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RESUMO 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo comparar a marca genérica com a marca de 

referência do fabricante e similar do mesmo medicamento sob a ótica do médico, do 

farmacêutico, do balconista e do consumidor final. A Metodologia do Escopo e 

Posicionamento da Marca, desenvolvida por Tavares (2008), foi utilizada para a análise. 

Os elementos que compõe esta metodologia são: características; atributos relacionados 

ou não relacionados; benefícios, funcionais, experienciais ou simbólicos; associações, 

primárias ou secundárias; e distinção. Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser 

classificada como exploratória e com abordagem qualitativa, tendo como ênfase o 

entendimento dos públicos pesquisados em relação à credibilidade e à confiabilidade do 

uso de medicamentos genéricos, de marcas de referências e similares. Quanto aos 

meios, esta pesquisa buscou o entendimento proposto do problema por meio de estudo 

de campo, com variados públicos que diretamente estão ligados aos processo de 

comercialização e uso de medicamentos. A unidade de observação foi composta por 

profissionais ligados à área da saúde e ao consumo de medicamentos, com atividades 

distintas entre eles, a fim de se colher informações baseadas em diferentes pontos de 

vista. Em relação aos elementos pesquisados e comparando-se os medicamentos, 

conclui-se que: o medicamento de marca de referência, quando comparado ao similar, 

obteve maior pontuação em todos os itens. Isto foi constatado devido à sua marca, que 

transmite respeito e confiabilidade, vinculados à sua excelente tradição e, também, em 

função de marketing intenso que a indústria farmacêutica pratica. O medicamento de 

marca de referência, quando comparado ao genérico, somente não obteve maior 

pontuação em 2 (dois) elementos: preço e empresa fabricante. Quanto ao genérico ter 

menor preço, isto foi ponto perceptível para todos os entrevistados. Já a maior 

pontuação do genérico, em relação ao medicamento de marca de referência, não é uma 

nota positiva, porque os entrevistados quiseram dizer que saber qual a empresa 

fabricante do genérico é relevante, devido à importância desse item para a decisão; ou 

seja: somente optam pelo genérico se conhecerem e confiarem na empresa que o 

fabrica. Já o medicamento de marca de referência obteve menor relevância, quanto a 

esse elemento, porque, segundo os entrevistados, o fato de ser o de referência substitui a 

empresa fabricante; ou seja: na maioria das vezes, para a decisão pela compra do 

genérico, a empresa fabricante é fator determinante. O medicamento genérico, quando 

comparado com o similar, obteve maior pontuação em relação a todos os elementos 

pesquisados. Isto foi constatado em função da credibilidade que o genérico transmite, 

com sua tarja amarela, e do fato de suas fabricantes serem mais conhecidas. Quanto às 

concordâncias e não-concordâncias das óticas, também foram bastante variadas. 

Conclui-se que cada entrevistado atribui maior ou menor valor a um elemento de acordo 

com os seus valores, suas necessidades, sua classe social e seus conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Escopo e Posicionamento da Marca. Medicamentos genéricos, de 

referência da marca e similares. 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

This paper aims to compare the generic brand with the reference mark of the 

manufacturer and of the same drug similar from the perspective of the physician, the 

pharmacist, the clerk and the final consumer. The scope and methodology developed by 

positioning mark Tavares (2008) was used for analysis. The elements that compose this 

methodology are: Features, Attributes, related or unrelated, benefits, functional, 

experiential or symbolic; Associations, primary or secondary, and Distinction. As for 

the purpose this research can be classified as exploratory and qualitative approach with 

an emphasis on understanding the public surveyed in relation to the credibility and 

reliability of the use of generics, brands and similar references. As for the means, this 

research sought to understand the problem proposed by field study with varied 

audiences that are directly linked to the whole process of marketing and purchasing 

medicines. The observation unit was composed of professionals from the health and 

consumption of drugs, but with different activities between them in order to gather 

information based on different viewpoints. In relation to the elements searched and 

comparing the drug, it is concluded that: The medicament reference mark when 

compared to similar, scored highest on all items. This was confirmed from their brand 

that conveys respect and reliability due to the fine tradition and also by intense 

marketing the pharmaceutical industry experts. The brand name drug reference when 

compared to generic, not only scored highest in two elements which is the price and 

manufacturer. How to get generic lowest price, this was a point noticeable to all 

respondents. The highest score of the generic relative to benchmark, there is a positive 

note, as the respondents wanted to say, know the manufacturer of the generic is relevant 

due to the fact of the importance of this item to the decision, ie, only opt for generic 

meet and trust the company that makes it. Already the brand drug reference got less 

relevant in this element, since according to the respondents, only to be the reference, 

that replaces the manufacturer, ie, most of the time for the decision of the generic 

manufacturer's point determinant. The generic product compared to similar, scored 

highest in relation to all elements surveyed. This was confirmed from the credibility that 

the generic transmits with yellow stripe and the companies that are best known. 

Regarding concordances and not the optics, were also quite varied. Conclusion - that 

each interviewee perceives greater or lesser value in relation to an element according to 

their values, their needs, their social class, their knowledge. 

 

Keywords: Scope and Brand Positioning. Generics, reference marks and the like. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

O mercado de medicamentos, no Brasil, é constituído, em sua maior parte, por 

medicamentos de marca de referência, similares propagados, similares não propagados e 

genéricos. Entre os meses de março de 2012 e março de 2013, foram vendidos R$ 

51.170.895.978,00 (cinquenta e um bilhões, cento e setenta milhões, oitocentos e 

noventa e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais) em medicamentos, o que 

representou evolução de 15%, comparativamente ao período anterior. Já em unidades, 

no mesmo período, foram comercializadas 2.646.479.493 caixas, o que representou 

10,5% de evolução em relação ao ano anterior (EMPRESA DE AUDITORIA IMS 

HEALTH, 2013).  

 

Os produtos de marca de referência e similares representaram 77,2% de participação do 

total desse mercado, o que equivaleu a R$39.484.085.563,00 (trinta e nove bilhões, 

quatrocentos e oitenta e quatro milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três 

reais) e obtiveram evolução de 12,5% em relação ao mesmo período anterior. Em 

unidades, os produtos de referência e similares representaram 73,4% do mercado, o que 

representou 1.942.657.588 (um bilhão, novecentos e quarenta a dois milhões, seiscentos 

e cinquenta e sete mil e oitenta e oito) de caixas vendidas, com percentual de 8,9% de 

evolução nesse mesmo período (EMPRESA DE AUDITORIA IMS HEALTH, 2013).  

 

Em relação aos produtos genéricos, os mesmos, em reais, representaram nesse período, 

22,8% de participação no mercado, com a importância de R$ 11.686.810.416,00 (onze 

bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e dez mil e dezesseis reais) e 

evolução de 24,2%, em relação ao período anterior. Em unidades, o mercado dos 

genéricos participou com 703.803.905 (setecentos e três milhões, oitocentos e três mil, 

novecentos e cinco) de caixas vendidas, o que representou uma participação do mercado 

total de 26,6% e evolução de 15,2% (EMPRESA DE AUDITORIA IMS HEALTH, 

2013). 

 

Diante desse mercado no qual, em média, são vendidas 220.000.000 (duzentos e vinte 

milhões) de unidades por mês, esta dissertação tem o propósito de entender quais são as 

óticas do consumidor, do médico, do farmacêutico e do balconista em relação aos 

medicamentos genéricos, de marca de referência do fabricante e similares, ou seja, 



entender o que leva à decisão, à compra, quais as concordâncias e não concordâncias, a 

que os medicamentos são associados, saber se benefícios são percebidos, etc.. O 

principal referencial teórico estudado foi a Metodologia do Escopo e Posicionamento da 

Marca, desenvolvida por Tavares (2008). As respostas obtidas foram analisadas com 

base nos elementos dessa metodologia. 

 

 

1.1 Contextualização do Problema  

 

O medicamento de marca de referência foi o primeiro a ser introduzido no mercado e é 

fruto de longos anos de pesquisas e testes científicos, resultado de milhões em 

investimentos. Esses medicamentos sempre são acompanhados de uma marca registrada 

e em inúmeros casos essa marca cria forte identidade com os envolvidos com ela. 

Tavares (2008), por exemplo, afirma que essa identidade traz satisfação em tê-la e leva 

à repetição de compra, quando necessário. Os medicamentos de marca de referência têm 

o aval do órgão fiscalizador, que é a ANVISA,
1
 no que diz respeito aos seus atributos 

que são: eficácia, segurança e controle de qualidade.  A principal garantia em relação a 

esses medicamentos repousa sobre os inúmeros estudos científicos a que foram 

submetidos por períodos que, às vezes, superiores 10 (dez) anos. Esses medicamentos 

são protegidos pela lei de patente –  Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996  (BRASIL, 

1996) –, que impede que se faça cópia ou genérico, até que a mesma se expire, o que 

ocorre no prazo de 20 (vinte) anos, após a concessão da patente. Um dos objetivos desta 

dissertação é entender como todos esses medicamentos são vistos pelos médicos, 

farmacêuticos, balconistas e consumidores, tendo por base os elementos da Metodologia 

do Escopo e Posicionamento da Marca (TAVARES, 2008).  

 

O medicamento similar, que quer dizer cópia, contém o mesmo princípio ativo, a 

mesma concentração, via de administração, posologia e indicação do medicamento de 

marca de referência. A diferença é que não passaram pelos testes que comprovam as 

quantidades necessárias para que sejam eficazes.  

 

                                                           
1
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 



Segundo a ANVISA, os medicamentos similares, apesar de terem qualidade assegurada 

pelo Ministério da Saúde, não passaram por análises capazes de atestar se seus efeitos 

nos pacientes são exatamente iguais aos dos medicamentos de referência, nos quesitos 

quantidade absorvida e velocidade de absorção.  

 

Esses medicamentos têm enorme participação no mercado de medicamentos. Várias 

indústrias nacionais se projetaram com eles, tornando-se grandes empresas, como 

resultado do investimento maciço dessas indústrias em marketing, eventos, congressos, 

palestras e profissionais que visitam os médicos periodicamente. Frequentemente, esses 

medicamentos, após serem submetidos a inúmeras estratégias de marketing e a repetidas 

utilizações, passam, também, a ter a preferência de médicos e consumidores. 

 

Dentro do nicho de medicamentos similares, encontram-se os que são propagados aos 

médicos e que possuem marketing intenso, mas também encontram-se os similares não-

propagados que, muitas vezes, pertencem a empresas menores, que acabam não 

investindo em seu institucional. 

 

O advento do medicamento genérico no Brasil é uma realidade desde 1999, conforme a 

Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (BRASIL, 1999). O Estado de Minas Gerais, 

como o terceiro maior Estado do País, passou a ter expressiva aceitação desses 

medicamentos. Mesmo, porém, com todos os benefícios que os genéricos trouxeram 

para os consumidores, após 14 (quatorze) anos de mercado, inúmeros consumidores, 

médicos, farmacêuticos e balconistas ainda optam pelo medicamento de referência ou 

pelos similares propagados. 

 

Em tese, os medicamentos genéricos, no que diz respeito à sua qualidade, eficácia e 

segurança no tratamento das patologias para as quais são indicados, são idênticos aos 

produtos de referências, porque todo medicamento genérico tem o mesmo fármaco
2
, a 

mesma equivalência farmacêutica
3
, a mesma biodisponibilidade

4
 e a mesma 

bioequivalência daqueles
5
, dentro dos parâmetros mínimos e máximos exigidos. 

                                                           
2
 Contém o mesmo fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela 

mesma via e com a mesma   indicação terapêutica do medicamento de referência no país. Fonte: Site 

ANVISA. 
 

3
 É o teste realizado com o medicamento genérico, onde ele deve conter o mesmo princípio ativo, na 

mesma quantidade e com as mesmas características ao seu medicamento de referência. Essa equivalência 



 

Com testes registrados em laboratórios credenciados, os medicamentos genéricos 

passam a ter o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a mesma 

agência que qualifica os medicamentos de referências. No que diz respeito a esse órgão 

do governo que avaliza os genéricos, Tavares (2008) afirma que a marca, aliada a um 

selo de qualidade, por exemplo, pode aumentar o valor percebido pelos consumidores. 

Desse modo, fica evidente a afirmativa de que a marca é uma oferta que o consumidor 

conhece e confia, por meio de variáveis, julgamentos e experiências já testadas. Essa 

fonte conhecida em relação aos genéricos pode ser a própria ANVISA e, também, as 

empresas detentoras desses medicamentos. Cabe a essas empresas reforçar seu 

posicionamento estratégico em relação aos medicamentos genéricos, a fim de 

garantirem maior visibilidade do seu institucional junto à sociedade.  

 

Segundo informações da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos 

Genéricos (PRÓ GENÉRICOS [PRÓ GENÉRICOS, 2012]), os genéricos desfrutam, 

hoje, de peso significativo no conjunto da indústria farmacêutica brasileira. O mercado 

brasileiro, comparado com mercados de outros países, está relativamente atrasado. Por 

exemplo: nos Estados Unidos da América (E.U.A.), e em muitos países da Europa, já 

adotam políticas semelhantes, há décadas, e o mercado mundial de medicamentos 

genéricos cresce, aproximadamente, 11% ao ano. Nos Estados Unidos da América, a 

participação do receituário de genéricos alcançou cerca de 42% das prescrições, 

segundo a PRÓ GENÉRICOS (2012). Os E.U.A., o Japão e a Alemanha representam 

cerca de 60% do mercado mundial de genéricos, cuja expansão é inevitável. Os 

medicamentos vendidos pelo nome do princípio ativo deram tão certo, nos EUA, que o 

mercado de genéricos representa, atualmente, 72% do receituário médico, a um custo 

                                                                                                                                                                          
farmacêutica é exigida pela legislação brasileira e os testes são realizados "in vitro" (não envolve seres 

humanos). Fonte: Site ANVISA. 
 
4
 A biodisponibilidade relaciona-se à quantidade e à velocidade de absorção do princípio ativo do 

medicamento para a corrente sanguínea. Quando dois medicamentos apresentam a mesma 

biodisponibilidade no organismo, sua eficácia clínica é considerada comparável. Fonte: Site ANVISA. 
 
5
 O teste de bioequivalência consiste na demonstração de que o medicamento genérico e seu respectivo 

medicamento de referência apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo. O teste de 

bioequivalência assegura que o medicamento genérico é equivalente terapêutico do medicamento de 

referência. Fonte: Site ANVISA. 

 



médio de 30% mais barato em relação ao medicamento de marca (PRÓ GENÉRICOS, 

2012). 

 

Dito isso, mesmo com todos os estudos realizados e milhões de consumidores que 

utilizam os genéricos, um dos objetivos desta dissertação é identificar, por meio do 

público selecionado, com atuação na área da saúde, se ainda encontram-se casos de 

resistências aos genéricos e aos demais medicamentos, considerando-se os elementos da 

Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca.  

 

Este estudo visa identificar os pontos de vistas de todos esses públicos envolvidos com 

os processos dos medicamentos genéricos, de marcas de referência e similares, tendo 

por base a Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca (TAVARES, 2008). 

Cada elemento dessa metodologia foi estudado por meio de uma pesquisa exploratória 

e, de acordo com essa metodologia, a marca pode ser vista como um conjunto de 

características e atributos, benefícios, associações e distinções. 

 

Cabe às empresas detentoras das marcas saber explorar esses elementos, a fim de criar 

um posicionamento que agregue maior valor para o consumidor (e por ele percebido).  

 

Dentre esses elementos, as características e os atributos podem fazer com que as marcas 

concorrentes – neste estudo, o medicamento genérico comparado com o medicamento 

de marca de referência e similares – fiquem muito próximas umas das outras, 

principalmente pelas características e pelos atributos intrínsecos (que afetam 

diretamente o desempenho do produto) e pelo fato de esses 2 (dois) tipos de 

medicamentos serem iguais, em suas essências, não há como diferenciá-los. A 

diferenciação pode ocorrer pelos atributos extrínsecos, porque esses não afetam no 

desempenho do produto e, sim, nos pontos que fazem com que o consumidor tenha 

preferência por determinada marca. Exemplo desses atributos podem ser: a facilidade de 

compra, o institucional da empresa detentora da marca, o marketing em si, o preço, etc.. 

Os autores Kotler & Keller (2006) apontam que, por meio das características e atributos, 

os consumidores passam a ter atitudes que os levam a ter preferências por determinadas 

marcas disponíveis no mercado.   

 



Outro elemento da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca (TAVARES, 

2008) é constituído pelos benefícios que as marcas trazem e que agregam valores para 

os clientes. Kapferer (2008) afirma que o produto é o que a empresa disponibiliza ao 

mercado e o que o consumidor compra é um conjunto de benefícios que estão presentes 

na marca. Esses benefícios podem ser divididos em 3 (três) categorias, a saber: 

funcionais, que têm a ver com as funções dos produtos; experienciais, que dizem 

respeito às sensações do consumidor com o produto; e simbólicos, que expressa status 

do consumidor diante da marca. 

 

Tratando-se do medicamento genérico e comparando-o com os de marca de referência e 

similares, esta pesquisa também procurou identificar as congruências entre eles, sob as 

óticas dos sujeitos envolvidos no processo que vai da fabricação à elaboração da 

estratégia e finaliza na compra e/ou recompra do produto. Esse entendimento tem a ver 

com outro elemento da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca 

(TAVARES, 2008), vinculado às associações, que podem ser primárias ou secundárias, 

e que diz respeito às características e aos atributos que a marca tem e que o consumidor 

associa como valor para ele e que faz com que ele se lembre da marca. 

 

Assim, no caso do medicamento genérico, ele não tem uma marca personalizada e, sim, 

uma única marca, que é a letra “G”, o que o torna igual a todos os seus concorrentes, 

distinguindo-os somente pela cor, o que talvez dificulte muito a associação. Aaker 

(2007) afirma que a marca proporciona uma combinação dos benefícios funcionais, 

experienciais e simbólicos que possam ser associados a valores que tenham significados 

para seus consumidores-alvo. 

 

 

1.2. Questão Norteadora 

 

Em que um produto genérico se assemelha e difere de um medicamento de marca de 

referência e similar, quando analisados segundo os elementos da Metodologia do 

Escopo e Posicionamento da Marca? 

 

 



1.3. Objetivo Geral  

 

Comparar a marca genérica com a marca de referência do fabricante e similar do mesmo 

medicamento sob as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

em relação aos elementos da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. 

 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

Derivados do objetivo geral, são estes os objetivos específicos desta dissertação: 

 

1. identificar as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

referentes às características dos medicamentos genéricos, a marcas de referências do 

fabricante e similares; 

 

2. comparar as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

referentes aos atributos dos medicamentos genéricos, marcas de referências do 

fabricante e similares; 

 

3. identificar as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

referentes aos benefícios que os medicamentos de marcas de referências do fabricante, 

similares e genéricos proporcionam; 

 

4. identificar as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

referentes às associações que eles criam em relação aos medicamentos de marcas de 

referências do fabricante, similares e genéricos; 

 

5. identificar as óticas do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor 

referentes ao processo de distinção da compra dos medicamentos de marcas de 

referências do fabricante, similares e genéricos; e 

 

6. identificar os pontos em que ocorrem concordâncias e não concordâncias dos 

elementos da Metodologia do Escopo e Posicionamento da marca em relação às óticas 



do médico, do farmacêutico, do balconista e do consumidor frente aos medicamentos de 

marcas de referência do fabricante, similares e genéricos. 

 

 

1.4. Justificativa  

 

A justificativa da realização deste estudo está em aprofundar o conhecimento e o 

entendimento da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca em relação aos 

medicamentos genéricos, de marca de referência e similar, objetivando entender a ótica 

de um variado público, que é constituído pelo médico, pelo farmacêutico, pelo 

balconista e pelo consumidor, que fazem parte do processo desse mercado. Pode-se 

buscar relevância para este estudo em vários aspectos, tais como:  

 

 aspecto científico: expor e confirmar a Metodologia do Escopo e 

Posicionamento da Marca no que diz respeito aos seus elementos em 

relação ao público e mercado pesquisados, já que, até então, poucos 

são os estudos que comprovam essa metodologia junto a esse tema; 

 

 aspecto acadêmico: contribuir para que outros estudiosos possam 

usar este estudo como fonte de consulta sobre o tema e que também 

sirva de ponto de partida para aperfeiçoar esse assunto; 

 

 aspecto corporativo: contribuir para que as empresas detentoras 

de medicamentos genéricos, de produtos de marcas de referência e 

similares possam avaliar se seus atuais posicionamentos estratégicos 

estão corretos em relação às óticas estudadas; e expor as opiniões do 

público estudado, a fim de que as empresas possam gerar mais 

valores em relação aos medicamentos; e 

 

 aspectos sociais: levar maior esclarecimento, para a sociedade, 

acerca das opiniões de profissionais que atuam na área de saúde, em 

relação aos medicamentos. 

 



1.5. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho é composto por 5 (cinco) capítulos, sendo, cujos conteúdos são expostos, 

suscintamente, a seguir: 

 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do problema, a pergunta norteadora da 

pesquisa, a justificativa, os objetivos da pesquisa e, com mais exatidão, os objetivos 

específicos.  O segundo capítulo acrescenta o referencial teórico, a fim de comprovar e 

endossar os fundamentos desta dissertação. O terceiro capítulo, por sua vez, engloba a 

metodologia aplicada, onde se destaca a importância do papel da ciência e a finalidade 

da metodologia científica, contemplando os passos que seguidos para a obtenção dos 

dados que foram analisados por meio de questionários com consumidores de 

medicamentos e com profissionais ligados à área da saúde e que diretamente trabalham 

com medicamentos de marca e com genéricos. O quarto capítulo, por seu turno, 

apresenta as informações obtidas pelos questionários em relação a cada um dos 

elementos da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. Por último, o quinto 

capítulo traz a conclusão final desta dissertação, comentários sobre suas limitações e 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Buscando fundamentar, teoricamente esta dissertação  e objetivando abordar e 

confrontar metodologias formuladas por autores sobre o tema, este referencial teórico 

explora o conceito da marca e seus componentes fundamentais, quanto à 

contextualização, o conceito, o valor e, principalmente, quanto aos elementos da 

Metodologia de Escopo e Posicionamento da Marca desenvolvida por Tavares (2008). 

A metodologia do escopo é a base principal deste trabalho. 

 

 

2.1. Marca 

 

Kotler (2000) salienta que uma marca é uma combinação de elementos com os quais o 

consumidor identifica os produtos, os bens e/ou os serviços de uma empresa. Para 

Kotler (2000), esses elementos podem ser o nome da marca, um desenho, um símbolo 

ou um termo que a represente e possa criar essa identidade. O consumidor, em contato 

com esses elementos, passa a criar vínculos e apego relativamente a uma marca, porque, 

com isso, consegue identificá-la, após as experiências vivenciadas, sejam elas positivas 

ou negativas, e essas determinarão a recompra ou a sua recusa, por parte do consumidor.  

 

Aaker (2007) define esse pós-contato do consumidor com as marcas como a 

“Consciência da Marca”, porque ela fica registrada na mente do consumidor, e assevera 

que é como se a mente dele estivesse com inúmeros cartazes mentais, representando-a, e 

a que mais se destacará é aquela cujo cartaz estiver mais bem definido em sua mente. 

Para Tavares (2008), a marca padroniza os produtos e serviços e estabelece padrões na 

mente do consumidor, de forma que ele opte por uma marca, inconscientemente e 

automaticamente.  

 

Os profissionais de marketing, então, passam a ter um imenso desafio, que é manter, 

durante o maior tempo possível, a marca na mente do consumidor, para que ele a 

escolha, quando necessitar de um produto ou serviço. Tavares (2008) define isso como 

“longevidade da marca”. Para tal, é necessário estar atento não somente ao consumidor, 

mas, também, a todos os stakeholders, que são os agentes internos ou externos que 



influenciam na decisão de compra da marca, porque a marca cria valor diferente para 

cada um deles e também ter instrumentos que possam mensurar a profundidade, 

abrangência e reputação da marca.  

 

Tavares (2012) acrescenta que a marca é única e que não somente o consumidor a vê, 

mas, também, cada stakeholder ligado a ela. Dessa forma, cada um apreende o seu 

significado de forma diferente. 

 

São vários os pesquisadores, com inúmeras definições sobre marcas, mas, de uma forma 

geral, cada um desses autores passa a ter vários consensos sobre as suas metodologias. 

De toda forma, a marca é reconhecida por permitir ao consumidor ter experiência com o 

produto, e pode estimulá-lo a comprar e a saciar as suas expectativas e a ter, portanto, 

satisfações positivas quanto a como esse consumidor quer ser visto na sociedade. 

 

Para as empresas, a marca é a responsável pela receita e, por meio delas, podem ser 

desenvolvidos programas de fidelidade e planejamentos estratégicos, táticos e 

operacionais, a fim de se buscar a longevidade dessa marca. Godoy (2008) cita que para 

as marcas bem sucedidas, as empresas passam a ter maior eficiência e visibilidade em 

suas ações, porque seus profissionais passam a ter referenciais sobre como agir em 

relação aos consumidores e às tendências de mercado. Kotler (2000) resume a definição 

de marca como o agente que identifica a empresa, o produto e o fabricante e afirma que 

para que essa possa se perpetuar no mercado, passa a ter direitos de marca registrada. 

 

No caso deste estudo, no qual se compara o medicamento de referência com o 

medicamento genérico e o similar, o de referência tem patente protegida por 

determinado tempo, de acordo com as leis de cada país. 

 

A marca, portanto, é um bem muito valioso que a empresa possui; é um patrimônio 

intangível que acaba por contribuir, significativamente, para se determinar o valor de 

uma empresa no mercado e, dependendo da força da marca, esse patrimônio intangível 

passa a ser até maior que o patrimônio tangível de uma empresa, Tavares (2008) afirma 

que esse acontecimento chama-se “goodwill” que é uma expressão inglesa. Além da 

marca como patrimônio intangível, as empresas possuem outros, como exemplo, por 

exemplo: seus funcionários, suas patentes,  sua reputação e sua responsabilidade social. 



2.2.  Construção da Marca 

 

A construção de uma marca é complexa e abrangente. São inúmeros os fatores aos quais 

os profissionais de marketing precisam estar atentos, para que a marca se torne um 

ícone de diferenciação e um resumo de vários benefícios. A construção da marca 

permite que a mesma venha a criar uma identidade única e que essa marca possa atender 

as necessidades dos consumidores de forma que estabeleça, com ela, um elo, um 

sentimento de satisfação ao adquiri um produto que a tenha, uma repetição de compra 

que, conforme citado por Tavares (2008), é a distinção.  

 

Depara-se com marcas constantemente, seja em casa, na rua, no trabalho, no lazer, 

durante um almoço, nas férias. Nesses encontros com as marcas, inconscientemente, 

opta-se pela preferência por aquelas que estão em nosso subconsciente, cujos esforços 

dos profissionais de marketing surtiu o efeito esperado, que foi levar à decisão de 

compra de uma marca já conhecida, testada, endossadas a sua qualidade e a confiança 

que o consumidor passou a ter, conforme apontam Kotler & Keller (2006). Dessa forma, 

toda a estrutura trabalhada na arquitetura da marca surtirá efeito em algum lugar e 

poderá se prolongar até por décadas.  

 

Com base, também, na arquitetura da marca, o consumidor acaba levando a marca de 

sua preferência e que na maioria das vezes, está em sua mente, conforme salienta 

Tavares em 2008. Assim, independentemente do lugar onde o consumidor esteja, 

quando ele encontra uma marca que foi eleita por ele, tem sensações de segurança, de 

alívio e de satisfação. O contrário dessa situação, muitas vezes, traz-nos a insegurança 

para aceitar uma nova marca, o medo da experimentação, porque essa nova marca não 

foi apresentada ao consumidor em todos os estágios necessários que condizem com a 

arquitetura da marca, ou seja: ao consumidor, ela foi apenas apresentada 

repentinamente, e este não pode constatar posicionamentos de marketing, visibilidades 

anteriores, indicações de amigos e repetições de marketing que acabam entrando em sua 

mente. 

 

Consumidores e profissionais estão rodeados de marcas e é necessário aprender a 

decifrá-las, a entendê-las e a saber lidar com elas. Um dos principais desafios do 

profissional de marketing está em construir uma marca que seja diferenciada e, por 



detrás dessa diferenciação, esteja toda a sua arquitetura, ou seja, qual o melhor nome e a 

melhor pronúncia, qual a melhor cor, qual o tamanho ideal, qual será o posicionamento 

de marketing, quais os veículos de comunicação que serão utilizados, qual o 

posicionamento de marketing em relação à classe social, à idade ou ao gênero do 

consumidor do produto e/ou serviço. Tavares (2008) argumenta que, em uma marca, 

principalmente os profissionais de marketing e da área comercial, precisam saber 

diferenciar os elementos do escopo e posicionamento da marca que  são as 

características, os atributos, os benefícios, as associações e a distinção. De posse desse 

conhecimento, ficará mais fácil avaliar o escopo da marca e saber se o posicionamento 

está correto e eficaz. É possível avaliar, também, se a marca está criando excelente 

identidade e reputação junto aos consumidores e os stakeholders. 

 

Como se pode ver, são inúmeros os fatores que o profissional de marketing precisa 

conhecer e observar bem, e todos esses fatores funcionam como alicerces para as 

marcas; e não se pode negligenciar nenhum estágio desses. Esses alicerces constituirão 

a diferenciação das marcas, conforme afirmar Kotler (2000). 

 

 Existem, naturalmente, inúmeros outros fatores presentes na construção das marcas. 

Tavares (2008), por exemplo, afirma que, para se criar uma marca, é necessário 

relacionar fatores internos e externos que irão compor essa marca e que devem ser 

representados por: nome comercial, logomarca, endosso, mensagem ao consumidor, as 

características e benefícios. 

 

Dessa forma, é preciso saber e entender todas essas etapas, seja para se criar uma nova 

marca, seja para entender uma marca existente, seja para acompanhar o ciclo de vida 

dessa marca, de forma que ela possa permanecer o maior tempo possível no mercado, 

porque todo produto tem um ciclo útil de vida e o profissional de marketing deverá ter 

habilidades para prolongar, ao máximo esse ciclo. No que diz respeito ao ciclo de vida 

da marca, pode-se dizer que, no seu lançamento, o sucesso é uma incógnita e, nesse, 

ocorreram inúmeros investimentos, que são até de riscos, porque nesse estágio, ainda 

não se sabe o que vai acontecer. Após, com a aceitação dos consumidores, a marca 

passa para o estágio de ascensão e nesse ela se paga e passa a somar lucros e a bancar 

novas pesquisas de novas marcas.  

 



Acontece que, após a maturidade da marca, inicia-se o estágio em que a marca possa vir 

a cair no esquecimento, quando o consumidor passa a ter novas experiências e começa a 

abandonar a sua marca eleita, substituindo-a por outra. Caso o profissional de marketing 

não esteja atento a essas mudanças e não esteja preparado para agir, de fato, a marca 

poderá desaparecer para sempre. Novamente, Tavares (2008) salienta que são vários 

desafios e, estudados a fundo, é necessário levar-se em consideração outros fatores 

internos e externos, para que a marca possa de desenvolver, ou seja, é imprescindível 

estar atento à contínua inovação dos produtos, estar atento à concorrência, que sempre 

poderá estar disposta a inovar e a diferenciar, e, também estar atento às pressões 

internas de resistência às mudanças. 

 

Todo esse cuidado com as marcas é porque elas são a sustentação da empresa e, 

segundo Nunes (2003), as marcas são ativos financeiros e estratégicos, porque 

influenciam consumidores, parceiros e colaboradores e interferem nos canais de vendas 

e de distribuição. Outro argumento de Nunes (2003) é o de que as marcas mobilizam 

interesses dos investidores e podem melhorar o desempenho da organização e dos seus 

resultados financeiros. Dessa forma, ao se pensar na arquitetura das marcas, é 

necessário conhecer e analisar os interesses de todos os stakeholders, a fim de se evitar 

quaisquer contratempos e, ao mesmo tempo, prejuízos para a empresa. 

 

Não existe, porém, uma receita de sucesso para a arquitetura das marcas e, sim, toda 

essa metodologia associada com a análise e a tendência do mercado nos quesitos de 

inovações e atualizações e, principalmente, é imperativo estar sempre atento às 

necessidades dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e informados e não 

mais se deixam levar por meras campanhas de marketing, ou de marcas pomposas sob 

as quais não existe uma estrutura sólida, responsável e séria. Uma das razões da 

exigência maior dos consumidores deve-se aos novos e múltiplos recursos da atual era 

da comunicação, da evolução, do acesso fácil à informação, por meio da web 2.0, por 

exemplo, que passa a ser um dos principais canais de divulgação das novas marcas, 

inclusive pelas redes sociais, como Facebook, Orkut, Linkedin e Twitter. Com esses 

canais atuais de comunicação, surgiu outro estágio para a construção das marcas, que é 

o termo chamado crowdsourcing (HOWE, 2006). 

 



Esse termo representa o ato de uma companhia ou instituição delegar uma tarefa, antes 

executada por funcionários, para uma rede de pessoas, normalmente extensa, e feita de 

forma aberta, ou seja, os avanços na tecnologia da informação, em especial, a web 2.0, 

levaram a um avanço no conceito de co-criação: processo ativo e criativo, baseado na 

construção entre os produtores e usuários, iniciado pelas empresas para gerar valor para 

os consumidores. 

 

Dessa forma, aquele estágio inicial de incerteza, citado anteriormente, passa a implicar 

menos riscos na elaboração das marcas, porque essas passam a ser construídas em 

conjunto com quem vai usá-la, sendo construídas, de acordo com as necessidades dos 

consumidores, com valores agregados que lhes sejam bem perceptíveis. 

 

Com todos esses estágios para se arquitetar uma marca, busca-se maior longevidade e 

induzir o cliente a comprar e recomprar o produto ou serviço com aquela marca e a 

estabelecer relacionamentos vantajosos com todos os stakeholders e, entre eles, 

principalmente, com os consumidores e, com a sociedade, com possíveis planejamentos 

de um passo maior, que é o da internacionalização da marca. 

 

Assim, conforme afirma Tavares (2008), em relação à marca, o consumidor pode 

distinguir os produtos similares e as commodities, e pelas marcas  tem maior facilidade 

de buscar os produtos que mais lhe atendem as necessidades. 

 

No que diz respeito à longevidade das marcas, Aaker (2007) argumenta que para 

construir marcas fortes é muito difícil, porque existem pressões em ação, dentro das 

empresas e fora delas. Aaker (2007) afirma que existem 7 (sete) fatores que dificultam o 

desempenho das marcas, sendo eles: 1) pressão para competir em preço; 2) proliferação 

de novos concorrentes; 3) fragmentação da mídia e dos mercados; 4) estratégias e 

relacionamentos complexos da marca; 5) tendências pela modificação da estratégia; 6) 

tendência contra a inovação; e 7)  pressão para investir em outras atividades com a 

receita que a marca conquistou e pressões por resultados em curto prazo.  

 

Outro fator que envolve a construção da marca, no âmbito burocrático, destacada por 

Portilho (2009), é que as empresas estão com muitas dificuldades de criação e que há 

imensa dificuldade de obtenção de novos registros e até para garantia de longevidade de 



marcas já existentes, porque, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial  nº 9.279/96 

(BRASIL, 1996), as empresas somente podem requerer registros de produtos cujas 

atividades constarem em seu contrato social e em áreas em que elas exerçam atividades 

diretas. Portilho (2009) cita um exemplo na indústria farmacêutica, em que as empresas 

estão buscando marcas já existentes, porém, não mais trabalhadas, e cita que 

determinada empresa vendeu uma unidade de consumo para uma empresa concorrente e 

esta nova empresa, ao invés de criar uma nova marca, resgatou nomes já registrados 

anteriormente. 

 

  

2.3.  Valor da Marca 

 

Tavares (2008) afirma que uma marca, para ser reconhecida no mercado como sendo de 

valor, precisará ser, antes de tudo, a solução para determinados problemas e 

necessidades que o consumidor enfrenta. Precisará, também, atender o que o 

consumidor espera, para lhe satisfazer por meio de experiências que satisfaçam as suas 

necessidades e que possam implicar fidelidade e recompra. Aaker (2007) cita a 

expressão “brand equity”, que é um conjunto de ativos e obrigações ligados a uma 

marca, que pode ser valorizado ou depreciado em relação aos serviços que a empresa 

oferece.  

 

Em uma empresa, a marca é vista como um ativo intangível e, segundo Aaker (2007), 

esse ativo pode ser dividido em: consciência do nome da marca; lealdade à marca; 

qualidade percebida; e associações relativas à marca. Tavares (2012) também classifica 

a marca como ativos intangíveis e ativos tangíveis e destaca a importância dos 

intangíveis, em que o posicionamento e as estratégias precisam estar alinhados com as 

peculiaridades e características de cada um dos seus stakeholders. Ele também enfatiza 

que essas ações individualizadas devem ser monitoradas constantemente, porque as 

necessidades destes stakeholders podem mudar em curto prazo.   

 

Kotler (2000), por sua vez, afirma que o valor da marca é variado em relação ao quanto 

essa marca é forte o quanto representa para o consumidor. Conforme escreve Kotler 

(2000), o patrimônio da marca está diretamente ligada à quantidade de clientes que 

adquirem os produtos que a trazem, que a elegem. Aaker (2007) comenta que o 



reconhecimento do valor da marca por parte do consumidor diz respeito às associações 

emocionais e mentais que ele tem. O consumidor ao comprar uma marca, na realidade 

está aguardando em sua mente as experiências positivas ou negativas em relação a ela. 

Kotler (2000) também salienta que empresas que detêm marcas valiosas passam a ter 

inúmeras vantagens competitivas, como, por exemplo: um consumidor fiel à marca 

reduz o custo de marketing e de promoções por parte das empresas; as empresas têm 

maior poder de barganha com os distribuidores logísticos, porque esses são forçados a 

ter as marcas em seu mix, a fim de poder atender os consumidores que são fiéis à marca; 

a empresa retém maior margem, devido ao fato de a marca ter valor de qualidade 

percebido pelo consumidor; oportunidade de estender a linha da marca valorizada, 

aproveitando a sua credibilidade da mesma.  Porém, para a empresa obter todas essas 

vantagens com as suas marcas, a mesma deve cuidar bem da identidade e do 

posicionamento da marca, não somente pensando no retorno financeiro que ela mesma 

poderá trazer, mas, também, no valor que as suas marcas estão criando para o mercado, 

para os consumidores e para os seus stakeholders.  

 

Geralmente, as marcas encontram-se no varejo e, no caso deste estudo, é o local 

exclusivo em que o consumidor terá acesso às marcas. Webster (2000) cita que, a cada 

ida do consumidor ao varejo, ou seja, às lojas físicas, ele pode encontrar diversos 

valores. Tavares (2008) complementa dizendo que o valor da marca no varejo depende 

de diversos fatores, tais como: O lay-out; o ambiente; mix variado; qualidade do 

atendimento; promoções, crediário; pós-venda, etc. Completando informações sobre 

essa formação de obtenção de valores que o consumidor pode vir a adquirir, Aaker 

(2007) afirma que o valor da marca é aumentado pelas associações do consumidor com 

a marca e que essas podem ocorrer devido às características, aos atributos e aos 

benefícios inerentes a elas. Dando destaque aos benefícios, Aaker (2007) aponta como 

sendo de maiores impactos os símbolos e o endosso de celebridade, que geram maior 

credibilidade à marca. 

 

Para que todos esses valores possam ser criados pelas empresas, Tavares (2008) advoga 

que a empresa deverá ter profissionais capazes e atualizados, com competências e 

habilidades suficientes para uma excelente gestão de marcas, o que ele denomina como 

“branding”. Kotler (2000) também reforça essa importância da gestão de marca, 

enfatiza que a marca precisa estar sob cuidados constantes, de forma a se evitar que o 



seu valor patrimonial se deprecie. Assim, as empresas precisam investir não somente na 

qualidade de seus gestores, mas, também, acompanhar as tendências do mercado, a fim 

de criar novas associações positivas, de ter excelência no atendimento e excelente pós-

venda, investir em novas pesquisa e extensões de linhas/portfólios de produtos e/ou 

serviços. 

 

 

2.4. Adoção da Marca 

 

Um nome personalizado para o produto é fundamental para que o consumidor possa ter 

referência e apego a esse produto. O consumidor gosta de se identificar com a marca e 

precisa disso. Segundo Tavares (2008), a marca e o produto são inerentes um ao outro, 

sendo que, por meio da marca, o consumidor cria a identidade e passa a ter fidelidade a 

ela. A marca representa o produto que a empresa estende ao mercado. O produto, 

recebendo o nome de uma marca, facilita para que o consumidor tenha sintetizado nesse 

nome, todas as informações e valores que ele guardou em sua “caixa mental”, conforme 

defende Aaker (2007). Tavares (2008, p.73) separa o significado da marca sob os pontos 

de vista da empresa e do consumidor: “marca para a empresa é um conjunto de 

características e atributos e para o consumidor é um conjunto de associações e 

expectativas de benefícios”. Aaker (1996) argumenta que o produto, tendo uma marca 

forte, fica mais difícil para que produtos genéricos tenham êxito.  

 

Para se tentar garantir um nome forte para a marca, é importante se atentar para diversos 

fatores, como, por exemplo: nome curto, de fácil pronúncia, que crie associações 

positivas, neutro em relação a questões polêmicas, segmentado em relação ao seu 

mercado, e efetivamente associado ao produto. Dependendo do quanto a marca é forte, 

Tavares (2008) menciona o termo “metonímia”, que é o consumidor optando pelo nome 

da marca que ele elegeu e a tem como referência, como sinônimo de qualidade e de 

credibilidade. Mesmo o consumidor sabendo que existem produtos genéricos, a sua 

escolha deve-se a identidade e à fidelidade que ele desenvolveu para com a marca, após 

experiências positivas. Para a empresa, o nome da marca deve traduzir o que a marca é e 

o que ela é capaz de fazer. 

 



Kotler (2000) avalia que existem várias estratégias para que as empresas adotem o nome 

de uma marca para um determinado produto. Na próxima sessão abordamos essa 

questão. 

  

 

2.5. Não-Adoção da Marca 

 

Antes mesmo da existência das marcas, os produtos eram vendidos sem a mínima 

identificação, como, por exemplo, a venda de grãos a granel, que eram vendidos em 

sacas, que ficavam colocadas em algum ponto do varejo. Neste trabalho, analisa-se o 

medicamento de marca e se o compara com o similar e o genérico; este último é um 

exemplo atual da estratégia de não-adoção de marca, visto que o mesmo é identificado 

por características como: o nome do fabricante, o nome da substância, a cor e, 

principalmente, pela letra “G”. Tavares (2008) afirma que, pela falta da marca, as 

empresas fabricantes de medicamentos genéricos utilizam estratégias comercias focadas 

no preço, visto que as mesmas não têm marcas que permitam ao consumidor ou aos seus 

stakeholders se identificarem com elas. Tavares (2008) acrescenta que a marca da 

empresa é o que irá diferenciar um produto genérico do seu concorrente. Os produtos 

genéricos são classificados como “commodities”. A estratégia de não-adoção da marca 

não está sendo muito utilizada atualmente, porque os stakeholders demonstram precisar 

de uma marca para criar identidade e transmitir ao consumidor confiabilidade vinculada 

ao produto.  

 

Tavares (2008) mostra algumas estratégias para produtos que não têm marcas e dentre 

elas, ele destaca que diferenciar a oferta em relação ao preço é a principal vantagem. 

Outras estratégias mais amplas, antes mesmo do preço, é lançar produtos já testados e 

com mercados expressivos, uma vez que os genéricos são cópias de produtos de sucesso 

e têm o aval de órgão governamental que garante a sua qualidade e eficácia. 

 

 



 

 

 

2.6. A Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca 

 

Os pesquisadores Ries & Trout (2001) cunharam o conceito de posicionamento no que 

diz respeito ao consumidor entender e perceber as características e atributos que estão 

presentes nas marcas, nos produtos e nas empresas e que atendam suas necessidades. 

Uma das abordagens referentes ao posicionamento é citada por Dimingo (1988), que 

afirma que o posicionamento limita a área de atuação da empresa, agindo por meio do 

atendimento das necessidades dos consumidores. Dimingo (1988) também afirma que o 

posicionamento serve para distinguir uma empresa, produto ou marca, e para diferenciá-

la dos seus concorrentes, de forma que seja a preferida pelos stakeholders. Tavares 

(2012) destaca que, para que se possa ter um posicionamento eficiente, o primeiro passo 

é ter atenção ao escopo da marca. Esse escopo deve estar alinhado com cada um dos 

stakeholders, porque é a partir dos objetivos bem definidos que ocorrerão congruências 

entre ambas as partes, ou seja, a marca atendendo as necessidades e expectativas desses 

stakeholders e buscando se tornar diferenciada para que no futuro ocorra o processo de 

recompra. 

 

A Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca foi desenvolvida por Tavares 

(2008) e é abordada, resumidamente, em seu livro Gestão de Marcas (Construindo 

marcas de valor), editado em 2008. Tal metodologia define os elementos que compõem 

a marca e o processo decisório de compras por parte do consumidor. Os elementos que 

compõem essa metodologia são: características; atributos, que podem ser relacionados 

ou não relacionados; benefícios, que podem ser funcionais, experienciais ou simbólicos; 

associações, que podem ser primárias ou secundárias; e distinção (TAVARES, 2008). 

Mais recentemente, Tavares (2012) afirma que essa metodologia é um processo para se 

poder avaliar os objetivos propostos pela marca e a eficiência da sua mensagem. 

 

A importância dessa metodologia está em entender o processo que cria o valor, a 

identidade e o posicionamento da marca, a fim de se buscar alcançar o máximo de 

longevidade no mercado. Outros pesquisadores que também citam a importância das 

características e dos atributos são Kotler & Keller (2006), que afirmam que as escolhas 



dos consumidores estão ligadas a esses pontos e que as marcas que mais se 

diferenciarem nesses elementos terão maiores chances de estar nas mentes desses 

consumidores.  

 

Tavares (2008) também cita que a Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca 

busca diferenciar, distinguir e torná-la única, no que diz respeito à sua identidade e, 

também distinguir essa marca das marcas concorrentes. Aaker (1996) também define 

elementos relacionados ao posicionamento à criação de valor da marca. Esses elementos 

são classificados, por Aaker (1996), como ativos da marca, sendo eles: a consciência do 

nome da marca: a lealdade à marca; a qualidade percebida; e as associações relativas à 

marca.  

 

No que diz respeito ao escopo, Aaker (1996) define a marca como um produto como: 

escopo do produto; atributos relacionados ao produto; qualidade e valor;  e usos e 

usuários. Dentro dessa mesma metodologia, Kotler (2000) defende que a 

responsabilidade da marca está em fornecer para aos seus stakeholders e, 

principalmente, aos consumidores, garantia de qualidade e de eficácia em relação ao que 

a marca propõe. Não se opondo aos demais pesquisadores citados acima em relação à 

metodologia do escopo, Kotler (2000) também classifica a marca em 6 (seis) elementos 

e sendo que 2  (dois) deles apresentam congruência com as classificações citadas por 

Tavares & Aaker (2008, 1996). Dessa forma, os elementos classificados por Kotler 

(2000) são: os atributos; os benefícios; os valores; a cultura; a personalidade e o usuário.  

 

Adicionando conceitos totalmente modernos a esse referencial, Tavares (2012) 

recomenda que o posicionamento da marca deve ser personalizado e único, para cada 

um dos seus stakeholders, porque a marca se liga a cada um deles e, dessa forma, a 

mensagem do posicionamento deve ser entendida por esses stakeholders, de forma 

simples e objetiva, a fim de que a mensagem que a estratégia do posicionamento 

pretende veicular seja efetivamente associada à marca e fique no consciente dos seus 

públicos inerentes ao processo de compra, venda, distribuição, política, social, etc.. 

Tavares (2012) acrescenta que, dentre os elementos do posicionamento, as 

características e os atributos, quando associados à oferta da marca, fazem com que o 

consumidor aposte nessa marca para que essa possa atender as suas necessidades e, 

consequentemente, conduzi-lo ao processo de distinção. 



 

A seguir, abordam-se o significado e a importância de cada um dos elementos da 

Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca, visando entender a importância 

desses elementos para o mercado de medicamentos de marcas de referências do 

fabricante, similares e genéricos, no que diz respeito às óticas dos públicos que estão 

ligados diretamente a eles; ou seja: o médico, o farmacêutico, o balconista e o 

consumidor.  

 

 

2.6.1.  Características 

 

As características são os principais pontos do produto que o definem e que são 

perceptíveis para o consumidor. Alguns produtos podem ter características exclusivas, 

que o diferenciam dos demais produtos concorrentes, ou pode ocorrer de vários 

produtos terem as mesmas características de seus concorrentes e, nesse caso, o que irá 

diferenciá-los serão outros elementos dessa metodologia. No caso da diferenciação dos 

produtos, Kotler & Keller (2005) estipularam alguns níveis que podem vir a distinguir 

os produtos em relação aos seus concorrentes; são eles: produto básico; produto 

esperado; produto ampliado; produto potencial; e benefício central. 

 

Segundo Tavares (2008), as características diferenciam os produtos de seus 

concorrentes e, dessa forma, os produtos passam a ter determinados diferenciais. O 

profissional de pesquisa e desenvolvimento de produtos, juntamente com o profissional 

de marketing, tem papel importante nesse estágio, porque poderá criar características 

únicas, inovadoras e de acordo com as tendências e necessidades do mercado. Eles 

poderão avaliar essas tendências por meio de pesquisas de mercado, de benchmarking, 

trabalho em campo, etc.. Também, as características reforçam a identidade e a reputação 

do produto. Ele diz, também, que, com as características, criam-se facilidades para os 

consumidores perceberem o produto na hora da recompra. Tavares (2012) alega que é 

pelas características que as ofertas serão oferecidas com maior ênfase e destaque, 

porque os stakeholders da marca terão, primeiramente, contato com a marca, por meio 

das características.  

 



Já Kotler & Keller (2006) afirmam que as empresas devem identificar as características 

que são necessidades do consumidor, a fim de moldar o produto às expectativas deste. 

Exemplos dessas características são: nome, logomarca, termo, signo, símbolo design, 

cor, tamanho, peso, etc.. Kotler (2000), por sua vez, cita salienta que as características 

são importantes, porque elas são visíveis de imediato; porém, as empresas devem ter 

excelentes características em seus produtos, mas não podem focar somente nelas, 

porque, por mais diferenciadas que sejam, são passíveis de serem copiadas e até mesmo 

de ficarem ultrapassadas, com o passar do tempo. Tavares (2012) afirma que as 

características podem ser extrínsecas e intrínsecas e que principalmente as extrínsecas 

estão ligadas ao inconsciente de quem as vê. 

 

No caso dos medicamentos genéricos, as características têm extrema importância, 

porque, estando ausente a marca, é às características que o consumidor irá se apegar 

para criar identidade junto a esse produto, além, é claro, dos benefícios e das 

associações que implica. 

 

 

2.6.2. Atributos  

 

Os atributos dos produtos estão relacionados à qualidade desses e interferem, direta ou 

indiretamente, na qualidade dos produtos. De acordo com Tavares (2008), os atributos 

se dividem em atributos concretos ou relacionados ou abstratos ou não-relacionados. 

 

Diante de tantas ofertas disponíveis no mercado, os consumidores passam a definir suas 

preferências de acordo com os produtos que mais se diferenciarem, quanto aos seus 

atributos, em relação às suas necessidades e expectativas quanto ao que esse 

consumidor espera do produto. O pesquisador Keegan (2005) afirma que vários 

atributos podem proporcionar satisfação ao consumidor, por meio de contato físico com 

o produto ou de percepção psicológica que o consumidor pode ter junto a esse produto. 

Mais recentemente, Tavares (2012) classifica os atributos como as características 

percebíveis, testadas e valorizadas pelos consumidores. Também Tavares (2012) 

acrescentou à classificação dos atributos como sendo tangíveis e intangíveis. Os 

atributos são percebidos pelos sentidos vitais – ou seja, pelo cheiro, tato, audição, 

paladar e visão – e são percebidos de forma diferente por cada um dos stakeholders da 



marca; ou seja: cada stakeholder terá uma experiência diferente, verá a marca de uma 

forma diferente, de acordo com as suas necessidades, e entenderá o posicionamento de 

uma forma diferente.  

 

 

2.6.2.1. Atributos Relacionados ou Concretos 

 

Esses atributos dizem respeito aos pontos que o produto apresenta, de qualidade, quanto 

ao seu funcionamento, à sua eficácia; ou seja: ser funcional quanto ao que o produto se 

propõe fazer, como, por exemplo, no caso dos medicamentos, podem ser os seus 

ingredientes, a potência na solução da doença e a facilidade de manuseio. 

 

Conforme escreve Tavares (2008), os atributos relacionados ou concretos proporcionam 

os benefícios funcionais e, muitas vezes, os experienciais, e estabelecem as associações 

primárias. Aaker (2007) também afirma que, ao adquirir um produto, o consumidor 

pode perceber benefícios funcionais e experienciais, como, por exemplo, os simbólicos. 

 

 

2.6.2.2 Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 

 

Segundo Tavares (2008), esses atributos não afetam o desempenho e o funcionamento 

do produto; ou seja: não afetam se o produto irá funcionar com eficácia. Afetam, sim, a 

venda, porque estão vinculados ao local onde o produto se encontra disponível, quem o 

produz, quais são as celebridades que estão ligadas ao produto, as promoções o preço 

baixo. Esses atributos acabam influenciando o consumidor a comprar determinado 

produto, porque ele quer um produto de qualidade, mas também quer comodidade de 

compra, facilidades de pagamento, local de compra com estacionamento e, se 

preferencialmente, em seu caminho para casa ou para o trabalho. Essa influência devido 

aos atributos não relacionados não é um padrão de atributos e varia de acordo com os 

valores de cada consumidor. 

 

 

 



2.6.3. Benefícios 

 

Outro elemento da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca (TAVARES, 

2008) são os benefícios, e estes são classificados em: funcionais, experienciais e 

simbólicos. Aaker (2007) também cita os funcionais e experienciais; o terceiro benefício 

citado por Aaker (2007) é a auto expressão em relação ao consumidor. O consumidor 

busca, no produto, esses benefícios; ou seja: o consumidor tem expectativas de que o 

produto desejado irá lhe proporcionar o que deseja; ou seja: o valor buscado e 

encontrado. Kotler (1998) preconiza que a mensagem de marketing deve estar 

direcionada de forma a divulgar, para os consumidores, os benefícios que os produtos 

proporcionam. Tavares (2012) acrescenta que os benefícios são vistos ou sentidos não 

somente pelos consumidores, mas, também, por todos e cada um dos stakeholders. 

Após esses e, principalmente, o consumidor ter tido contato com as características e 

com os atributos da marca, os benefícios são o que foi sentido ou experimentado, seja 

de forma positiva ou negativa. Conforme enfatiza Tavares (2012), porém, “nem todas as 

características e atributos se traduzem em benefícios”. 

 

Reforçando o conhecimento dos benefícios tratados por Tavares (2008), citam-se, a 

seguir, os principais pontos da classificação desses benefícios. 

 

 

2.6.3.1. Benefícios Funcionais 

 

Esses benefícios mostram o que o produto é e faz e se ele atende as necessidades do 

consumidor. Segundo Tavares (2008), esses benefícios estão ligados às funções desse 

produto para atender as expectativas e valores pessoais do consumidor, porque o 

consumidor, ao comprar um produto, espera encontrar a solução para suas necessidades 

que, no caso dos medicamentos, pode ser relacionada a: saúde, estética, assiduidade e 

comunicação. Assim, os benefícios funcionais baseiam-se nos atributos intrínsecos do 

produto. Segundo Tavares (2012), os benefícios funcionais estão relacionados ao que, 

de fato, o produto foi útil para quem o utilizou. Tavares (2008) destaca, ainda, que esses 

benefícios têm algumas limitações, porque as características dos produtos e, 

consequentemente, seus atributos, são fáceis de serem copiados e, a partir desse ponto, 

um concorrente semelhante pode trazer os mesmos benefícios para os stakeholders.  



 

 

2.6.3.2. Benefícios Experienciais 

 

Tavares (2008) argumenta que esses benefícios estão ligados a como consumidor sente 

o produto, seja com sensações de emoções ou sensações por meio dos sentidos vitais (o 

tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar). O consumidor, ao ter contato com um 

produto, pode perceber, no caso dos medicamentos, se o sabor é agradável ou não, qual 

a sua fragrância, se tem cheiro, etc.. Tavares (2008) também afirma que essas sensações 

podem ficar na mente dos consumidores, como lembranças. Dessa forma, o consumidor 

pode vir a associar o produto a algo (associação primária), favorecendo, assim, a 

identificação do produto e a fidelidade à sua marca. Essa experiência do consumidor 

com o produto pode levar a que ele mesmo divulgue o produto, de forma favorável ou 

não, para outros consumidores que é o marketing boca a boca (TAVARES, 2008). 

 

Esses benefícios são identificados individualmente pelo consumidor, individualmente, 

como é o caso dos atributos extrínsecos. Kotler (2006) cita que as formas que as 

empresas utilizam para que o consumidor tenha, rapidamente, experiências com os 

produtos são por meio de promoções, campanhas, degustações e amostras. 

 

 

2.6.3.3. Benefícios Simbólicos 

 

Tavares (2008) aponta que o consumidor busca, nesses benefícios, o status, a motivação 

para utilizar o produto em relação à visibilidade junto à sociedade, a formação do 

autoconceito de que utilizar determinada marca ou produto pode se traduzir em 

importância social e diferenciação diante das demais pessoas. Com esses benefícios 

simbólicos, o consumidor cria valores emocionais com o produto ou com a marca, 

realiza comparações com outros produtos existentes no mercado e mensura o quanto é 

sacrificante adquiri-los. 

 

Os benefícios que os produtos oferecem podem estar presentes nas mentes dos 

consumidores de forma emocional, segundo Aaker (1996), e no caso dos benefícios 



simbólicos, esses estão ligados ao emocional do consumidor. Tavares (2012) acrescenta 

que esses benefícios são inerentes aos padrões culturais e sociais dos stakeholders. 

 

 

 

 

2.6.4. Associações das Marcas 

 

Como afirma Tavares (2008, p. 80). “[a] marca apela para a mente e para o coração”. 

Isso quer dizer que a marca satisfaz as necessidades dos consumidores nos aspectos 

racionais, o que condiz com a funcionalidade o produto para resolver o problema do 

consumidor e, também, pode satisfazer as necessidades dos consumidores no que diz 

respeito aos aspectos emocionais; ou seja: a necessidades psicológicas, afetivas ou de 

autoafirmação que os consumidores têm em relação ao produto ou à marca. A recompra 

do produto, a fidelidade à marca e o marketing boca a boca, são possíveis porque o 

consumidor, em sua mente, associou a marca ou o produto de sua preferência a pontos 

que foram bons para ele e que, consequentemente, supriram suas necessidades. Aaker 

(1996) afirma a importância da associação no processo de escopo da marca porque, a 

partir da associação que o consumidor faz em relação à marca, ele resgata inúmeras 

informações, sejam positivas ou negativas, que farão com que ele compre e recompre ou 

não, sempre que houver necessidade. Essas informações, que ficam guardadas em sua 

mente, servem de auxílio para o processo de distinção, conforme argumenta Tavares 

(2008). O consumidor, de posse dessas informações, também irá evitar o retrabalho de 

conhecer uma nova marca, de ter novas experiências positivas ou frustrantes ou de 

novas avaliações. Kotler (2000) enfatiza que, dentre os elementos que ele classifica do 

escopo, as associações são as mais importantes; ou seja: ele propõe que as empresas 

devem criar intensas associações positivas na mente do consumidor e essas associações 

servirão como base para se consolidar a identidade da marca. 

 

As associações das marcas, segundo Tavares (2008), podem ser divididas classificadas 

em: associações primárias ou concretas e associações secundárias ou abstratas, que são 

definidas em seguida. 

 

 



2.6.4.1. Associações Primárias ou Concretas 

 

De acordo com Tavares (2008), essas associações relacionam-se às características, aos 

atributos e aos benefícios que o consumidor associa diretamente ao desempenho do 

produto. Essas associações, geralmente, ocorrem no primeiro contato do consumidor 

com o produto, como, por exemplo: ao sentir o cheiro, ao sentir a fragrância, ao sentir o 

sabor, o primeiro impacto do design do produto. 

 

 

2.6.4.2. Associações Secundárias ou Abstratas 

 

Essas associações não estão relacionadas com o desempenho do produto. O consumidor 

associa a marca não pelo que ela faz e, sim, pelos aspectos relacionados às experiências 

dele com essa marca e, também, considerando aspectos simbólicos. 

 

Keller (1998), a esse respeito, afirma que para ocorrer à associação secundária da marca 

pelo consumidor, é necessário que este tenha conhecimento e saiba da importância da 

fonte e que saiba a relação do significado atribuído à fonte e o significado da marca. 

Conforme escreve Aaker (1991), a associação secundária pode ocorrer por qualquer 

lembrança que o consumidor tenha guardada em sua mente em relação à marca. Em sua 

metodologia, são citados 11 (onze) tipos de associações, a saber: atributos de produtos e 

serviços; intangíveis; benefícios para os clientes; preço relativo; uso ou aplicação; 

celebridade ou pessoa; estilo de vida ou personalidade; classe de produto ou serviço; 

concorrentes; e de país ou área geográfica. 

 

Kotler (2006) afirma que o marketing faz com que o consumidor guarde a lembrança da 

marca, e que esse consumidor passa a ter sentimentos racionais e emocionais em relação 

a ela.  

 

Outra forma de associação da marca, segundo Tavares (2008), são as datas festivas, 

como exemplo: casamento, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, etc.. 

 

 



2.6.5. Distinção 

 

Esse é o último elemento da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. A 

distinção é o resultado final; ou seja: o que faz, de fato, o consumidor comprar o 

produto. É o que faz com que o consumidor seja influenciado e que tome a decisão da 

compra. A distinção ocorre após o consumidor ter conhecimento das características, dos 

atributos e benefícios do produto e, diante das suas necessidades, sejam elas racionais 

ou emocionais, ele toma a decisão de compra e, posteriormente, de recompra. Aaker 

(1996) define a distinção como sendo a qualidade percebida pelos stakeholders e, 

principalmente, pelo consumidor. Essa qualidade diz respeito à razão de esse 

consumidor efetuar a compra diante de fatores que ele percebeu. Esses fatores podem 

ser: a diferenciação da marca em relação aos concorrentes; o preço mais atrativo; e as 

possíveis extensões de linha da marca, por exemplo. Kotler (2000) conclui que a 

compra da marca, pelo consumidor, ocorre de uma forma diferente da abordada acima, 

porque, na visão do consumidor, é a marca que sugere e indica o tipo de consumidor 

que irá comprá-la; ou seja: o consumidor compra a marca de acordo com suas 

características pessoais, como, por exemplo: idade, profissão, status social, região 

geográfica que reside, cultura, etc.. 

 

A FIG. 1, a seguir, apresenta essa metodologia em forma de diagrama. 

 

 

 

FIGURA 1 - Diagrama da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. 

Fonte: Adaptado de TAVARES, 2008. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Este capítulo refere-se à metodologia utilizada para a coleta e o tratamento das 

informações, visando ao alcance dos seus objetivos geral e específicos. A metodologia 

científica é muito importante, porque, por meio dela, obtêm-se técnicas, regras e 

processos que visam organizar os procedimentos de pesquisa. Também é importante 

para que a Ciência, que busca entender os problemas pesquisados, possa chegar a 

conclusões e explicações referentes a esses problemas. Já a pesquisa científica busca 

respostas para uma questão previamente pensada e formulada de acordo com normas de 

uma metodologia científica. 

 

A natureza desta pesquisa é qualitativa e visa entender as óticas dos diversos públicos 

pesquisados em relação ao medicamento de marca versus medicamento genérico.  

 

Concluída a pesquisa, cujos dados foram coletados por meio de questionário, ocorreram  

a coleta e o tratamento dos dados, visando compreender o problema que originou esta 

dissertação. 

 

 

3.1.  Caracterização da Pesquisa Quanto aos Fins e Quanto aos Meios 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e com 

abordagens qualitativas, tendo como ênfase o entendimento dos públicos pesquisados 

em relação à credibilidade e à confiabilidade quanto ao uso dos medicamentos 

genéricos, de marcas de referências do fabricante e similares. 

 

Quanto aos meios, esta pesquisa buscou o entendimento proposto do problema por meio 

de estudo de campo com variados públicos que estão ligados, diretamente, aos 

processos de comercialização e de compra de medicamentos.  

 

 

 



3.2.  Delineamento da Pesquisa 

 

Os tópicos seguintes tratam da unidade de observação, da elaboração do instrumento 

para a coleta de dados, da coleta de dados e do tratamento dos dados. 

 

 

3.2.1. Unidade de Observação   

 

A unidade de observação foi composta por profissionais ligados à área da saúde, à 

venda e ao consumo de medicamentos; porém, com atividades distintas, a fim de se 

colher informações baseadas em diferentes pontos de vista. Foram feitas 9 (nove) 

entrevistas, envolvendo: 3 (três) médicos: 2 (dois) com perfis de atendimento na rede de 

saúde privada, ambos cardiologistas e, outro, da rede pública da saúde, que atua como 

médico de família; 2 (dois) farmacêuticos: um com atuação em uma importante rede de 

farmácias e, outro, com atuação em uma pequena farmácia; 2 (dois) balconistas de 

farmácias: um com atuação em uma importante rede e, outro, com atuação em uma 

pequena farmácia; 2 (dois) consumidores: um que utiliza medicamentos de forma 

pontual e, outro, que os utiliza pontualmente e continuamente. A unidade de observação 

foi a relação desses públicos com medicamentos de referência, similares e genéricos. 

 

 

3.2.2. Elaboração do Instrumento de Coleta de Dados 

 

A fim de identificar as óticas dos públicos pesquisados em relação aos medicamentos de 

marcas de referência do fabricante versus os medicamentos genéricos e similares e 

tendo por base a Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca (TAVARES, 

2008), esta pesquisa buscou descrever, por meio de entrevista com roteiro definido, a 

importância que o público pesquisado atribui aos elementos da Metodologia do Escopo 

e Posicionamento da Marca. Collis (2005) afirma que a forma mais prática de se coletar 

dados é por meio de questionários, sendo que, com eles, obtêm-se informações rápidas, 

objetivas e a baixos custos.  

 



Buscou-se responder os objetivos específicos propostos nesta dissertação. Foram 

realizadas entrevistas com profissionais ligados à área da saúde e, também, com 

consumidores de medicamentos. 

 

Foram feitas 9 (nove) entrevistas com informantes, envolvendo: 3 (três) médicos, 2 

(dois) com perfis de atendimento na rede privada, ambos cardiologistas e, outro, da rede 

pública da saúde, atuando como médico de família; 2 (dois) farmacêuticos: um com 

atuação em uma expressiva rede e, outro, com atuação em uma pequena farmácia; 2 

(dois) balconistas de farmácias: um com atuação em uma importante rede e, outro, com 

atuação em uma pequena farmácia; 2 (dois) consumidores: um que utiliza 

medicamentos de forma pontual e, outro, que os utiliza pontualmente e continuamente.  

 

Foi elaborado um roteiro com 29 (vinte e nove) perguntas, sendo que, antes da 

realização dessas, foram feitos 2 (dois) pré-testes, a fim de avaliar e adequar as questões 

à realidade dos objetivos propostos na dissertação. 

 

As perguntas foram divididas em blocos, de acordo com os elementos da metodologia 

estudada; ou seja: primeiramente, os participantes responderam sobre as características; 

após, sobre os atributos; depois, sobre os benefícios e associações; e, por último, sobre a 

decisão de compra. 

 

Também foram expostas caixas (embalagens) de medicamentos – marca de referência, 2 

(dois) genéricos de empresas distintas e um similar –, a fim de que cada entrevistado 

pudesse ter, com elas, contatos visual, com o tato e com o olfato. 

As entrevistas foram feitas pessoalmente, pelo autor desta dissertação, com os públicos 

envolvidos, sendo que todas elas foram gravadas, para se poder extrair delas o máximo 

de informações. 

 

Após o término do roteiro de entrevista, cada entrevistado (a) preencheu uma planilha e 

pontuou, de zero (pior nota) a dez (melhor nota), à importância atribuída, por ele, a cada 

elemento da Metodologia do Escopo e Posicionamento de Marcas. Em seguida, cada 

participante atribuiu nota 1 (um) (= importante) ou 0 (zero) (= sem importância) a cada 

componente da metodologia, de acordo com a percepção de sua relevância ou não-



relevância para os medicamentos de marca de referência do fabricante, genéricos e 

similares.  

 

 

3.2.3. Coleta de Dados 

 

Exemplares do questionário (APÈNDICE A) foram respondidos no local de trabalho 

e/ou residência de cada profissional, sendo que o pesquisador estava presente em cada 

um deles. Foi explicado o motivo da pesquisa e como responder adequadamente cada 

questão. Foi dito, também, que se ocorresse alguma questão que não dissesse respeito ao 

informante, que ela deveria permanecer em branco.   

 

 

3.2.4. Tratamento dos Dados  

 

De posse de todas as entrevistas gravadas, as respostas foram transcritas e classificadas 

de acordo com cada elemento, sendo eles: características; atributos; benefícios; 

associação e distinção. 

 

Com as planilhas preenchidas, foram realizadas análises das mesmas e tabuladas as 

notas obtidas, visando-se classificar, por ordem de importância, as opiniões dos públicos 

pesquisados. Também foram pesquisadas as respostas em relação aos elementos da 

Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. Por último, foram descritas as 

congruências e diferenças dessas óticas em relação a cada elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS  

 

Os entrevistados responderam questionário previamente elaborado e preencheram tabela 

referente aos elementos da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca. 

 

As óticas (os pontos de vista) dos entrevistados sobre cada um dos elementos da 

metodologia EPM – características; atributos; benefícios; associação, e distinção –, 

foram comparadas para os medicamentos de marca de referência do fabricante, 

genéricos e similares, para identificação dos pontos de congruências e das diferenças. 

Os elementos que obtiveram as maiores pontuações foram: as características; o nome 

comercial mais conhecido e tradicional; o design, a facilidade de lembrança; e o intenso 

marketing direto.  

 

O medicamento de marca de referência do fabricante, quando comparado ao genérico, 

somente não obteve maior pontuação em 2 (dois) elementos: o preço e nome da empresa 

fabricante. Quanto ao fato de o genérico ter menor preço, isso foi um ponto percebido 

por todos os entrevistados. Já a maior pontuação do genérico em relação ao de marca de 

referência do fabricante não é uma nota positiva, porque os entrevistados quiseram dizer 

que saber qual é a empresa fabricante do genérico é relevante, devido à importância 

desse item para a tomada de decisão; ou seja: somente optam pelo genérico se 

conhecerem e confiarem na empresa que o fabrica. Já o medicamento de marca de 

referência do fabricante obteve menor relevância, nesse quesito, porque, de acordo com 

os entrevistados, somente por ser o referência, isso substitui a empresa fabricante. 

 

O medicamento genérico, quando comparado com o medicamento similar, obteve maior 

pontuação em relação a todos os elementos pesquisados. 

  

 

 

 

 

 



 

4.1. Perfis dos Entrevistados 

 

1. Médico 1: a sua especialidade é Cardiologia, e atende em clínica 

particular e em hospital particular que atende convênio. Tem 7 (sete) anos de 

formado. 

 

2. Médica 2: a sua especialidade é Cardiologia, e atende em hospital 

particular, clínica conveniada e consultório. Tem 7 (sete) anos de formada. 

 

3. Médico 3: a sua especialidade é Medicina de Saúde da Família, e atende 

em renomado posto de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG. 

Tem 3 (três) anos de formado. 

 

4. Farmacêutico 1: trabalha em farmácia independente, situada em um 

bairro de classe média de Belo Horizonte. Tem 20 (vinte) anos de formado. 

 

5. Farmacêutico 2: trabalha em uma grande rede de farmácias de Belo 

Horizonte - MG. Tem 15 (quinze) anos de formado e, atualmente, é comprador 

de medicamento. 

 

6. Balconista 1: trabalha em importante rede de farmácia de Belo Horizonte 

– MG, há 12 (doze) anos. 

 

7. Balconista 2: trabalha em uma farmácia independente e tem de 20 (vinte) 

anos de experiência. 

 

8. Consumidora 1: utiliza medicamento pontualmente. É professora e 

trabalha, em um renomado hospital da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – 

MG, como analista de recursos humanos. A sua formação é em Psicologia. 

 

9. Consumidora 2: utiliza medicamento continuamente e pontualmente. É 

coordenadora de curso de uma faculdade e professora. A sua formação é em 

Engenharia de Produção. 



 

4.1.1. Apresentação e Análise das Óticas dos participantes em Relação às 

Características da Marca 

 

Objetivando alcançar o primeiro objetivo específico desta dissertação, que é buscar as 

óticas dos médicos, dos farmacêuticos, dos balconistas e dos consumidores em relação 

às características dos medicamentos de marcas de referência do fabricante, genéricos e 

similares, pode-se ver, no QUAD. 1, a seguir, as pontuações que cada participante 

emitiu em relação à importância dos elementos da metodologia estudada e, também, 

suas notas em relação à avaliação dos medicamentos. 

 

Analisando, primeiramente, a importância de cada elemento quanto a um medicamento, 

pode-se analisar no QUAD. 1, a seguir, as notas que cada participante lhe atribuiu. Na 

coluna C, vemos que, com exceção do Médico 3 e do Balconista 2, todos os demais 

participantes percebem a importância da marca comercial e a pontuaram com notas 

acima de 7 (sete); ou seja: eles atestam que é importante constar esse componente em 

um medicamento. Dentre essas notas, destaco que a baixa nota dada pelo Médico 3 é 

pelo fato de o mesmo ter um perfil de atendimento em hospital público, o que acarreta 

menor contato com marcas. Quanto às embalagens e aos seus designs, dos 9 (nove) 

participantes, 5 (cinco) deles não percebem essa característica importante e 

independente do tamanho, cor, fonte, etc., acreditam que isso não altera a eficácia e a 

qualidade do medicamento. É importante destacar que quem avaliou com notas mais 

altas essa característica foram os Balconistas 1 e 2, e o Farmacêutico 1; ou seja: ambos 

estão diretamente ligados ao cliente na hora da venda do medicamento e, pelo fato de 

estarem com as embalagens nas mãos, acabam atribuindo maior importância a essas 

características. 

 

Relativamente à avaliação da presença do componente da metodologia no medicamento 

(Colunas D, E e F), cada participante analisou as características e pontuou se essas estão 

presentes em cada medicamento e percebe-se que, tanto nos medicamentos de referência 

da marca, quanto no genérico e no similar, de uma forma geral, 6 (seis) participantes 

percebem que há uma marca comercial. É importante destacar que a Médica 2, o 

Farmacêutico 2 e a Consumidora 1 não percebem, no genérico, a marca comercial. 



Quanto ao similar, 3 (três) participantes não o pontuaram, devido ao fato de não terem 

contato com esse tipo de medicamento. 

Quanto à análise das embalagens, somente os Médicos 1 e 2 não pontuaram, quanto a 

esse quesito, e disseram que não fazem nem questão de notar essa característica. 

 

QUADRO 1  

Notas de Todos os Participantes Referentes às Avaliações das Características em 

Relação aos Elementos e aos Medicamentos 
 

A B C D E F 

 

Elementos 

 

 

Componente 

EPM 

Notas (0) a (10) 

em relação à 

importância de 

cada componente 

 

      Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = sem importância) 

Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

ENTREVISTADO: MÉDICO 1  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 7 1 1 1 

Embalagem / 

Design 

 

3 
 

0 
 

0 
 

0 

ENTREVISTADO: MÉDICO 2  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 8 1 0 1 

Embalagem / 

Design 

 

2 
 

0 
 

0 
 

0 

ENTREVISTADO: MÉDICO 3  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 3 1 1 0 

Embalagem / 

Design 

 

1 
 

1 
 

1 
 

0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 1  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 7 1 1 1 

Embalagem / 

Design 

 

9 
 

1 
 

1 
 

0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 2  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 9 1 0 1 

Embalagem / 

Design 

 

3 
 

1 
 

0 
 

1 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 1  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 8 1 1 0 

Embalagem / 

Design 

 

9 
 

1 
 

1 
 

0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 2  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 5 0 1 1 

Embalagem / 

Design 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 1  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 7 1 0 0 

Embalagem / 

Design 

 

5 
 

1 
 

1 
 

0,5 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 2  

Características 

Intrínsecas ou 

Extrínsecas 

Nome Comercial 8 1 1 1 

Embalagem / 

Design 

 

7 
 

0 
 

0 
 

0 

 



Sendo as suas características, possivelmente, o que há de mais perceptível em relação a 

um produto e, também, por ser o primeiro fator de contato com o público entrevistado, 

buscou-se compreender como cada participante vê os medicamentos de marca de 

referência do fabricante, genéricos e similares, no que diz se existe ou não 

diferenciações de opiniões em relação ao nome comercial, à embalagem e ao design.  

 

A seguir, pode-se verificar, isoladamente, cada um desses fatores. 

 

4.1.1.1 Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Nome Comercial 

 

Dos 9 (nove) entrevistados, somente o Médico 3 e o Balconista 2 não percebem o nome 

comercial como fator determinante para a escolha de um medicamento, 

independentemente de o medicamento ser de marca de referência do fabricante ou 

similar. Os demais participantes enfatizaram a necessidade de um medicamento ter um 

nome, porque demonstram apego a uma marca. 

 

Os 7 (sete) entrevistados afirmaram que o fato de um produto ter uma marca facilita na 

decisão. A título de exemplo de opinião em relação à marca, a Consumidora 2 enfatiza: 

 

[n]ome comercial é muito importante e o fato de não ter é negativo.
6
 

 

Acima, vemos a opinião de quem compra o medicamento e opta por um produto que 

tenha uma marca e o caso de quem o receita, como, por exemplo, o Médico 1; em 

ambos os casos, as opiniões foram bastante semelhantes: 

 

[t] ratando-se de característica externa, a que mais me chama atenção e que 

vejo como principal ponto determinante para a minha decisão é a marca 

acompanhada da empresa fabricante. 

 

Ocorreu, também, com um dos entrevistados que preza a marca como fator 

determinante, não saber distinguir qual é o produto de marca de referência do 

fabricante, quando comparado a um produto similar propagado muito conhecido: ou 

seja: quando se tem um similar mais conhecido e propagado, o mesmo pensou que este 

é o referência; foi o que afirmou o médico 1, desta forma: 

                                                           
6
 As opiniões do informantes são transcritas, neste trabalho, conforme foram emitidas, ipsis litteris, sem 

qualquer revisão ortográfica/gramatical. 



 

[b]em, neste caso um produto ser o mais conhecido e por ser o que mais 

recebo propaganda é o referência, não é? 

 

Percebe-se que a marca, quando bem trabalhada, pode ocupar lugar de destaque nas 

mentes das pessoas e que, conforme afirma Tavares (2008), o profissional que 

desenvolve a marca, juntamente com o profissional de marketing, tem papel importante 

nesse estágio, porque poderá criar conceitos únicos e inovadores, de acordo com as 

tendências e as necessidades do mercado.  

 

Acrescentando, o Farmacêutico 1 aborda o desafio de se fazer com que uma marca fique 

conhecida e, portanto, quando um produto é reconhecido por essa marca, tem que se 

cuidar e se fazer com que a mesma não fique esquecida. Disse ele: 

 

[a] marca tradicional é consagrada e pulverizada, todos a conhecem. 

 

Outra opinião em relação à diferenciação das marcas é relativa à marca de referência. 

Sobre isso, afirmou o Farmacêutico 2: 

 

[a] marca de referência possui um nome mais destacado, com fonte maior, 

mais visível e de fácil pronúncia. 

 

Já a Consumidora 1 destacou, conforme transcrito a seguir,outro ponto importante em 

relação ao produto de referência, quando comparado com o similar e o genérico: 

 

[o] produto de referência destaca mais a sua marca comercial que é muito 

conhecida e praticamente não destaca o nome da empresa. O similar procura 

destacar ambos e o genérico deveria destacar mais a empresa, uma vez que 

não possui uma marca. 

 

Ratificando as palavras acima, foi unânime a opinião de todos os entrevistados no 

sentido de que, salvo as marcas consagradas, as demais marcas precisam ser endossadas 

pelas empresas que as fabricam; ou seja: percebe-se que a empresa fabricante é uma 

extensão da marca. 

 

O posicionamento acima foi percebido tanto para a marca de referência quanto para o 

similar e o genérico, mas ficou mais acentuado para o medicamento genérico. Foi o que 

disse a Médica 2: 



 

[eu] somente prescrevo os de marca que conheço e os genéricos das empresas 

que conheço. 

 

O Médico 3, por sua vez, afirmou: 

 

[e]mpresas mais conhecida podem influenciar, principalmente no caso dos 

genéricos. 

 

E o médico 1 afirmou: 

 

[n]o caso do genérico, eu olho o laboratório em primeiro lugar, isto é um 

ponto determinante para a minha escolha. 

 

Além da ausência da marca comercial, outra menção feita ao medicamento genérico foi 

com relação à presença da letra “G” e à tarja amarela. 5 (cinco) entrevistados a 

destacaram. Entre eles, o médico 3, que afirmou: 

 

[n]o genérico, a tarja amarela chama muito mais atenção que a própria marca. 

 

A consumidora 1, por sua vez, disse: 

 

[a] tarja do genérico é chamativa e quando olhamos para as prateleiras das 

farmácias, elas se destacam entre as demais caixinhas de remédios. 

 

Um ponto muito importante foi levantado pela Consumidora 2, que destaca a 

importância da tarja associada à empresa fabricante. Ela disse: 

 

[a] tarja e o G do genérico são chamativos, mas não deve ser associado em 

substituição ao nome comercial, pois neste caso são todos iguais. Deve estar 

associado ao nome da empresa fabricante. 

 

 

4.1.1.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação à Embalagem / 

Design. 

 

As características avaliadas neste tópico foram: tamanho, mensagem, fonte, posição 

vertical ou horizontal, cor e apresentação visual. Deve-se destacar que, durante as 

entrevistas, os participantes estavam com as embalagens dos medicamentos em mãos, 

para as devidas avaliações. 



Dos 9 (nove) participantes da pesquisa, 5 (cinco) deles não concordam que essas 

características são importantes. Os outros 4 (quatro) participantes que entendem que 

essas características são importantes.  

Com relação ao grupo de entrevistados que não veem, como ponto determinante, essas 

características pode ser destacada a opinião do Médico 1, que afirma: 

 

[a] marca que eu conheço e confio, pode ser de qualquer cor ou tamanho, 

para mim não importa. 

 

Todos os médicos pontuaram com notas baixas os quesitos design e embalagem; todos 

eles afirmaram que o importante são outros fatores e não a beleza da caixa, para 

completar as opiniões, pode ser destacada as seguintes falas: 

 

O médico 2 disse: 

 

[d]esign, tamanho, cor nunca foram pontos determinantes para a minha 

decisão. 

 

Completando, o médico 3 afirmou: 

 

[e]u considero as embalagens um ponto irrelevante. 

 

Mesmo, porém, não considerando esse quesito importante, o Médico 3 chegou a pontuar 

algumas características que considera importante: 

 

[j]á que a caixa tem que ter uma cor, que seja clara, é muito mais bem 

apresentada. 

 

É importante que o tamanho da fonte seja grande, principalmente no caso dos genéricos 

que apresentam o nome das substâncias. Isso facilita a leitura para o paciente idoso e 

implica maior segurança de que não ocorra engano em se confundir com outras caixas. 

 

O outro entrevistado que também não vê esse quesito como importante é o 

Farmacêutico 2, que atua em uma grande rede de farmácias em Belo Horizonte – MG. 

Ele afirmou: 

 



[t]odos os medicamentos tentam apelar para o lado visual na tentativa de 

estimular o autoconsumo. 

 

Mesmo tendo pontuado com nota baixa, o Farmacêutico 2 disse alguns pontos cujo 

registro é relevante: 

 

[t]odos os medicamentos similares e genéricos tentam copiar ou ficar 

próximo do design, cor e tamanho do medicamento de marca de referência. 

Isto pode ocorrer talvez para confundir a cabeça do consumidor. 

 

O Farmacêutico 2 também acrescentou algo, a saber: 

 

[j]ulgo que o medicamento tem que ter uma fonte grande para evitar qualquer 

distração, principalmente pelo fato que existem muitos nomes de substâncias 

parecidas. 

 

O Farmacêutico 2 afirmou: 

 

[l]ogisticamente e financeiramente, as empresas precisam se preocupar em 

confeccionar caixas com tamanhos atrativos e não exagerados, evitando altos 

custos de transporte e armazenamento. 

 

A Consumidora 2 foi uma das mais que enfatizaram essas características como 

negativas, e disse: 

 

[e]u nunca pensei na hipótese de comprar um medicamento pela embalagem. 

  

O grupo dos 4 (quatro) entrevistados que consideram a característica do design e 

embalagem muito importante emitiram opiniões bem diferentes das do primeiro grupo. 

A pontuação desse grupo foi bastante elevada, sendo de 8,25. Assim, a Consumidora 1 

disse: 

 

[a]s embalagens trazem mensagens que enfatizam o seu diferencial e é o que 

primeiro eu percebo. 

 

O Farmacêutico 1 também contribuiu nesse sentido, afirmando: 

 

[a] embalagem é a porta de entrada do medicamento, é o que se vê em 

primeiro lugar. Medicamentos apresentáveis facilitam na decisão do cliente 

em aceitar a minha indicação. 



Ambos os balconistas entrevistados enfatizaram a importância de os medicamentos 

terem boa apresentação. Nesse sentido, o Balconista 1 disse: 

[u]ma cor suave e um bom tamanho são diferenciais e me ajudam a vender o 

medicamento. 

 

 O balconista 2, por seu turno, acrescentou um ponto muito importante ,que torna as 

empresas únicas sob a ótica do consumidor. Ele afirmou: 

 

[a] cor ajuda a diferenciar uma empresa da outra. Muitos clientes associam e 

já chegam pedindo o medicamento da caixinha de tal cor. 

 

Ambos os entrevistados desse grupo fizeram menção às mensagens como sendo 

importantes. A Balconista 1 disse: 

 

[u]ma mensagem objetiva também me auxilia na venda, pois posso mostrar 

para o meu cliente o nome, a substância, ou a indicação que ele procura. A 

mensagem me ajuda como apoio visual. 

 

Dos produtos pesquisados, o medicamento de marca de referência do fabricante foi o 

que mais foi elogiado, por todos os participantes, quanto à sua embalagem. sobre ele, o 

Balconista 2 disse: 

 

[a] marca de referência é o que mais investe no visual. São as caixas mais 

bonitas. Sentimo-nos como se estivéssemos levando um produto de 

qualidade. 

 

Quanto ao similar, as opiniões ficaram divididas; mencionou-se que muitos deles são 

muito enfeitados, por terem mensagens demais e cores muito fortes e, por tudo isto, 

foram mencionados como similares não-propagados. Foi o que disse a Consumidora 1: 

 

[a]lgumas caixinhas dos similares são confusas. 

  

 Quanto aos similares propagados, ambos são vistos de forma atrativa, conforme opinião 

do Farmacêutico 1, que disse: 

 

[o] visual do similar propagado também é muito bem visto e os investimentos 

nestas características se aproximam muito da marca de referência.  

 



Quanto aos genéricos, todos os participantes percebem que cada um tem uma cor 

específica, mas a tarja amarela é o que mais lhes chama a atenção e pode ocorrer de a 

percepção ficar  restrita à tarja.  

 

Abaixo, no QUAD, 2, consta um resumo referente às óticas dos entrevistados em 

relação às características da Metodologia do Escopo e Posicionamento de Marca: 

 

QUADRO 2 

Resumo das Óticas sobre as Características 
 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Características 

Participantes Nome Comercial Embalagem / Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 1 

1 - Tratando-se de 

característica externa, a que 

mais me chama a atenção e 

que vejo como ponto 

determinante para a minha 

decisão é a marca 

acompanhada da empresa 

fabricante. 
 

2 - Bem, neste caso o produto 

X pelo fato de ser o mais 

conhecido e o que mais 

recebo propaganda é o 

referência, não é? 
 

3 - No caso do genérico, eu 

olho o laboratório em 

primeiro lugar, isto é um 

ponto determinante para a 

minha escolha. 

1 - A marca que eu conheço e 

confio pode ser de qualquer 

cor ou tamanho, para mim 

não importa. 
 

2 - Não vejo pontos 

determinantes nas 

embalagens. 

 

Médica 2 

1 - Eu somente prescrevo os 

de marca que conheço e os 

genéricos das empresas que 

conheço. 

1 - Design, tamanho e cor 

nunca foram pontos 

determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 3 

 

 

 

1 - Empresas mais conhecida 

podem influenciar, 

principalmente no caso dos 

genéricos. 
 

2 - No genérico, a tarja 

amarela chama muito mais 

atenção que a própria marca. 
 

3 - No caso do medicamento 

de referência, a marca é muito 

conhecida. 

1 - Eu considero as 

embalagens um ponto 

determinante. 
 

2 - Já que a caixa tem que ter 

uma cor, que seja clara, é 

muito mais bem apresentada. 
 

3 - É importante que o 

tamanho da fonte seja grande, 

principalmente no caso dos 

genéricos que apresentam o 

nome da substância. Isto 

facilita a leitura para o 

paciente idoso e permite 



maior segurança que não 

ocorra engano em confundir 

com ou- 

trás caixas. 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Características 

Participantes Nome Comercial Embalagem / Design 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 1 

 

1 - A marca tradicional é 

consagrada e pulverizada, 

todos a conhecem. 
 

2 - A marca do similar 

propagado passa a ser 

referência na minha opinião, 

devido ao fato da alta 

credibilidade deles. 
 

3 - O cliente vê a marca como 

diferencial e é mais visível. 

1 - A embalagem é a porta de 

entrada do medicamento, é o 

que se vê em primeiro lugar. 

Medicamentos apresentáveis 

facilitam na decisão do 

cliente em aceitar a minha 

indicação. 
 

2 - O visual do similar 

propagado também é muito 

bem visto e os investimentos 

nestas características se 

aproximam muito do marca 

de referência. 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 2 

 
 

1 - A marca de referência 

possui um nome mais 

destacado, com fonte maior, 

mais visível e de fácil 

pronúncia. 
 

2 - Uma marca tradicional é 

consagrada e pulverizada, 

todos a conhecem. 

1 - Logisticamente e 

financeiramente, as empresas 

precisam se preocupar em 

confeccionar caixas com 

tamanho atrativos e não 

exagerados, evitando altos 

custos de transporte e 

armazenamento. 
 

2 - Julgo que o medicamento 

tem que ter uma fonte grande 

para evitar distração, 

principalmente pelo fato que 

existem muitos nomes de 

substâncias parecidas. 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Características 

Participantes Nome Comercial Embalagem / Design 

 

 

 

 

Balconista 1 

 

 

1 - Marca de genérico é tudo 

igual, somente muda o preço 

e a empresa fabricante. 
 

2 - A caixinha do genérico 

destaca o G e a tarja amarela. 

1 - Uma cor suave e um bom 

tamanho são diferenciais e me 

ajuda a vender o 

medicamento. 
 

2 - Uma mensagem objetiva 

também me auxilia na venda, 

posso mostrar para o meu 

cliente o nome, a substância 

ou a indicação que ele 

procura.  

 

 

 

 

 

Balconista 2 

 

 

1 - O fato de o medicamento 

ter uma marca não é ponto 

determinante em minha 

opinião. 
 

1 - A cor a ajuda a diferenciar 

uma empresa da outra. 

Muitos clientes associam e já 

chegam pedindo o 

medicamento da caixinha de 

tal cor. 
 



 

 

 

 

 

 

4.1.2 Apresentação e Análise das Óticas dos Participantes em Relação aos 

Atributos da Marca 

 

Objetivando atingir o segundo objetivo desta dissertação, que é entender quais as óticas 

dos médicos, farmacêuticos, balconistas e consumidores em relação aos atributos dos 

medicamentos de marcas de referências do fabricante, genéricos e similares, 

disponibilizamos, no QUAD. 3, a seguir, as pontuações atribuídas pelos participantes, 

seguidas de algumas considerações:  

2 - A tarja amarela do 

genérico é um ponto muito 

determinante. 

2 - A marca de referência é o 

que mais investe no visual. 

São as caixas mais bonitas. 

Sentimo-nos como se 

estivéssemos levando um 

produto de qualidade. 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Características 

Participantes Nome Comercial Embalagem / Design 

 

 

 

 

 

Consumidora 1 

1 - O produto de referência 

destaca mais a sua marca 

comercial que é muito 

conhecida e praticamente não 

destaca o nome da empresa. O 

similar procura destacar ambos 

e o genérico deveria destacar 

mais a empresa, uma vez que 

não possui uma marca. 
 

2 - A tarja do genérico é 

chamativa e quando olhamos 

para as prateleiras das 

farmácias, elas se destacam 

entre as demais caixas de 

remédios. 

 

 

 

 

1 - As embalagens trazem 

mensagens que enfatizam o 

seu diferencial e é o que 

primeiro eu percebo. 
 

2 - Algumas caixinhas dos 

similares são confusas. 

 

 

 

 

Consumidora 2 

1 - Nome comercial é muito 

importante 
 

2 - A tarja e o G do genérico 

são chamativos, mas não pode 

ser associado em substituição 

ao nome comercial, pois neste 

caso são todos iguais. Deve-se 

estar associado ao nome da 

empresa fabricante. 

1 - Eu nunca pensei na 

hipótese de comprar um 

medicamento pela 

embalagem. 
 

2 - Medicamentos que 

apresentam a cor verde 

lembram a cor da saúde 



 

Analisando-se as pontuações referentes à importância que cada participante atribui aos 

componentes dos atributos relacionados ou concretos (Coluna C), percebe-se que todos 

os participantes veem esses atributos como essenciais em medicamentos; ou seja: 

praticamente todas as notas foram acima de 7 (sete). Destacam-se as notas máximas 

para os componentes “eficácia” e “qualidade”, atribuídas por 7 (sete) dos 9 (nove) 

participantes. No que diz respeito à pontuação do componente “manuseio”, é importante 

destacar que todos os médicos pontuaram com nota abaixo de 7 (sete), o que se explica 

pelo fato de os mesmos não estarem em contato direto com a embalagem; ou seja: eles 

receitam, mas não manuseiam a embalagem, a fim de verificar facilidades ou 

dificuldades. Ao contrário, os farmacêuticos e os balconistas as manuseiam diretamente, 

no intuito de ensinar os clientes a utilizar o medicamento e, por isso, percebem, a 

importância desse componente. 

 

No que concerne às pontuações disponibilizadas nas colunas D, E e F, essas dizem 

respeito a se os participantes veem ou não os componentes em cada medicamento. 

Somente a Médica 2 e o Médico 3 não pontuaram o “manuseio”, visto que não estão em 

contato direto com os medicamentos, o que foi justificado. A Balconista 1 também não 

pontuou o medicamento similar e justificou informando que não tem acesso a ele na 

farmácia em que trabalha. De forma geral, todos os participantes percebem a 

importância desses atributos relacionados.  

 

QUADRO 3  

Notas de Todos os Participantes Referentes às Avaliações dos Atributos Relacionados 

ou Concretos em Relação aos Elementos e aos Medicamentos 
 

A B C D E F 

 

Elementos 

 

 

Componente 

EPM 

Notas (0) a (10) 

em relação à 

importância de 

cada componente 

 

      Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = sem importância) 

Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

ENTREVISTADO: MÉDICO 1  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 6 1 1 1 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 2  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 6 0 0 0 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 3  



Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 5 0 0 0 

Eficácia 10 1 1 0 

Qualidade 10 1 1 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 1  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 8 1 1 1 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 2  

Atributos 

Relacionados ou  

Concretos 

Manuseio 8 1 1 1 

Eficácia 7 1 1 1 

Qualidade 7 1 1 1 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 1  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 10 1 1 0 

Eficácia 10 1 1 0 

Qualidade 10 1 1 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 2  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 10 1 1 1 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 10 1 1 0 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 1  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 8 1 1 1 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 2  

Atributos 

Relacionados ou 

Concretos 

Manuseio 6 1 1 1 

Eficácia 10 1 1 1 

Qualidade 7 0 0 0 

 

 

No que tange aos atributos não relacionados ou abstratos, no QUAD. 4, a seguir, pode-

se ver na coluna C, as notas emitidas pelos participantes.  Dos componentes citados, 

praticamente todos obtiveram notas acima de 7 (sete), somente a Consumidora 2 

pontuou com nota 4 (quatro) a empresa fabricante; ou seja: para ela, a empresa não é um 

ponto determinante para a decisão, visto que, se a empresa está no mercado, é porque 

tem o aval do governo e, nesse sentido, todas as empresas são iguais, para ela. Ainda 

analisando o componente empresa fabricante, todos os demais entrevistados percebem 

que somente decidem sobre um medicamento se conhecerem a empresa, e julgam que 

esse é um atributo muito importante. 

 

Outro item com pontuação expressiva é a facilidade de encontrar o medicamento. De 

todos os itens pesquisados nesta pesquisa, este ficou como o terceiro mais pontuado, 

ficando atrás somente dos itens eficácia e qualidade. 

 



Os participantes também percebem que o preço é importante, porém, esse item foi mais 

pontuado pelos participantes que estão comprando o medicamento e por quem está 

diretamente ligado a venda do produto, que é o caso do farmacêutico e do balconista. Já 

os médicos afirmaram que preço, com qualidade e eficácia, é importante, mas pelo fato 

de não estarem em contato direto com o produto, muitas às vezes acabam receitando e 

não sabem o custo do medicamento para o seu paciente. 

 

No que concerne às notas das colunas D, E e F, praticamente todos os entrevistados 

percebem os componentes em cada medicamento. Novamente, a Balconista 1 e o 

Médico 3 não pontuaram o medicamento similar e a Consumidora 2 não pontuou a 

empresa fabricante desse mesmo medicamento. 

 

QUADRO 4 

Notas de Todos os Participantes Referentes às Avaliações dos Atributos  

Não-Relacionados ou Abstratos em Relação aos Elementos e aos Medicamentos 
 

A B C D E F 

 

Elementos 

 

 

Componente 

EPM 

Notas (0) a (10) 

em relação à 

importância de 

cada componente 

 

      Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = sem importância)) 

Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

ENTREVISTADO: MÉDICO 1  

Atributos Não- 

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 7 1 1 1 

Facilidade de 

Encontrar 

 

8 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 7 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 2  

Atributos Não- 

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 10 1 1 1 

Facilidade de 

Encontrar 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 7 1 1 1 

 ENTREVISTADO: MÉDICO 3   

Atributos Não- 

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 8 0 1 0 

Facilidade de 

Encontrar 

 

8 
 

1 
 

1 
 

0 

  Preço 10 0,5 0,5 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 1  

Atributos Não- 

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 10 1 1 1 

Facilidade de 

Encontrar 

 

10 
 

1 
 

1 
 

0 

  Preço 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 2  

Atributos Não-

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 8 1 1 1 

Facilidade de 

Encontrar 

 

7 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 7 0 1 1 



ENTREVISTADO: BALCONISTA 1  

Atributos Não-

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 10 1 1 0 

Facilidade de 

Encontrar 

 

10 
 

1 
 

1 
 

0 

  Preço 10 0,5 1 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 2  

Atributos Não- 

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 10 1 1 0 

Facilidade de 

Encontrar 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 1  

Atributos Não-

Relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 8 0,5 1 1 

Facilidade de 

Encontrar 

 

8 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 9 0,5 1 1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 2  

Atributos Não- 

relacionados 

ou 

Abstratos 

 Empresa Fabricante 4 0 0 0 

Facilidade de 

Encontrar 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

  Preço 8 1 1 1 

 

A seguir, apresentam-se as óticas de cada participante em relação aos atributos 

relacionados e não relacionados. 

 

 

4.1.2.1. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação aos Atributos 

Relacionados ou Concretos 

 

Os entrevistados expuseram suas opiniões em relação aos atributos relacionados ou 

concretos dos produtos pesquisados. Busca-se entender se os entrevistados percebem ou 

não a qualidade dos produtos e se esses fatores os levam a comprar ou não um 

determinado produto. 

 

Destaca-se que o elemento com maior pontuação foi a eficácia, seguido da qualidade e, 

por último, o manuseio. 

 

Pelas altas pontuações, pode-se concluir que praticamente foi unânime que os principais 

atributos relacionados que se esperam em um medicamento são a eficácia e a qualidade; 

ou seja: que eles resolvam o problema. O manuseio também foi muito bem pontuado, 

porque graças a um correto manuseio é que o medicamento atuará corretamente, na 

dosagem e quantidade corretas. A seguir, disserta-se a respeito da eficácia e da 

qualidade  sob as óticas dos entrevistados. 



 

 

4.1.2.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação à Eficácia e 

Qualidade 

  

Dos elementos referentes aos atributos, cabe analisar, separadamente, os itens eficácia e 

qualidade, mesmo porque foram os elementos que obtiveram maiores pontuações, como 

se pode verificar nas opiniões dos informantes, destacados os exemplos a seguir. 

O Médico 1 afirmou: 

 

[e]ficácia e qualidade são atributos imprescindíveis em um medicamento. 

 

O Médico 1 também destaca: 

 

[d]eve-se acompanhar a eficácia de um medicamento de paciente para 

paciente. 

 

 

Como já dito nesta dissertação, os atributos relacionados ou concretos dizem respeito 

aos pontos referentes ao funcionamento do produto; ou seja: à eficiência e eficácia  do 

produto, no que diz respeito à solução das necessidades do cliente. Assim, o Médico 2 

acrescentou: 

 

[a] eficácia e a qualidade são de extrema importância e avalio estes fatores na 

minha experiência clínica, se um produto esta correspondendo ou não. 

 

 OMédico 3 também afirmou, corroborando essa afirmativa: 

 

[e]m se tratando de medicamentos, o que importa em primeiro lugar é a 

eficácia e a qualidade. 

 

Vejam que as opiniões de todos os médicos foram praticamente idênticas, no que tange 

à eficácia e a qualidade; ou seja: são os pontos mais importantes em um medicamento. 

O Médico 1, porém, enfatiza uma diferença entre os medicamentos, no que diz respeito 

a esses atributos: 

 



[j]ulgo que a eficácia e a qualidade de um medicamento esta muito associada 

à empresa fabricante e é por isto que tenho preferências por algumas 

empresas. 

 

 

O Farmacêutico 1 também opinou semelhantemente ao Médico 1, em relação à eficácia 

e à qualidade, que diferem de empresa para empresa. Eis  o que ele disse: 

  

[c]ada empresa possui o seu controle de qualidade que será responsável pela 

eficácia do medicamento e precisamos conhecer bem cada empresa para 

sabermos se ela preza por isto. 

 

O Farmacêutico 1, a esse propósito, também comentou: 

 

[o] medicamento tem que resolver o problema do meu cliente. É impensável 

um medicamento que não tenha eficácia e um excelente controle de 

qualidade. 

 

Um ponto importante foi apontado pelo Farmacêutico 2, porque, caso o medicamento 

não apresente a eficácia esperada, é necessário saber se o consumidor o utilizou da 

forma correta: 

 

[a] eficácia de um medicamento é totalmente percebida pela melhora dos 

sintomas do cliente. Ocorre de o paciente voltar dizendo que o medicamento 

não funcionou. Porém, isto tem que se avaliar para saber se é o medicamento 

que não teve eficácia ou se se o cliente utilizou da forma correta. 

 

Os farmacêuticos e os médicos manifestaram opiniões semelhantes, quanto a esses 

quesitos e ocorreram congruências de opiniões no que diz respeito a ter que se conhecer 

a empresa que fabrica o medicamento. 

 

As opiniões dos balconistas também não foram muito diferentes; dentre elas, destaco a 

fala do Balconista 1, que somente não pode avaliar o similar não propagado: 

 

[v]ejo que todos os medicamentos que constam na loja são iguais em questão 

de eficácia e qualidade. Somente não tenho como avaliar os similares não 

propagados, pois estes não temos. 

 

O balconista 2 também fez menção a empresas fabricantes, no que diz respeito à 

eficácia e à qualidade do medicamento: 

  



[q]uanto à eficácia, é o motivo da existência do medicamento, pois o 

medicamento foi feito para resolver o problema do meu cliente. Já a 

qualidade, é um ponto muito determinante e vai de empresa para empresa. 

 

As opiniões dos consumidores também não divergiram das dos demais entrevistados, 

sendo que a Consumidora 1 fez menção à credibilidade ao local de compra: 

 

[u]tilizo medicamento para resolver o meu problema, não vejo a possibilidade 

de um produto não ter eficácia. Quanto à qualidade, pelo fato que compro em 

farmácias de renome, não me preocupo. 

 

A Consumidora 2, por sua vez, acrescentou: 

 

[e]spero que o produto tenha qualidade e eficácia. Caso não ocorre a melhora 

dos sintomas, ligo imediatamente para o meu médico. 

 

 

4.1.2.3 Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Manuseio 

 

Esse quesito é de extrema importância para o sucesso do tratamento, porque o não- 

entendimento dessa técnica interfere diretamente na eficácia do tratamento. Os 

balconistas foram os que pontuaram com a nota máxima; foi explicitado que isso é 

devido ao fato de estarem, frequentemente, em contato direto com o consumidor, na 

hora da compra da/ou da recompra do medicamento; ou seja: eles relataram que muitos 

clientes abrem a embalagem do produto diante deles e, quanto têm dúvidas, solicitam 

ajuda na hora.  

 

O Balconista 1 comparou o manuseio dos produtos de marca de referência do fabricante 

com os dos similares e dos genéricos, da seguinte forma:  

 

[q]uanto ao manuseio, depende o produto, se for o medicamento de marca de 

referência não existe problemas, mas se for os medicamentos similares 

propagados ou genéricos, cada um tem as sua característica e é preciso 

avaliar caso a caso. 

 

A Balconista 2 acrescentou: 

 

[a] dificuldade de manuseio de um medicamento pode causar rejeição por 

parte do cliente. Também, o manuseio tem que ser de fácil compreensão. 

Ocorreram casos de produtos que passaram as suas embalagens de plástico 

para vidro e ficou muito difícil sair as gotas. 



 

Outro entrevistado que também pontuou, com nota máxima, o “manuseio”, foi o 

Farmacêutico 1, que, por atuar em uma farmácia pequena, está muito mais próximo do 

cliente e sanando as dúvidas de manuseio na hora da compra. Assim, o Farmacêutico 1 

disse: 

 

[q]uanto mais fácil for o manuseio maior será a adaptação do cliente em 

utilizar o medicamento. 

 

As notas do grupo dos médicos foram muito similares, ficando abaixo da média. 

Quando, porém, expuseram suas opiniões verbalmente, falaram de forma muito positiva 

sobre o manuseio. Esse fato gerou um paradoxo e me foi esclarecido que o manuseio é 

um enorme diferencial. Acredito que, pelo fato de esses profissionais não estarem perto 

na hora em que o cliente está comprando o medicamento, eles não conhecem, em 

profundidade, as facilidades ou dificuldades que cada produto apresenta em relação ao 

manuseio. Assim, o Médico 3 afirmou: 

 

[e]u não considero o manuseio como um ponto determinante para a minha 

decisão, o que importa é a eficácia e a qualidade. 

 

e o Médico 1 disse: 

 

[o] manuseio é um enorme diferencial e um ponto determinante para a minha 

decisão, principalmente pelo fato da maior parte dos meus pacientes serem 

idosos. 

 

O Farmacêutico 2, que atua em uma grande rede de farmácias, acrescentou bastante 

informações, ao emitir suas 3 (três) opiniões, quais sejam: 

 

[o] manuseio é um grande diferencial, pois facilita o uso e a adesão do cliente 

ao tratamento, ou seja, é pelo manuseio que o produto entra em contato com 

o cliente e a facilidade dele manusear será fator determinante para que ele 

compre novamente o medicamento. 

 

Para pacientes idosos e para quem administra os medicamentos em crianças, 

o manuseio é muito importante, pois através da facilidade de entendimento de 

como utilizar o medicamento, tem-se a certeza que o paciente utilizou o 

produto na quantidade necessária para que o mesmo tenha eficácia. 

 

O fácil manuseio de um medicamento permite a recompra do mesmo. 

 



Por fim, as avaliações das consumidoras foram distintas. A Consumidora 1, por 

exemplo, pontuou o “manuseio” com nota 8 (oito) e disse: 

 

[p]refiro produto de fácil manuseio, pois isto garante a minha adesão e a 

certeza de que utilizei o medicamento da forma correta. 

 

A Consumidora 2, por seu turno, pontuou o manuseio abaixo da média e disse: 

 

[o] manuseio não importa para a minha decisão, o que importa é que o 

medicamento resolva o meu problema. 

 

O QUAD. 5, a seguir, é um quadro resumo relativo às óticas dos entrevistados em 

relação aos Atributos Relacionados ou Concretos da Metodologia do Escopo e 

Posicionamento da Marca: 

 

QUADRO 5  

Resumo das Óticas sobre os Atributos Relacionados ou Concretos 
 

Quadro Resumo - Óticas sobre os Atributos Relacionados ou Concretos 

Participantes Manuseio Eficácia / Qualidade 

 

 

 

 

 

Médico 1 

 

 
 

 

1 - O manuseio é um enorme 

diferencial e um ponto determinante 

para a minha decisão, principalmente 

pelo fato da maior parte dos meus 

pacientes serem idosos. 

1 - Eficácia e qualidade são atributos 

imprescindíveis em um 

medicamento 
 

2 - Julgo que a eficácia e a qualidade 

de um medicamento esta muito 

associada à empresa fabricante e é  

por isto que tenho preferências por 

algumas empresas. 
 

3 - Deve-se acompanhar a eficácia 

de um medicamento de paciente para 

paciente. 

 
 

Médica 2 

1 - O manuseio é muito importante, 

como exemplo no caso de compri- 

midos sulcados, pois facilitam o uso e 

adaptação de dosagem. 

1 - São de extrema importância e 

avalio estes fatores na minha experi- 

ência clínica, se um produto esta 

correspondendo ou não. 

 

 

Médico 3 

1 - Eu não considero o manuseio 

como um ponto determinante para a  

minha decisão, o que importa é a 

eficácia e a qualidade. 

1 - Em se tratando de medicamentos, 

o que importa em primeiro lugar é 

a eficácia e a qualidade. 

Quadro Resumo - Óticas sobre os Atributos Relacionados ou Concretos 

Participantes Manuseio Eficácia / Qualidade 

 

 

 

 

 
1 - Quanto mais fácil for o manuseio 

1 - O medicamento tem que resolver 

o problema do meu cliente. É 

impensável um medicamento que 



 

 
 

 

 

Farmacêutico 

1 

maior será a adaptação do cliente em 

utilizar o medicamento 
 

2 - O manuseio refere-se à qualidade 

do produto. 

não tenha eficácia e um excelente 

controle de qualidade. 
 

2 - Cada empresa possui o seu 

controle de qualidade que será 

responsável pela eficácia do 

medicamento e precisamos conhecer 

bem cada empresa para sabermos se 

ela preza por isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 

2 

1 - O manuseio é um grande 

diferencial, pois facilita o uso e a 

adesão do cliente ao tratamento, ou 

seja, é pelo manuseio que o produto 

entra em contato com o cliente e a 

facilidade dele manusear será fator 

determinante para que ele compre 

novamente o medicamento. 
 

2 - Para pacientes idosos e para quem 

administra os medicamentos em 

crianças, o manuseio é muito 

importante, pois através da facilidade 

de entendimento de como utilizar o 

medicamento, tem-se a certeza que o 

paciente utilizou o produto na 

quantidade necessária para que o 

mesmo tenha eficácia. 
 

3 - O fácil manuseio de um 

medicamento permite a recompra do 

mesmo. 

 

 

 

 

1 - A eficácia de um medicamento é 

totalmente percebida pela melhora 

dos sintomas do cliente. Ocorre de o 

paciente voltar dizendo que o 

medicamento não funcionou. Porém, 

isto tem que se avaliar para saber se 

é o medicamento que não teve 

eficácia ou se se o cliente utilizou da 

forma correta. 

Quadro Resumo - Óticas sobre os Atributos Relacionados ou Concretos 

Participantes Manuseio Eficácia / Qualidade 

 

 

Consumidora 1 

 

1 - Prefiro produto de fácil 

manuseio, pois isto garante a minha 

adesão e a certeza de que utilizei o 

medicamento da forma correta 

1 - Utilizo medicamento para 

resolver o meu problema, não vejo a 

possibilidade de um produto não ter 

eficácia. Quanto à qualidade, pelo 

fato que compro em farmácias de 

renome, não me preocupo. 

 

 

Consumidora 2 

 

1 - O manuseio não importa para a 

minha decisão, o que importa é que 

o medicamento resolva o meu 

problema. 

 

1 - Espero que o produto tenha 

qualidade e eficácia. Caso não 

ocorre a melhora dos sintomas, ligo 

imediatamente para o meu médico. 

Quadro Resumo - Óticas sobre os Atributos Relacionados ou Concretos 

 

Participantes Manuseio Eficácia / Qualidade 

 

 

1 - Quanto ao manuseio, depende o 

produto, se for o medicamento de 

 

1 - Vejo que todos os medicamentos 



 

4.1.2.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação aos Atributos Não-

Relacionados ou Abstratos 

 

Esses atributos podem impactar na decisão do consumidor quanto a comprar ou não o 

produto, por questões de comodidade, de promoções, de preços baixos, etc.. Dos 

elementos pesquisados, a maior pontuação foi para a facilidade de comprar o produto. O 

elemento preço, junto com o elemento empresa fabricante, também obteve altas notas. 

 

 

4.1.2.3. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação à Empresa 

Fabricante 

 

Quase todos os entrevistados pontuaram esse elemento com a nota máxima. Somente a 

Consumidora 2 o pontuou com nota oposta às da maioria. Dessa forma, analisaremos as 

opiniões positivas e procuraremos entender o porquê da divergência da nota da 

Consumidora 2. 

 

Começando pelo grupo que pontuou positivamente o elemento “empresa fabricante”, 

foram analisadas, primeiramente as respostas dos médicos. O Médico 1 e a Médica 2, 

ambos cardiologistas, externaram a mesma ótica, com foco muito maior para os 

medicamentos de marca de referenciado fabricante e similares propagados: 

 

[a] empresa fabricante é o que eu mais olho na escolha de um medicamento. 

 

 
 

Balconista 1 

marca de referência não existe 

problemas, mas se for os 

medicamentos similares propagados 

ou genéricos, cada um tem as sua 

característica e é preciso avaliar caso 

a caso. 

que constam na loja são iguais em 

questão de eficácia e qualidade. 

Somente não tenho como avaliar os  

similares não propagados, pois estes 

nos não trabalhamos. 

 

 

 

 

Balconista 2 

1 - A dificuldade de manuseio de um 

medicamento pode causar rejeição 

por parte do cliente. 
 

2 - O manuseio tem que ser de fácil 

compreensão. Ocorreram casos de 

produtos que passaram as suas 

embalagens de plástico para vidro e 

ficou muito difícil sair às gotas. 

 

1 - Quanto à eficácia, é o motivo da 

existência do medicamento, pois o 

medicamento foi feito para resolver 

o problema do meu cliente. Já a 

qualidade, é um ponto muito 

determinante e vai de empresa para 

empresa. 



Já o Médico 3 também afirmou a importância da empresa fabricante; porém, com foco 

mais no medicamento genérico, uma vez que esse não tem uma marca comercial. Ele 

disse: 

 

[a] empresa fabricante não é um ponto determinante para a minha decisão, 

mas influencia muito, principalmente no caso dos genéricos, onde a empresa 

fabricante quase se equivale à marca. 

 

As afirmações dos farmacêuticos também serviram para endossar a importância da 

empresa fabricante. Ambos fizeram afirmações muito positivas: 

 

Afirmou o Farmacêutico 1: 

[é] muito importante, para que eu possa indicar um medicamento, eu preciso 

ter empresas que confio e acredito na sua qualidade de fabricação. 

 

E, o Farmacêutico 2, por sua vez, opinou assim: 

 

[é] imprescindível termos em nossas farmácias produtos de empresas que 

confiamos. Pois o cliente que compra o produto vê a nossa empresa por meio 

de produtos de outras empresas. Precisamos ter certeza da idoneidade e 

controle de qualidade dos nossos fornecedores. 

 

Quanto às óticas dos balconistas, ambos disseram que, na empresa fabricante, é uma 

constante a preocupação com os clientes e com o que eles sempre perguntam. Esses 

profissionais disseram, também, que procuram indicar as opções de marcas e genéricos 

de empresas conhecidas, a fim de que suas indicações tenham maior credibilidade. 

Portanto, o Balconista 1 disse: 

 

[q]uando indico um medicamento, a pergunta que mais escuto é: De qual 

empresa este medicamento é? 

 

Praticamente, o que o Balconista 2 disse foi o mesmo: 

 

[o]s clientes se preocupam muito com a empresa fabricante e sempre 

perguntam se trabalhamos o medicamento de determinada empresa. 

 

A Consumidora 1 definiu a empresa fabricante, especificando e diferenciando os 

medicamentos de marcas de referência do fabricante dos similares e dos genéricos; 

assim disse: 



 

[p]ara o medicamento de marca de referência, a empresa fabricante não é 

nada relevante. Mas no caso do similar propagado e do genérico, somente 

compro se eu conhecer bem a empresa fabricante. 

 

A Consumidora 2 foi a única, entre os entrevistados, a pontuar, com nota abaixo da 

média, este elemento, a nota foi 4 (quatro). Essa mesma informante destaca que 

farmácias tradicionais não vão expor suas reputações com qualquer empresa. Nesse 

sentido, ela afirma: 

 

[n]ão me preocupo com a empresa fabricante, pois somente compro 

medicamento em farmácias conhecidas. 

 

Outra afirmação da Consumidora 2 foi esta: 

 

[s]e for aprovado pelo Governo eu confio. 

 

 

4.1.2.4. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação à Facilidade de 

Encontrar 

 

Dos elementos dos atributos não relacionados ou abstratos, o quesito “facilidade de 

encontrar” foi o que obteve maior nota entre todos os participantes. Em relação a todos 

os itens avaliados, esse elemento somente ficou com menor nota em relação à eficácia e 

à qualidade; ou seja: diante da quantidade de tarefas que todos têm, sejam no trabalho, 

nos estudos e na vida pessoal, um dos serviços que faz a diferença na venda é esse.  

 

Os Médicos 1 e 2, pelo fato de serem mais adeptos as marcas, preocupam-se bastante se 

o paciente vai encontrar ou não os medicamentos que consta em suas receitas. Um dos 

receios é que, caso o paciente não encontre o produto, que o que foi indicado na sua 

receita seja substituído por um similar não propagado e cuja empresa fabricante eles não 

conhecem. Eis, a propósito, o que disse o Médico 1: 

 

[p]elo retorno dos meus pacientes eu posso avaliar se o produto possui boa 

disponibilidade no mercado. Se o paciente tiver dificuldades de encontrar, eu 

troco a receita. Isto é importante, pois caso o paciente não ache o produto, 

corremos o risco de a receita ser trocada por um similar não propagado 

(bonificado) 

 



A Médica 2 endossou essa opinião, afirmando: 

 

[d]e que adianta receitar um medicamento e o paciente não encontrar. Hoje 

mesmo tive que trocar duas receitas de medicamentos que eu gosto, pois o 

paciente não encontrou. 

 

Quanto ao Médico 3, que tem a preferência pelos genéricos, ele não demonstrou essa 

preocupação, porque, conforme disse, os genéricos estão bem pulverizados no mercado 

e são encontrados em qualquer farmácia: 

 

[p]elo fato que receito praticamente pelo nome da substância, o paciente não 

tem muita dificuldade de encontrar, pois o medicamento genérico esta 

disponível em todas as farmácias. 

 

Os Farmacêuticos 1 e 2 expuseram, de forma bastante semelhantes, as suas opiniões; ou 

seja: ambos são focados em trabalhar com a menor falta de estoque possível, porque 

visam garantir um bom serviço e poder atender aos clientes de forma eficiente. Eles 

temem que, se o cliente não encontre o produto desejado em sua farmácia, que possa 

encontrá-lo em estabelecimentos de seus concorrentes e, dessa forma, eles correm o 

risco de não ganhar com a venda e, ainda, de perder o cliente. 

 

As opiniões dos balconistas também não foram muito diferentes. Isso ocorre porque o 

objetivo do comércio é vender e isso somente ocorrerá se a farmácia tiver excelente 

nível de serviço. Foi dito, inclusive, que, para quem trabalha com os programas atuais 

de gestão de estoque, a classificação da curva ABC dos produtos e a diária atenção aos 

estoques, as faltas de produtos estão diminuindo significativamente. 

 

Como exemplo, veja o que relata o Balconista 2: 

 

[s]e o cliente não encontrar o que precisa eu perco em serviço e também a 

venda. 

 

Os relatos das Consumidoras 1 e 2 endossam os 2 (dois) pontos que tiveram maior 

destaques nesta seção: a comodidade da compra e a Facilidade de encontrar. O que elas 

disseram também está ligado aos receios dos farmacêuticos e balconistas. Vejam a 

seguir: 

 



Palavras da Consumidora 1: 

 

[p]refiro comprar medicamentos em redes que estão no meu caminho e nestas 

redes, eu sei que vou encontrar o que preciso e aproveito para comprar outras 

coisas. 

 

Palavras da Consumidora 2: 

 

[s]e eu não encontrar o que procuro em uma farmácia, vou imediatamente 

para outra farmácia, isto me dá mais trabalho para procurar o que preciso. 

 

Para finalizar, destacamos que a Consumidora 1 ainda fez uma menção às grandes redes 

de farmácias. 

 

 

4.1.2.5. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Preço 

 

Todos os participantes pontuaram esse quesito com notas acima de 7 (sete). As maiores 

notas foram dadas pelos balconistas, o que faz sentido, por estarem na “linha de frente”; 

ou seja: em contato direto com o consumidor. O Médico 3 também pontuou esse quesito 

com nota máxima, o que também faz sentido pelo fato de  ele atuar em hospital público 

e, por isso, ter preferência pelo genérico, cujo preço é mais baixo. Quanto às notas das 

consumidoras, também era de se esperar, porque a tendência do consumidor é pagar 

mais barato. Já os Médicos 1 e 2 também pontuaram expressivamente; porém, pelo fato 

de atenderem em clínicas conveniadas e em hospital particular e de serem mais focados 

em produtos com marcas, acabaram expondo opinião de menor importância em relação 

ao preço, quando comparada com a média dos entrevistados: 

 

O Médico 1 voltou a afirmar sua preferência por medicamentos de marcas; não que ele 

seja contra o genérico, mas essa não é a sua preferência.  Dessa forma, ele afirma, com 

relação as diferenças de preços entre os medicamentos: 

 

[o]s medicamentos de marca de referência, similares propagados e genéricos 

sendo o mesmo preço a minha opção é pelo de referência. Mesmo se o de 

marca for uns 30% mais caro que o genérico, a minha opção continua sendo 

eles. 

 

Esse Médico, porém,  voltou a citar, com preocupação, os similares não propagados:  



 

[t]enho a percepção que diferenças muito alta de preços trata-se de similares 

não propagados (Bonificados). 

 

Já a Médica 2 também fez menção aos medicamentos: 

 

[s]endo o mesmo preço, a minha preferência é do medicamento de marca de 

referência e após o similar propagado. 

 

Conforme citado acima, o Médico 3 cita, novamente, o genérico em relação ao preço: 

 

[p]elo fato da minha preferência ser pelos genéricos, eu fico muito tranquilo 

em relação ao preço, pois eles são muito mais baratos. 

 

Os Farmacêuticos e os Balconistas também visam atender aos clientes e lhes oferecer 

produtos de qualidade e com menores preços; assim, cabe ao cliente a decisão em 

relação a pagar mais caro ou não. Outro ponto que ficou bastante evidente, entre esses 

profissionais, foi a busca de quem está nas farmácias para saber quais medicamentos 

proporcionam maiores margens, e o genérico foi citado, por todos, por proporcionar 

maior lucro e maior comissão sobre as vendas. 

 

O Farmacêutico 1 afirma:  

 

[o] preço do genérico é muito mais viável para o meu cliente e para a 

farmácia é o que nos proporciona maior margem. 

 

E o Farmacêutico 2 disse: 

 

[o]s medicamentos de marca de referência são mais caros e buscam 

alternativas para serem mais competitivos, como exemplo: programas de 

fidelização dos clientes. Já os similares propagados têm os preços mais em 

conta, porém, são mais caros que os genéricos na maioria das vezes. 

 

Na fala do Farmacêutico, percebe-se um fato novo que ele nos trouxe. Tratam-se de 

estratégias empregadas pelas indústrias que detêm as marcas de referência e que visam 

estabelecer programas de fidelização de clientes, fornecendo-lhes cartão que o 

representante deixa com o médico; de posse desse cartão, ele liga para a indústria e se 

cadastra. A partir desse momento, ele passa a ter maiores descontos nos produtos, em 

algumas grandes redes. 



 

Quanto aos Balconistas 1 e 2, conforme dito acima, o intuito principal é atender a 

necessidade do cliente, mas eles não deixam de ter objetivos financeiros: 

 

Eis o que disse o Balconista 2: 

 

[t]enho maior comissão em indicar o genérico e é o que deixa maior margem 

de lucro para a farmácia. 

 

O QUAD. 6, a seguir, traz um resumo sobre as óticas dos entrevistados em relação aos 

Atributos Não-Relacionados ou Abstratos da metodologia do escopo e posicionamento 

da marca:  

 

QUADRO 6  

Resumo das Óticas sobre os Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 
 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 
 

Participantes 
 

Empresa Fabricante 
Facilidade de 

Encontrar 

 

Preço 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - A empresa 

fabricante é o que eu 

mais olho na escolha 

de um medicamento. 

1 - Pelo retorno dos 

meus pacientes eu 

posso avaliar se o 

produto possui boa 

disponibilidade no 

mercado. Se o 

paciente tiver 

dificuldades de 

encontrar , eu troco a 

receita. Isto é 

importante, pois caso 

o paciente não ache o 

produto, corremos o 

risco de a receita ser 

trocada por um 

similar não 

propagado 

(bonificado) 

1 - Os medicamentos 

de marca de 

referência, similares 

propagados e 

genéricos sendo o 

mesmo preço a minha 

opção é pelo de 

referência. 
 

2 - Mesmo se o de 

marca for uns 30% 

mais caro que o 

genérico, a minha 

opção continua sendo 

eles. 
 

3 - Tenho a 

percepção que 

diferenças muito alta 

de preços trata-se de 

similares não 

propagados. 

 

 

 

 

Médico 2 

 

 

 

1 - Fator primordial 

para a minha escolha, 

tenho em mente quais 

as empresas que mais 

confio. 

1 - De que adianta 

receitar um 

medicamento e o 

paciente não 

encontrar. Hoje 

mesmo tive que 

trocar duas receitas 

de medicamentos que 

 

 

1 - Sendo o mesmo 

preço, a minha 

preferência é do 

medicamento de 

marca de referência e 

após o similar 



eu gosto, pois o 

paciente não 

encontrou. 

propagado. 

 

 

 

 

Médico 3 

1 - Pelo fato que 

receito pratica- 

mente pelo nome da 

substância, o 

paciente não tem 

muita dificuldade 

de encontrar, pois o 

medicamento 

genérico esta 

disponível em todas 

as farmácias. 

 

 

1 - Pelo fato da 

minha preferência ser 

pelos genéricos, eu 

fico muito tranquilo 

em relação ao preço, 

pois eles são muito 

mais baratos. 

 

 

1 - Pelo fato da minha 

preferência ser pelos 

genéricos, eu fico 

muito tranquilo em 

relação ao preço, pois 

eles são muito mais 

baratos. 

 
Quadro-Resumo - Óticas sobre os Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 

 

Participantes 
 

Empresa Fabricante 
Facilidade de 

Encontrar 

 

Preço 

 

 

 

Farmacêutico 1 

1 - É muito 

importante, pois para 

que eu possa indicar 

um medicamento, eu 

preciso ter empresas 

que confio e acredito 

na sua qualidade de 

fabricação. 

2 - Avalio que se o 

cliente não encontrar 

o produto aqui na 

farmácia, ele irá ir 

para o meu 

concorrente e 

perderei a venda e 

talvez até o cliente. 

1 - O preço do 

genérico é muito mais 

viável para o meu 

cliente e para a 

farmácia é o que nos 

proporciona maior 

margem. 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 2 

1- É Imprescindível 

termos em nossas 

farmácias produtos de 

empresas que 

confiamos. 

Pois o cliente que 

compra o produto vê 

a nossa empresa por 

meio de produtos de 

outras empresas. 

Precisamos ter 

certeza da idoneidade 

e controle de 

qualidade dos nossos 

fornecedores. 

 

 

 

1 - A farmácia que 

não possui os 

medicamentos que 

são receitados ou que 

estão na mídia, corre 

o risco de não atender 

o cliente e favorecer 

que o mesmo busque 

o produto no meu 

concorrente. 

1 - Os medicamentos 

de marca de 

referência são mais 

caros e buscam 

alternativas para 

serem mais 

competitivos, como 

exemplo : programas 

de fidelização dos 

clientes. Já os 

similares propagados 

tem os preços mais 

em conta, porém, são 

mais caros que os 

genéricos na maioria 

das vezes. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 
 

Participantes 
 

Empresa Fabricante 
Facilidade de 

Encontrar 

 

Preço 

 

 

 

 

 

Balconista 1 

 

 

 

1 - Quando indico um 

medicamento, a 

pergunta que mais 

escuto é: De qual 

 

 

 

1 - Se o cliente não 

encontrar o que 

precisa eu perco em 

serviço e também a 

Se fosse o mesmo 

preço eu opto pelo  

Medicamento de 

marca de referência, 

pois é uma marca 

maias conhecida e 

facilita na decisão do 



empresa este 

medicamento é? 

venda. cliente. Mas a decisão 

é do cliente, eu 

somente mostro para 

ele as opções e digo 

os preços. 

 

 

 

 

Balconista 2 

1 - Os clientes se 

preocupam muito 

com a empresa 

fabricante e sempre 

perguntam se 

trabalhamos com o 

medicamento de 

determinada empresa 

 

 

1 - O paciente precisa 

entrar na farmácia e 

encontrar o 

medicamento que 

precisa. 

1  Os cliente optam e 

perguntam pelos 

genéricos, pois eles 

são os mais baratos. 

 

2 - Tenho maior 

comissão em indicar 

o genérico e é o que 

deixa maior margem. 

 

Quadro Resumo - Óticas sobre os Atributos Não-Relacionados ou Abstratos 
 

Participantes 
 

Empresa Fabricante 
Facilidade de 

Encontrar 

 

Preço 

 

 

 

 

Consumidora 1 

1 - No medicamento 

de marca de 

referência, a empresa 

fabricante não é nada 

relevante. Mas no 

caso do similar 

propagado e do 

genérico, somente 

compro se eu 

conhecer a empresa 

fabricante. 

1 - Prefiro comprar 

medicamentos em 

redes que estão no 

meu caminho e nestas 

redes, eu sei que vou 

encontrar o que 

preciso e aproveito 

para comprar outras 

coisas. 

1 - Somente se o 

preço for muito 

significante em 

relação ao 

medicamento de 

referência de marca 

ou similar propagado 

é que eu opto pelo 

genérico, mas não o 

similar não 

propagado. 

 

 

Consumidora 2 

 

 

 

 

1 - Não me preocupo 

com a empresa 

fabricante, somente 

compro produtos em 

farmácias conhecidas. 
 

2 - Se for aprovado 

pelo Governo eu 

confio. 

 

 

1 - Se eu não 

encontrar o que 

procuro em uma 

farmácia, vou 

imediatamente para 

outra farmácia, isto 

me dá mais trabalho 

para procurar o que 

preciso. 

1 - Mesmo sendo um 

pouco mais caro 

tenho preferência 

pelo medicamento da 

marca de referência 

devido a sua tradição, 

embasamento da 

sociedade, histórico 

de 

eficácia e segurança. 

 

  

4.1.3. Apresentação e Análise das Óticas dos Participantes em Relação aos 

Benefícios 

 

Nesta seção, objetivou-se alcançar o terceiro objetivo específico que é buscar as óticas 

dos médicos, farmacêuticos, balconistas e consumidores em relação aos benefícios dos 

medicamentos de marcas de referências do fabricante, genéricos e similares. 

 



A seguir, abordam-se as óticas sobre os benefícios que os consumidores esperam obter 

com o produto adquirido. As pontuações desses elementos pesquisados ficaram com 

notas mais baixas (Coluna C) que os demais elementos pesquisados; ou seja: quando se 

comparam os benefícios com os atributos e as características, os entrevistados esperam 

menos deles. O benefício simbólico Autoconceito foi o mais pontuado; somente o 

Farmacêutico 2 não percebe esse componente como ponto determinante na tomada de 

decisão. Os demais entrevistados que pontuaram positivamente o quesito “autoconceito” 

foi pela importância de conhecer sobre o que está utilizando. O elemento que foi 

classificado com a segunda melhor nota foi o elemento “Cultura”, que é um benefício 

funcional. Dos 9 (nove) participantes, somente o Médico 3 e o Farmacêutico 2 não 

veem importância em um medicamento ser tradicional. Os benefícios experiências 

“Sabor e Fragrância”, obtiveram notas não-expressivas e quem mais valorizou esses 

benefícios foi o balconista 2 e o Farmacêutico 1. Isso ocorreu devido ao fato de eles 

tratarem diretamente com o cliente no ato da compra e/ou recompra do medicamento. 

No que diz respeito às pontuações das colunas D, E e F, o grupo de participantes ficou 

bastante dividido, percebendo determinados componentes em determinados 

medicamentos, conforme se pode ver no QUAD. 7, a seguir: 

 

QUADRO 7 

Notas de Todos os Participantes Referentes às Avaliações dos Benefícios em Relação 

aos Elementos e aos Medicamentos 
 

A B C D E F 

 

Elementos 

 

 

Componente 

EPM 

Notas (0) a (10) 

em relação à 

importância de 

cada componente 

 

      Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = sem importância) 

Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

ENTREVISTADO: MÉDICO 1  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

8 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 6 1 1 1 

Fragrância 6 1 1 1 

 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 0 0 0 0 

Autoconceito 8 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 2  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

8 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 3 0 0 0 

Fragrância 3 0 0 0 
 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 2 1 1 1 

Autoconceito 9 1 1 1 



ENTREVISTADO: MÉDICO 3  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 

 

 

4 
 

1 
 

0 
 

0 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 3 0 0 0 

Fragrância 3 0 0 0 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 4 0 0 0 

Autoconceito 6 1 1 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 1  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 

 

 

10 
 

1 
 

1 
 

0 

 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 6 1 1 1 

Fragrância 6 1 1 1 

 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 5 1 1 0 

Autoconceito 7 1 1 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 2  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 6 1 0 0 

Fragrância 6 1 0 0 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 6 1 0 0 

Autoconceito 0 0 0 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 1  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 

 

 

10 
 

1 
 

1 
 

0 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 9 1 1 0 

Fragrância 8 1 1 0 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 7 1 1 0 

Autoconceito 
 

7 1 0,5 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 2  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

5 
 

1 
 

1 
 

1 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 8 1 1 1 

Fragrância 8 1 1 1 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 5 0 0 0 

Autoconceito 10 1 1 1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 1  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

6 
 

1 
 

1 
 

0 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 7 1 1 1 

Fragrância 5 0 0 0 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 1 0 0 0 

Autoconceito 7 1 1 1 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 2  

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

6 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 2 0 0 0 

Fragrância 2 0 0 0 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 0 0 0 0 

Autoconceito 10 1 1 1 

 

A seguir, aborda-se, isoladamente, cada componente, sob as óticas dos entrevistados. 



4.1.3.1. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Benefício 

Funcional (Cultura). 

 

Esse item do elemento benefício funcional foi objeto de avaliação para se poder 

entender se os entrevistados têm a necessidade de adquirir um produto que é sinônimo 

de tradição; ou seja: se o  consumidor o vê como benefício de maior eficácia o fato de 

um medicamento ser tradicional, para que volte a ter a saúde esperada.   

 

O grupo ficou bastante dividido nas pontuações; ou seja: 4 (quatro) participantes 

pontuaram com altas notas; 4 (quatro) com notas em torno de 5 (cinco); e apenas 1 

(um), que foi o Farmacêutico 2, não vê nenhuma importância nesse benefício. 

 

Dos 4 (quatro) participantes que pontuaram com altas notas, destaco o Médico 1 e a 

Médica 2, lembrando que esses médicos demonstraram ter preferência por marcas e, 

com isso, apegam-se a marcas que passam de geração para geração, de professor para 

professor. Isso também acontece devido ao fato de o médico ter a responsabilidade de 

receitar algo para o seu paciente e, talvez, por isso, queira correr o mínimo risco 

possível de experimentar o novo.  

 

Sobre isso, o Médico 1 disse: 

 

[e]mpresas e produtos mais tradicionais permitem maior segurança e me traz 

benefícios quanto a segurança em receitar e garantia da eficácia da 

medicação. 

 

e a Médica 2 afirmou: 

 

[e]u sempre avalio a empresa e o produto, pois quando são mais conhecidos, 

me trazem maior segurança. 

 

Conforme afirmado acima, o Farmacêutico 1, que atende em uma pequena farmácia e o 

Balconista 1, pontuaram esse item com a nota máxima. Novamente, acreditamos que 

seja pelo fato de os mesmos estarem em contato direto com o cliente; ou seja: o cliente 

acaba perguntando sobre a qual empresa determinado produto pertence ou se 

determinada empresa é boa, etc.. Inclusive, na opinião do Farmacêutico 1, está ligada à 

necessidade de segurança que os médicos 1 e 2 demonstraram. 

 



Diante disto, o Farmacêutico 1 disse: 

 

[é] importante um medicamento ter tradição, pois é uma garantia que durante 

anos ele foi eficaz. 

 

Já o Balconista 1 avalia que a cultura traz como benefício, para ele, maior facilidade 

para se vender o produto, porque, devido ao fato de o medicamento  ser conhecido, 

praticamente não há rejeição. 

 

Quanto ao grupo que avaliou esse benefício com notas mais baixas, destaco a opinião 

do Médico 3, que afirmou não se importar com a tradição e, sim, com, a credibilidade 

que a tarja do genérico proporciona. Ele disse: 

 

[n]ão me importo se o medicamento é tradicional ou não. Porém, a tarja do 

genérico proporciona um grande benefício que é a segurança e a 

credibilidade. 

 

Ainda dentro do grupo que avaliou como mediano esse benefício, o Balconista 2 e a 

Consumidora 1 afirmaram que não veem muito a tradição como fator determinante da 

compra e optam por qualquer produto que resolva, e que tenha preço mais baixo: 

O Balconista 1 disse: 

 

[o] fato de o medicamento ser conhecido é importante, mas o que o cliente 

quer é um produto que resolva e que seja mais barato. 

 

e a Consumidora 1, por sua vez, afirmou: 

 

[a] tradição é muito importante para a minha escolha, mas se tiver alguma 

opção mais barata eu avalio. 

 

A Consumidora 2 foi a última que avaliou esse benefício como mediano, e sua opinião 

em relação a esse benefício compara os medicamentos de marca de referência do 

fabricante aos similares propagados e dos genéricos 

 

[n]o medicamento de marca de referência, a empresa fabricante não é nada 

relevante. Mas no caso do similar propagado e do genérico, somente compro 

se a empresa fabricante for muito conhecida. 

 



Relativamente  ao quesito “Cultura”, o Farmacêutico 2 foi o único dos entrevistados que 

o pontuou com a nota zero, porque, na sua opinião, isso não é relevante e, sim, o fato de 

se ter produtos que atendam as necessidades dos clientes. De toda forma, ele contribuiu 

muito, emitindo sua opinião quanto aos medicamentos pesquisados: 

 

 [q]uanto ao medicamento de marca de referência, estes são os tradicionais e 

não possuem rejeição pelo fato de serem bastantes conhecidos. O similar 

propagado paga um alto custo para divulgar a sua marca e ao longo dos anos 

criar a cultura. Quanto aos genéricos, vejo que existe uma imensa falha por 

parte das empresas que fabricam, pois elas não se importam em vender o seu 

institucional, elas não se preocupam em criar cultura do genérico versus a 

empresa fabricante, elas se preocupam somente com o preço. 

 

 

QUADRO 8  

Resumo das Óticas sobre o Benefício Funcional 
 

Quadro Resumo - Óticas sobre o Benefício Funcional 

Participantes Cultura 

 

Médico 1 

1 - Empresas e produtos  mais tradicionais 

permitem maior segurança e me traz 

benefícios quanto a segurança em receitar e 

garantia da eficácia da medicação. 

 

Médico 2 

1 - Eu sempre avalio a empresa e o produto, 

pois quando são mais conhecidos, me trazem 

maior segurança. 

 

Médico 3 

1 - Não me importo se o medicamento é 

tradicional ou não. Porém, a tarja do genérico 

proporciona um grande benefício que é a 

segurança e a credibilidade. 

 

Quadro Resumo - Óticas sobre o Benefício Funcional 

 Participantes  Cultura 

 

Farmacêutico 1 

1 - É importante um medicamento ter 

tradição, pois é uma garantia que durante anos 

ele foi eficaz. 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 2 

1 - Quanto ao medicamento de marca de 

referência, estes são os tradicionais e não 

possuem rejeição pelo fato de serem bastantes 

conhecidos. O similar propagado paga um alto 

custo para divulgar a sua marca e ao longo 

dos anos criar a cultura. Quanto aos genéricos, 

vejo que existe uma imensa falha por parte 

das empresas que fabricam, pois elas não se 

importam em vender o institucional, elas não 

se preocupam em criar cultura do genérico 

versus a empresa fabricante, elas se 

preocupam somente com o preço. 

 

 



Quadro Resumo - Óticas sobre o Benefício Funcional 

Participantes Cultura 

 

Balconista 1 

1 - Quanto mais conhecido for o medicamento 

ou a empresa que o fabrica, mais fácil fica a 

aceitação do meu cliente. 

 

Balconista 2 

1 - O fato de o medicamento ser conhecido é 

importante, mas o que o cliente quer é um 

produto que resolva e que seja mais barato. 

 

Quadro Resumo - Óticas sobre o Benefício Funcional 

Participantes Cultura 

 

Consumidora 1 

1 - A tradição é muito importante para a 

minha escolha, mas se tiver alguma opção 

mais barata eu avalio. 

 

 

Consumidora 2 

1 - No medicamento de marca de referência, a 

empresa fabricante não é nada relevante. Mas 

no caso do similar propagado e do genérico, 

somente compro se a empresa fabricante for 

muito conhecida. 

 

 

4.1.3.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação aos Benefícios 

Experienciais (Sabor e Fragrância). 

 

Esses benefícios foram pontuados com notas mais expressivas somente pelos 

balconistas. Destacou-se que isso ocorre porque, por estarem perto dos consumidores 

nos momentos de compra e/ou de recompra, acabam tendo retornos dos clientes sobre 

esses elementos. No caso dos médicos, devido ao fato de eles apenas receitarem, pode 

ocorrer de não perceberem a importância desse benefício para os seus pacientes e vejam 

que todos eles pontuaram com notas baixas: 

 

Relativamente às óticas dos balconistas, percebe-se que são as que pontuaram com 

notas mais expressivas esses benefícios. Abaixo, lê-se a afirmação do Balconista 1,  que 

cita que o cliente sempre pergunta em relação a esse quesito: 

 

[a]lguns consumidores ao optarem pelo genérico perguntam se o sabor é 

bom. E o sabor ou a fragrância não for bom, chega ao ponto de não continuar 

o tratamento. 

 

Já o Balconista 2 destaca um outro ponto mais importante, que é relativo à adesão do 

cliente em relação ao medicamento ter bom sabor ou boa fragrância, principalmente 

para crianças. Ele afirma, com relação a isso: 



[s]abor e fragrância facilitam para a adesão de pacientes idosos e para 

crianças. 

 

Quanto ao que foi citado, acima, que os médicos não preocupam muito com esse 

assunto, porque os não têm contato direto com o produto, vejam o que a Médica 2 

relatou: 

 

[q]uanto ao sabor e a fragrância, eu acho que deveria me preocupar mais. A 

gente vê isto quando vai administrar medicamentos em nossos filhos. Pelo 

fato da minha área de atuação se cardiologia, eu não preocupo muito, mas 

preciso pensar nos pacientes idosos que fazem uso prolongado de 

medicamentos. 

 

Esse relato é importante,  porque a pontuação da médica 2 foi 3; porém, conforme ela 

mesmo afirma, deveria se preocupar mais com esse fator. 

 

Já o Médico 3 afirmou: 

 

[n]ão me preocupo muito com estes benefícios, o que importa é o 

medicamento ser eficaz. 

 

Quanto às óticas dos 2 (dois) farmacêuticos, as notas não foram muito expressivas, mas 

situaram-se acima da média. Ambos destacaram que esses benefícios são diferenciais, 

mas não imprescindíveis: 

O Farmacêutico 1 disse: 

 

[s]abor e fragrância é um benefício muito positivo em um medicamento. 

Nada melhor do que utilizar algo que lhe agrade. 

 

e o Farmacêutico 2 afirmou: 

 

[p]ara clientes idosos, estes benefícios não são determinantes, pois estes 

clientes sabem que independente se gostam ou não precisam do 

medicamento. Mas para quem administra em crianças, isto é fundamental 

para o sucesso e sequência do tratamento. 

 

Ambas as consumidoras também disseram que esse benefício não é muito relevante e 

que o importante é a eficácia e a qualidade do medicamento. 

 

 

 



QUADRO 9  

Resumo das Óticas sobre os Benefícios Experienciais 
 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Experienciais 

Participantes Sabor / Fragrância 

 

Médico 1 

1 - Sabor e fragrância em um medicamento 

trazem benefícios de conforto para os 

pacientes que utilizam todos os dias. 

 

 

 

Médica 2 

1 - Quanto ao sabor e a fragrância, eu acho 

que deveria me preocupar mais. A gente vê 

isto quando vai administrar medicamentos em 

nossos filhos. Pelo fato da minha área de 

atuação se cardiologia, eu não preocupo 

muito, mas preciso pensar nos pacientes 

idosos que fazem uso prolongado de 

medicamentos. 

 

Médico 3 

1 - Não me preocupo muito com estes 

benefícios, o que importa é o medicamento ser 

eficaz. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Experienciais 

Participantes Sabor / Fragrância 

 

Farmacêutico 1 

1 - Sabor e fragrância é um benefício muito 

positivo em um medicamento. Nada melhor 

do que utilizar algo que lhe agrade. 

 

 

Farmacêutico 2 

1 - Para clientes idosos, estes benefícios não 

são determinantes, pois estes clientes sabem 

que independente se gostam ou não precisam 

do medicamento. Mas para quem administra 

em crianças, isto é fundamental para o sucesso 

e sequência do tratamento. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Experienciais 

Participantes Sabor / Fragrância 

 

Balconista 1 

1 - Alguns consumidores ao optarem pelo 

genérico perguntam se o sabor é bom. E o 

sabor ou a fragrância não for bom, chega ao 

ponto de não continuar o tratamento. 

 

Balconista 2 

1 - Sabor e fragrância facilitam para a adesão 

de pacientes idosos e para crianças. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Experienciais 

Participantes Sabor / Fragrância 

 

Consumidora 1 

1 - O medicamento pode até ter um sabor e 

fragrância ruim, mas o que importa é que ele 

seja eficaz. 

 

Consumidora 2 

1 - Não me preocupo com o sabor e fragrância 

dos medicamentos que utilizo. 



4.1.3.3. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação aos Benefícios 

Simbólicos (Status do Uso / Autoconceito). 

 

De uma forma geral, os consumidores buscam esses benefícios visando se diferenciar e 

se destacar em seu grupo social e, também, mostrarem-se conhecedores do tema em 

questão, porque consideram conhecimento como sinônimo de diferenciação social. 

 

Quanto ao status do uso, as notas dos informantes dessa pesquisa ficaram muito abaixo 

da média, o que quer dizer que a maior parte  dos participantes deles não se  preocupa 

com isso, conforme se pode deduzir de análise das notas individuais de cada 

entrevistado. 

 

O quesito Status do uso praticamente foi unânime, entre os entrevistados, que não tem 

lhe atribuem muita importância, sendo que os consumidores não se apegam ao 

medicamento como se fosse uma grife e, sim, como um produto que venha a resolver o 

seu problema no momento. 

 

 A Consumidora 1 afirma, a tal propósito: 

 

[n]o medicamento de marca de referência, a empresa fabricante não é nada 

relevante. Mas no caso do similar propagado e do genérico, somente compro 

se eu conhecer a empresa fabricante. 

 

Destacam-se as palavras do Farmacêutico 1, que salienta que alguns pacientes se 

preocupam com o status da marca: 

 

 [p]ara mim não e determinante, mas para alguns pacientes o fato de 

comprarem marcas é importante. 

 

Quanto ao quesito “autoconceito”, a maior parte dos entrevistados vê esse elemento 

como importante; ou seja: conhecer o que está utilizando pode trazer benefícios que 

facilitam o tratamento.  Apenas o Farmacêutico 2 julgou esse item como irrelevante, 

porque, em sua opinião, o cliente não precisa saber o que está utilizando e, sim, seguir o 

que o médico receitou. 

Quanto a esse quesito o Médico 1 afirmou: 

 



[é] importante o paciente ter no mínimo um conhecimento do que ele esta 

utilizando. 

 

A Consumidora 2, porém, afirmou: 

 

[p]rocuro saber de tudo o que estou utilizando, seja por perguntas com o meu 

médico, com as pessoas que conheço ou pela internet. 

 

QUADRO 10  

Resumo das Óticas sobre aos Benefícios Simbólicos 
 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Simbólicos 

Participantes Status de Uso Autoconceito 
 

Médico 1 
 

1 - Não me importo com isto 
1 - É importante o paciente ter no mínimo um 

conhecimento do que ele esta utilizando. 

Médico 2 1 – Isto é insignificante 2 - Todo conhecimento é relevante. 
 

Médico 3 
1 - Isto não é determinante 

para a minha decisão. 

 

3 - Garante a continuidade do tratamento. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Simbólicos 

Participantes Status de Uso Autoconceito 

 

Farmacêutico 1 

1 - Para mim não e determinante, mas 

para alguns pacientes o fato de 

comprarem marcas é importante. 

1 - Ponto importante mas não pesa 

na decisão do cliente, pois eles 

aceitam a minha indicação. 

Farmacêutico 2 1 - Não vejo como um benefício. 1 - Isto é irrelevante. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Simbólicos 

Participantes Status de Uso Autoconceito 

 

Balconista 1 

1 - São poucos pacientes que não optam 

em uma segunda opção e não se 

importam com o nome da marca. 

1 - Geralmente os pacientes não 

conhecem os produtos. Somente 

os que utilizam continuamente. 

 

Balconista 2 
1 - Isto não traz nenhum benefício e 

geralmente os clientes não se importam. 

1 - Facilita na aceitação da 

minha indicação. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre os Benefícios Simbólicos 

Participantes Status de Uso Autoconceito 

 

Consumidora 1 

1 - No medicamento de marca de 

referência, a empresa fabricante não é 

nada relevante. Mas no caso do similar 

propagado e do genérico, somente 

compro se eu conhecer a empresa 

fabricante. 

1 - O conhecimento do que se 

esta utilizando é muito 

importante. 

 
 

Consumidora 2 

 

 
 

1 - Não é nada relevante 

1- Procuro saber de tudo o que 

estou utilizando, seja por 

perguntas com o meu médico, 

com as pessoas que conheço ou 

pela internet. 

 



 

4.1.4. Apresentação e Análise das Óticas dos Participantes em Relação às 

Associações  

 

Nesta seção, busca-se atingir o quarto objetivo que é entender as óticas dos médicos, 

farmacêuticos, balconistas e consumidores em relação às associações dos medicamentos 

de marcas de referências do fabricante, genéricos e similares. 

 

Isto diz respeito ao fato de as pessoas lembrarem-se das marcas de preferência que estão 

em seus subconscientes, devido às constantes exposições a que estão sujeitos ou às 

inúmeras experiências que tiveram com elas (KOTLER & KELLER, 2006). Com 

relação às associações, a pontuação foi acima de 7 (sete) pontos e isso demonstrou que 

os entrevistados percebem este elemento como importante.  

Somente as Consumidoras 1 e 2 não percebem que a facilidade de lembrança é 

componente importante. Isso ocorre pelo fato de elas não precisarem se preocupar com 

o que comprar e, sim, em seguir a receita do médico ou a indicação do farmacêutico. 

Ainda com relação a esse componente, percebe-se que os médicos o pontuaram com 

notas maiores que os demais entrevistados, e isto se deve ao fato de os mesmos 

dependerem de se lembrar de marcas em um universo com inúmeras delas. 

 

QUADRO 11  

Notas de Todos os Participantes Referentes às Avaliações das Associações em Relação 

aos Elementos e aos Medicamentos 
 

A B C D E F 

 

Elementos 

 

 

Componente 

EPM 

Notas (0) a (10) 

em relação à 

importância de 

cada componente 

 

      Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = sem importância)) 

Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

ENTREVISTADO: MÉDICO 1  

 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

8 
 

1 
 

1 
 

1 

Marketing Direto 8 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 2  

 

 Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

9 
 

1 
 

1 
 

1 

Marketing Direto 9 1 1 1 

ENTREVISTADO: MÉDICO 3  

 

 Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

7 
 

1 
 

0 
 

0 

Marketing Direto 5 1 0 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 1  



 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

Marketing Direto 10 1 1 0 

ENTREVISTADO: FARMACÊUTICO 2  

 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

8 
 

1 
 

1 
 

0 

Marketing Direto 6 1 0 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 1  

 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

8 
 

1 
 

0,5 
 

0 

Marketing Direto 10 1 1 0 

ENTREVISTADO: BALCONISTA 2  

 

 Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

10 
 

1 
 

1 
 

1 

Marketing Direto 5 0 0 0 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 1  

 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

5 
 

1 
 

1 
 

0 

Marketing Direto 5 0 0 0 

ENTREVISTADO: CONSUMIDORA 2  

 

 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

4 
 

0 
 

0 
 

0 

Marketing Direto 5 1 1 0 

 

 

4.1.4.1. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação à Facilidade de 

Lembrança 

 

Pode-se perceber que todos os participantes, com exceção dos consumidores, pontuaram 

esse elemento como muito positivo, com notas acima de 8 (oito). 

 

Quanto às opiniões dos Médicos 1 e 2, pelo fato de terem preferências mais por marcas, 

eles as associam de acordo do a repetição da utilização dessas, com prescrições e 

resultados satisfatórios. Abaixo, segue a afirmação do  Médico 1: 

 

[p]ara que eu possa me lembrar das marcas, como eu lido com a área de 

cardiologia, eu sei classificar os laboratórios e marcas que me visitam e que 

tenho experiência clínica, ou seja, acabo me lembrando do que mais utilizo. 

 

A Médica 2 também compartilha a opinião acima; porém, falou sobre a importância da 

marca ser formada com palavras fáceis de lembrar: 

  

[é] muito importante que as marcas sejam criadas com palavras fáceis e que 

lembre o nome da substância. 

 



Já o Médico 3, pelo fato de priorizar mais os genéricos, disse: 

[d]e uma forma geral, não me preocupo com associações, uma vez que 

priorizo o genérico em empresas que marcaram presenças em estudos 

científicos e testes. 

 

Os Farmacêuticos 1 e 2 também veem que é muito importante buscar mecanismos que 

os ajudem a se lembrar das marcas ou empresas de preferências. Dessa forma, o 

Farmacêutico 1 afirmou: 

 

[p]ara me ajudar na lembrança das marcas, eu utilizo programas de 

computadores, o dicionário de produtos farmacêuticos, revistas e também 

pela exposição das marcas nas prateleiras. 

 

O Farmacêutico 2 também destacou a importância de os produtos serem feitos para que 

os clientes possam ter maior facilidade de lembrança: 

 

[o] paciente idoso necessita de pontos que o ajudem a lembrar, como 

exemplo, o tamanho da fonte, a cor, palavras fáceis de pronunciar. 

 

Relativamente aos medicamentos pesquisados, o Farmacêutico 2 destacou os 

medicamentos de marca de referência do fabricante e os similares propagados: 

 

[g]eralmente o produto marca de referência possui o nome maior e é a caixa 

mais bonita, isto também facilita na lembrança. 

 

A Ótica do Farmacêutico 2 não é muito diferente; ele destaca que produtos 

mais tradicionais são mais lembrados, mas também afirma que existem outras 

fontes que permitem maior lembrança da marca: 

 

[o] fato de nas caixas de alguns medicamentos constarem mensagens, ajuda 

muito na lembrança. 

 

Outro ponto mais prático que o Farmacêutico 2 apontou, em relação a facilidade de 

lembrança, foi: 

 

[o] que me faz lembrar as marcas e das empresas é o histórico constante de 

utilização, volume de vendas, quantidade de receitas que chegam à farmácia. 

 

Quanto às opiniões dos balconistas, as notas também ficaram acima da média; ou seja: 

esse elemento é importante para eles. Os balconistas, ao serem questionados, pelos 

clientes, sobre determinada marca, precisam saber a respeito dela, e essa é uma 

preocupação do Balconista 1, que disseram: 



 

[t]enho muita dificuldade de lembrar uma marca, talvez pelo fato de existir 

milhares de marcas. 

 

Quanto ao Balconista 2, a associação de marca deve-se ao fato mais comercial; ou seja: 

ele se lembra de marcas que têm descontos mais atrativos, produtos que proporcionam 

maiores comissões. Eis o que ele disse: 

 

[p]rodutos em promoções e com descontos maiores acabam fazendo com que 

sejam mais lembrados. 

 

Quanto às óticas das consumidoras, as notas ficaram abaixo da média e, de acordo com 

os relatos delas, elas consultam a receita, ouvem a opinião do farmacêutico e, no caso da 

Consumidora 1, o fato de o genérico ter a tarja amarela facilita a lembrança: 

 

[o] G do genérico faz com que eu lembre sempre que precise. Este G já se 

tornou  famoso e todos o conhecem. 

 

 

4.1.4.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Marketing Direto 

 

Os Médicos 1 e 2 , o Farmacêutico 1 e o Balconista 1 pontuaram com notas acima da 

média; já os demais participantes pontuaram esse item com notas medianas. 

 

Para todos os médicos entrevistados, o marketing direto é importante para atualização, 

mas não a ponto de influenciar a decisão. Eis, a tal propósito, a opinião da Médica 2: 

 

[n]ão me influencia, mas é importante a atualização e presença que a 

indústria faz. 

 

Tanto os Farmacêuticos 1 como o 2 opinaram de formas semelhantes, quanto ao 

marketing direto e às promoções: 

 

[é] positivo as promoções para produtos de uso contínuo, porém para 

produtos de uso pontual, como exemplo, um antiinflamatório,  isto não deve 

ser feito para não incentivar o autoconsumo. 

 

Para os balconistas, o marketing direto não é importante para a tomada de decisão, 

sendo fundamental somente para atualização. Assim, o Balconista 1 afirma: 



 

[p]ara mim não influencia, pois é o cliente decide o que vai comprar.  

 

e o Balconista 2 disse: 

 

[n]ão é ponto determinante, mas me ajuda a lembrar e a ter mais 

conhecimento. 

 

Somente as consumidoras pontuaram esse item com notas abaixo da média; com nota 5 

(cinco); porque, em seus relatos, elas afirmam que não se preocupam em lembrar, 

porque seguem a receita do médico, a opinião do farmacêutico ou escolhem, se possível, 

algum produto relativamente ao qual  têm experiência de uso. 

 

O QUAD. 12, a seguir, reúne informações relativas às óticas sobre as associações: 

 

QUADRO 12   

Resumo das Óticas sobre as Associações 
 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Associações 

Participantes Facilidade de Lembrança Marketing Direto 

 

 
Médico 1 

1 - Para que eu possa me lembrar das 

marcas, como eu lido com a área de 

cardiologia, eu sei classificar os laboratórios 

e marcas que me visitam e que tenho 

experiência clínica, ou seja, acabo me 

lembrando do que mais utilizo. 

1- Pelo fato de eu ser médico, 

eu olho muito mais o lado da 

confiabilidade e da segurança. 

Então a questão do marketing 

direto não interfere muito para 

mim. 

 

 

 

Médico 2 

1 - De acordo com a minha experiência 

clínica eu acabo fixando os nomes de 

marcas e das empresas que mais estão perto 

de mim. 
 

2 - É muito importante que as marcas sejam  

criadas com palavras fáceis e que lembre o 

nome da substância. 

 

 

1 - Não me influencia, mas é 

importante a atualização e 

presença que a indústria faz. 

 

 

 

 

 

 

Médico 3 

1 - Tenho fixado em minha mente as 

empresas que conheço e confio e os nomes 

dos princípios ativos mais utilizados. 
 

2 - A associação da empresa fabricante esta 

ligada a lembrança da marca, eu  procuro 

lembrar do princípio ativo e não tem 

distinção entre as empresas. 
 

3 - De uma forma geral, não me preocupo 

com associações, uma vez que priorizo o 

genérico em empresas que marcaram 

presenças em estudos científicos e testes. 

 

 

 

 

1 - O marketing direto da 

indústria influencia muito pois 

é uma atualização quase diária. 

   



 

Quadro-Resumo -Óticas sobre as Associações 

Participantes Facilidade de Lembrança Marketing Direto 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 

1 

1 - Para me ajudar na lembrança das 

marcas, eu utilizo programas de 

computadores, o dicionário de 

produtos farmacêuticos, revistas e 

também pela exposição das marcas 

nas prateleiras. 

 

2 - O paciente idoso necessita de 

pontos que o ajudem a lembrar, como 

exemplo, o tamanho da fonte, a cor, 

palavras fáceis de pronunciar. 

 

3 - O produto marca de referência 

possui o nome maior e é a caixa mais 

bonita, isto facilita na lembrança. 

 

 
 

1 - O marketing  é muito importante, 

pois também nos ajudam a lembrar 

das marcas e das empresas. 

 

2 - É positivo as promoções para 

produtos de uso contínuo, porém 

para produtos de uso pontual, como 

exemplo, um antiinflamatório,  isto 

não deve ser feito para não 

incentivar o autoconsumo 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 

2 

 

1 - Existem marcas tradicionais que 

são consagradas e facilitam a 

lembrança. 

 

2 - O fato de nas caixas de alguns 

medicamentos constarem mensagens, 

ajuda muito na lembrança. 

 

3 - O que me faz lembrar das marcas e 

das empresas é o histórico constante 

de utilização, volume de vendas, 

quantidade de receitas que chegam na 

farmácia. 

 

 

 

 

 

1 - É muito importante para 

medicamentos de uso contínuo. 

 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Associações 

Participantes Facilidade de Lembrança Marketing Direto 

 

 
 

Balconista 1 

 
 

1 - É muito importante para medicamentos 

de uso contínuo. 

1 - Para mim não influencia, 

pois é o cliente decide o que vai 

comprar. 
 

2 - Devido a mídia, o 

consumidor já chega pedindo 

determinado medicamento. 

 

Balconista 2 

 

1 - A exposição e a quantidade do produto 

na prateleira é uma forma muito eficaz de 

proporcionar lembrança. 

1 - Não é ponto determinante, 

mas me ajuda a lembrar e me 

ajuda a ter mais conhecimento. 

Quadro-Resumo - Óticas sobre as Associações 

Participantes Facilidade de Lembrança Marketing Direto 
 

Consumidora 

1 

1 - O G do genérico faz com que eu lembre 

sempre que precise. Este G já se tornou  

famoso e todos o conhecem. 

1 - Não é relevante e não me 

influencia, mas me ajuda na 

lembrança. 

 1 - Para que eu possa lembrar do produto, é 1 - Não vejo como relevante, 



 

 

 

4.1.5. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação ao Processo de 

Distinção 

 

Objetivando alcançar o quinto objetivo desta dissertação, esta seção buscou entender as 

óticas dos médicos, de farmacêuticos, balconistas e consumidores em relação ao 

processo de distinção dos medicamentos de marcas de referências do fabricante, 

genéricos e similares. 

 

A distinção é o resultado final; ou seja: o que faz de fato o consumidor comprar o 

produto, de o médico receitar, o farmacêutico e o balconista receitar. A distinção está 

ligada a quais fatores influenciam as decisões de compra e recompra. Aaker (1996) 

define a distinção como sendo a qualidade percebida pelos stakeholders e, 

principalmente, pelo consumidor. Seguem alguns relatos que mostra o que leva cada 

entrevistado a comprar e/ou a recomprar um produto: 

 

O que leva o Médico 1 a definir o seu produto é: 

 

[a] minha decisão para receitar esta fundamentada na marca e na empresa que 

conheço. 

 

Já a Médica 2 demonstrou preocupação em relação à decisão de compra do seu 

paciente: 

[f]ico preocupada com promoções que faz o paciente comprar medicamentos, 

eles podem comprar algum com baixa qualidade e também fazer uso de 

medicamentos sem necessidade. 

 

O Médico 3 volta a reforçar a sua preferência pelo genérico, em sua tomada de decisão: 

 

[p]ara a efetivação da minha decisão, o que pesa é o G do genérico. 

 

O Médico 3 também fez outras menções ao processo de decisão, quais sejam: 

 

Consumidora 

2 

 

importante que ele sempre esteja disponível 

na farmácia, de forma que sempre eu possa 

vê-lo. 

pois somente utilizo o 

medicamento se for receitado 

pelo meu médico. 



[o] preço quando associado à eficácia e a qualidade é o principal ponto que 

me faz receitar. 

  
[a]s promoções são importantes e definem a compra. 

 

O Farmacêutico 1 afirma que a apresentação visual do produto e o seu adequado 

manuseio permitem a sua recompra, por parte dos clientes, mas, para ele, o que define, 

mesmo, a decisão é: 

 

[n]a maior parte, a minha decisão de compra é influenciada pela margem que 

determinada marca ou empresa proporcionará. 

 

O Farmacêutico 2 destaca que o fator principal para a tomada de decisão do cliente é o 

receituário do médico e que o contato positivo com o produto, com a resolução do 

problema e com o manuseio, leva à decisão de recompra. 

 

O Farmacêutico 2 também contribui, com suas afirmações, em relação aos 

medicamentos que não demandam receitas e que, por isso, podem ficar nas gôndolas e 

que o consumidor tem acesso direto:  

 

[n]o caso de medicamentos que não precisam de tarja, a quantidade destes 

produtos nas gôndolas, ajudam na venda. 

 

Para os Balconistas, a real decisão de compra dos clientes é baseada no preço, na 

empresa fabricante e na disponibilidade do produto na farmácia, como já foi abordado 

anteriormente, e o consumidor preza muito encontrar o produto que deseja já na 

primeira farmácia em que entra. 

 

A opinião da Consumidora 1, em relação a decisão de compra, também está 

fundamentada no receituário do médico ou pela indicação do farmacêutico, e ela afirma 

outros pontos que a levam a decidir: 

 

[a] marca me ajuda a definir a compra, pois somente a substância é difícil 

associar para comprar. 

 

A Consumidora 1 também afirma: 

  

[t]endo o G do genérico, me traz tranquilidade para a minha decisão, quando 

um produto é indicado pelo balconista ou farmacêutico. 



 

Por fim, a Consumidora 2 também afirma que a sua decisão é muito influenciada pelo 

receituário do médico, e destaca alguns pontos muito relevantes, que podem levar à 

compra: 

 

[a] empresa fabricante e o design bonito traz atratividade e pode influenciar, 

temos que ser firmes para não sermos induzidos a compra. 

 

 

No QUAD. 13, a seguir, podem-se ver as óticas dos entrevistados em relação à 

distinção, seja para a própria decisão ou não. 

 

 

QUADRO 13  

Resumo das Óticas sobre a Distinção 

 
 

 

Quadro-Resumo - Distinção 

Participantes Distinção 
 

Médico 1 
1 - A minha decisão para receitar esta fundamentada na marca 

e na empresa que conheço. 

 
 

Médico 2 

2 – Fico preocupada com promoções que faz o paciente 

comprar medicamentos, eles podem comprar algum com 

baixa qualidade e também fazer uso de medicamentos sem 

necessidade. 

 
 

Médico 3 

1 - Para a efetivação da minha decisão, o que pesa é o G do 

genérico. 
 

2 - O preço quando associado a eficácia e a qualidade é o 

principal ponto que me faz receitar. 

Quadro-Resumo - Distinção 

Participantes Distinção 

 

 

 

Farmacêutico 1 

1 - A estética do medicamento é um ponto muito importante 

que define a compra por parte do cliente. 
 

2 - O manuseio eficiente permite a recompra. 
 

3 - Na maior parte, a minha decisão de compra é influenciada 

pela margem que determinada marca ou empresa 

proporcionará. 

 

 

Farmacêutico 2 

1 - O primeiro contato com o medicamento de forma positiva 

leva a recompra. 

2 - O receituário do médico é fator decisivo para que o cliente 

compre o medicamento. 

3 - Produtos que não precisam de tarja, a quantidade destes 

produtos nas gôndolas, ajudam na venda. 



 

Quadro-Resumo - Distinção 

Participantes Distinção 
 

Consumidora 1 
1 - Somente compro um medicamento pela receita do médico 

ou a indicação do farmacêutico. 
 

2 - A marca me ajuda a definir a compra, pois somente a 

substância é difícil associar para comprar. 
 

3 - Tendo o G do genérico me traz tranquilidade para a minha 

decisão, quando um produto é indicado pelo balconista ou 

farmacêutico. 

 
 

Consumidora  2 

1 - A decisão do médico é o que me faz comprar. 
 

2 - A empresa fabricante e o designe bonito traz atratividade e 

pode influenciar, temos que ser firmes para não sermos 

induzidos a compra. 

 

 

4.6. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação aos Pontos de 

Concordâncias e Não-Concordâncias  

 

Nesta seção, visa-se responder o sexto objetivo específico, que é entender as óticas dos 

médicos, dos farmacêuticos, balconistas e consumidores, em relação aos pontos de 

concordâncias e não-concordâncias em relação aos medicamentos de marcas de 

referências do fabricante, de genéricos e de similares, em relação aos elementos da 

metodologia do escopo e ao posicionamento da marca. 

 

 

 

 

 
Quadro-Resumo - Distinção 

Participantes Distinção 
 

Balconista 1 

 

1 - O consumidor sempre questiona qual a empresa fabricante 

antes de comprar o produto. 

 
 

Balconista 2 

1 - O preço é fator determinante que pesa na hora da decisão 

para os produtos que temos disponíveis. 
 

2 - O que define a compra é a disponibilidade do produto na 

farmácia. 



 

 

 

4.6.1. Apresentação das Óticas em Relação às Concordâncias 

 

Os principias pontos com relação aos quais ocorreram congruências em relação ao tema 

pesquisado foram: 

 

 Importância da empresa fabricante; 

 credibilidade da tarja amarela do genérico; 

 não-aceitação do similar não propagado; 

 importância da facilidade de se encontrar o medicamento; e 

 eficácia e qualidade. 

 

Seguem, no QUAD. 14,  algumas afirmações em relação a esse quesito: 

 

QUADRO 14  

Resumo das Óticas sobre as Concordâncias 

 
 

 

Concordâncias 

Participantes  

 

 

 

Médico 1 

1 - O produto de referência e de empresas que eu conheço, 

confio totalmente e no caso dos genéricos eu sempre olho a 

empresa fabricante. 
 

2 - Para as empresas que eu não conheço, eu falo com os meus 

pacientes que tenho dúvidas. 
 

3 - Não tenho visto resistências no uso dos genéricos. 
 

4 - Confiabilidade é tudo. 

 

 

Médico  2 

1 - Tenho como percepção que os medicamentos de marca de 

referência são iguais aos similares propagados que conheço. 
 

2 - Estudos científicos são de extrema importância para 

endossar um medicamento. No caso do genérico, temos o aval 

do governo. 

 

 

Médico 3 

1 - Medicamento de referência é o primeiro e já foi testado 

milhares de vezes. O similar propagado esta muito próximo 

das empresas que conheço. Os genéricos é uma opção 

bastante confiável. 
 

2 - Não vejo diferenças entre as empresas que conheço. 



 

 

 

4.1.6.2. Apresentação das Óticas dos Participantes em Relação às Não-

Concordâncias 

 

Nesta seção, são apresentados os pontos em que ocorreram não-concordâncias quanto às 

óticas dos entrevistados; ou seja: pontos com relação aos quais cada entrevistado não 

concorda em relação aos medicamentos.  

 

As principais não-concordâncias em relação ao tema pesquisado foram: 

 

Concordâncias 

Participantes  

 
 

Farmacêutico 1 

1 - Em relação ao referência, ao similar propagado e ao 

genérico, eu não vejo diferenças. Somente não endosso os 

similares não propagados. 
 

2 - Genéricos e marcas se equivalem no design. 

 

 

 

 

Farmacêutico 2 

1 - Medicamentos de marca de referência similares 

propagados de empresas que conheço é tudo igual. 
 

2 - Os genéricos passam pelos mesmos testes que o marca de 

referência passa, já os similares não. 
 

3 - Todas as empresas buscam investir no visual dos produtos. 
 

4 - O reforço no institucional é muito importante para os 

genéricos. 

Concordâncias 

Participantes  

 

 

Balconista 1 

 

1 - Não vejo diferenças entre os medicamentos de marca de 

referência, similares propagados e genéricos. Tenho a 

percepção que todos passam pelos testes necessários. 
 

2 - A tarja do medicamento genérico me traz confiabilidade. 

 

Balconista 2 

1 - Tenho confiança nos medicamentos genéricos e nos de 

marca que conheço e que possuem histórico. 

Concordâncias 

Participantes  
 

Consumidora 1 
1 - As cores verdes e claras são muito positivas nas caixas dos 

medicamentos. 
 

 

Consumidora 2 
1 - Consigo estabelecer os critérios de confiança nos 

medicamentos genéricos de marcas que são receitados pelos 

médicos. Já os similares não propagados eu não confio. 



 não-confiabilidade no similar não propagado; 

 não-eficácia dos genéricos devido a determinadas empresas fabricantes 

nas quais os entrevistados não confiam; 

 não-concordância em incentivar sabores e fragrâncias em medicamentos, 

pois podem levar ao autoconsumo; e 

 falta de facilidade de identificar os medicamentos de marca de referência 

do fabricante em relação aos similares propagados. 

 

No QUAD. 15, a seguir, podem-se ver as opiniões de todos os entrevistados em relação 

aos principais pontos em relação aos quais eles não concordam, em relação aos 

medicamentos pesquisados: 

QUADRO 15  

Resumo das Óticas sobre as Não-Concordâncias 

Não-Concordâncias 

Participantes  

 

 

Médico 1 

1 - Eu não confio no similar não propagado devido a falta de 

fiscalização. 
 

2 - Nem todos os genéricos possuem eficácia e é por isto que 

sempre olho a empresa fabricante. 

 

Médico 2 

1 - Eu tenho confiança nos genéricos, mas já tive alguns 

problemas com eles, pois o paciente diz que não resolveu, mas 

não mostra a caixa do que utilizou, daí não sei se usou mesmo 

um genérico ou um similar não propagado. 

 

 

Médico 3 

1 - Eu não considero os similares, sejam propagados ou não 

idênticos ao genérico. 
 

2 - Ainda vejo que existe muita resistência por parte dos 

médicos e dos pacientes em relação aos genéricos. 

Não-Concordâncias 

Participantes  

 

 

Farmacêutico 1 

1 - Não concordo em indicar similares não propagados. 
 

2 - Não concordo em incentivar o sabor e a fragrância nos 

medicamentos, pois podem incentivar o autoconsumo. 

 

Farmacêutico 2 

1 - Não vejo igualdade nos genéricos em relação aos de marca 

de referência quando é necessário produtos com margens 

terapêuticas de maior concentração. 

Não-Concordâncias 

Participantes  

 

 

Balconista 1 

 

1 - Ainda vejo algumas rejeições em relação aos genéricos, 

aproximadamente 20%. 
 

2 - Quanto ao manuseio, os similares e genéricos não são 

iguais aos de marca de referência, cada um é de um jeito. 

Balconista 2 1 - As empresas costumam mudando as cores dos 

medicamentos, eu não concordo com isto. 



 

Não-Concordâncias 

Participantes  

 

Consumidora 1 

1 - Não sabe diferenciar os similares dos de marca de 

referência. 

 
 

 

Consumidora 2 

1 - Diz não importância as embalagens mas disse que o nome 

do marca de referência é mais atrativo. 
 

2 - Não concordo com o G do genérico no ponto de vista que 

coloca todos os genéricos como iguais, e não são, pois cada 

empresa fabrica de um jeito. cada empresa possui um controle 

de qualidade diferente. 

 

A seguir, apresenta-se a parte final desta dissertação, onde estão as conclusões, 

considerações sobre limitações da pesquisa realizada e sugestões de novos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS. 
 

Neste capítulo, apresentam-se a conclusão desta dissertação, ponderações sobre suas 

possíveis limitações e sugestões para novas pesquisas. 

 

 

5.1. Conclusões 

 

De acordo com o objetivo geral desta pesquisa, que é comparar a marca genérica com a 

marca de referência do fabricante e com a similar do mesmo medicamento, diante da 

ótica do médico, do farmacêutico, balconista e consumidor, em relação aos elementos 

da Metodologia do Escopo e Posicionamento da Marca, esta pesquisa pôde constatar 

que o medicamento de marca de referência do fabricante obteve a maior pontuação, com 

0,78 pontos, seguido do genérico, com 0,70 ponto, e do similar, com 0,50 ponto. Essa 

pontuação refere-se à média das notas de todas as opiniões dos entrevistados em relação 

a todos os elementos pesquisados, cuja planilha todos preencheram, conforme 

explicitado nos procedimentos metodológicos. Em resumo, os medicamentos de marca 

de referência do fabricante ainda são os que têm maior preferência. No QUAD. 16, a 

seguir, podem-se ver os elementos que obtiveram as maiores pontuações.  

 

Em relação a todos os elementos pesquisados e comparando-se os medicamentos, 

conclui-se que: 

 

 o medicamento de marca de referência do fabricante quando comparado 

ao similar, obteve maior pontuação em todos os itens. Isso foi constatado devido 

à sua marca, que transmite respeito e confiabilidade devido à excelente tradição 

e também pelo intenso marketing que a indústria farmacêutica exerce; 

 

 o medicamento de marca de referência do fabricante, quando comparado 

ao genérico, somente não obteve maior pontuação em 2 (dois) elementos, a 

saber: preço e empresa fabricante. Quanto ao fato de o genérico ter menor preço, 

isso foi um ponto perceptível para todos os entrevistados. Já a maior pontuação 

do genérico em relação ao de marca de referência do fabricante não é uma nota 



positiva, porque os entrevistados quiseram dizer que saber qual a empresa 

fabricante do genérico é relevante, devido à importância desse item para a 

decisão; ou seja: somente optam pelo genérico se conhecem e confiam na 

empresa que o fabrica. Já o medicamento de marca de referência do fabricante 

obteve menor relevância nesse elemento, porque, de acordo com os 

entrevistados, somente por ser o de referência; isso substitui a empresa 

fabricante; ou seja: na maioria das vezes, para a decisão de compra e/ou 

recompra do genérico, o nome da empresa fabricante é fator determinante; e 

 

 o medicamento genérico, quando comparado com o similar, obteve maior 

pontuação quanto a todos os elementos pesquisados. Isso foi constatado devido à 

credibilidade que o genérico transmite, com sua tarja amarela, e pelas empresas 

que são mais conhecidas. 

 

O QUAD. 16, a seguir, apresenta a pontuação em todos os itens: 

 

QUADRO 16  

Médias de Todos os Participantes Referentes às Avaliações dos  

Elementos e Medicamentos 
 

QUADRO RESUMO: MÉDIAS REFERENTES ÀS AVALIAÇÕES  

DOS ELEMENTOS E MEDICAMENTOS 

TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

 

Elementos 

 

 

Componentes  

EPM 

Notas (0) a (10) 

Atribuídas pelos 

Participantes em 

relação à 

importância de cada 

elemento 

Avaliação da presença de componente da 

metodologia EPM para cada medicamento 

(1= Importante) / (0 = Sem importância)) 
Medicamento 

Referência 

Medicamento 

Genérico 

Medicamento 

Similar 

 

Características 

Intrínsecas 

ou  Extrínsecas 

Nome 

Comercial 

 

6,89 
 

0,89 
 

0,67 
 

0,67 
 

Embalagem / 

Design 

 

5,44 
 

0,67 
 

0,56 
 

0,28 

Atributos 

Relacionados 

ou Concretos 

Manuseio 7,44 0,78 0,78 0,67 

Eficácia 9,67 1,00 1,00 0,78 

Qualidade 9,33 0,89 0,89 0,56 

 

Atributos Não- 

relacionados 

ou Abstratos 

Empresa 

Fabricante 

 

8,33 
 

0,72 
 

0,89 
 

0,56 

Facilidade de 

Encontrar 

 

9,00 
 

1,00 
 

0,67 
 

0,67 

Preço 8,67 0,61 0,94 0,78 

Benefício 

Funcional 

 

Cultura 
 

6,33 
 

0,89 
 

0,72 
 

0,39 

 

Benefícios 

Experienciais 

Sabor 5,56 0,67 0,56 0,44 

Fragrância 5,22 0,56 0,44 0,33 



 

Benefícios 

Simbólicos 

Status do Uso 3,33 0,44 0,28 0,11 

Autoconceito 7,11 0,89 0,83 0,56 

 
 

Associações 

Facilidade de 

Lembrança 

 

7,67 
 

0,89 
 

0,72 
 

0,44 

Marketing 

Direto 

 

7,00 
 

0,78 
 

0,56 
 

0,22 

 

 

 

Médias 
 

7,13 
 

0,78 
 

0,70 
 

0,50 

 

Para melhor visualização das pontuações mostradas no QUAD. 16, segue gráfico onde 

podem-se ver as médias dos elementos com maiores e menores pontuações no que diz 

respeito à importância e não-importância dos elementos em relação aos edicamentos. 

 

 

GRÁFICO 1 - Média das Notas de Todos os Participantes em Relação à Avaliação dos 

Elementos Relativos aos Medicamentos. 

 

No resumo das opiniões, apresentado em seguida, segue outro importante ponto que  

resultou em conclusão desta pesquisa. 

 

Com exceção do Médico 3, todos os demais entrevistados somente não têm dúvida na 

diferenciação do genérico, pela presença da tarja amarela; ou seja: conclui-se que os 

entrevistados não sabem diferenciar o medicamento de marca de referência do 

fabricante do similar propagado, a ponto de se pensar que o similar propagado é o 

referência; inclusive, isso foi dito pelo Médico 1. Diante desse fato, foi apontado que 

isso ocorre devido ao intenso investimento no marketing direto que a indústria 

farmacêutica realiza e esse similar propagado passa a estar constantemente nas receitas 

dos médicos que, repetidas vezes, chegam às farmácias, nas mãos dos consumidores e 



esses acabam realizando a recompra e ganhando confiança nesses produtos. Outros 

fatores que ajudam nessa percepção são: o histórico de sucesso terapêutico e o contato 

do médico com a amostra grátis que recebe da indústria permite que ele avalie todos os 

elementos, primeiramente, o que não acontece com os medicamentos genéricos e 

similares não propagados; inclusive, isto também não acontece com os de marca de 

referência do fabricante,  posto que esses, muitas vezes, não são mais propagados. 

 

Assim, conclui-se, também, que as opiniões do que se chama medicamento similar, 

trata-se do similar não propagado; ou seja: aquele medicamento que não tem 

investimento na sua marca, no nome da sua empresa e nas suas características. 

 

Nos objetivos específicos, buscou-se compreender como os entrevistados veem os 

elementos do escopo e posicionamento da marca, em relação aos medicamentos, e se 

ocorreram concordâncias e não-concordâncias entre eles. 

 

Para ilustrar, no GRÁF. 2, a seguir, pode-se ver a pontuação geral de todos os elementos 

em relação a óticas dos entrevistados; ou seja: é a média das notas de todas as opiniões e 

de todos os entrevistados: 

 

 

GRÁFICO 2 - Média das Notas de Todos os Participantes em Relação à Importância de 

cada Elemento. 

 

A seguir, apresentam-se as conclusões quanto a cada objetivo específico proposto nesta 

pesquisa: 



 

A conclusão, em relação às óticas, quanto às características pesquisadas, é de que, em 

relação ao nome comercial, há grande diferença de conduta entre médico da rede 

privada e o médico da rede pública, porque o da rede privada é abordado, 

constantemente, pelo marketing da indústria farmacêutica e acaba se identificando mais 

com as marcas, sejam elas de referência ou dos similares propagados. O médico da rede 

pública, por sua vez, além de ter a conduta de ter de receitar pelo nome do princípio 

ativo do medicamento, não é muito abordado em relação ao marketing; com isso, a sua 

preferência é pelo genérico. 

 

Outro ponto que ficou nítido, em relação ao nome comercial, é que, no caso do similar 

propagado, a sua marca é vista como marca de referência. 

 

Quanto ao genérico, a conclusão em relação à marca comercial é de que a empresa 

fabricante obteve uma das maiores pontuações, como se pode ver no QUAD. 16. Esse 

elemento é uma extensão da marca; porém, o investimento no institucional é muito 

fraco; ou seja: todas as empresas ficam parecidas, como se o “G” fosse igual para todas 

e, na realidade, não é, porque cada empresa por trás desse “G” é diferente uma da outra. 

As conclusões quanto à embalagem e ao design é que são características que não são 

determinantes para a decisão de compra, mas que podem influenciá-la. Conclui-se que 

os produtos de marca de referência do fabricante investem mais nessas características, 

enquanto os similares propagados tentam imitá-los. Já quanto aos genéricos, concluiu-se 

que são todos iguais Por fim, os similares não propagados não vêem em embalagens 

atraentes e constam muitas informações em suas caixas. 

 

Quanto aos atributos pesquisados, foram os elementos que obtiveram as maiores 

pontuações, sendo que “eficácia” e “qualidade” foram os mais citados; os entrevistados, 

porém, atestam que esses elementos estão diretamente ligados a outro elemento, que é  

“empresa fabricante”. A “empresa fabricante” é um elemento muito determinante na 

escolha de um medicamento. 

 

A conclusão, em relação ao “manuseio”, é de que esse elemento é a forma que o 

produto entra em contato com o consumidor e que este deve ser de fácil entendimento; 

porém, não é um fator que define a decisão ou a compra. 



 

O elemento pesquisado “facilidade de encontrar” foi o terceiro elemento mais pontuado 

e concluiu-se que de nada adianta ter excelência em todos os demais elementos, se a 

dificuldade para se encontrar o produto é grande. Outra conclusão, exposta pelos 

médicos, em relação a esse quesito, é de que uma receita que implique dificuldade de 

encontrar o medicamento poderá ter esse produto facilmente substituído por um similar 

não propagado em uma farmácia. Quanto aos balconistas e farmacêuticos, esses 

entendem que não ter o produto na farmácia para atender o cliente implica perder a 

venda e a comissão. 

 

A conclusão em relação ao elemento “preço” mostra que esse elemento é um fator 

determinante; porém, todos verificam outros atributos antes, mas, no momento da 

compra, pode ocorrer de o menor preço ser o diferencial decisivo e de todas as demais 

opiniões ficarem ignoradas; ou seja: praticar-se ação por emoção, e não por razão. 

 

A conclusão obtida com relação aos “benefícios” é de que constituíram o elemento com 

menor pontuação; isso se deve ao fato de os entrevistados não estarem buscando, em 

primeiro plano, os benefícios oferecidos e, sim, soluções dos problemas. Somente no 

caso dos balconistas e dos farmacêuticos ficou muito claro que pensam em ter produtos 

que lhes proporcionem maiores margens de ganhos, e isso é um benefício que cada um 

desses entrevistados busca. Dos medicamentos pesquisados, conclui-se, pelas respostas 

obtidas, que o medicamento genérico é o que proporciona maior margem, e isto explica 

o fato de as farmácias terem altos estoques de genéricos e de as receitas, em grande 

parte, acabarem sendo migradas para esses medicamentos; foi o que vimos na 

introdução desta dissertação, com a constatação de que o mercado de genéricos evoluiu 

mais que o dobro do mercado de marcas já consolidadas. 

 

Quanto ao elemento “associações”, ele é considerado muito importante para os médicos 

do setor privado e de menor importância para os demais. Conclui-se que marcas 

consagradas e repetidamente propagadas são mais lembradas, o que demonstra que as 

estratégias de marketing utilizado pela indústria farmacêutica é muito eficaz. Quanto 

aos genéricos, os entrevistados não precisam se esforçar para se lembrar deles, porque 

todos basicamente são iguais, devido à presença da tarja amarela e do “G” nas suas 

embalagens; ocorre, porém, dificuldade de associação da empresa fabricante ao 



medicamento, porque, como já foi abordado, não há grandes investimentos das 

empresas, nesse sentido. 

 

A conclusão em relação à distinção, que é o processo que leva à decisão, à consumação 

da compra e à recompra, é de que a combinação de todos os elementos do escopo e 

posicionamento da marca; ou seja: cada medicamento tem esses elementos ou investe 

neles com maior intensidade e quem horizontaliza mais esse investimento nos 

elementos acaba sendo percebido como tendo a melhor opção. 

 

Quanto às concordâncias e não-concordâncias das óticas, essas também foram bastante 

variadas. Conclui-se que cada entrevistado atribui maior ou menor valor em relação a 

um elemento de acordo com os seus valores, suas necessidades, sua classe social e seus 

conhecimentos. 

 

 

5.2. Limitações da Pesquisa 

 

As limitações desta pesquisa devem-se ao baixo número de pessoas entrevistadas 

(informantes). Pode-se entrevistar outros profissionais, como, exemplo, no caso dos 

médicos, profissionais de outras especialidades. 

 

Outra limitação é terem sido estudadas poucas categorias de medicamentos genéricos. 

 

Pode ter, também, constituído limitação o fato de que, mesmo que cada entrevistado 

tenha a sua opinião formada no ato da entrevista, na hora do ato da compra a decisão 

pode sofrer variações de opiniões; ou seja: ele podem ser influenciado nesse momento e  

podem sugir e entrar em ação, ainda, outros fatores que levem o decisor a repensar a sua 

opinião ou até mesmo a agir por impulso. Isso pode ocorrer porque cada pessoa pode vir 

a avaliar o contexto da compra de acordo com os seus valores pessoais, sociais e de 

acordo com suas necessidades do momento; ou seja: fatores como promoções, 

programas de marketing, novas indicações de pessoas próximas podem vir a mudar 

algumas das opiniões. 

 

 



5.3 Sugestões para Novas Pesquisas 

 

No decorrer de todo o processo de construção desta pesquisa, novos temas a serem 

pesquisados surgiram e, visando à continuidade e ao aprimoramento desta, destacam-se 

sugestões para novas pesquisas: 

 

Fazer uma pesquisa quantitativa com consumidores finais, separando-os por níveis de 

instrução e de renda, onde os fatores preço e conhecimento possam emergir de forma 

diferente. 

 

As óticas dos Médicos 1 e 2 em relação às características de embalagem e ao design 

foram que esses elementos não são relevantes e que não têm impacto na decisão. 

Sugere-se realizar novas pesquisas, com maiores quantidade e diversidade de marcas, e, 

se possível, realizar a entrevista com os médicos em uma farmácia. 

 

Outra sugestão é buscar melhor entendimento relativamente ao fato de os entrevistados 

confundirem marca de referência com similares propagados de medicamentos. Acredito 

que esse ponto pode ser aprofundado, em detalhes, dentro desse raciocínio, e, se o 

similar não propagado, em que todos afirmaram não confiar, começar com intenso 

programa de marketing, como ficarão as opiniões? 

Sugere-se a realização de um estudo de caráter prático, com foco na diferenciação dos 

medicamentos genéricos, visando a elaboração de estratégias de marketing novas e mais 

adequadas. 

 

No que concerne à Metodologia do Escopo e de Posicionamento de Marca, sugere-se 

que sejam feitos estudos de acompanhamento das óticas com o mesmo grupo de 

entrevistados. A periodicidade desses estudos deve ser discutida. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista – Metodologia Escopo e 

Posicionamento da Marca 
 

a) Apresentação e objetivo do contato. Entrevista para compor a parte prática da 

dissertação e que será mantida a confidencialidade da fonte. Apenas o conteúdo da 

informação será exposto na dissertação; 

 

b) Falar da duração aproximada e solicitar permissão para gravar; 

 

Desenvolvimento: 

 

a) Qual é, para você, as diferenças de um medicamento  genérico similar e com marca? 

 

b) Qual a sua opinião em relação ao medicamento de referência? 

 

c) Qual a sua opinião em relação ao medicamento genérico? 

 

d) Qual a sua opinião em relação ao medicamento similar? 

 

e) Você sabe o que significa teste de biodisponibilidade e de bioequivalência? 

 

 

f) Exibir as três embalagens e pedir ao entrevistado que ele relate cada uma delas (acho 

que pode ser explorado: as embalagens (externa, caixa, cartela) na embalagem, os 

textos,  advertências, cores etc.) e interna (vidro, plástico, tampa, rótulo, dizeres). 

 

g) Como você percebe de diferenças entre elas?  Mesmo que ele confunda descrição 

(características) com avaliação (atributos) é importante enfatizar essa questão; 

 

h) O que essas diferenças representam para você (benefícios)? 

 

i) Quais são os principais benefícios que você espera encontrar em um medicamento? 

 

 

j) O fato de o medicamento possuir uma marca comercial é fator determinante para você? 

Por quê? 

 

k) O fato de o medicamento apresentar somente o princípio ativo é fator determinante para 

você? Por quê? 

 

l) O design das caixas de medicamentos quanto à cor é fator determinante para você?  

 

m) O design das caixas de medicamentos quanto ao tamanho é fator determinante para 

você?  

 

n) O design das caixas de medicamentos quanto às letras é fator determinante para você?  

 

o) Caso todos tenham o mesmo preço qual deles você compraria / indicaria / receitaria? 

Por quê? 

 



p) Caso não tenha o mesmo preço qual compraria / indicaria / receitaria? Por quê? 

 

q) Promoção / Oferta de medicamento é importante para a sua escolha? Por quê? 

 

r) Marketing de medicamento é importante para você? Por quê? 

 

s) A que cada uma desses medicamentos lembra (associação)? (você pode colocar os 

tópicos, caso o entrevistado tenha dificuldades de responder). 

 

t) A empresa fabricante é importante para a sua escolha? Por quê? 

 

u) Facilidade de encontrar o produto é importante para a sua escolha? Por quê? 

 

v) Qual o seu tipo de local preferido (Rede, farmacia independente, canal alimentar, por 

telefone, pela internet) para a compra de medicamento? 

 

w) O que você julga ser de mais importante em um medicamento? 

 

x) Em relação ao médico, seria interessante que ele opinasse sobre: eficácia, aspectos da 

dosagem, efeitos colaterais, reputação das marcas. 

 

y) O que te leva a decidir / receitar / indicar / comprar de um medicamento 

 

z) Você acredita que o medicamento de referência possui qualidade e eficácia? Por quê? 

 

aa) Você acredita que o medicamento genérico possui qualidade e eficácia? Por quê? 

 

bb) Você acredita que o medicamento similar possui qualidade e eficácia? Por quê? 


