa devem ter
a capacidade de explicar as dimensões que os compõem. No entanto, de acordo
com Malhotra (2001), os construtos devem captar aspectos diferentes da realidade;
ou seja, assumir conceitos distintos, afastando-se da redundância semântica. Assim,
a validade convergente tem a ver com as relações dentro dos construtos e a
divergente (discriminante) refere-se à magnitude das relações entre construtos
(SPECTOR, 1992, citado por RAMALHO, 2006, p. 168).
Para operacionalizar o cálculo da validade discriminante no software Amos
16.0, formaram-se pares de construtos com o intuito de estabelecer as diferenças
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das estatísticas qui-quadrado. Essa diferença é obtida ao fixar a correlação
entre dois construtos em 1 (correlação perfeita) em um primeiro momento,
deixando a correlação livre em um segundo momento. Depois de calculados os
dois valores

qui-quadrado, a validade discriminante é constatada

quando a

subtração entre esses é maior que 3,841, levando em conta a significância de 0,05
(BAGOZZI et al. 1991). Seguem os resultados aferidos na tabela 25.

TABELA 25.
Validade Discriminante
Construtos Pareados
A

B

correlação
Livre

correlação=1

Diferença

χ2

χ2

χ2

56,30

111,60

55,30

0,000

Sig.

Oferta de serviços

Investimento no
Relacionamento
Preço

40,40

44,70

4,30

0,000

Oferta de serviços

Comprometimento

36,10

57,20

21,10

0,000

Oferta de serviços

Dependência
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Confiança

38,50

43,30

4,80

0,000

38,80

39,30

4,50

0,000

129,30

134,00

4,70

0,000

Preço

111,50

115,30

3,80

0,000

Comprometimento

61,00

90,50

29,50

0,000

Dependência

129,60

145,10

15,50

0,000

Nível de comparação
com os concorrentes

119,80

126,80

7,00

0,000

Confiança

56,10

124,40

68,30

0,000

Comprometimento

110,10

133,40

23,30

0,000

Dependência
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Confiança

51,80

128,40

76,60

0,000

137,30

141,40

4,10

0,000

60,30

96,40

36,10

0,000

58,00

87,50

26,50

0,000

126,60

142,10

12,50

0,000

116,80

123,80

4,00

0,000

53,10

121,40

65,30

0,000

107,10

130,40

20,30

0,000

48,80

125,40

73,60

0,000

Oferta de serviços

Oferta de serviços
Oferta de serviços
Investimento no
Relacionamento
Investimento no
Relacionamento
Investimento no
Relacionamento
Investimento no
Relacionamento
Investimento no
Relacionamento
Preço
Preço
Preço
Preço
Comprometimento
Comprometimento
Comprometimento
Confiança
Confiança
Dependência

Dependência
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Confiança
Dependência
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Comparação com
Fornecedores
Alternativos

Fonte: dados da pesquisa trabalhados no Amos 16.00®
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A análise dos dados da tabela 25 aponta para a existência de validade discriminante
entre os construtos. Em apenas dois casos a diferença do qui-quadrado esteve
próxima do limite mínimo identificado na literatura. Tal situação implica cuidados
especiais para estas categorias nos testes do modelo de mensuração.
Uma

vez

que

anomalias

notoriamente

restritivas

não

surgiram

nos

procedimentos de validação dos construtos, procedeu-se com a definição do
modelo resultante das modificações discutido no próximo bloco.

5.7 Modelo final

Segundo Hair et. al. (2005), a abordagem final para a avaliação de modelo consiste
em comparar o modelo proposto (FIG.12) com uma série de modelos concorrentes,
os quais atuam como explicações alternativas para o modelo proposto. No caso
desta pesquisa, foi utilizado o modelo dos serviços ao cliente e Marketing de
relacionamento apresentado à página 31, acrescentando-se algumas variáveis
(FIG.12) consideradas importantes para descrever e explicar o fenômeno dos
serviços relacionados à Indústria farmacêutica, mais precisamente, ao produto
Lípitor. Acrescentaram-se os seguintes construtos: o preço, a imagem e a
fidelização.
No presente estudo, os testes de unidimensionalidade dos construtos já
apontavam a necessidade de reformulação do modelo original. Por conseguinte,
foram realizadas diversas simulações com o intuito de identificar um modelo mais
bem ajustado ou mais adequado.
Todas as simulações efetivadas indicavam uma anomalia comum: os indicadores de
alguns construtos apresentaram números inaceitáveis, ou melhor, cargas fatoriais
não padronizadas superiores a 1 e desvios padrões extremamente elevados. Além
disso, os construtos imagem e troca de informações já mostravam algumas
relações inadequadas nos testes de unidimensionalidade e confiabilidade. Por isso,
optou-se pela retirada dessas duas dimensões do modelo.
Ao rodar o novo modelo, os resultados, de maneira geral, mostraram-se bem mais
consistentes, indicando que as medidas transgressoras dos itens eliminados
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afetavam o modelo como um todo. Assim, o modelo resultante das modificações
ficou como apresentado na FIG. 20.

Investimento
no
relacionamento

Oferta de
serviços ao
cliente

Preço

Dependência

Nível de comparação
com fornecedores
alternativos

Comprometimento

Fidelização

Confiança

FIGURA 20.
Modelo resultante das modificações
Fonte da pesquisa

Seguindo as orientações de Anderson e Gerbing (1988) e Hair et. al. (2005), após
a definição do modelo de mensuração exibido (FIG. 20), foram utilizadas medidas
de ajustamento que possibilitam verificar o grau em que o modelo prediz a matriz de
correlação (medidas absolutas), bem como a comparação do modelo proposto
com um modelo nulo (medidas incrementais). Para isso, foram considerados os
índices abaixo expostos:
g)

Qui-quadrado sobre graus de liberdade - demonstra as disparidades entre

a matriz estimada e a observada, indicando que quanto maior a relação entre os
dois, maiores serão as diferenças entre as duas matrizes, sendo aceitáveis
valores para essa relação inferiores a cinco (5).
h)

Índice de Bondade de Ajuste (GFI) - medida absoluta não padronizada,

que varia de 0 a 1, a partir da comparação dos resíduos decorrentes das
duas matrizes de dados (observada e estimada), tendo como valores aceitáveis
iguais ou superiores a 0,8.
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i)

GFI ajustado pelos graus de liberdade (AGFI) - medida de ajuste

parcimonioso que avalia a parcimônia do modelo proposto versus o número de
graus de liberdade. Recomendados valores superiores a 0,9.
j)

Raiz Quadrada Média do erro da aproximação (RMSEA) - consiste na

avaliação da discrepância entre o grau de liberdade da raiz quadrada da média dos
resíduos dos modelos esperados e observados. Tem como intervalos
aceitáveis entre 0,05 e 0,08.
A tabela 26 mostra esses parâmetros calculados no software Amos 16.00®,
considerando o modelo final da presente pesquisa.

TABELA 26.
Índices de ajustes do modelo
proposto
Índices

Modelo

Desejável

χ2

333,726

Não se aplica

gl,

Não se aplica

χ2/2
RMSEA

86
3,88
0,123

0,05-0,08

NFI

0,794

> 0,9

<5

CFI

0,854

> 0,9

GFI

0,806

> 0,8

AGFI

0,929

> 0,9

Fonte: dados da pesquisa trabalhados no Amos 16.00®

Observa-se que o modelo tem um ajuste relativamente adequado para os dados. A
relação entre qui-quadrado e graus de liberdade (3,88) encontra-se dentro dos
padrões sugeridos pela teoria. O valor GFI é próximo do nível recomendado de 0,8.
O RMSEA está entre os limites conservador (0,05) e liberal (0,08). As únicas
medidas diferentes, mas muito próximas dos padrões ideais seriam o NFI e o CFI,
indicando que o modelo ainda necessitaria de adaptações para admitir um formato
plenamente parcimonioso.
Após a verificação dos índices de ajustes, realiza-se a análise das cargas
fatoriais padronizadas dos indicadores e seus respectivos t-values. Segundo
Schumacker e Lomax (1996), essas oferecem a informação sobre a extensão na qual
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uma dada variável manifesta é capaz de medir uma variável latente. A tabela 27
expõe os números do modelo final.

TABELA 27.
Cargas padronizadas dos indicadores
Construto
Comprometimento
Dependência
Confiança
Investimento no
Relacionamento
Oferta de Serviços
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Preço

Indicador

Carga
Padronizada

Erro

Valor T

Sig.

0,243

4,247

***

0,122

9,82

***

0,273
0,647

1,55 0,121
4,012
***

0,463

2,069 0,039

0,059

7,279

***

PREÇO2

0,513
0,482
0,707
0,861
0,406
-0,212
0,606
0,551
0,412
0,520
0,482
0,965
0,956

PREÇO3

0,643

0,06

5,811

***

COMP1
COMP2
DEP1
DEP2
CONF1
CONF3
INVREL2
INVREL3
OFSERV2
OFSERV3
COMPFORALT2
COMPFORALT3

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 170®
Nota – As estatísticas T não exibidas referem-se aos parâmetros

A análise da adequação das cargas padronizadas dos indicadores tem como
parâmetro o valor mínimo de 0,5 (DUNN, SEAKER e WALLER, 1994), ou de 0,4 em
versão menos conservadora (HULLAND, 1999). De acordo com este parâmetro,
existe um único indicador que apresenta carga inferior no modelo apresentado,
CONF3. Foram testados modelos concorrentes com a eliminação deste indicador, o
que, entretanto, não redundou em resultados melhores. Por se tratar, ainda, de um
construto fundamental, resolveu-se manter o indicador, mesmo apresentando carga
padronizada não adequada aos critérios de avaliação.
Testadas as relações entre indicadores e construtos, o procedimento analítico
prossegue identificando a associação entre as dimensões que compõem o presente
estudo. Os resultados, explicitados na tabela 28 mostram que existem relações
significativamente positivas entre a maioria dos construtos, indicadas pelos
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coeficientes de caminho (β) constantes no modelo de mensuração. Contudo,
observa-se a presença de uma medida transgressora, ou seja, com carga
negativa, a saber: comparação com fornecedores alternativos → dependência.
Seguindo as orientações de Hair et. al. (2005), diversas simulações foram
efetivadas para anular tais medidas transgressoras, porém sem sucesso.

TABELA 28.
Resultado das estimativas dos parâmetros entre construtos
Construto

Independente

Indicador

Dependente

Carga
Padronizada
β

Valor T

Erro

Sig.

Oferta de serviços

Comparação com
Fornecedores Alternativos
2
R =93%

0,962

2,909

2,068 0,004

Oferta de serviços

Investimento no
Relacionamento
2
R =53%

0,73

2,348

0,444 0,019

Confiança
2
R =39%

0,624

3,004

0,072 0,003

-0,219

-1,105 0,164 0,269

0,845

2,815

1,088 0,005

0,432
0,074
0,11
0,481

4,859
0,187
0,719
1,456

0,083 ***
0,391 0,052
0,063 0,042
0,704 0,005

0,421

3,383

0,109

Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Comparação com
Fornecedores
Alternativos
Investimento no
Relacionamento
Preço

Dependência
2
R =89%

Confiança
Dependência

Comprometimento
2
R =37%

Oferta de serviços
Comprometimento

Fidelização
2
R =18%

***

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS0®
Nota – As estatísticas T não exibidas referem-se aos parâmetros arbitrariamente fixados em 1

Outro dado explicitado na tabela 28 é a capacidade que todas as dimensões
que formam um construto endógeno têm de explicá-lo (R²). Nesse quesito, os
números superiores a 60% são considerados muito bons, pois, de acordo com
Dias (2004), a variância não explicada, 1-R² deve ser menor que 0,5. Este fato não
se verifica em relação aos construtos confiança, comprometimento e fidelização,
levando à necessidade de se rever o modelo, procurando modificar os indicadores
componentes e a relação entre os construtos.
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A análise do poder de explicação (R ) dos construtos e dos coeficientes da regressão
(β) do modelo utilizado neste estudo permite identificar os pesos de cada parâmetro
utilizado na construção do modelo. O construto comparação com fornecedores
alternativos foi o que apresentou o maior poder de explicação (R2 = 93%), em função
do alto coeficiente de regressão do construto formador oferta de serviços (β = 96,2).
Isto significa que os serviços oferecidos pela Pfizer relacionados ao Lípitor
influenciam decisivamente na comparação com os concorrentes.
O investimento em relacionamento desenvolvido pela Pfizer é explicado em 53%
(R2) pela oferta de serviços, que tem um peso de 0,73 na variação do investimento em
relacionamento. Ou seja, para cada variação de 0,73 na oferta de serviços será
gerado 1 ponto na variação do investimento em relacionamento.
O construto confiança é explicado em 39% (R2), tendo como único construto
formador a comparação com fornecedores alternativos, que tem um coeficiente de
0,62 (β). Isto significa que outras variáveis e construtos são importantes na
explicação da confiança, e que a comparação com fornecedores alternativos tem um
peso de 0,62 na variação deste construto.
O construto dependência alcançou um elevado poder de explicação (R2 = 89%), a
partir dos construtos formadores comparação com fornecedores alternativos, com
peso negativo de 0,219, investimento no relacionamento, com peso 0,845 e preço,
com peso 0,432. Isto significa que, estes três construtos explicam a dependência
dos respondentes em relação ao Lípitor, sendo que o investimento em
relacionamento gera uma variação positiva de 0,845 para cada ponto investido, e o
preço gera uma variação de 0,432.
O comprometimento é explicado em 37% pelos construtos oferta de serviços, com
peso 0,48, dependência com peso 0,11 e confiança, com peso 0,07. Isto significa
que a oferta de serviços é o maior coeficiente para a melhoria no comprometimento
dos respondentes em relação ao Lípitor.
Por fim, o construto fidelização é explicado em somente 18% neste modelo. Tendo
como único construto formador o comprometimento, o peso relativo deste construto
na variação da fidelização é de 0,42, significando que outras variáveis e construtos
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não contemplados no modelo teriam contribuição relevante para explicar a
fidelização dos respondentes.
Em função do número pequeno de respondentes para as sub-amostras não foi
possível testar o modelo em sua variação por características diferenciadas dos
grupos que compuseram o estudo.

5.8 Comparação das médias para grupos diferentes

Inicialmente, procurou-se identificar as diferenças entre as médias das variáveis
empregadas neste estudo. A verificação do grau de significância das diferenças foi
feita por meio do teste t para amostras independentes e do teste Levene (Tabela
30). Optou-se por comparar somente as médias das três sub-amostras por
especialidade médica mais relevante, a saber: clínica geral, cardiologia e
endocrinologia.
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TABELA 29.
Teste da comparação de médias
ESPECIALIZAÇÃO
Clínica Geral

Cardiologia

Endocrinologia

N

Média

Desvio
Padrão

N

Média

Desvio
Padrão

N

Média

Desvio
Padrão

COMP1

51

4,1961

,63308

79

4,4051

,56657

38

4,2895

,56511

COMP2

51

4,1961

,63308

79

4,3924

,60802

38

4,3947

,49536

COMP3

51

3,9634

,59916

79

4,2169

,76210

38

4,1842

,51230

DEP1

51

3,7647

,92926

79

3,7848

1,04600

38

3,5000

1,08429

DEP2

51

3,7451

1,11073

79

3,8228

,97085

38

3,5000

,79695

DEP3

51

4,2047

,74779

79

4,2714

,59137

38

4,0789

,42754

IMAG1

51

4,5998

,60000

79

4,6277

,48331

38

4,5155

,49996

IMAG2

51

4,2012

,43551

79

4,2911

,48442

38

4,2632

,44626

IMAG3

51

4,6471

,52244

79

4,6835

,46806

38

4,8421

,36954

CONF1

51

4,0784

,62748

79

4,0646

,78838

38

4,1053

,72743

CONF2

51

4,3922

,56845

79

4,6835

,46806

38

4,5263

,55687

CONF3

51

4,6275

,48829

79

4,7296

,47169

38

4,5000

,60404

INVREL1

51

3,9216

,79607

79

3,9747

,86194

38

3,7368

,60109

INVREL2

51

3,9020

,70014

79

3,8101

,80186

38

3,7895

,87481

INVREL3

51

4,2745

,49309

79

4,3544

,53200

38

4,1316

,52869

OFSERV1

51

4,0980

,78115

79

4,2658

,69261

38

4,1842

,76601

OFSERV2

51

4,359

,5818

79

4,405

,5666

38

4,316

,6197

OFSERV3

51

4,2549

,62748

79

4,3835

,53672

38

4,1842

,60873

INFORM1

51

4,4706

,54233

79

4,4937

,59643

38

4,4605

,54996

INFORM2

51

4,3781

,56195

79

4,3271

,58598

38

4,1127

,72777

INFORM3

51

3,8814

,73871

79

4,0886

,75430

38

3,7368

,68514

COMPFORALT1

51

3,9020

,83078

79

3,7595

,88020

38

3,4474

,64504

COMPFORALT2

51

3,8039

,77510

79

3,9114

,70146

38

3,7632

,71411

COMPFORALT3

51

3,3214

,83529

79

3,4557

,91704

38

3,2895

,73182

PREÇO1

51

2,3672

1,01881

79

2,6344

1,11993

38

2,8421

1,12769

PREÇO2

51

3,7647

,73724

79

3,9494

,81490

38

3,8668

,77686

PREÇO3

51

4,3333

,62183

79

4,4304

,59233

38

4,4737

,68721

FID

51

4,4203

,63530

79

4,5443

,61597

38

4,4325

,63843

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS0®.

A análise dos dados das tabelas 29 e 30 mostram que as médias são, em termos
gerais, muito altas, reflexo do tipo de escala empregada no estudo, que tende a
concentrar muitas respostas nos extremos. A comparação entre estas médias vai
também demonstrar pequenas diferenças, que, apesar de significativas, não são
relevantes.
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As médias mais altas foram encontradas nos indicadores IMAG3, CONF3 e IMAG1 e
os menores em PREÇO1, COMPFORALT3, DEP2 e DEP1.
TABELA 30.
Estatísticas do Teste da comparação de médias
Clínica Geral e
Cardiologia

Clínica Geral e
Endocrinologia

Cardiologia e
Endocrinologia

LEVENE
Sig.

TESTE t
Sig.

LEVENE
Sig.

TESTE t
Sig.

LEVENE
Sig.

TESTE t
Sig.

COMP1

,654

,052

,801

,473

,362

,303

COMP2

,365

,079

,673

,113

,068

,984

COMP3

,004*

,047

,922

,071

,006*

,811

DEP1

,141

,911

,176

,219

,866

,176

DEP2

,355

,675

,032

,251

,085

,078

DEP3

,154

,573

,000*

,356

,000*

,076

IMAG1
IMAG2
IMAG3

,141
,044
,270

,770
,284
,679

,545
,406
,000*

,484
,513
,053

,251
,314
,000*

,247
,765
,070

CONF1

,013

,916

,176

,853

,408

,789

CONF2

,007*

,002*

,983

,270

,008*

,113

CONF3

,065

,237

,026*

,274

,002*

,027

INVREL1

,729

,724

,295

,234

,180

,129

INVREL2

,149

,504

,017*

,502

,222

,899

INVREL3

,103

,391

,354

,193

,021*

,036

OFSERV1

,549

,202

,936

,605

,497

,565

OFSERV2

,982

,654

,827

,738

,777

,440

OFSERV3

,564

,215

,479

,596

,603

,075

INFORM1

,352

,824

,862

,932

,354

,773

INFORM2

,717

,624

,895

,055

,705

,090

INFORM3

,697

,126

,946

,349

,760

,017

COMPFORALT1

,425

,359

,080

,006

,009*

,054

COMPFORALT2

,181

,415

,486

,800

,614

,289

COMPFORALT3

,272

,400

,396

,851

,054

,331

PREÇO1

,609

,171

,425

,041

,742

,350

PREÇO2

,654

,193

,795

,529

,521

,603

PREÇO3

,981

,373

,334

,317

,210

,726

FID

,751

,270

,983

,929

,793

,366

Obs: * indica que o resultado do teste é significativo ao nível de 5%.;
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS0®.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Conclusões

O tema Marketing de Relacionamento tem sido substancialmente importante, tanto
para a academia, no que tange às suas aplicações ao complexo conhecimento em
Marketing, quanto para as organizações, notadamente a indústria farmacêutica. Esta
pode ter sido a conclusão mor deste trabalho de pesquisa. Entretanto, este estudo
permitiu a obtenção de conclusões adjacentes apresentadas a seguir.
Entender de forma sistematizada o comportamento do médico formador de opinião
sobre qual marca ele deve prescrever, foi sem dúvida o grande desafio na validação
do modelo teórico aplicado ao Lípitor, principalmente após a sua quebra de patente.
Neste processo de tomada de decisão onde o médico se vê envolvido, tem-se como
opção prescritiva o medicamento de referência, o medicamento genérico ou o
medicamento similar, e este processo, por sua vez, traz uma questão muito
importante, ou seja, a decisão a ser tomada está diretamente ligada, não só a
sobrevivência do produto no mercado, como também a uma possível redução na
velocidade de queda que as vendas sofrerão e, conseqüentemente, à sua queda na
participação em market share dentro do segmento dos medicamentos redutores de
colesterol.
Obteve-se êxito, através da metodologia utilizada, alcançando o objetivo geral
proposto uma vez que, as características do processo decisório foram notadamente
explicitadas demonstrando a importância dos construtos estudados.
Em sua quase totalidade, os entrevistados na pesquisa, demonstraram conhecer e
prescrever os medicamentos produzidos pelos Laboratórios Pfizer e, em específico,
o medicamento Lípitor. Isto mostra o quão efetivo tem sido as campanhas de
marketing bem como o marketing de relacionamento realizado junto à classe médica
o que, ainda assim, requer dos profissionais de marketing ações inovadoras que
consolidem esta preferência frente à acirrada concorrência que se estabelece com a
quebra de patente deste importante medicamento para os negócios da empresa.
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Na adaptação para este estudo do modelo de marketing de relacionamento proposto
por Müssnich (2002), os construtos demonstraram resultados relevantes onde,
analisou-se, a distribuição dos médicos respondentes para cada uma das questões
atribuídas aos respectivos construtos.
Os construtos dependência, preço, investimento no relacionamento, comparação
com fornecedores alternativos e comprometimento apresentaram os melhores
resultados com suas médias sendo muito bem avaliadas.
O construto dependência demonstrou que Lípitor foi considerado “padrão ouro” para
o tratamento das dislipidemias pela maioria dos entrevistados sendo a primeira
opção de escolha dentre as opções existentes no mercado, mesmo com a entrada
dos genéricos e similares, consolidando a dependência do médico em relação ao
medicamento, o que evidencia a sua fidelização. Entende-se que ainda exista uma
garantia de sustentação a longo prazo, desde que as ações voltadas para o
marketing de relacionamento possam ser focadas neste construto, e que o mesmo
não seja analisado isoladamente, conforme demonstra o resultado desta pesquisa.
No construto preço, revelou-se uma preocupação por parte da classe médica quanto
à possível falta de competitividade de Lípitor no quesito custo. Existe uma tendência
em se prescrever o medicamento, com o menor valor, quando se tem opções
terapêuticas com o mesmo princípio ativo disponíveis no mercado. Dessa forma e
em parte motivado pelo fator preço por um lado e muitas vezes “pressionado” pelo
próprio paciente por outro, que se faz valer de seu conhecimento acerca desta
situação de quebra de patente, o médico não vê alternativas e, neste ínterim,
percebe-se que há uma migração natural e gradativa para os medicamentos
similares e genéricos, ainda que esta situação pudesse contrariar o desejo da classe
médica em se manter fiel ao Lípitor. Neste sentido, o construto preço também deve
ser considerado nas ações de marketing propostas pelos Laboratórios Pfizer.
Quanto ao construto investimento no relacionamento,

evidenciou-se que os

médicos, além de valorizarem a visita do representante, tem como importante para
este relacionamento, os canais de comunicação disponibilizados pelos Laboratórios
Pfizer, pois entendem que isto facilita o relacionamento entre o médico e o paciente,
levando não só o médico como também o referido paciente à fidelização. Isto pode
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ser um indicativo de que o médico não acredita ou não confia que os concorrentes
irão disponibilizar este tipo de canal de comunicação para seus pacientes, o que
poderá, provavelmente, comprometer a adesão de seus pacientes à terapêutica
estabelecida. Isto é descrito por Mackenna (1993), que ao investir no relacionamento
as organizações buscam estreitar relações na busca de benefícios mútuos que
neste caso, ganha o médico, ganha o paciente e, conseqüentemente, ganham os
Laboratórios Pfizer.
Analisando-se o construto comparação com fornecedores alternativos, certifica-se
que os serviços voltados para o cliente médico, oferecidos pelos Laboratórios Pfizer,
agregam um valor ou se diferenciam dos referidos serviços proporcionados pela
concorrência. Dessa forma, identificou-se que boa parte dos médicos acredita que
os Laboratórios Pfizer tem se preocupado em desenvolver ações de marketing no
intuito de se diferenciar e, com isso, tentar reduzir a velocidade de crescimento da
concorrência neste segmento. Isto se faz necessário uma vez que os diferenciais
proporcionados pelos Laboratórios Pfizer e pelo Lípitor, tais como: medicamento de
referência, empresa voltada para pesquisa clínica e desenvolvimento de novos
medicamentos, entre outros atributos, deverá ser evidenciado para que a fidelização
continue por um período de tempo ainda maior.
Já no construto comprometimento, observou-se que o médico percebe o esforço
promocional promovido pelos Laboratórios Pfizer, dentro da relação médicorepresentante, principalmente em mantê-los atualizados nas questões inerentes à
patologia e, em particular, ao Lípitor. Quanto maior for a dependência do médico ao
Lípitor, maior será o comprometimento dos mesmos nesta relação. Isto estabelece
uma possível manutenção do vínculo e conseqüente fidelização.
Observou-se ainda que, nos construtos confiança e oferta de serviços, seus
resultados ficaram próximos da média o que, porém, não comprometeu a construção
do novo modelo resultante das modificações. O construto confiança é extremamente
relevante, pois visa refletir a segurança na relação médico-representante-PfizerLípitor, fortalecendo o sentido que se busca dentro do processo de fidelização. O
perfil esperado do representante dos Laboratórios Pfizer, bem como o cumprimento
de seu posicionamento estratégico, bem definido pelos profissionais de marketing,
direcionam os rumos positivos desta relação.

Quanto ao construto oferta de
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serviços, nota-se que os serviços prestados pelos Laboratórios Pfizer à classe
médica, no que se refere a visitação periódica de seus representantes, assim como
as amostras do medicamento, o investimento na educação médica continuada, entre
outros serviços, são necessários nesta relação que se pretende que seja duradoura
dentro dos propósitos de uma fidelização. Ainda que os recursos não sejam
suficientes para a manutenção deste tipo de investimento em função da queda nas
vendas, o mesmo não deve ser completamente abandonado.
Os

construtos

imagem

e

troca

de

informações,

conforme

mencionados

anteriormente, foram retirados da elaboração do novo modelo desta pesquisa, pois
apresentavam relações inadequadas no universo de médicos pesquisados. Ainda
que isto tenha sido constatado, percebe-se que tanto o construto imagem quanto o
construto troca de informações também são vitais na construção de uma relação
dentro de um processo de fidelização. Segundo Mackenna (1993), a imagem sólida
de uma empresa é indispensável para consolidação da confiança em seus produtos
ou serviços oferecidos, proporcionando credibilidade no mercado e, quando falamos
na atividade exercida pela indústria farmacêutica, onde se lidam com vidas, isto é
um elemento primordial. Os Laboratórios Pfizer, ao longo de anos, já trabalham bem
este importante construto junto aos seus clientes médicos. A imagem que gera
confiança certamente garante respaldo prescritivo ao Lípitor e, conseqüentemente,
um possível caminho rumo à fidelização. Não menos importante que o construto
imagem, o construto troca de informações, estabelece um canal que visa aproximar
e atender os anseios de seus clientes. Para Kotler (1999), as empresas devem
praticar a “intimidade com o cliente”, proporcionando contatos e trocas de
informações regulares, isto se traduz no conhecimento das necessidades do cliente
e foco na obtenção da satisfação do mesmo.
Portanto, os resultados apresentados neste estudo permitiram constatar que as
variáveis escolhidas para avaliar o grau de propensão à fidelização dos médicos
a prescrever o Lípitor podem ser consideradas como fidedignas e consistentes.
Ademais, os médicos entrevistados demonstraram relevante nível de fidelização ao
produto em análise. No contexto da validação do modelo, é possível constatar que
ele pode ser utilizado, e merece continuar sendo contrastado como estrutura teórica
para analisar a propensão à fidelização de clientes.
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6.2 Limitações da pesquisa e recomendações

Esta pesquisa está diretamente ligada à propensão de fidelização do médico ao
medicamento Lípitor que, diante de sua patente quebrada, teve por conseqüência
novos entrantes representados por genéricos e similares que surgiram no mercado
como fortes concorrentes.
Na relação de consumo de medicamentos tarjados praticado pelo mercado
farmacêutico, observadas as regulamentações, a priori, não se estabelece a compra
direta destes medicamentos pelo médico no balcão da farmácia e o repasse ao seu
paciente. Isto indica que o paciente é quem está presente nesta relação de compra
influenciado pelo seu médico através de sua prescrição e, neste caso, isto
certamente incorre em algumas reavaliações que devem ser realizadas nos
construtos abordados no modelo teórico que resultou das modificações propostas
neste estudo.
A não validação, em sua plenitude, do modelo proposto inicialmente por Müssnich
(2002) e adaptado para esta pesquisa requer a necessidade de uma pesquisa em
profundidade nos indicadores que compõem os construtos avaliados.
Um aumento no tamanho da amostra possivelmente contribuiria com as validações
dos construtos e variáveis, de forma a atender aos rigores estatísticos que possam
trabalhar melhor a correlação, conforme os cânones da pesquisa científica.
Desenvolver novas pesquisas utilizando o modelo proposto e aprofundando os
estudos nas questões compostas por cada um dos construtos, aplicando-o às outras
atividades de relacionamento praticadas pela indústria farmacêutica.
A indústria farmacêutica deverá estar pensando e atuando efetivamente nas
variáveis e construtos do modelo, como forma de aperfeiçoar suas ações de
relacionamento com os seus clientes médicos.
Recomenda-se

ainda

que

novas

pesquisas

venham

contemplar

outros

medicamentos, apresentados como concorrentes, ou seja, genéricos e similares, a
fim de confrontarmos o modelo teórico com a situação apresentada neste estudo.
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E finalmente, espera-se que este trabalho tenha dado sua parcela de contribuição
para a construção do conhecimento no que tange ao marketing e em especial ao
marketing de relacionamento bem como trazer subsídios para novas frentes de
pesquisa acerca do tema.
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APÊNDICE A -

Pesquisa com médicos

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado do Centro de Pós graduação das Faculdades
Pedro Leopoldo no Estado de Minas Gerais com o objetivo de mensurar o nível de fidelização dos
médicos prescritores do medicamento Líptor (Atorvastatina), conhecer suas necessidades de
forma que possibilite a elaboração de um plano de ação de marketing.

Profº Orientador: José Edson Lara

Mestrando: Wanderson Gonçalves dos Santos
INSTRUÇÕES

•

Este questionário é ANÔNIMO, você não precisa se identificar.

•

Após preenchimento favor inserir o questionário no envelope em posse do aplicador.

•

Qualquer dúvida consulte o aplicador, ele está apto para responder.

QUESTIONÁRIO

Data: ______/______/______
1

PERFIL PESSOAL

1.1

Sexo
(

1.2

) Feminino

Qual é sua faixa etária?
(

1.3

) Masculino (

) Abaixo de 25 anos (

) 25 a 35 anos (

) 36 a 50 anos (

Qual é a sua especialidade?
(

) Clínica Geral (

) Cardiologia (

) Endocrinologia (

2

GRAU DE RELACIONAMENTO COM A PFIZER

2.1

Você prescreve algum medicamento da Pfizer?
(

2.2

(

) Nefrologia

) Não

) Sim (

) Não (

) Já ouvi falar (

)Pouco (

) Faltam Informações

Se afirmativo, você tem prescrito Lípitor para seus pacientes com dislipidemia?
(

2.4

) Sim

) Infectologia (

Você conhece o medicamento Lípitor produzido pela Pfizer?
(

2.3

) Acima de 50 anos

) Sim

(

) Não

Se você conhece e não prescreve, qual é o motivo?
(

) Eficácia (

) Custo (

) Tolerabilidade (

) Posologia (

) Outros: ___________
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3. Por favor, indique o seu grau de concordância de acordo com a seguinte escala:
Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não concordo, nem
discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

5

4

3

2

1

FATORES/QUESTÕES

3.1

Quando eu tenho a oportunidade de prescrever um medicamento
para dislipidemia e prescrevo Lípitor para o meu paciente, me sinto
comprometido com o sucesso desta terapêutica mesmo sabendo que
existem similares e genéricos no mercado.
Na relação médico-representante, percebo o comprometimento da

3.2 Pfizer em manter a classe médica atualizada nas questões inerentes
a dislipidemia, e mais especificamente sobre o Lípitor.

3.3

3.4
3.5
3.6

Noto a presença da Pfizer em Simpósios, Congressos, Fóruns, entre
outros eventos, o que evidencia o compromisso da empresa, ainda
que indiretamente, na minha formação profissional, capacitando-me
para a prescrição de Lípitor.
Gosto de receber informações da Pfizer sobre o tratamento das
dislipidemias sem as quais teria dificuldade de atualizar-me em
possíveis dúvidas quando da prescrição de Lípitor.
Lípitor é considerado “padrão ouro” para o tratamento das
dislipidemias, e isto me faz pensar no produto como uma primeira
opção de escolha.
O sucesso terapêutico que tenho observado com a prescrição do
Lípitor me faz depender do produto uma vez que tenho bons
resultados com meus pacientes.
O Lípitor, produto de referência da Pfizer, representa qualidade com

3.7 eficácia e segurança para nós médicos e nossos pacientes, levandonos à fidelização ao medicamento.
Mesmo com a entrada de similares e genéricos no mercado, a

3.8 imagem de Lípitor continua a mesma como medicamento de
referência.
A imagem proporcionada por Lípitor à classe médica tem sido a

3.9 melhor possível, o que me faz acreditar que mesmo com a chegada
dos genéricos e similares o mesmo não deixará de ser prescrito.
A solidez na imagem de Lípitor ao longo de mais de dez anos lhe

3.10 confere credibilidade junto à classe médica.

As ações de marketing, bem como os estudos científicos realizados

3.11 pela Pfizer com o Lípitor, permitem que eu tenha confiança no que me
é oferecido.

3.12

Acredito que a Pfizer confia no que oferece ao mercado, ou seja, no
Lípitor, como produto de segurança, eficácia e tolerabilidade.
O bom convívio entre o médico e o representante fortalece a

3.13 confiança para a prescrição de Lípitor.

Percebo que a Pfizer tem investido muito no relacionamento médico-

3.14 representante com foco no Lípitor, principalmente depois da entrada
de similares e genéricos.

5

4

3

2

1
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A existência de um relacionamento mais aberto entre médico e

3.15 representante tem sido buscada de uma forma mais acentuada, pois
isto de certa forma parece garantir um maior espaço para Lípitor.
Além do representante, a Pfizer disponibiliza outros canais de

3.16 comunicação, facilitando o relacionamento entre médico e paciente.

Os serviços oferecidos pela Pfizer relacionados ao Lípitor são de alta

3.17 qualidade. (Eventos, amostras, visita do representante, etc.)

Existem diferentes tipos de serviços oferecidos pela Pfizer ligados ao

3.18 Lípitor, desde serviços de educação médica continuada até
participação em estudos clínicos.

3.19

Sinto-me valorizado ao fazer parte do rol de médicos que são
visitados pelos representantes da Pfizer que trabalham com o Lípitor,
pois este tipo de serviço oferecido vem ao encontro das minhas
necessidades.
A Pfizer disponibiliza aos médicos um canal de informações sobre o

3.20 Lípitor e outros medicamentos que ela produz.

Sempre que tenho necessidade, utilizo o canal de informações

3.21 disponibilizado pela Pfizer para o Lípitor e outros medicamentos por
ela produzidos
O canal de informações que utilizo junto a Pfizer me permite uma

3.22 melhor compreensão daquilo que procuro sobre o Lípitor e outros
assuntos.
Comparando Lípitor com os genéricos e similares percebo que o

3.23 Lípitor tem sido a melhor escolha para o tratamento das dislipidemias.

Tenho a informação de que as outras Indústrias Farmacêuticas estão

3.24 buscando melhorias contínuas na produção de genéricos e similares.

A Pfizer tem implementado soluções para superar as ações de

3.25 marketing promovidas pelos genéricos e similares, que possam
impedir ou mesmo reduzir a prescrição de Lípitor pela classe médica.

3.26
3.27

Quando recebo um paciente e percebo que seu perfil socioeconômico
não o permitirá comprar o Lípitor pela questão de preço, insisto
mesmo assim na prescrição, pois sei que estou receitando o melhor
para ele.
Reconheço que, com a quebra de patente, o preço do Lípitor tende a
cair em relação aos genéricos e similares e, ainda assim, não terá um
preço competitivo.
Acredito que a Pfizer esteja implementando campanhas promocionais

3.28 com o Lípitor no sentido de reduzir o preço, já que ele perdeu a
patente.

Agradecemos a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento desta pesquisa.
Atenciosamente,
Wanderson Gonçalves dos Santos
Mestrando em Administração pelas Faculdades de Pedro Leopoldo - Minas Gerais
Junho/2011

