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RESUMO 

 

 

O marketing de relacionamento e negociação nunca estiveram tão evidentes, quanto 

nos dias atuais. Sendo assim, objetivo deste estudo é examinar as correlações 

existentes entre alguns construtos para verificar a visão dos propagandistas 

vendedores sobre como o marketing de relacionamento e a negociação podem 

influenciar a decisão prescritiva do médico em relação a determinado tipo ou marca 

de medicamento ou até mesmo da marca do laboratório fabricante de determinado 

produto. Para se mensurar a opinião dos propagandistas vendedores, elaborou-se 

uma pesquisa descritiva, com questionário direcionado a 223 propagandistas que 

após ser analisada ofereceu bases para a formulação da proposta que resultou em 

um novo modelo de marketing de relacionamento e negociação voltado para a 

indústria farmacêutica. O estudo permitiu concluir, essencialmente, que as variáveis 

escolhidas para avaliar a visão dos propagandistas vendedores sobre a influência 

das ações de marketing de relacionamento e negociação, assim como outros fatores 

que compõem o ambiente da propaganda-médica podem ser consideradas 

fidedignas e consistentes. Os propagandistas vendedores entrevistados 

demonstraram como relevante a utilização de ações de relacionamento e técnicas 

de negociação, na obtenção do receituário médico. Neste sentido, os entrevistados 

manifestaram a relevância de outros fatores que compõem o ambiente da 

propaganda, tais como o perfil do propagandista, o perfil do médico, o perfil do 

produto e a influência dos fatores externos. No contexto da validação do modelo, é 

possível verificar que ele pode ser utilizado e merece continuar sendo contrastado, 

como estrutura teórica para analisar a referida influência destes fatores, na decisão 

prescritiva dos clientes médicos.  

 

 

 

 

Palavras chave: Marketing de relacionamento. Negociação. Propagandista 

Vendedor. 



 

 

 

Abstract 

 

 

Relationship marketing and trading has never been so evident today. Thus, the 

objective of this study is to examine the correlations between some constructs to 

check the vision of propagandists sellers about relationship marketing and 

negotiation can influence the decision of the physician prescriptive regarding the 

particular type or brand of product or even brand lab manufacture of a product. To 

measure the option of pharmacists propagandists, we prepared a descriptive survey, 

with a questionnaire given to 223 propagandists how analyzed after being offered 

bases for the formulation of the proposal that resulted in a new model of relationship 

marketing and negotiation facing the pharmaceutical industry which comprise the 

interaction propagandist, medical, product and external factors that may influence the 

decision of the physician prescriptive. The study concluded, essentially, that the 

variables chosen to assess the vision of propagandist’s sellers of the shares on the 

influence of relationship marketing and trading, as well as other factors that make up 

the environment of medical sales can be considered reliable and consistent. The 

propagandists sellers demonstrated how the use of relevant actions relationship and 

negotiation skills in obtaining prescriptions.  In this sense, the interviewees 

expressed the importance of other factors that make up the environment of 

propaganda, as the profile of the propagandist, the physician profile, product profile 

and the influence of external factors. In the context of model validation, it is possible 

to verify that it can be used and deserves to continue being contrasted, as theoretical 

framework to analyze the influence that these factors, in deciding perspective 

customer care.  

 

Key Words: Relationship marketing. Negotiation. Pharmaceutical industry. Seller 

propagandist.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 

 

De uma trajetória de serviços prestados à Indústria Farmacêutica de Minas Gerais, à 

qual se trata, diariamente, da problemática a cerca da competitividade e 

necessidade de se fechar acordos prescritivos, surgiu o interesse em pesquisar a 

maneira que o mercado farmacêutico em Belo Horizonte, se mostra engajado com 

base  no marketing e também como são realizadas as negociações neste universo 

de informações e diversidades. 

Para dar andamento a este processo, houve necessidade de investigar a temática 

sobre o tema, na qual pudesse perceber as tendências dos setores envolvidos com 

a indústria farmacêutica e verificar a forma como se estava criando novas 

oportunidades para o desenvolvimento da Indústria Farmacêutica neste cenário. 

O presente estudo pretende dissertar sobre os principais fatores dificultadores ou 

facilitadores do trabalho dos propagandistas vendedores junto à classe médica de 

Belo Horizonte, com base em ações de marketing de relacionamento. Busca-se 

também compreender como ocorre o processo de negociação entre o propagandista 

vendedor e o médico. 

Será foco do estudo um grupo de propagandistas vendedores, buscando 

compreender como é utilizado o marketing de relacionamento e também as técnicas 

de negociação, com seus clientes médicos.  

Assim, pleiteia-se com o estudo em questão, focar os princípios do marketing de 

relacionamento e da negociação, ligado à comunicação direcionada aos 

intermediários que receitam os produtos farmacêuticos.  

Desta forma, pretende-se buscar mais especificamente a compreensão sobre a 

influência do Marketing de relacionamento e da negociação, na decisão prescritiva 

do profissional médico, em relação aos produtos farmacêuticos a partir do contato 

com os propagandistas vendedores. Para tal, busca-se a compreensão, com base 

na visão dos propagandistas vendedores, propondo a seguinte pergunta de 

pesquisa: É possível e válido criar um modelo exploratório da influência do 
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relacionamento e da negociação dos propagandistas na decisão prescritiva dos 

médicos? 

 

Busca-se, ainda, encontrar respostas que possam verificar se há influência 

prescritiva, com base na relação entre os médicos e os propagandistas vendedores, 

a partir do relacionamento adquirido e das técnicas de negociação aplicadas. 

Diante disso, torna-se necessário compreender a conceituação de marketing e 

negociação.  

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1  Geral 

 

 

Propor e validar um modelo que identifique elementos influenciadores na decisão 

prescritiva dos médicos, suportado no relacionamento e na negociação com os 

propagandistas da indústria farmacêutica. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

 

 Propor e avaliar construtos e variáveis constituintes do modelo de influência 

no processo de decisão prescritiva dos médicos; 

 Identificar a visão dos propagandistas vendedores sobre os principais fatores 

de influência na decisão prescritiva dos médicos; 

 Identificar e analisar a relevância das variáveis dos construtos que compõe os 

principais elementos constituintes da atmosfera da propaganda. 
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1.3  Justificativa e relevância do estudo 

 

 

A busca pela fidelização dos médicos, especialistas ou formadores de opinião, é 

cada vez mais acirrada, no intuito de melhorar o relacionamento entre médico e 

representante. Com isto, aumentar os lucros e a satisfação do cliente final, o 

paciente. A satisfação do paciente pode ser entendida, por meio dos benefícios do 

tratamento, conforme a prescrição dos medicamentos pelo profissional médico. 

Verifica-se que o fator determinante, efetivamente, sobre a venda de um 

medicamento ao paciente, é o receituário médico. Esta prescrição muitas vezes 

pode sofrer influência, de acordo com a qualidade do relacionamento e os 

relacionamentos de longa data, entre o propagandista vendedor e o médico. Assim 

sendo, esta confiança do consumidor para com o vendedor, pode ser observada na 

opinião de Gummesson (2002). Esta confiabilidade do consumidor se baseia na 

recente atuação e anteriores ao desempenho do vendedor, o chamado 

propagandista vendedor. 

Outro fator que está presente neste estudo é a negociação. Verifica-se que o 

processo decisório pode sofrer influência direta da negociação, que por sua vez, 

busca conseguir aquilo que se quer durante o contato entre o propagandista 

vendedor e o médico. Dessa forma a negociação é percebida como um processo de 

comunicação bidirecional, podendo ser entre o cliente médico e o propagandista 

vendedor, conforme afirmação de Pessoa (2009). A partir dessa comunicação 

observa-se a tendência de um acordo, onde os interesses podem ser comuns e 

muitas vezes opostos entre as partes. 

Ao se tratar de variedade, para maioria das patologias existentes, confere mais de 

um fármaco no mercado, os quais estão disponíveis para serem prescritos. É 

importante registrar que, de acordo com a responsabilidade de cada médico, bem 

como, com suas convicções e experiências. Neste sentido, Kotler (1992) afirma que 

a decisão de compra de determinado medicamento ou marca, deve ser obedecida 

às necessidades do paciente.  

Diante disto, ao avaliar o contexto dos medicamentos, sejam eles referência, 

genéricos ou similares, a decisão de prescrição realizada pelo profissional médico 

pode sofrer influências de diversos fatores, tais como: a qualidade do medicamento, 
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eficácia, marca, disponibilidade deste medicamento no mercado, acesso às 

informações sobre o produto, confiança na marca e no laboratório, a disponibilização 

de amostras para avaliação clínica, assim como a oferta de brindes, a execução de 

inscrições em congressos e cursos para atualização científica. Cabe observar 

também o perfil socioeconômico dos pacientes e o ambiente de trabalho do médico. 

É bom ressaltar que, neste caso, trata-se de um consultório particular, um hospital 

público, um posto de saúde, entre outros.  

Cabe informar que, de acordo com dados da ANVISA observa-se grande 

crescimento do número de registro de medicamentos genéricos no Brasil. Em 2000 

foram registrados 759 medicamentos, já em abril de 2011, atingiu a casa de 17.554 

medicamentos genéricos registrados no mercado farmacêutico. Estes dados 

mostram um crescimento anual médio de 184%, no que se refere ao número de 

medicamentos genéricos registrados no Brasil. Vale pontuar que, ao longo dos 12 

últimos anos, o mercado farmacêutico brasileiro tem se tornado cada vez mais 

competitivo. De acordo com as informações da ANVISA, sobre esta crescente 

produção de medicamentos genéricos e similares o mercado farmacêutico, torna-se 

relevante conhecer até que ponto os propagandistas vendedores observam que os 

médicos estariam motivados em prescrever determinado medicamento. Isto, com 

base em ações de marketing de relacionamento e técnicas de negociação aplicadas 

durante as visitas médicas.  

Desta forma, o presente estudo torna-se justificável no tocante à sua aplicação no 

ambiente acadêmico. Com isto, sabe-se que diante de inúmeras pesquisas voltadas 

para o marketing, os profissionais de marketing pouco observaram sobre o 

comportamento dos propagandistas vendedores, de forma empírica. Torna-se assim 

relevante compreender como eles utilizam o marketing de relacionamento e as 

técnicas de negociação e qual a opinião dos mesmos sobre a influência desses 

recursos na decisão prescritiva dos médicos. O presente estudo pode servir de base 

para novas pesquisas que possam investigar esse comportamento. 

Com base nesta justificativa, o trabalho estabelece seus objetivos propostos da 

seguinte forma. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 

No primeiro capítulo da presente dissertação, apresentou-se a introdução, 

contextualização do estudo, os objetivos, o tema, a relevância deste tema e também 

sua estrutura. 

 

No capítulo dois, verificou-se a literatura que se refere ao marketing de 

relacionamento e a negociação. 

O capítulo três destinou-se à análise da indústria farmacêutica. Verificou-se também 

a função do propagandista vendedor da indústria farmacêutica e o modelo teórico 

em questão. 

 

O capítulo quatro apresenta a metodologia do estudo, sendo a trajetória da 

construção do conhecimento do tema Marketing de Relacionamento e Negociação 

na relação propagandista-médico. 

 

O Capítulo cinco se propõem em apresentar os dados, informações e análises do 

modelo da Atmosfera da Propaganda desenvolvido pelo autor deste estudo junto 

aos propagandistas vendedores em Belo Horizonte. 

 

O Capítulo Seis se destina a apresentar as considerações finais do estudo, bem 

como a conclusão, as limitações e as recomendações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O MARKETING DE RELACIONAMENTO E 

NEGOCIAÇÃO   

 

 

Este capítulo porpõem-se em apresentar os principais conceitos sobre o marketing 

de relacionamento e negociação e como estes fatores podem influenciar na decisão 

prescritiva dos médicos de Belo Horizonte, de acordo com a percepção dos 

propagandistas vendedores da indústria farmacêutica. 

 

2.1 Conceitos de Marketing 

 

A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios é lidar com os 

clientes. Dentre os vários conceitos observados em marketing, Kotler (2007, p. 3) 

cita entre os mais simples “[...] marketing é administrar relacionamentos lucrativos 

com o cliente”. Assim, refere-se como os dois objetivos principais do marketing 

sendo: “atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os 

clientes atuais, proporcionando-lhes satisfação”. Diante disso, o marketing pode ser 

percebido como o sucesso essencial para toda e qualquer organização. Sejam 

grandes empresas com fins lucrativos, mencionando-se, neste caso, empresas 

privadas, de captal aberto ou não ou organizações sem fins lucrativos, como no caso 

museus, orquestras sinfônicas ou igrejas. O sentido do marketing atual, ao contrário 

do velho sentido do marketing, não deve ser entendido como fato de efetuar uma 

venda, mas no novo sentido de satisfazer as necessidades dos clientes, de acordo 

com Kotler (2007). 

Partindo do conceito de que “[...] o marketing é um processo administrativo e social 

pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da 

criação e troca de valor com os outros”, de acordo com a definição dada por Kotler 

(2007 p. 4), este autor também menciona que, de maneira mais específica,  

marketing como sendo “o processo pelo qual as empresas criam valor para os 

clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor em 

troca”. 

O marketing, de acordo com Churchill e Peter (2005, p. 4), apresenta um contexto 

voltado para a satisfação mútua entre os clientes e as organizações, conforme a 
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composição de preços e distribuição como forma de satisfazer desejos e 

necessidades. Para tal conceituam o marketing sendo “[...] o processo de planejar e 

executar a concepção, promoção, estabelecimento de preços, distribuição de bens, 

ideias e serviços de modo a criar trocas que atendam e satisfaçam metas tanto 

individuais como organizacionais”. 

Uma definição que conceitua o marketing moderno, conforme Cobra (2010, p. 27), 

menciona a produção dessa definição realizada pelo comitê de definições da 

American Marketing Association como “a realização de atividades empresariais que 

dirigem o fluxo de bens e serviços desde o produtor até o consumidor ou usuário”. 

Tal definição amplia o alcance e o conteúdo do conceito de marketing e seus 

aspectos essenciais em dois contextos.  

Uma característica mais nova em relação a essa concepção é a de entender o 

marketing como um processo mais amplo do que apenas a realização de 

intercâmbios econômicos, deixando para trás o conceito de marketing apenas 

centrado no âmbito empresarial, como ocorria na definição da American Marketing 

Association. Neste caso, de acordo com Cobra Appud (Stanton, 1969) essa 

definição é constituída da seguinte forma: 

 

Um sistema de atividades empresariais direcionado a 
planificar, fixar preços, promover e distribuir produtos e 
serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores 
atuais ou potenciais. (Stanton, 1969) 

 

Várias definições surgiram a cerca dos conceitos de marketing ao longo dos anos, 

onde a American Marketing Association, apud (Cobra, 2010), readequou o conceito 

de marketing até sua definição mais atual. 

 

“O marketing é uma função organizacional e um conjunto de 
processos para criar, comunicar e entregar valor para os 
clientes e para administrar o relacionamento com os clientes 
de forma a beneficiar a organização e seus públicos de 
interesse.” Cobra (2010, p. 27) 
 

 

A tabela 1 apresenta a evolução das definições de marketing desde o início da 

década de sessenta, até as definições mais atuais. 
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TABELA 1 – Sinopse da evolução das definições de marketing. 
Fonte: COBRA, 2011, p. 27. 

Autor 

 
Ano Definição de marketing 

1. American     

Marketing Assiciation 

 

1960 

 

“O desempenho das atividades de negócios que dirigem o 

fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

utilizador”. 

 

2. Ohio State 

University 

 

 

1965 

 

“O processo na sociedade pelo qual a estrutura da 

demanda para bens econômicos e serviços é antecipada 

ou abrangida e satisfeita através da concepção, 

promoção, troca e distribuição física de bens e serviços.” 

3. Kotler e Sdney 

Levy  

  

  

   

 

1969 

 

“O conceito de marketing deveria abranger também as 

instituições não lucrativas”. 

 

4. William Lazer 

 

1969 

 

“O marketing deverá reconhecer as dimensões societais, 

isto é, levar em conta as mudanças verificadas nas 

relações sociais”. 

 

5. David Luck 
“O marketing deve limitar-se às atividades que resultam 

em transações de mercado.” 

 

1969 

 

 

6. Kotler e Gerald 

Zaltman 

 

1969 

 

“A criação, implementação e controle de programas 

calculados para influenciar a aceitabilidade das idéias 

sociais e envolvendo considerações de planejamento de 

produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de 

marketing.”  

 

7. Robert Bartls 

 

1974 

 

“Se o marketing é para ser olhado como abrangendo as 

atividades econômicas e não econômicas, talvez o 

marketing como foi originalmente concebido reapareça 

em breve com outro nome.” 

 

8. Robert Haas  

 

1978 

 

“É o processo de descoberta e interpretação das 

necessidades e desejos do consumidor para as 

especificações de produto e serviço, criar a demanda para 

esses produtos e serviços e continuar a expandir essa 

demanda.” 

 

9. Robert Haas  

 

1978 

 

MARKETING INDUSTRIAL – “É o processo de 

descoberta e interpretação das necessidades, desejos e 

expectativas do consumidor industrial e das exigências 

para as especificações do produto e serviço e continuar 

através de efetiva promoção, distribuição, assistência 

pós-venda a convencer mais e mais clientes a usarem e a 

continuarem usando esses produtos e serviços.” 

 

10. Robert Bartls 

 

1997 

 

É o processo de planejamento e execução desde a 

concepção, preço, promoção e distribuição de idéias, 

bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os 

objetivos de pessoas e organizações. 
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Verificando os vários conceitos a respeito do marketing, é possível resumir que, 

quando analisadas as regras de mercado, o cliente é o precursor desses interesses, 

onde o profissional de marketing busca identificar e adequar suas estratégias aos 

seus desejos e necessidades, de acordo com Cobra (2011). Na busca pela 

satisfação desses interesses apresentados pelos clientes, pode-se verificar também, 

que é papel do profissional de marketing atentar-se a seus desejos, de maneira a 

antecipar-se às possíveis mudanças, que em grande parte são previsíveis, 

buscando atender prontamente o cliente. 

Com base nas teorias apresentadas sobre os conceitos e evolução do marketing, 

Cobra (2011) afirma que é possível observar que, anteriormente, as organizações 

buscavam direcionar a mente de seus consumidores para a necessidade de 

aquisição de seus produtos. Com o passar dos anos, a transformação tecnológica 

contribuiu significativamente para a mudança em alguns paradigmas do marketing. 

Com o aumento da competitividade e os avanços nos últimos anos no campo da 

informatização e tecnologia da informação, as organizações passam a contar com 

ferramentas de análise que as permitem compreender cada vez mais o 

comportamento dos clientes e a partir de então tentar satisfazer suas necessidades.  

Com o objetivo de conquistar cada vez mais seus clientes, através da satisfação de 

suas necessidades, as organizações passaram a utilizar o marketing de 

relacionamento como forma de orientação aos gestores. Essa ferramenta permite 

uma melhor compreensão do perfil dos clientes, facilitando a identificação de suas 

necessidades, a fim de que a organização possa atendê-las, criando dessa forma 

vantagem competitiva. 

Neste sentido, levando-se em consideração a nova era competitiva, de acordo com 

Fernandes (2004), com o aumento da competitividade mundial, através da criação 

de novos produtos e serviços, as empresas passam a utilizar cada vez mais as 

ferramentas de marketing para alcançar vantagem competitiva em relação às 

demais organizações. 

De acordo com os conceitos de marketing mencionados, Kotler (2000) reforça que o 

marketing ao contrário daquilo que pensam muitos gerentes de marketing, não 

acontece simultaneamente à venda e tampouco trata-se do mesmo conceito. Neste 

sentido afirma que o marketing inicia-se muito antes de a empresa possuir 

determinado produto, mas sim no momento da descoberta de uma necessidade ou 
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desejo. Assim, marketing é a tarefa realizada pelos gerentes em avaliar as 

necessidades, medir a extensão e intensidade e verificar a existência da 

oportunidade para lucros. Com base na decisão de se trabalhar determinado produto 

em razão das variáveis apresentadas, o marketing acompanha determinado produto 

ou serviço, ao longo de todo seu ciclo de vida, seja na identificação ou busca por 

novos clientes, ampliar o poder de atração do produto ao seu cliente target, verificar 

e avaliar lições tiradas com as vendas do produto e gerenciar as vendas repetidas 

aos mesmos clientes. 

Pode-se obervar que o marketing tem por objetivo maior, melhorar e/ou ampliar o 

relacionamento entre cliente e organização e que, entre suas inúmeras variáveis, 

busca a obtenção, satisfação, retenção e ampliação da relação das empresas junto 

a seus clientes, através de seus produtos ou serviços. 

 

 

2.2 Marketing de Relacionamento 

 

 

O marketing de relacionamento ocorre através do processo que envolve a atração e 

a retenção de clientes, onde o ponto de partida para as empresas é trabalhar 

intensivamente junto a esse target, buscando identificar quais são os clientes 

potenciais, de acordo com Kotler (2006). Neste âmbito, oberva-se que esse perfil de 

cliente, encontra-se entre aqueles que possuem um interesse potencial pelo produto 

e são capazes de pagar por ele. 

Na indústria farmacêutica esse conceito se reforça uma vez que existe a constante 

busca dos laboratórios, pela identificação dos médicos, vistos como clientes 

potenciais, de acordo com suas especialidades. Essa busca concentra-se nos 

médicos que melhor se adequem, em adotar, prescrever e principalmente fidelizar 

determinado produto e determinada marca, de acordo com as patologias tratadas, 

perfil de pacientes e pelas preferências destes médicos em relação às marcas e 

produtos. 

Baseado nos conceitos a cerca do marketing, Kotler (2006) reforça que diversos 

observadores definem o marketing como “a arte de conquistar e manter clientes”. 

Contudo, afirma que essa definição deveria ser ampliada da seguinte forma: 
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“Marketing é a ciência e arte de conquistar e manter clientes e desenvolver 

relacionamentos lucrativos com eles”. Dessa forma analisa o contexto onde os 

profissionais de marketing de ontem consideravam como mais importante a 

habilidade de conseguir novos clientes. Assim, os vendedores passavam a maior 

parte do tempo correndo atrás de novos clientes, sem investir seu tempo no cultivo 

do relacionamento com aqueles já existentes.  

O relacionamento existente entre compradores e vendedores, segundo Rocha & 

Luce (2006), está na essência do marketing, onde há uma constante busca pela 

satisfação do cliente. Desta maneira, tanto comprador, quanto vendedor, precisam 

se sentir beneficiados, para que o relacionamento entre ambos seja duradouro. 

Avaliando o consenso entre os profissionais de marketing atuais, Kotler (1999) 

afirma que este, atualmente, está focado em manter os clientes atuais e desenvolver 

cada vez mais o relacionamento existente. As empresas investem muito dinheiro 

para conquistar cada um de seus novos clientes e os concorrentes estão sempre 

dispostos a captá-los. Além da perda referente a um cliente perdido para a 

concorrência, o autor afirma, que “o custo incorrido para atrair um novo cliente é 

cinco vezes maior que o custo para manter um cliente atual satisfeito”.  Além disso, 

afirma que o cliente novo leva alguns anos para comprar na mesma proporção que o 

cliente antigo.  

Quando a organização promove ações de marketing de relacionamento, Mckenna 

(1997) afirma outro benefício para a empresa que vai além da satisfação do cliente, 

que é a rápida aceitação pela oferta de novos produtos ou serviços da organização 

por parte do cliente. 

Uma necessidade apresentada por Kotler (2006), para que uma empresa otimize 

suas vendas e que corrobora com a necessidade de um bom atendimento em busca 

da fidelização do cliente, é monitoramento do nível de satisfação do cliente atual, 

com relação aos produtos e serviços oferecidos pela empresa, não presumindo que 

os clientes atuais estejam garantidos. Além disso, as empresas deveriam, às vezes, 

fazer algo de especial para esses clientes e encorajar seu feedback.  

Cada vez mais as empresas vem desenvolvendo programas de relacionamento com 

os clientes, de acordo com Neto e Mello (2009), sendo que estes programas, 

normalmente são realizados de forma monológica, ou seja, as empresas que 

decidem com quem querem se relacionar e qual será o tipo de relacionamento que 
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irão obter. Contudo, ressaltam que cada consumidor é diferente em sua essência, 

podendo desejar, individualmente, uma forma diferente de se relacionar com uma 

mesma empresa. A partir dessa afirmação, Neto e Mello (2009), sugerem que o 

grande desafio para as empresas no campo do relacionamento, é identificar qual o 

formato do relacionamento que cada consumidor deseja e se adequar a este 

relacionamento. 

Avaliando entre os vários campos de pesquisa, de acordo com a vasta literatura que 

é encontrada acerca do tema, o marketing pode ser subdividido em uma série de 

aplicações especializadas. Neste contexto, Cobra (2010) afirma que a aplicação do 

conhecimento a essas diversas variações de especificidades do marketing gerou um 

corpus de conhecimento próprio e uma experiência prática, que possibilitou uma 

aplicação muito diversa e rica ao tema.  

Entre essas especificidades mencionadas, destaca-se no presente estudo, o 

marketing de relacionamento, onde, de acordo com a definição de Cobra (2010, p. 

28), o marketing de relacionamento (Relationship Marketing) pode ser entendido 

como [...] “Marketing com a finalidade deliberada de desenvolver e administrar 

relações de confiança e de longo prazo com os clientes, distribuidores, fornecedores 

ou outras partes no ambiente de marketing”.    

Empresas bem sucedidas, de acordo com Joseph et al. (2010), seguem a estratégia 

de negócios conhecida como marketing de relacionamento. Utilizando-se desse 

preceito, as empresas constroem relacionamentos duradouros com os clientes, 

oferecendo valor pelo preço. Dessa maneira, as empresas obtém recompensas, pois  

são capazes de aumentar suas vendas, lucratividade e maior participação de 

mercado. Para tal o sucesso de qualquer programa de marketing de relacionamento, 

depende de amplo conhecimento do mercado, bem como um bom programa de 

treinamento, de maneira constante, da autonomia dos empregados e do trabalho em 

equipe.  

Em busca da obtenção de um relacionamento duradouro, através da oferta de valor 

pelo preço e do aumento no volume de vendas e da lucratividade, é fundamental a 

obtenção da satisfação dos clientes. Dessa forma, Kotler (2006) menciona que não 

basta as empresas possuírem departamentos de marketing, focados em estratégias 

específicas para o planejamento e produção de determinado bem ou serviço, se 

concentrar seus esforços apenas nesse nível da empresa. Caso não haja 
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envolvimento outros departamentos como parte do processo, os objetivos não serão 

atingidos. Observa-se desta maneira, que cada departamento da empresa, pode 

possuir um tipo de relacionamento com o cliente, o que afeta diretamente os 

resultados obtidos em razão da criação por maior ou menor interesse do cliente por 

determinada empresa ou produto. Esse interesse por parte do cliente, advém em 

função da tratativa dada por determinado funcionário ou departamento da empresa, 

ou pelo bom ou mal atendimento oferecido a esse cliente. Muitas oportunidades ou 

contratempos podem ocorrer, em função do quanto a empresa se dedica em 

oferecer soluções que satisfaçam as necessidades do cliente. 

 

 

2.2.1 Características do marketing de relacionamento 

 

 

Entre os esforços para iniciar um bom relacionamento com o cliente, as empresas 

buscam implementar ações de marketing o que sugere não ser o bastante para 

garantir a fidelização, de acordo com Zeithmal e Bitner (2008), mas que pode ser um 

bom começo para este processo. Assim, afirmam que num relacionamento, tanto o 

cliente, quanto a empresa obtêm benefícios. Para o cliente, observa-se benefícios 

como confiança, benefícios sociais e benefícios de tratamento especial. Os 

benefícios observados por parte da empresa, segundo as autoras estão no aumento 

das compras, custos baixos, publicidade gratuita e retenção de funcionários. 

Dessa maneira, Zeithmal e Bitner (2008) afirmam que para que uma empresa se 

beneficie das ações de marketing de relacionamento realizadas, obtendo vantegens 

através dessas ações, é necessário que esta possua um bom posicionamento de 

mercado, principalmente que conheça bem o perfil de seu cliente.  Assim a empresa 

utiliza-se do relacionamento para satisfazer seu cliente e agregar valor ao seu 

negócio. 

Mais importante que ações promocionais, redução de preços ou até mesmo 

tecnologia, o relacionamento, segundo McKenna (1997), pode ajudar a empresa a 

estabelecer estratégias que sobrevivam à dinâmica do mercado em razão de 

estabelecer um maior vínculo com o cliente. Neste contexto, observa-se que frente 

às rápidas mudanças do mercado, as ações promocionais e anúncios podem não 
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ser suficientes. Com isso, as empresas se baseiam,  para a formação de estratégias, 

no conhecimento do cliente e oferta de valor agregado, formando assim uma 

estratégia de posicionamento.  

Para uma melhor compreensão acerca da formulação de estratégias, que permitam 

um maior vínculo com o cliente, através de ações de relacionamento, Ferreira & 

Sganzerlla (2000), reforçam a importância das funções do marketing. Os autores 

retratam a maneira com que estas se relacionam, através de uma abordagem mais 

atual, conforme adequações necessárias ao mercado. Desta forma, dividem as 

funções do marketing em dois grupos, de acordo com a figura 1, sendo: Gestão do 

planejamento estratégico de marketing e gestão de marketing de relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Funções do marketing. 
Fonte: Adaptado de Ferreira & Sganzerlla (2000, p. 13) 

 

Desta forma, Ferreira & Ganzerlla (2000), afirmam as funções do marketing de 

relacionamento, como sendo: 

 

 Banco de dados – Chamado de “Custmer Relationship Management”  (CRM), 

ou ainda “Front Office Aplications”, são a plataforma que sustentam as 

informações, como ferramenta de identificação e diferenciação de cada 

 

MARKETING 

 

Gestão de planejamento estratégico de 

marketing, contemplando: 

 

 Posicionamento de marketing 
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 Pesquisa de marketing 

 Desenvolvimento de novos produtos 
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 Comunicação com os clientes 
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cliente. Assim, as informações obtidas não devem apenas seguir estratégias 

pré-definidas, mas também ser influenciadoras das estratégias. 

 Serviços a clientes – Neste sentido, Ferreira & Sganzerlla (2000), afirmam 

que a interface entre a produção e a aquisição/consumo de determinado 

produto ou serviço, dever conter o elemento da interação com o cliente, como 

forma de garantir novas vendas. 

 Comunicação com os clientes – O marketing de relacionamento propõem o 

diálogo entre clientes e empresas, de maneira individual. Para que haja uma 

comunicação voltada para o relacionamento, segundo Ferreira & Sganzerlla 

(2000). Verifica-se desta maneira algumas características do marketing direto 

e algumas características existentes, como, interatividade, mensuração da 

resposta, comunicação pertinente e individualizada, por fim resposta direta. 

 Endomarketing – De acordo com Ferreira & Sganzerlla (2000), em uma 

empresa, todos servem a alguém. Mesmo aqueles funcionários que não 

possuem contato direto com o cliente, mas estão servindo a outro funcionário 

que está ligado a este contato, faz com que todos trabalhem para o cliente. 

Para que se desenvolva o marketing de relacionamento torna-se importante a 

conscientização dos funcionários sobre a importância da satisfação para o 

cliente. Desta forma, Ferreira & Sganzerlla (2000) afirmam que este processo 

exige prática e técnica dos funcionários, além de disposição às mudanças 

após o feedback. 

 Ações de manutenção e retenção de clientes – A manutenção e retenção de 

clientes, está relacionada com a satisfação do cliente, segundo Ferreira & 

Sganzerlla (2000), sobre o produto ou serviço. Assim a percepção de valor 

em relacionar-se com a empresa é fator decisivo. Torna-se necessário, neste 

sentido, atender às necessidades, desejos e valores, através da 

comunicação, que deve reforçar a percepção positiva, através das melhores 

mensagens, momentos adequados e mídia certa. 

 

Alguns aspectos, podem contribuir para a perda ou fidelização de clientes. Shimp 

(2002) menciona, cinco comportamentos dos vendedores, mais valorizados, através 

de pesquisa realizada com duzentos compradores, da seguinte forma: 
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 Confiabilidade/credibilidade                            98,6% 

 Profissionalismo/integridade                           93,7% 

 Conhecimento de produto                               90,7% 

 Inovação na solução de problemas                80,5% 

 Apresentação/preparo                                     69,7% 

 

Com isto, o autor, afirma através de pesquisa realizada, com de mais de 300 clientes 

corporativos em vários segmentos, sobre quais aspectos do comportamento do 

vendedor eles achavam mais irritante, em ordem de importância e os clientes 

apresentaram as seguintes reclamações: 

 Têm dificuldade de comunicação; 

 Não conhecem a empresa do cliente; 

 São muito agressivos e fazem promessas que não podem cumprir. 

 

 Utilizando-se das palavras dos próprios compradores, a tabela 2, lista algumas 

qualidades e comportamentos específicos dos vendedores que, de acordo com 

Whitely, apud Shimp (2002), são mais ou menos valorizados, categorizando-os 

como: O bom, o ruim e o feio. 

 

___________________________________________________________________ 

             O BOM                                  O RUIM                                   O FEIO 

    1. Honestidade                           1.  Não faz acompanhamento              1. Metido a inteligente 
    2. Perde uma venda sem se       2. Aparece sem marcar visita             2. Me chama de “querido”  
      alterar                                                                                                      ou “meu bem” 
    3. Admite seus erros                   3. Inicia as visitas falando de              3. É muito pessoal 
                                                          esportes 
    4. Habilidade para solução         4. Menospreza o produto dos             4. Acha que os  
      de problemas                               dos concorrentes                               compradores não tem  
                                                                                                                      capacidade de raciocínio 
    5. Amigável, mas profissional     5. Dificuldade para ouvir                     5. Queixa-se muito 
    6. Digno de confiança                 6. Faz muitas ligações                        6. Só fala besteira 
                                                          telefônicas 
    7. Fácil de se adaptar                 7. Má apresentação                             7. Me convida para um   
                                                                                                                      drinque e jantar 
    8. Conhece minha empresa        8. Não pergunta quais são as             8. Joga uma empresa   
                                                          minhas necessidades                          contra a outra 
    9. É bem preparado                    9.  Falta conhecimento de produto       9. Insistente 
  10. Paciente                                 10. Me faz perder tempo                     10. Fuma na minha sala 

___________________________________________________________________ 

TABELA 2: Qualidades e comportamentos dos vendedores 
FONTE: Adaptado de Whitely, R. (apud SHIMP, 2002, p. 495). 
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Desta forma, Shimp (2002) afirma que uma boa equipe de vendas, que incorpore as 

qualidades positivas, necessárias para o bom atendimento de seus clientes, torna-se 

essencial para o sucesso de uma empresa. 

Analisando as ações, com base no marketing de relacionamento, Gerson (2003) 

relata que entre os benefícios de se investir em ações de relacionamento podem 

contribuir para a empresa, através de propaganda boca-a-boca, levando a conquista 

de novos clientes. Essas ações de relacionamento podem estar alocadas em 

diversos setores e em diversas atitudes da organização, quando busca melhorar ou 

ampliar o relacionamento com seus clientes.  

Neste sentido, Gerson (2003) relata o um caso onde o cliente espera ter seu 

dinheiro de volta quando determinado produto que ele adquirir já foi para a troca 

uma ou duas vezes, pode ser ilustrado. Desta forma, para que seja notada uma 

ação de relacionamento por parte do cliente, há de se oferecer um valor agregado, 

que pode ser através de algum benefício adicional, através de um prêmio financeiro 

ou um vale compras como forma de recompensá-lo. Afinal o cliente investe além do 

valor de compra do produto, outros fatores, como tempo, fator psicológico ao 

imaginar que a compra daquele produto atenderá suas necessidades. Com isto, 

apenas o valor monetário não é suficiente para ressarcir a frustração do cliente pelo 

bem adquirido que não funcionou. 

A partir da ação de relacionamento que transforma a insatisfação do cliente pelo 

produto em um cliente satisfeito, com base na atitude da organização, este tende, 

segundo Zeithaml e Bitner (2008), a apresentar uma atitude positiva em relação à 

organização e, através da propaganda boca-a-boca, novos clientes tentem a tornar-

se cliente dessa empresa, em virtude do endosso de outra pessoa, na qual eles 

confiam.  

Segundo Zeithaml e Bitner (2008), a propaganda boca-a-boca, possui um peso 

adicional como fonte de informação, afinal pode ser percebida como fidedigna, pelo 

fato de vir de uma fonte que teve experiência com aquele produto ou empresa. 

Desta forma, torna-se relevante que as empresas levem em consideração e 

pesquisem como está o boca-a-boca em torno de seu produto ou serviço. 

Uma avaliação que contribui para esse conceito provém de Mckenna (1997), ao 

afirmar que a comunicação vai além da informação, no sentido de contribuir positiva 

ou negativamente a uma empresa, produto ou serviço. Segundo o autor os aspectos 
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que se diferenciam em relação à propaganda boca-a-boca e propaganda impressa, 

onde a primeira está ligada ao nível da comunicação e a segunda ao nível da 

informação. Mckenna (1997) afirma que a informação é objetiva e fria, enquanto a 

comunicação é qualitativa e empírica.  

O potencial da comunicação humana vai muito além das informações obtidas 

através de relatórios, cartas, arquivos digitais ou e-mails, de acordo com Mckenna 

(1997). Neste sentido, o poder da influência através da comunicação entre pessoas 

fica visível quando, por exemplo, num determinado jantar de negócios um executivo 

menciona que determinado fornecedor não consegue propor uma solução para o 

problema apresentado em um de seus produtos. Este  comentário negativo em 

relação à determinado fornecedor, tem o poder de influenciar os demais 

participantes do jantar, de maneira a formar uma rede de influenciadores que 

assumem que se essa empresa não atendeu às necessidades de um de seus 

parceiros de negócio, provavelmente não atenderão também às necessidades de 

sua empresa. Desta maneira, Mckenna (1997) menciona que a tendência é que 

esses parceiros de negócio procurem um concorrente, caso necessitem contratar tal 

produto ou serviço e até mesmo gerar propaganda negativa, com base na 

comunicação que lhes foi feita. 

Com base na necessidade da criação de um melhor relacionamento com os clientes 

e ao contrário do posicionamento tradicional, onde a empresa busca reconhecimento 

através de sua inovação ou qualidade tecnológica, Mckenna (1997), sugere outra 

forma de posicionamento, o “posicionamento dinâmico”. Neste sentido, McKenna 

(1997), afirma que este é um processo multidimensional que compreende três áreas 

distintas, mas que possuem um processo de interatividade permanente, onde o foco 

está centrado no cliente. Identifica-se entre as três áreas: O posicionamento do 

produto, posicionamento do mercado e o posicionamento da empresa. Cada área se 

baseia em outras duas, sendo essas influenciadoras diretas, de acordo com a figura 

2. 
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FIGURA 2 – Posicionamento Dinâmico 
Fonte: MCKENNA, 1997, p. 49. 

 

 

Cada uma das partes possuem valor menor quando comparada às etapas juntas. 

Assim, caso uma dessas etapas falhe, irá comprometer todo o processo de 

posicionamento. Levando-se em consideração que cada uma das etapas possui 

suas próprias características dentro do contexto do novo estilo de posicionamento 

(dinâmico), Mckenna (1997) afirma que todas estão ligadas ao relacionamento. 

Desta forma, é possível observar, quando analisada cada uma das etapas: 

 

 Posicionamento do produto: Posicionar o produto como de melhor qualidade 

ou menor preço são fatores importantes que podem influenciar as escolhas 

dos clientes, porém, fatores técnicos ou baseados em preço nem sempre são 

capazes de vendê-lo. Fatores intangíveis a cerca do posicionamento formam 

a base para a construção de relações sólidas e duradouras, tornando 

necessária a atenção a estes fatores. 

 

 Posicionamento de mercado: Para que se possa assegurar um bom 

posicionamento do produto no mercado, é necessário um envolvimento maior, 

que não seja apenas com o cliente. Neste caso faz-se necessário a criação 

de relacionamento com todos os stakeholders, sejam revendedores, 

Produto 

ou 

Serviço 

Empresa Mercado 

CLIENTE 
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distribuidores, fornecedores ou qualquer outra pessoa envolvida direta ou 

indiretamente, que possam influenciar de alguma maneira no processo de 

decisão de compra. 

 Posicionamento da empresa: Um dos aspectos que influenciam no bom 

posicionamento da empresa frente ao mercado é o bom gerenciamento da 

saúde financeira, de forma a fazer com que a empresa seja percebida como 

consistente e de boa imagem. Os consumidores, principalmente os de 

produto de alto custo, tendem a apresentar resistência em adquirir produtos 

de empresas com problemas financeiros. As empresas que se apresentam 

como “financeiramente fortes”, tem maior facilidade em posicionar seus 

produtos no mercado.  

 

O posicionamento da empresa perante o mercado pode ser um agente facilitador de 

suas relações nesse mercado. Quando uma empresa concentra seus esforços em 

seu posicionamento, em determinado segmento, pode compreender e satisfazer as 

necessidades de seus clientes, conforme McKenna (1997). Com isso, a empresa 

coloca-se em posição de vantagem para atingir o sucesso, baseada em 

relacionamentos fiéis que conseguem construir. Assim, o autor defende oito 

conceitos fundamentais para que a empresa se posicione bem em relação a 

determinado produto ou serviço: 

 

1) O mercado é que realmente posiciona os produtos: Mesmo não podendo 

posicionar seu produto sozinho, a empresa que melhor compreender o 

mercado em que o produto encontra-se inserido, poderá utilizá-lo para que 

este posicione seu produto.  

2) O posicionamento tem base em fatores intangíveis: Em geral, as empresas 

buscam vender seus produtos ou serviços com base em conceitos que se 

baseiam em especificações técnicas. Contudo, torna-se mais eficaz a oferta 

de seus produtos, com base em fatores intangíveis, como liderança, inovação 

ou qualidade. 

3) O produto ou serviço oferecido tem que ser completo:  Na busca pela melhor 

compra, os consumidores não buscam em determinado produto apenas o 

bem tangível. Eles compram a garantia de satisfação que está atrelada a 
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determinada marca, como por exemplo, quando compram determinado 

aparelho eletrônico, buscam além da liderança tecnológica de determinado 

fabricante, mas também a possibilidade e um bom atendimento ou uma boa 

garantia, caso venha a ter problemas com aquele produto. 

4) A venda tem que focar um segmento específico: Neste caso, o ideal é vender 

o produto para um público específico, em determinado nicho de mercado ou 

especializar a empresa em determinado serviço. Dessa forma a empresa irá 

obter diferenciais quando comparada a seus concorrentes, através de um 

atendimento mais direcionado, focando determinado nicho de mercado. 

5) O sucesso advém de se conhecer bem o seu fracasso: A maioria das 

empresas não possuem a cultura de análise de seus sucessos ou seus 

fracassos. As empresas precisam desenvolver um processo de 

desenvolvimento constante de novos produtos, para que seus sucessos 

sejam repetidos. Para isso faz-se importante a criação e manutenção do 

plano de marketing. 

6) A estratégia tem que ser de mercado, não de marketing: É importante que as 

empresas estejam com suas ações voltadas para o mercado na qual estão 

inseridas e não apenas em campanhas através de folhetos promocionais a 

serem enviados para a força de vendas. 

7) O valor da marca é diferente para produtos complexos e para os de baixo 

risco: Um produto precisa necessariamente apresentar sua funcionalidade 

técnica, mas também precisa representar a marca da empresa perante o 

mercado, atrelando qualidade e confiabilidade a essa marca, gerando uma 

imagem positiva da empresa que a produz. 

8)  O sucesso do posicionamento não se sabe com antecedência: A empresa 

deve estar atenta às mudanças de mercado, buscando antecipar-se a 

possíveis mudanças. O mesmo mercado que posiciona o produto, pode 

mudar repentinamente e a empresa precisa ser flexível adequar-se a essas 

mudanças. 

 

Com base no posicionamento com foco no cliente, as ações de relacionamento 

possuem uma relação muito próxima com o valor agregado as empresas podem 

oferecer, de acordo com Gerson (2003). Desta forma, clientes percebem esse valor 
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agregado, através das ações de relacionamento, envolvendo brindes ou algum tipo 

de patrocínio em eventos. Assim, algumas flexibilidades, dentro de um limite 

aceitável, podem ser oferecidas por determinada empresa que ao ser procurada por 

um cliente que gostaria de realizar a troca de uma camisa. Mesmo após ter perdido 

o prazo de troca de 20 para 30 dias, mas a empresa aceita, em caráter excepcional 

trocar aquele produto, ela oferece um serviço de valor agregado ao cliente, que 

poderá fidelizá-lo, sem prejuízos para a empresa. 

Entre as ações de relacionamento mais esperadas por parte do cliente, segundo 

Gerson (2003), verifica-se a de receber seu dinheiro de volta, após determinado 

produto ter ido várias vezes para a troca e continuar apresentando o mesmo 

problema. Neste caso, há de se oferecer, por parte da empresa, um ‘algo mais’, para 

que seja percebida como ação de relacionamento, ou será apenas uma ação 

promocional. Deve-se, neste caso, entender que o cliente não investiu apenas a 

quantia monetária investida na aquisição do produto. O cliente investe envolvimento, 

expectativas, desejo, tempo e outros fatores antes e durante a compra. Desta forma, 

apenas o ressarcimento não seria o suficiente para suprir a perda do cliente por 

aquele bem que não funciona. Segundo Gerson (2003), o cliente irá perceber como 

valor agregado oferecido pela empresa, um prêmio financeiro, um vale-compras, ou 

algum outro brinde ofertado, além do ressarcimento oferecido. 

O cliente busca avaliar todas as vantagens oferecidas por determinada empresa, 

quando vai adquirir determinado produto, pois de acordo com Kotler (2006),  

escolherá a empresa que oferece exatamente aquilo que ele deseja, atentando-se a 

vários fatores, como entrega, treinamento e manutenção.  

De acordo com  a figura 3, Kotler (2006) demosntra como o cliente opta pela 

empresa que oferece os maiores benefícios, sejam estes monetários, psicológicos 

ou de relacionamento. 
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FIGURA 3 - Determinantes do valor entregue ao cliente 
Fonte: Kotler, Philip, Administração de Marketing. 2006, p. 57 

 

 

Conforme apresentado na figura 3, é possível observar como o foco principal na 

entrega de determinado produto ou serviço está direcionado ao valor entregue ao 

cliente, pois esse é o principal determinante para que o cliente possa avaliar se vale 

a pena ou não a aquisição pelo que lhe está sendo ofertada. Vários outros aspectos 

podem ser observados, assim como valor do produto, valor dos serviços, da 

imagem, valor pessoal. O cliente identifica, como fator determinante, o valor 

entregue. Essa percepção do cliente de que se determinada compra vale a pena ou 

não, está diretamente relacionada com sua avaliação de aspectos como o custo 

psíquico, ou seja, quando o cliente avalia se aquele produto interessa a ele ou não; 

a energia física, avaliando se está ou não ao seu alcance, ou se está perto ou longe; 

o tempo, avaliado nesse aspecto se irá obter entrega imediata e finalmente o valor 

monetário, podendo o cliente avaliar o quanto aquela aquisição custará. 

Desta maneira, observa-se que para entregar “valor” para o cliente e atender melhor 

suas expectativas, Vavra (1999) afirma que é necessário além de criar 

relacionamentos de curto prazo, os profissionais de marketing devem estar atentos a 

construção de relacionamentos de longo prazo com esse cliente, oferecendo 

produtos de alta qualidade, bom serviço e preço justo. O autor ainda afirma que o 

pós-marketing torna-se mais importante para as empresas prestadoras de serviços, 

quando comparadas aos bens tangíveis, pois neste caso os produtos podem 

oferecer evidências suficientes para sua avaliação.  
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Com base na criação de relacionamentos de longo prazo, observa-se a importância 

do relacionamento entre empresa e cliente. Através do relacionamento de longo 

prazo, torna-se possível conhecer hábitos e costumes dos clientes. Neste sentido, 

McKenna (1997) afirma que relações são mais importantes que preços baixos, 

promoções instantâneas ou até mesmo tecnologia avançada. 

As ações de relacionamento de uma empresa, conforme afirmam Zeithaml e Birtner 

(2008), em busca da satisfação dos clientes, pode ser associado ao nível de 

lealdade que esse cliente apresneta pela empresa, consequentemente associado à 

rentabilidade. Neste contexto, observa-se que clientes mais satisfeitos apresentam 

maior propensão de compra quando comparados aos menos satisfeitos.  

Essa relação fica evidente, apresentando uma relação direta sobre como a 

satisfação apresenta influência sobre a fidelização dos clientes, conforme a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Relação entre satisfação e fidelidade de clientes  

FONTE: ZEITHAML; BITNER., 2008, p. 92.  
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De acordo com a pesquisa realizada pela Xerox Corporation, para avaliar a 

satisfação de seus clientes nos anos 1980, pôde-se observar que seus resultados 

apontam para esta afirmação. Observou-se, através da pesquisa, conforme figura 4, 

que seus clientes que apresentaram conceito 5 pela pesquisa, como clientes muito 

satisfeitos, apresentavam uma probabilidade de compra seis vezes maior, quando 

comparado aos clientes que pontuaram como conceito 4, que indica apenas como 

clientes satisfeitos, de acordo com Zeithaml e Bitner (2008). 

 

 

2.3 Tipos de marketing de relacionamento 

 

 

De acordo com o que foi observado até o momento, cada autor possui sua própria 

definição sobre o marketing, porém todos afirmam que marketing é um processo que 

visa o relacionamento entre empresas e clientes. 

O mercado está constituído por vários tipos de empresas e seguimentos de 

mercado, com seus negócios voltados para produtos ou serviços, assim como vários 

são os tipos de marketing existentes, como por exemplo, o cybermarketing; 

geomarketing, ecomarketing, emailmarketing, entre outros. Neste estudo, o interesse 

compreende o marketing de relacionamento e negociação, sendo que a abordagem 

inicial será concentrada no marketing de relacionamento e suas variáveis como: 

Venda de relacionamento, Customer Relationship Management (CRM), em 

português (gestão do relacionamento com o cliente) e a relação entre empresa e 

cliente, através do marketing externo e marketing interno ou endomarketing. 

 

 

2.3.1 Venda de relacionamento 

 

 

O universo das vendas está tentando atender a um mercado cada vez mais 

dinâmico e volátil. Com as rápidas mudanças ocorridas no cenário atual, Brown 

(2001) afirma que essas mesmas mudanças passaram a ocorrer em apenas alguns 

meses, ao passo que antigamente duravam anos ou até mesmo décadas para 
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acontecer. Com base nessa nova cultura voltada para “respostas instantâneas”, 

essa agilidade de retorno pode se tornar fundamental na maneira pela qual o 

negócio é conduzido. 

Para a operacionalização bem sucedida em um mercado globalizado, as empresas 

têm voltado seu foco para o cliente, como peça central do processo de vendas. 

Desta forma, Brown (2001), afirma que essas empresas vêm sendo desafiadas a 

identificar rapidamente e de maneira mais precisa, as exigências dos consumidores. 

Além disso, essas informações devem ser fornecidas de maneira eficiente.  

Com base neste conceito, Brown (2001), destaca que, a partir do direcionamento 

das estratégias de marketing, com foco no cliente, suas necessidades passam a ser 

colocadas em primeiro lugar, incluindo para isto três etapas principais: 

 

1. Entender o ciente completamente 

2. Alinhar os recursos de organização para fazer melhor o que seus clientes 

podem perceber como valor aumentado. 

3. Facilitar a disponibilidade imediata das informações, tanto dentro quanto fora 

da organização. 

 

A partir da influência dessa cultura, torna-se necessária a adequação por parte das 

empresas em relação à sua estrutura. Isto se deve ao fato de que com a rápida 

fluência das informações, a comunicação que abrange toda a organização, torna-se 

operacional. Com isso, Browun (2001) afirma que as estratégias das empresas 

estão voltadas para as exigências do mercado, enquanto essas estão tentando 

passar uma imagem cada vez mais transparente aos seus clientes. Desta forma, 

mesmo o cliente tendo acesso a várias áreas da organização, através de um 

“contato” direto, cada área, precisa ter acesso aos mesmos níveis de informações, 

consideradas relevantes para este cliente. As exigências do novo perfil do 

consumidor, de acordo com Brown (2001) não estão mais dispostos a ouvir 

respostas evasivas, ou até mesmo serem transferidos de um setor a outro, em busca 

da solução de suas necessidades. 

Com base neste preceito, as organizações têm buscado cada vez mais se 

esforçarem para alcançar um processo de marketing e vendas, num circuito 

fechado, onde todos os assuntos com os clientes sejam resolvidos através da 
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primeira pessoa da empresa que obtiver contato com eles. Dessa maneira, as 

organizações buscam aumentar a satisfação e consequentemente a retenção dos 

clientes, aumentando o faturamento e reduzindo os custos. Essas organizações 

buscam neste sentido, melhorar também a comunicação interna e externa, além de 

estreitar o relacionamento, tornando-o mais duradouro com estes clientes, 

eliminando vários sistemas e dados conflitantes, melhoria na produtividade e o fator 

principal que é melhorar o atendimento ao cliente. 

Dessa forma, as empresas atuais estão tentando aprimorar seu desempenho em 

todas as dimensões de suas operações. Este conceito se reforça ao afirmar que “[...] 

as empresas estão descobrindo que é mais difícil desenvolver ou sustentar 

vantagens competitivas baseadas em produtos” Stanton e Spiro (2000, p. 7). Com 

isso afirmam que determinada vantagem competitiva apresentada por uma empresa 

em relação a determinado produto, é logo copiada pela concorrência. Assim as 

empresas devem concentrar seus esforços em ações de maior valor agregado, 

neste caso, ações que valorizem o produto, como informações e serviços. 

 

 

O processo pelo qual uma empresa constrói relacionamentos de longo 
prazo com os clientes objetivando a criação de vantagens 
competitivas mútuas é chamado de marketing de relacionamento ou 
venda de relacionamento. Stanton e Spiro (2000, p. 7). 

 

 

Para que haja uma melhor compreensão sobre a necessidade dos clientes, 

buscando a melhor oferta em termos de soluções em bens e serviços, os 

vendedores devem desenvolver relacionamentos duradouros e estreitos com esses 

clientes. Esse relacionamento baseia-se em preceitos como cooperação, confiança, 

dedicação e compartilhamento de informações.  

Neste sentido, os vendedores que concentram seus esforços em vendas de 

relacionamento, e buscam desenvolver a confiança de seus clientes, sendo estes, 

cuidadosamente selecionados em um extenso período de tempo, direcionando seus 

esforços, ao contrário de visitar um grande número de clientes. Exitem diferenças 

entre as venda tradicional, que é aquela venda na qual os vendedores visam apenas 

a venda imediata, e a venda de relacionamento, conforme demonstrado na tabela 3.  
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___________________________________________________________________ 

   
Orientada a Transações                                     Orientada a Relacionamentos 

 
         Obter novos clientes                                            Reter as contas existentes 
         Conquistar o pedido                                             Tornar-se o fornecedor preferido 
         Reduzir o preço para conseguir vender               Precificar visando o lucro 
         Controlar todos os clientes para maximizar         Controlar cada conta visando a lucros 
         as vendas a curto prazo                                       de longo prazo  
         Vender para qualquer um                                     Concentrar-se em clientes com  
                                                                                       potencial de grandes lucros 

___________________________________________________________________ 

Tabela 3 – Vendas transacionais x vendas de relacionamento 
Fonte: Adaptado de (Stanton e Spiro, 2000, p. 7) 

 

 

Alinhado aos estilos de vendas apresentados, os autores mencionam ainda a grande 

variedade de cargos de vendas, que podem estar relacionadas às várias esferas da 

empresa, mas que desempenham papel determinante no processo de vendas, 

sendo: 

 

1. Representante motorista: Cargo no qual o foco do vendedor é a entrega do 

produto. Poucas dessas pessoas dão origem a vendas. 

2. Receptor interno de pedidos: Receptor interno de pedidos. Normalmente o 

cliente que se direciona a ele já está decidido sobre sua compra, porém ele 

pode sugerir produtos complementares. 

3. Receptor externo de produtos: Receptor externo de pedidos, indo a campo 

em busca de clientes. As vendas e resolução de problemas são deixadas 

para os executivos de níveis mais altos. Seu papel é garantir que seus 

produtos obtenham o máximo possível de espaço nas prateleiras e atenção 

promocional. 

4. Representante de Prospecção: Cargo de vendas destinado a obter prestígio, 

executar atividades promocionais e oferecer informações e outros serviços 

aos clientes. Não se espera, nem se permite que um vendedor missionário 

solicite um pedido. Um exemplo desse cargo é o vendedor de uma fábrica de 

bebidas, ou o vendedor varejista de um fabricante de produtos farmacêuticos. 
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5. Engenheiro de Vendas: Podem fazer parte da equipe de vendas, criada para 

avaliar as necessidades do cliente antes ou depois da venda, para ajudá-lo a 

resolver seus problemas. Não é esperado que estes vendam produtos. 

6. Representante consultivo, bens tangíveis: Envolve a venda consultiva de 

bens tangíveis como produtos farmacêuticos, aviões, produtos alimentícios ou 

equipamentos de perfuração de poços de petróleo. Esse cargo torna-se por 

vezes difícil, porque os vendedores precisam conhecer muito bem a empresa 

do cliente. Para vender seus produtos, os vendedores devem ser capazes de 

conhecer os problemas dos clientes e fornecer soluções por meio da 

integração de seus produtos às necessidades dos clientes.  

7. Representante consultivo, serviços e outros produtos intangíveis: Cargo em 

que são vendidos produtos intangíveis, como seguros e serviços de 

informações. Os vendedores devem ser capazes de demonstrar como esses 

serviços ou ideias contribuirão para o lucro ou o bem estar do cliente. 

 

O processo de vendas apresenta importante papel para as empresas, como grande 

gerador de receita e aumento da lucratividade, diferenciando-se de outros cargos. 

Alguns autores destacam a relevância dessa função, associada às ações de 

marketing.  

 

 

Em qualquer tipo de negócio, a empresa como um todo é o grande centro 
de custos. A única área que efetivamente se incumbe de trazer receita 
para a empresa é a de Vendas. O vendedor como um desencadeador de 
negócios é quem se incumbe de gerar a receita que torna a empresa viável 
(COBRA, 1994, p. 29). 

 

 

Com base na venda focada em relacionamento, Stanton e Spiro (2000), afirmam 

que, na relação entre empresa e cliente, quanto mais relacionamento houver entre 

ambos, maior a possibilidade de permitir uma melhor avaliação e compreensão do 

cenário em que as empresas encontram-se inseridas. 
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2.3.2 Gestão do relacionamento com o cliente – CRM 

 

 

Com base em todas as mudanças ocorridas no mercado, nas últimas décadas, as 

empresas passaram a observar também, mudanças no perfil de seus clientes, de 

acordo com Cravens e Piercy (2007).  

Através desta observação, os autores afirmam que as empresas têm buscado cada 

vez mais se adequar a este novo perfil do consumidor, onde as informações sobre 

seus desejos e suas preferências, tornaram-se fundamentais, para a criação de 

estratégias através do marketing de relacionamento.  

Uma ferramenta, que oferece uma série de benefícios para as empresas, 

possibilitando uma melhor prestação de serviços aos clientes, segundo Cravens e 

Piercy (2007), é a Gestão do Relacionamento com o Cliente – Customer 

Relationship Management (CRM). Torna-se importante para a otimização de todo 

este processo, em especial, quando são construídos e alavancados grandes e 

criteriosos bancos de dados sobre esses clientes, principalmente com a evolução e 

crescimento do comércio eletrônico (e-business). Muitas empresas tem se 

beneficiado dessas informações, enquanto muitas outras encontrado grande 

dificuldade em obter de maneira plena esses benefícios, devido à dificuldade de 

acesso a essas informações e criação de um banco de dados mais bem elaborado. 

Com base nesta consideração, Toledo, Rocha & Nucci (2004), reforçam que vários 

autores reconhecem o desenvolvimento da tecnologia de informação como uma 

evolução do trabalho do profissional de marketing. Possibilita-se assim, que a 

atração de novos clientes seja uma etapa intermediária no processo de marketing, 

que se completa através da solidificação de relacionamentos. 

Verificando o significado do termo “gestão do relacionamento com o cliente”, é 

possível identificar três pilares como elementos principais, de acordo com Cravens e 

Piercy (2007). 

 

 O primeiro visa “identificar, atender, manter e maximizar o valor dos melhores 

clientes de uma empresa”. 

 O segundo tem o objetivo de “envolver a empresa em torno do cliente para 

assegurar-se que cada contato com ele seja apropriado e fundamentado em 
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        CRM Estratégico 

 

 Importância do 

Cliente 

 Diferencial 

Competitivo 

 Segmentação de 

Mercado 

 Posicionamento 

Estratégico. 

 

               CRM  Operacional 

 

 Serviço ao Cliente 

 Obtenção de dados do 

cliente 

 Banco de dados de clientes 

 Relacionamento com o 

cliente 

 

            CRM Analítico 

 

 Infra-estrutura 

com 

informações 

sobre o cliente. 

 Objetivar ofertas 

de 

comunicações 

de marketing. 

 

extenso conhecimento tanto das necessidades do cliente quanto da 

lucratividade”. 

 

O terceiro pilar possui como base a ação de “criar um quadro amplo do cliente”. 

Quando avaliadas as iniciativas de CRM, é possível categorizá-las em vários níveis, 

sendo estes considerados como operacionais, analíticos e estratégicos. Cada um 

destes níveis possui implicações diferentes, segundo Cravens e Piercy (2007), onde 

conforme a figura 5 é possível observar suas principais características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Níveis de CRM 
Fonte: CRAVENS e PIERCY, 2007, p. 216. 

 

 

O CRM operacional tem por finalidade otimizar e tornar coesa a relação de 

atendimento ou oferta de serviço ao cliente. Seu principal objetivo é criar um quadro 

detalhado do cliente, de maneira individual, utilizando para isso, todas as fontes de 

informações disponíveis sobre o cliente em potencial. Essas informações são 
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captadas a cada contato que o cliente realiza com qualquer parte da organização e 

busca disponibilizá-las quando o cliente tiver que interagir com a empresa na 

próxima vez. 

O CRM analítico busca analisar um agrupamento de informações do cliente 

individualmente, proporcionando a integração dessas informações, com o objetivo 

de melhorar a eficiência de atendimento a qualidade do relacionamento com o 

cliente. Identificar as preferências do cliente individual, tais como um produto ou 

serviço que este cliente compra, em que momento e em quais canais. Essas 

análises podem ser uma poderosa ferramenta para ofertas de marketing direto, 

proporcionando o direcionamento aos melhores clientes, de acordo com 

determinado segmento de mercado, possibilitando maior lucratividade e potencial 

crescimento para o vendedor. 

Quando analisada a ótica do CRM Estratégico, Cravens e Piercy (2007) mencionam 

que esta visão está focada em adotar as ferramentas de software adequadas para 

dar sentido à informação obtida dos clientes, utilizando-as como uma vantagem 

competitiva frente a outras empresas, indo além dos limites dos call centers e das 

comunicações direcionadas. 

O uso estratégico dos recursos de CRM refletem no foco que os executivos de 

marketing direcionam aos seus clientes que proporcionam lucros a longo prazo. 

Desta forma, os executivos preocupam-se mais em manter seus clientes ao invés de 

conquistá-los. Alguns dos melhores sistemas de medição, baseados em informações 

dos clientes e comportamentos de compra, sugerem que cerca de apenas 5% de 

aumento na manutenção do cliente pode ter um impacto de até 95% no valor 

presente líquido proporcionado pelo cliente. Outros estudos realizados por 

MCKINSEY, apud Cravens e Piercy (2007), revelam que clientes que retornam 

possibilitam compras duas vezes maior quando comparados a novos clientes. 

De modo geral, o CRM possibilita que os executivos concentrem seus esforços e 

suas estratégias na lucratividade proporcionada pelo cliente e nos ganhos gerados 

com a fidelização e redução de rotatividades destes. 

A partir do desenvolvimento do CRM, os executivos passaram a contar com  bases 

maiores e mais complexas sobre seus clientes,  para que esses possam confrontar 

as pressuposições estratégicas de várias maneiras, em busca de maior 

lucratividade, através de suas tomadas de decisão estratégicas. Um exemplo, de 
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acordo com Cravens e Piercy (2007) é o fato de que existe uma forte 

correspondência entre o aumento da fidelidade do cliente e uma maior lucratividade 

por ele proporcionada. Contudo, através de análises de dados de CRM, as 

empresas estão descobrindo que essa nem sempre é uma afirmação verdadeira. 

Por exemplo, um grupo de clientes não fieis, porém inicialmente lucrativos, serão 

motivo para que a empresa os busque para obter mais lucros. Por outro lado, se 

esses clientes param de comprar e a empresas continuam investindo neles, irão se 

tornar progressivamente não lucrativos. O CRM proporciona aos executivos uma 

base que permite com que eles possam avaliar questões como fidelidade e 

lucratividade, fundamentando-se em fatos, concentrando-se em clientes individuais. 

Neste sentido, Kotler (1999), menciona que, se por um lado as empresas passam a 

contar com sofisticados recursos para análises de dados, como por exemplo o CRM, 

em busca de uma melhor implementação estratégica, por outro, ainda existe uma 

consciência cada vez mais nítida, de que geralmente as empresas não fazem um 

bom trabalho de integração de suas comunicações de marketing. Neste contexto, 

Kotler (1999) afirma que as empresas em muitos casos, utilizam ferramentas de 

promoções erradas. Assim, escolher uma agência de propaganda para seus 

anúncios e uma outra empresa para a promoção de vendas, pode deixar de criar e 

fornecer uma mensagem coerente ao cliente. 

De modo geral, o CRM diz respeito ao atendimento ao cliente e à construção de 

relações mais fortes com este, baseando-se na utilização das informações através 

de um grande banco de dados. Isto possibilita, segundo Cravens e Piercy (2007) a 

distinção entre os níveis de CRM, apresentados na tabela 4, sendo possível 

observar que no nível analítico, encontra-se a infraestrutura de apoio à decisão, 

ligando-se assim ao nível estratégico do CRM.  

 

 

2.3.3 Relação entre empresa e cliente 

 

 

A busca pelo aumento da lucratividade por parte das empresas, utilizando-se do 

marketing de relacionamento, como forma de fidelizar seus clientes, tem levado as 

empresas a conhecer cada vez mais seus clientes e suas necessidades, de acordo 
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com Kotler e Armstrong (2007). Desta forma, afirmam que satisfazer essas 

necessidades e superar seus concorrentes, mantendo-se no mercado e ganhar em 

competitividade e inovação, tem sido um grande desafio. 

No mercado farmacêutico, esta realidade não é diferente. Neste sentido, Kotler 

(1999), demonstra, conforme a tabela 4, quais são as ferramentas disponíveis, para 

que estas empresas se comuniquem com os clientes médicos e se promovam junto 

aos mesmos. 

  

___________________________________________________________________ 

1. Detalhamento. 

2. Reuniões com médicos (simpósios, debates). 

3. Exposições em congressos (patrocinadas por empresas do ramo). 

4. Reuniões para almoço ou jantar. 

5. Teleconferências.  

6. Uso experimental do produto. 

7. Amostras. 

8. Entretenimento e brindes. 

9. Publicações científicas e cópias de artigos. 

10. Anúncio em periódicos. 

11. Mala direta. 

12. Fitas de áudio e vídeo sobre medicina. 

13. Revista da empresa. 

14. Linha de acesso direto por telefone ou computador. 

15. Brindes para lembrar o nome da empresa (canetas, calendários, relógios). 

16. Cupons. 

17. Programas com distribuidores/atacadistas. 

18. Ações de relações públicas (direcionadas a pacientes, médicos, formadores de opinião, 

governo, grupos e associações relacionadas à saúde, etc.).  

19. Investimentos sociais. 

___________________________________________________________________ 

TABELA 4: Ferramentas (Sic) Promocionais Utilizadas Pelo Setor Farmacêutico 
Fonte: Kotler, Philip, Marketing para o século XXI. 1999, p. 149. 
 
 

Desta maneira é possível observar que as empresas farmacêuticas deveriam avaliar 

o custo-benefício de cada uma das ferramentas e selecionar a melhor combinação 
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entre elas, que maximizasse o impacto total na predisposição do médico em receitar 

a marca da empresa. Porém, na prática, essa análise é muito difícil de ser estimada. 

Se a empresa tivesse alguma teoria sobre motivadores de compra dos seus clientes, 

a seleção do mix de ferramentas promocionais adequadas seria facilitada, conforme 

o exemplo da figura 6.  Neste caso, Kotler (1999), afirma que são três os 

motivadores são identificados, onde a adoção do médico em prescrever determinado 

medicamento, torna-se mais provável, quanto maior a avaliação que ele faz do 

produto, do vendedor e da empresa.  

Com base em cada um desses elementos, pode-se observar na tabela 5 que para 

cada elemento, verifica-se quais são os critérios de avaliação utilizados pelo cliente 

médico.  

 

___________________________________________________________________        

      1. Avaliação de produto 

                                                                                  Gerenciamento do produto 

A. Eficácia                                                                Amostras                                                                                                                                                    
B. Aspectos de dosagem                                         Anúncios de jornais e artigos 
C. Efeitos colaterais                                                 Mala direta 
D. Tempo no mercado                                              Simpósios 

 

       2. Vendedor 

                                                                                                Gerenciamento de relacionamento 

A. Conhecimento                                                    Seleção 
B. Caráter                                                                Treinamento 
C. Rapidez no atendimento                                     Entretenimento 
D. Simpatia 
E. Talentos especiais 

 

       3. Empresa 

                                                                                                Gerenciamento da imagem 

A. Status na comunidade científica                        Artigos sobre a empresa 
B. Confiabilidade                                                      Patrocínios 
C. Disposição para ajudar                                      Atuação cívica 
D. Imagem 
E. Amostras 
F. Especialistas conhecidos 

___________________________________________________________________ 

TABELA 5: Classificação das Principais Ferramentas (Sic) Promocionais Utilizadas pelo 
Setor Farmacêutico. 
Fonte: Kotler, Philip. Marketing para o século XXI. 1999, p. 150 
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Conforme demonstrado, um dos elementos, como por exemplo, a amostra é uma 

forma de proporcionar com que o médico avalie a eficácia e os efeitos adversos de 

determinado medicamento, de acordo com Kotler (1999). Em geral, a empresa deve 

distinguir os papéis desempenhados pelas variadas ferramentas promocionais, para 

poder selecioná-las e combiná-las eficientemente. 

A integração faz-se necessária, não apenas às ferramentas promocionais, mas em 

todos os quatro Ps. Dessa forma, a empresa não pode cobrar um alto preço por um 

produto de qualidade inferior, mas também não pode cobrar o mesmo preço por um 

produto de qualidade, mas com um atendimento ruim. 

Assim, o grande número de interdependências entre os elementos do marketing, 

segundo Kotler (1999), requer o mais cuidadoso planejamento. A escolha de um 

elemento, normalmente está ligada à inclusão de outros. Com isso, o autor afirma a 

necessidade de desenvolver uma proposta de valor, à qual haja uma integração 

harmoniosa e equilibrada entre todos os elementos do marketing.  

Para que haja uma integração harmoniosa entre os elementos que se traduzem em 

um programa de marketing eficaz, esses devem ser elaborados, com base em 

quatro premissas básicas, de acordo com Kotler e Armstrong (2007). Desta forma 

observa-se na figura 6, um plano integrado e desenvolvido para atingir os objetivos 

da empresa, agregando valor ao produto e direcionando os clientes ou 

consumidores para seu produto ou serviço. 

 

Mix de marketing 

          Produto                                                                                                           Praça 

          Variedade de produtos                                                                                     Canais 
          Qualidade                                                                                                         Cobertura 
          Design                                                                                                               Variedades 
          Características                                                                                                  Locais 
          Nome da Marca                                                                                                Estoque 
          Embalagem                                              Mercado                                          Transporte 
          Tamanhos                                                   Alvo 
          Serviços 
          Garantias 
          Devoluções          Preço                                                                 Promoção 
                                       Preço de lista                                                     Promoção de vendas 
                                       Descontos                                                          Publicidade 
                                       Concessões                                                       Força de vendas 
                                       Prazo de Pagamento                                         Relações Públicas 
                                      Condição de financiamento                                Marketing direto 

 
FIGURA 6: Os 4 P´s do mix de marketing 
Fonte: Kotler, Philip. Marketing para o século XXI. 1999, p. 37. 
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Esse grupo de quatro elementos, é conhecido como o mix de variáveis de marketing 

que possibilitam com que a empresa controle o direcionamento da demanda. O 

conjunto dos quatro elementos ou 4P’s, são constituídos da seguinte maneira: 

Produto, preço, praça e promoção. De acordo com Kotler e Armstrong (2007) cada 

um destes elementos possui um papel determinante, onde: 

 

 Produto – Combinação de bens ou serviços ofertados pela empresa ao 

mercado. A empresa deve levar em consideração as variáveis de design, 

marca, embalagem, características, tamanhos, garantias, qualidade, retornos, 

que definem as diferenças entre um produto e outro. 

 Preço – Quantia em dinheiro disponível que os clientes têm para pagar na 

aquisição de determinado produto que inclui estratégias de descontos, 

subsídios período para pagamento e termos de crédito. 

 Praça – Atividades da empresa para a disponibilização do produto ao seu 

público alvo, através da análise e disponibilização destes produtos através do 

transporte, estoque, cobertura, localização e sortimentos. 

 Promoção – Essa atividade envolve ações de comunicação, com foco nos 

pontos fortes do produto. Desta forma, busca convencer os clientes a comprá-

lo, utilizando para isso a propaganda, vendas pessoais, promoção de vendas 

e publicidade. 

 

Essas quatro variáveis apresentadas por Kotler (1999), devem necessariamente 

estar presentes em cada planejamento das empresas, dando maior ou menor ênfase 

a cada uma delas, de acordo com o tipo de produto ou serviço. Acredita-se que 

diante da atual complexidade, o mercado não deve desvincular-se do marketing e 

sua filosofia, com base na competitividade cada vez mais acirrada, o constante 

surgimento de novos concorrentes e o rompimento de barreiras em detrimento do 

avanço da tecnologia da informação, através da internet.  Desta forma, Gumerson 

(1996) afirma que a filosofia atual do marketing deve estar ligada a toda 

organização, alinhando a dinâmica dos departamentos tradicionais de uma empresa, 

ao atendimento externo. 

Com base nessa afirmação, pode-se observar que para uma boa utilização do 

marketing, neste contexto, a figura 7 apresenta, em termos de organização, uma 



54 

 

 

empresa que adotou o conceito de marketing. Todas as atividades foram integradas 

sob um único gerente de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

      

      Propaganda                                                                    Gerenciamento da organização de    
       Promoção de vendas                                                      vendas de campo 
       Pesquisa de marketing 
       Treinamento de vendas 
       Análise e controle de vendas                                          Gerenciamento das atividades do   
       (estatística de vendas)                                                    escritório, de vendas, inclusive 
       Orçamento de vendas                                                     serviços para o cliente e para o 
       Previsão de vendas                                                         produto 
       Planejamento de canais, territórios 
       e cotas 
       Planejamento de produtos 
       Controle de estoque 
       Escalonamento da produção 
       Distribuição física 
                                              

Figura 7: Organograma empresarial que adota o conceito de gerenciamento de marketing 
Fonte: Stanton e Spiro. Administração de vendas. 2000, p. 31. 

 

 

Dessa forma, para utilizar o marketing de relacionamento, as empresas devem 

priorizar quatro importantes componentes de seus esforços de marketing e vendas, 

da seguinte forma: conhecer as expectativas dos clientes; criar parcerias de 

serviços; delegar autoridade aos funcionários e a gestão da qualidade total.  

 

 Conhecer as expectativas dos clientes: As empresas precisam ser capazes 

de entender o que os clientes desejam, oferecendo-lhes algo que ultrapasse 
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suas expectativas. Para tal, torna-se necessário que as empresas colham 

frequentemente informações sobre as necessidades de seus clientes. Os 

vendedores muitas vezes são os responsáveis pelo levantamento destas 

informações. 

 Criar parcerias de serviços: As empresas devem trabalhar junto aos clientes 

no intuito de oferecer serviços e parcerias além daquelas já adquiridas pelos 

clientes. Para isso, os vendedores precisam desenvolver estreitos 

relacionamentos de colaboração com seus compradores, onde se torna 

possível ambas as partes trabalharem em prol de um objetivo comum. Os 

vendedores neste caso devem fazer recomendações que sejam do interesse 

de todos. 

 Delegar autoridade aos funcionários: As empresas devem recompensar e 

incentivar seus vendedores pela criatividade e iniciativa em ajudar seus 

clientes a buscar soluções e resolver problemas. Dessa forma os vendedores 

devem ter responsabilidade, habilidade e autonomia para tomar decisões que 

melhor atendam seus clientes. 

 Gestão da qualidade total: Processo pelo qual a empresa busca melhorar a 

satisfação de seus clientes através do seu empenho em contínuo 

aperfeiçoamento de todas as suas operações. 

 

Com isso, Stanton e Spiro (2000), afirmam que se uma empresa for bem sucedida 

na implementação de um programa de marketing de relacionamento, existe uma 

maior possibilidade de que essa venha a obter produtos de melhor qualidade, maior 

satisfação dos clientes, maior fidelização por parte desses clientes, 

consequentemente gerando maior lucratividade. Assim, com base nesta maior 

satisfação, como medida de eficácia de seus programas de marketing, através da 

prioridade das empresas em seu relacionamento com esta carteira de clientes, os 

gerentes de vendas e vendedores poderão assumir maior responsabilidade pela 

direção e coordenação dos esforços de marketing da empresa. 

Em uma organização, suas operações são compostas basicamente de três grandes 

variáveis: a empresa em si, seus colaboradores ou funcionários e na parte final do 

processo o comprador.  As tarefas exercidas por cada um nessa relação são muito 

distintas e facilmente identificáveis. Assim, Gobe et al. (2007), afirmam que a 
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argumentação necessária para que a empresa motive seus colaboradores é 

diferente daquela que motiva seus clientes/consumidores a comprar. 

Conforme demonstrado abaixo, a figura 8 identifica a relação entre empresa e 

cliente como “marketing externo”, outro tipo de interação apresentada é a interação 

entre empresa e colaborador como “marketing interno” ou “endomarketing” e 

finalmente, a interação entre colaborador e cliente, vista como “marketing de 

relacionamento”. Neste sentido, Gobe et al. (2007), reconhece o papel da empresa 

no marketing de relacionamento, porém considera o colaborador como o grande 

responsável pelo relacionamento, através do contato pessoal entre as partes. 
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Figura 8. Variáveis importantes do processo de compra e suas interações 
Fonte: Gobe, Antônio C. [et al.]. Administração de vendas. 2007, p. 159 

 
 
Com base na figura 8, é possível verificar o papel de cada uma dessas interações, 

bem como as técnicas mercadológicas, desenvolvidas para facilitar o processo e ao 

mesmo tempo, rentabilizar toda a ação comercial. 

 

 Marketing interno – Também conhecida como endomarketing, corresponde às 

relações desenvolvidas internamente na organização. Esta relação é 
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direcionada aos colaboradores, na tentativa de motivar, conscientizar e 

envolver todo o grupo na busca de metas e objetivos traçados. Todo este 

processo pode envolver elementos como vídeos de integração, motivacional 

ou informativo, manuais, jornal interno, mural, cartazes, palestras, correio 

eletrônico e intranet – rede interna de informações. 

 

 Marketing externo – Esse é o meio de interação mais conhecido, em razão de 

sua visibilidade, uma vez que envolve processos externos, como a mídia para 

ganhar reconhecimento e identificação. 

 

 Marketing de relacionamento – A terceira variável forma o tripé que sustenta o 

envolvimento das organizações com o mercado. O marketing de 

relacionamento envolve a relação entre o colaborador e o mercado. Para que 

os colaboradores trabalhem de forma mais harmoniosa, alinhados com as 

estratégias e posicionamento das empresas, junto aos principais 

compradores ou consumidores, as organizações utilizam-se de algumas 

ferramentas, tais como, reuniões de esclarecimento e capacitação sobre o 

uso adequado de produtos, treinamento operacional oferecido ao atual e 

futuro usuário e departamentos de atendimento ao mercado. 

 

De um modo geral, na indústria farmacêutica, o marketing de relacionamento está 

diretamente ligado à relação entre médico e propagandista vendedor, uma vez que 

todo o diálogo e interação está centrada no contato entre ambos, durante a visita. 

Com base neste preceito, Gobe et al (2007) afirmam que essas ações são 

fundamentais para manter um bom nível de envolvimento entre a empresa e seu 

público. Para tal, faz-se necessário estejam respaldadas por uma política clara e 

transparente, com o intuito de manter uma relação duradoura com o cliente.  
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2.4  Negociação 

 

 

As organizações, com toda sua evolução tecnológica, podem apresentar pouco 

significado sem a valorização humana. Com a evidente ameaça da competitividade 

entre as empresas no mercado, cada vez mais exigidas em busca da sobrevivência, 

estas acabam por optar por um relacionamento competitivo ainda mais intenso e 

acirrado. Para que uma empresa seja bem sucedida neste cenário, é necessário 

saber negociar e fechar bons acordos, conforme Thompson (2009). 

As várias teorias sobre negociação tem por objetivo identificar e compreender como 

os interesses das empresas, resultam ou não em acordos, por intermédio da figura 

do negociador, a partir de um determinado contexto. Historicamente a negociação só 

pode ser compreendida, através da análise de vários aspectos que a compreendem, 

tais como, o ambiente onde ela ocorre, eventos relacionados à negociação, o 

processo em que ela ocorre, suas diversas fases, aspectos e processos 

organizacionais e o papel do negociador. Desta forma, a história mostra-se com uma 

ferramenta fundamental à disposição do negociador, segundo (Zajdsznajder, 1988; 

Duzert; Pekar e Sebenius, 2007). 

Ao longo dos últimos cinco anos, aproximadamente dez mil estudos foram 

realizados a cerca da negociação, por executivos e/ou executitivos e estudantes, 

conforme Bazerman e Neale (2006). Estes autores afirmam que há uma inquietude 

na opinião da maioria dos gerentes, onde estes tendem a comportar-se de maneira 

irracional durante as negociações. Esta afirmação provém da experiência destes 

gestores, associada à excessiva confiança em si mesmos, causando precipitação 

com os compromissos iniciais, levando a desatenção com as técnicas que 

empenham durante a negociação. 

Vários são os conceitos sobre negociação, dentre os quais, de acordo com Fisher, 

Ury e Patton (1994, p. 23), a negociação é definida como “[...] o meio básico de 

conseguir o que se quer de outrem. É uma comunicação bidirecional concebida para 

chegar a um acordo, quando você e o outro lado têm alguns interesses em comum e 

outros opostos”. 
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Outro conceito sobre negociação é mencionado como “[...] uma atividade humana 

facilmente identificável que ajuda as pessoas a atingir metas e solucionar 

problemas”, de acordo com Shell (2001, p. 47).  

Um conceito que reforça os anteriores é definido por Neale e Bazzerman (1994), 

onde os autores afirmam: 

 

 “[...] negociar racionalmente significa tomar as melhores decisões 
para maximizar seus interesses, saber quando é bom chegar a um 
acordo e quando não é e saber como chegar ao melhor acordo e não 
ficar satisfeito com um acordo qualquer”. Neale e Bazzerman (1994, p. 
43)  

 

 

A negociação, de acordo com Pessoa (2009) é conceituada com o foco em obter um 

acordo, onde haja a satisfação dos dois lados em negociação, criando uma relação 

duradoura entre eles. 

 

Um processo através do qual os grupos ou as pessoas envolvidas, 
com o objetivo de construir uma relação duradoura, se deslocam de 
suas posições originais no sentido de alcançar a satisfação percebida 
de suas mútuas necessidades. Pessoa (2009, p. 11).  

 

 

A partir dessa afirmação, pode-se observar tabela 6: 

 

___________________________________________________________________ 

Conceito de Negociação 

 

1. Finalidade: construir uma relação duradoura. 

2. Meios: flexibilidade, “movimento”, concessão. 

3. Percepção do resultado: 

 

 Mútuo respeito. 

 Satisfação das necessidades de todos. 

___________________________________________________________________ 

TABELA 6: Conceito de negociação 
Fonte: Pessoa, Carlos. Negociação aplicada. 2009, p. 11. 
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Baseado neste modelo, Pessoa (2009) propõem algumas considerações sobre 

negociação, sendo que na primeira delas, o resultado da negociação será negativo, 

caso a satisfação da expectativa de uma das partes desrespeitar o outro ou que 

alguma destas sinta que foi desrespeitada durante o processo. 

Outro aspecto que pode influenciar o comportamento de decisão para ambas as 

partes, segundo Pessoa (2009), é a percepção, sendo este um critério subjetivo. 

Contudo o resultado da negociação está vinculado à percepção de cada parte 

envolvida. 

Um aspecto relevante, de acordo com Almeida e Sobral (2010), refere-se à 

importância da inteligência cognitiva e da inteligência emocional, nas negociações 

empresariais, destacando que algumas literaturas mais recentes mostram o impacto 

decisivo que o perfil da inteligência pode ter nos resultados da negociação.  

Entre os vários aspectos que envolvem o processo de negociação, Sobral (2010) 

revela a importância da ética, mas admite que grande parte dos autores sobre o 

tema, concordam com a premissa de que o engano e a mentira são inerentes à 

negociação. Contudo, reforça que há também uma corrente que defende a 

honestidade absoluta, mas a maioria dos autores diverge, acerca da perspectiva do 

papel da ética na negociação.  

Desta forma, Sobral (2010) afirma que vários autores defendem a manutenção de 

uma postura ética na negociação, em razão das consequências positivas que esta 

proporciona em longo prazo. Esta perspectiva reforça a vantagem de ser honesto, 

do ponto de vista individual, além de aberto e confiável, mais por prudência, do que 

por razões idealistas. Desta forma, Sobral (2010) apresenta questionamentos no 

sentido de se falar em ética na negociação, uma vez que, o senso comum, enxerga 

a negociação como um processo amoral e sem escrúpulos. 

 

 

2.4.1 Características da Negociação 

 

 

Negociação é um processo, que apresenta um início, um meio e um fim, sendo o fim 

representado por um acordo, qualquer acordo, até mesmo um impasse, de acordo 

com Pessoa (2009). Cada uma das etapas da negociação deve ser considerada: O 
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antes, sendo a preparação e o planejamento; o durante, que é a execução ou o ato 

de negociar e o depois, que é representado pelo aprendizado com os resultados 

alcançados. 

De maneira geral, Thompson (2009) afirma que os negociadores tendem a cometer 

o erro de não desenvolver um ponto de reserva antes de iniciar uma negociação, 

concentrando-se em um valor arbitrário, percebendo este como sua reserva. Estes 

pontos arbitrários, que podem ser números, dígitos ou valores, são conhecidos como 

pontos focais, que apesar de percebidos como válidos, não tem qualquer base 

factual. 

Outro erro comum por parte do negociador, segundo Bazerman e Neale (2006), 

refere-se ao comportamento de maneira não congruente com seus interesses, 

seguindo irracionalmente um curso de ação inicial. Desta forma, pode-se chegar a 

um acordo desfavorável ou não concluir um acordo na mesa de negociação, devido 

à mudança de curso sobre o objetivo final da negociação. 

Com isso, Boehs (2002), afirma que há a estrutura e o processo de negociação. A 

estrutura é entendida como o conjunto de relações e é o resultado da interação das 

características entre as partes. Assim, a autora afirma que cada parte entra na 

negociação com necessidades insatisfeitas, que o outro possa atender, possuindo 

para isso, recursos a oferecer. A partir dessas afirmações, se apenas uma das 

partes possui estas alternativas, não há negociação e sim imposição. 

Por outro lado, Boehs (2002) afirma que o processo de negociação é um tipo de 

interação, onde as partes, em condições semelhantes, buscam resolver diferenças, 

na obtenção de um acordo. O processo é extremamente verbal, sendo que o 

negociador precisa encontrar meios para alterar a expectativa do outro. 

Algumas diretrizes apresentam grande relevância no processo de negociação, 

segundo Silva e Maciel (2005). Neste sentido, os autores afirmam que para a 

obtenção do sucesso em uma negociação, existem sete regras de ouro, da Harvard 

Business Scholl. 

De acordo com a primeira regra, Silva e Maciel (2005), afirmam que o negociador 

deve estabelecer qual é o seu preço máximo e o seu preço mínimo, estabelecendo 

assim seus limites. Dessa maneira, reforçam que “[...] preço fixo não existe”, Silva e 

Maciel (2005, p. 32). Após a elaboração da proposta inicial, mais uma ou duas 
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propostas devem ser elaboradas, segundo os autores, como plano A, plano B e 

plano C. 

Deste modo, para a elaboração de uma boa estratégia, o bom negociador deve se 

colocar no lugar da outra parte envolvida, sendo esta a segunda regra de ouro da 

Harvard Business School, de acordo com Silva e Maciel (2005). Deve-se procurar 

saber exatamente quais são os interesses do outro, procurando valorizá-los. Desta 

forma, o negociador, conhecendo as necessidades, prioridades de gosto, pode 

melhor preparar sua proposta de maneira concretizar mais facilmente um acordo. 

Um aspecto importante, durante o processo de negociação, segundo Silva e Maciel 

(2005) é identificado através da terceira regra da Harvard Business School, onde o 

negociador deve pensar com inteligência nos interesses de cada parte e não nas 

posições. Colocando-se no lugar de seu oponente, o negociador, através de 

perguntas, poderá compreender o porquê sim ou por que não, da outra parte. A 

partir de então, saberá exatamente por que deve fazer o negócio e até que ponto 

poderá chegar. 

Durante o processo de negociação, Silva e Maciel (2005), mencionam a quarta regra 

de ouro da Harvard Business School, sendo esta focada em critérios e objetivos que 

decidem o que é justo. Quando o negociador apresenta informações claras e 

objetivas, estas devem fundamentar suas argumentações, sendo que o negociador 

deve dizer claramente por que ele forneceu determinado preço e quais as vantagens 

daquele bem, produto ou serviço. 

De acordo com a quinta regra de ouro da Harvard Business School, segundo Silva e 

Maciel (2005), o negociador deve destacar vantagens mútuas que valorizem sua 

oferta. Para isto é necessária a compreensão sobre o que a outra parte quer, afinal, 

só haverá interesse se o outro reconhecer as verdadeiras possibilidades do negócio. 

Cabe ao negociador, segundo Silva e Maciel (2005), convencer a outra parte, 

através de argumentos convincentes, apresentando dados e provas, uma vez que o 

negociador detém maior conhecimento sobre a questão. 

Neste sentido, a sexta regra de ouro da Harvard Business School, de acordo com 

Silva e Maciel (2005), está centrada no desenvolvimento de um plano B e um plano 

C, onde o negociador deve estabelecer uma margem de segurança, desenvolvendo 

planos dentro deste limite. Três requisitos básicos que proporcionam uma boa 

negociação, de acordo com Silva e Maciel (2005), são a informação, o tempo e o 
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poder, “[...] quem tem mais destes quesitos a seu favor, tem muito mais 

probabilidade de sucesso”, Silva e Maciel (2005, p. 33). 

Como forma de associar as características e habilidades do negociador, a sétima 

regra de ouro da Harvard Business School, contribui no sentido de criar um laço 

entre as partes, onde Silva e Maciel (2005), reforçam a necessidade de construir 

uma ponte entre o negociador e a outra parte, através de um relacionamento ótimo 

entre os dois, proporcionando novas possibilidades de realização de outros bons 

negócios. Esta regra é passível de ser alcançada quando, de acordo com Silva e 

Maciel (2005), o negociador atinge um alto nível de credibilidade com a outra parte 

envolvida. 

Com base nos estudos realizados pela Harvard Business (2003), Silva e Maciel 

(2005) afirmam que em negociações é comum o uso do poder do diálogo. Os 

autores mencionam este, como um importante meio de comunicação e um eficaz 

antídoto, capaz de romper a grande parte das barreiras humanas identificadas. Este 

é geralmente o melhor caminho de que as pessoas dispõem para identificar e trazer 

à tona receios e preocupações não reveladas e desenvolver soluções, podendo-se 

chegar aos acordos.  

 

 

2.4.2 Preparação da negociação 

 

 

Entre as etapas que envolvem uma negociação, a preparação é a chave para o 

sucesso de um bom resultado, segundo Thompson (2009), onde o trabalho 

desenvolvido antes da negociação traz uma recompensa considerável, quando o 

negociador se vê finalmente sentado à mesa de negociações. Neste sentido, o autor 

cita a regra 80-20, aplicável à negociação, sendo: Cerca de 80 por cento dos 

esforços devem ser centrados para a preparação, enquanto 20 por cento 

representam verdadeiramente o trabalho de negociação.  

A negociação é uma realidade no cotidiano empresarial, onde Baron, apud Almeida 

e Sobral (2004), estima que gestores utilizem aproximadamente 20% do seu tempo 

em negociações e que provavelmente, esses 20% afetam os 80% restantes de suas 

atividades. Com base nos estudos de Mintzberg, apud Almeida e Sobral (2004), 
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sobre as funções chave da gestão, identificou-se que a negociação é tarefa 

fundamental na atividade empresarial. Desta forma, admite-se que a capacidade de 

negociar eficazmente “[...] seja uma competência indispensável para o êxito da 

atuação de qualquer gestor ou gerente empresarial”, Mintzberg, apud Almeida e 

Sobral (2004, p. 02).   

Neste sentido, Matos (2003) afirma a necessidade da preparação para a 

negociação, através de algumas providências prévias, tais como: 

 

 Plano da sessão – Deve-se verificar o tempo disponível, para que seja 

possível traçar o plano da sessão que deverá dar enfoque aos aspectos 

essenciais da negociação; 

 Distribuição do tempo – Deve-se utilizar o tempo com foco nos assuntos 

de maior interesse. O que for complementar, apenas útil, ou meramente 

ilustrativo será utilizado na conversa, apenas se o tempo permitir; 

 Local – Deve-se destinar uma atenção à preparação do ambiente onde 

ocorrerá a negociação, pois uma sala adequadamente iluminada, arejada, 

sem inconvenientes ou ruídos externos, proporcionam um trabalho com 

maior disposição. 

 Arrumação – A disposição das mesas deve ser realizada de maneira que 

os participantes possam ver uns aos outros, normalmente utiliza-se o 

formato em ‘U’ ou retângulo para a realização da reunião; 

 Material – Importante estar de posse do material necessário para a 

utilização durante a negociação, sejam quadros, blocos, súmulas, 

recursos audiovisuais, documentação, estatísticas, estudos, etc.; 

 Horário – O horário de início e término da reunião, deve ser rigorosamente 

obedecido, admitindo-se alguns minutos de tolerância em um caso ou 

outro;  

 Programa – Faz-se necessário o cuidado de estabelecer um programa, 

determinando períodos de intervalo. É aconselhável que durante o 

intervalo, os participantes deixem o local de reunião; 

 Distribuição do temário – Recomenda-se a distribuição do temário com 

antecedência, evitando que os participantes tomem ciência do assunto 

apenas no início da reunião. Para a realização de uma reunião produtiva, 
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faz-se necessário uma boa preparação por parte de todos os 

participantes; 

 Serviço de secretaria – Qualquer tipo de interrupção desnecessária deve 

ser interceptado pela secretaria, permitindo que a mesa de negociação 

seja um ambiente de conclusão de processos e não de início. 

 

Durante a etapa de preparação para a negociação, existem algumas perguntas 

relevantes, às quais o negociador deve fazer a si mesmo, de acordo com o 

programa da Harvard Business School, segundo Silva e Maciel (2005), como por 

exemplo: 

 

a) O que é melhor para mim? 

b) O meu plano está claro e bem definido? 

c) Se houver, resistência, onde posso ceder? 

d) Qual é o verdadeiro interesse do outro? O que é mais importante para ele? 

e) O que será que a outra parte vai pensar sobre minha resposta? 

 

A importância da etapa de preparação, como garantia de uma boa negociação, 

segundo Silva e Maciel (2005, p. 31) refletem a afirmação de que “[...] para cada 

minuto de negociação é necessário um minuto de preparação”, sendo necessário o 

cumprimento à risca desta regra. 

Um aspecto relatado por Thompson (2009, p. 13), afirma que os negociadores “[...] 

veem a negociação como um empreendimento de montante de tamanho fixo”.  

Desta forma, aproximadamente 80 por cento dos negociadores trabalham com essa 

percepção, de acordo com Thompson e Hastie (1990), adotando uma entre as três 

posturas a seguir, durante a preparação para uma negociação: 

 

1. Resignam-se a capitular para o outro lado envolvido. Conhecida como 

barganha benevolente. 

2. Preparam-se para um ataque. Neste caso conhecida como barganha 

inflexível. 
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3. Concebem-se concessões numa tentativa de atingir um acordo comum entre 

desejos opostos. Esta normalmente é considerada uma negociação ganho-

ganha, mas de fato não é isso o que acontece. 

 

Observa-se que a negociação percebida como montante de tamanho fixo é, em sua 

maioria, uma abordagem pouco eficaz para a negociação, de acordo com Thompson 

(2009). 

Com base nesta afirmação, o autor revela que um modelo mais preciso para a 

negociação é o do empreendimento como tomada de decisão de motivação mista. 

Este modelo envolve tanto cooperação, quanto competição e, para uma preparação 

excelente, torna-se necessário neste sentido à avaliação sobre algumas 

capacidades de cunho geral: 

 

1. Auto-avaliação. 

2. Avaliação da outra parte envolvida. 

3. Avaliação da situação. 

 

Com base em cada uma das capacidades, Thompson (2009) cita as habilidades que 

cada uma requer. Para isso, define questões que um negociador deve se perguntar 

quando planeja uma negociação. 

 

1. Auto avaliação – As perguntas mais importantes que o negociador deve fazer a si 

mesmo nesta etapa de preparação são: “O que eu quero conseguir?” e “Quais são 

minhas alternativas?”. A primeira pergunta, apesar de mais intuitiva, não é 

cuidadosamente refletida por muitos, como forma de descoberta para si mesmo, 

sobre o que deseja em determinada negociação. A segunda pergunta define o poder 

do negociador, sobre determinada negociação e sua influência em seu resultado 

final. 

No que tange a pergunta “o que eu quero conseguir”, Thompson (2009) afirma que 

esse é o momento em que o negociador determina seu “alvo” ou “aspiração”. A partir 

de então, três problemas irão surgir quando se toma essa atitude: 
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O primeiro refere-se ao negociador com baixas aspirações, pois este define alvos ou 

aspirações muito baixas ou fáceis de obter. Esse negociador abre a negociação 

fazendo uma oferta que é prontamente aceita pela outra parte envolvida. Também 

conhecida como “a maldição do vencedor”, de acordo com Akerlof e Neale & 

Bazerman, apud Thompson (2009, p.27), esse termo provém do fato de o oponente 

aceitar imediatamente a oferta do negociador, sinaliza que o que foi pedido por este, 

não foi o suficiente. 

O segundo problema percebido, é o negociador “[...] posicional ou de aspirações 

muito altas”, Thompson (2009, p. 29). Defini-se como perfil de negociador neste 

caso, aquela pessoa muito ‘rígida’, que define um alvo muito difícil de ser alcançado, 

não estando disposto a fazer concessão. 

O terceiro baseia-se na falta de conhecimento do negociador sobre o que ele 

realmente quer. Este perfil está disposto em conquistar apenas o que a outra parte 

não lhes deseja oferecer, ignorando o que a outra parte está disposta a oferecer. 

Este perfil de negociador percebe que “[...] a grama do vizinho é sempre mais 

verde”, Thompson (2009). 

 

2. Avaliação da outra parte envolvida – Um fator relevante para o processo de 

negociação é identificar quem são os participantes envolvidos. De acordo com 

Thompson (2009) as pessoas envolvidas são facilmente identificas, quando estão 

presentes na mesa de negociação. Contudo, as pessoas mais importantes, não se 

encontram presentes na mesa de negociação, sendo estas conhecidas como ‘mesa 

escondida’, conforme afirma Friedman (1992). Neste sentido, o negociador deve 

investir um tempo em compreender e certificar-se sobre quem são as partes 

envolvidas, pois algumas vezes as pessoas mais influentes e importantes podem 

estar ausentes da mesa de negociação. Desta forma, Thompson (2009) sugere 

alguns pontos a serem observados pelo negociador quando pensar sobre a outra ou 

as outras partes envolvidas: 

Desta forma, as partes monolíticas, refere-se ao fato de as partes do mesmo lado da 

mesa estarem ou não em acordo sobre seus interesses. Mas isso nem sempre 

ocorre, pois segundo Thompson (2009), pessoas que estão do mesmo lado, podem 

possuir valores, crenças e preferências diferentes. Neste sentido, entende-se que os 

interesses e estilos dos negociadores, de um mesmo lado da mesa, podem entrar 
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em profundo conflito, ao ponto de uma das partes ter que deixar de participar da 

mesa de negociações, por falta de acordo entre as partes de mesmo lado. 

Outro aspecto citado por Thompson (2009) é o mix de questões, sendo que um 

negociador consome parte do seu tempo, preparando-se para uma negociação 

constituída de uma única questão em uma negociação de múltiplas questões. 

Porém, a outra parte envolvida pode estar munida de um conjunto de múltiplas 

questões, totalmente diferentes das questões identificadas pelo outro negociador 

que está do mesmo lado da mesa. Assim, ambos acabam não adequando suas 

questões na mesa de negociação. 

Sobre o interesse e posições de outras partes, Thompson (2009) afirma que o 

negociador deve investir o máximo de pesquisa, para determinar quais os interesses 

das outras partes envolvidas na negociação.  Isso implica em determinar, dentre as 

várias questões  identificadas pela outra parte, quais são as mais importantes para 

ela e quais são suas possíveis alternativas. 

As MASAs de outros negociadores, ou seja, da outra parte envolvida, pode ser a 

informação mais importante que um negociador pode possuir, de acordo com 

Thompson (2009). Mas é pouco provável que os oponentes revelem sua MASA. 

Dessa forma, deve-se realizar uma boa pesquisa, obtendo informações importantes, 

que podem facilitar a identificação do negociador sobre a MASA de seu oponente. 

Assim, segundo Thompson (2009), o ponto-alvo da outra parte ficará bem clara, 

porém, o negociador que identifica apenas o ponto-alvo de seu oponente, sem 

identificar sua MASA, encontra-se em desvantagem na negociação, pois o ponto de 

aspiração de seu oponente pode gerar um impasse para a evolução do processo de 

negociação. 

 

3. Aval ilação da situação - De acordo com a avaliação da situação, o negociador 

deve observar em que cenário ele se encontra, além de avaliar as partes envolvidas 

e a si mesmo, de acordo com Thompson (2009). Dessa forma, afirma que o 

negociador deve avaliar em que circunstâncias a negociação ocorre.  

A negociação pode ocorrer como processo de etapa única, de longo prazo ou 

repetitivo, onde Thompson (2009) percebe a negociação de etapa única como 

aquela que ocorre uma única vez. Esta negociação é menos comum, como por 

exemplo, a interação entre consumidores e atendentes em um restaurante de beira 
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de estrada, pois é muito provável que ambas as partes não se encontram 

novamente, não permitindo uma ramificação futura entre as partes envolvidas.  

As negociações de longo prazo, podem ser entendidas como aquelas onde, mesmo 

que haja mudança das partes envolvidas, a reputação tende a seguir o negociador, 

através das redes sociais que compõem a negociação. 

Quando analizadas as negociações repetitivas e de longo prazo, percebe-se que 

existe uma consideração sobre como o relacionamento evolui e como a confiança é 

obtida por ambas as partes, com o decorrer do tempo. Como exemplo a este tipo de 

negociação, Thompson (2009) refere-se ao emprego, onde as pessoas desejam 

realizar acordos atraentes ao invés de relacionamentos desagradáveis de longo 

prazo. 

Negociações que envolvem recursos escassos ou ideologias – Thompson & 

Gonzales (1997, p. 146), afirmam que “[...] competição por recursos escassos existe 

quando se disputam tais recursos”. Assim as partes podem entrar em conflito, ao 

tentarem acordar sobre como serão divididas as responsabilidades e os lucros de 

uma empresa, sendo que ambas as partes podem achar que merecem mais do que 

a outra parte considera apropriado. Porém, nota-se que há uma grande possibilidade 

de que, essas diferenças de interesses e o envolvimento de recursos e dinheiro, 

faça com que as partes atinjam um resultado de ‘ganha-ganha’ na negociação. Ao 

contrário, negociações que envolvem ideologias diferentes, valores ou crenças, de 

acordo com Harinck, DeDreu & Van Vianen (2000), tendem a não chegar a um 

acordo, como por exemplo, aquela que advém de uma crença religiosa. 

A negociação por necessidade e por oportunidade de acordo com Thompson (2009) 

são entendidas como negociação para atender determinada necessidade, enquanto 

a outra representa mais atenção a uma oportunidade ou luxo. Assim a negociação 

por necessidade, pode ser vista, por exemplo, um casal que necessita negociar um 

aluguel, devido à transferência de um dos dois em razão de mudança no emprego, 

onde, mesmo que eles tenham uma MASA atraente, irão negociar com alguém para 

atender suas necessidades. Por outro lado, a negociação por oportunidade é 

entendida como uma pessoa, por exemplo, que deseja aumentar seu salário e seus 

benefícios, melhorando sua situação de emprego. Neste sentido, a negociação é 

iniciada por oportunismo, não existindo nenhuma necessidade aparente. 
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A negociação decorrente de uma troca ou situação de disputa – Em uma negociação 

típica, Thompson (2009) afirma que as partes reúnem-se para buscar a troca de 

recursos, onde o comprador observa mais valor nos bens de um vendedor, além do 

valor que o vendedor percebe por aquele bem. Com isso, ocasiona-se uma situação 

de troca, onde o comprador paga ao vendedor para adquirir aquele bem. Por outro 

lado, a situação de disputa ocorre quando uma negociação é reivindicada por uma 

parte e rejeitada pela outra. Com isso, ambas as partes não lançam mão de suas 

MASAs, tendendo normalmente a finalizar a negociação em tribunais de justiça. 

Os efeitos de ligação ocorrem quando algumas negociações afetam outras, direta ou 

indiretamente. Desta maneira, ligações diretas ocorrem quando uma empresa 

multinacional possui operações em vários países e a decisão tomada em um deles, 

é levada também para os outros. Mencionando a ligação indireta, é possível 

observar, segundo o autor, que esta se trata de uma situação na qual um grupo 

participante da mesa de negociação, toma uma decisão que afeta um grupo de 

interesse, que não podia prever o que iria acontecer. Um exemplo que pode ser 

percebido, conclui que “[...] uma razão importante pela qual as fusões normalmente 

não dão certo é que as empresas não pensam em possíveis efeitos de ligação com 

os empregados”, Thompson (2009, p. 35). Assim, esses recebem poucas 

informações sobre o que ocorrerá, até que o acordo de compra esteja fechado. 

Um aspecto abordado por Thompson (2009) afirma a necessidade de um acordo, 

sendo que em muitas situações, chagar a um acordo é uma questão de preferência. 

Com isso, observa-se que em uma negociação salarial, por exemplo, uma pessoa 

pode declinar de uma oferta de outra empresa, permanecendo em seu emprego 

atual, começar sua própria empresa, ou até mesmo retardar as negociações 

indefinidamente. Já outras situações, chegar a um acordo, pode representar a única 

ação possível, como também requerida. 

Em determinadas situações Thompson (2009) afirma que de acordo com a 

legalidade da negociação, nenhuma legislação política governa o que pode ou não 

ser negociado. Nestas situações, as pessoas se guiam, baseadas em normas 

culturais bastante específicas para a situação.  Um exemplo são as pessoas que 

habitualmente não negociam preços de verduras em supermercados, mas o fazem 

livremente em feiras livres. 
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Quanto a limitações de tempo ou outros custos envolvidos, ligados ao tempo, em 

geral as negociações envolvem custos, conforme afirmam Lim & Murnighan (1994). 

Desta forma, torna-se necessário, distinguir prazos finais de custos relacionados ao 

tempo, conforme Moore, apud Thompson (2009). Neste sentido, dois negociadores 

podem enfrentar custos diferentes relacionados ao tempo, mas possuir o mesmo 

prazo final, sendo que este é o que mais importa.  

O negociador precisa determinar qual a melhor alternativa para um acordo 

negociado. Desta forma, Fisher & Ury, apud Thompson (2009), mencionam que esse 

passo torna-se muito relevante, criando assim o termo: MASA – Melhor Alternativa 

Sem Acordo.  Com isso, o negociador deve tentar obter o melhor acordo, onde o 

conjunto de termos seja superior à sua MASA, rejeitando resultados que sejam 

piores do que ela. 

O mesmo conceito é aplicado por Brandão, Spinola e Duzert (2010), porém com 

pequena diferença em sua composição sendo mencionado como MAANA – Melhor 

Alternativa a um Acordo Negociado. Ambos os conceitos advém do inglês “[...] Best 

Alternative to a Negotiated Agreement - BATNA”, conforme descrito por Max 

Bazerman (2001). 

Com base neste conceito, pode-se observar algumas variações da MASA, às quais 

o negociador deve estar atento. Desta forma, Bazerman e Neale, apud Thompson 

(2009) citam que o conceito de masa é de certa maneira difícil de ser transmitido 

para a maioria dos gerentes-negociadores, pois masa não é aquilo que o negociador 

deseja, mas sim é determinada pela realidade objetiva. Em geral, negociadores 

resistem em reconhecer suas masas reais em função de seus desejos e otimismos 

não realistas. 

A MASA não é compreendida como um conceito passivo, agindo de maneira 

dinâmica, podendo a qualquer momento melhorar ou se deteriorar. A partir deste 

entendimento, o negociador não deve apenas determinar sua masa, mas sim buscar 

melhorá-la constantemente. Bazerman e Neale, apud Thompson (2009, p. 21), 

afirmam que para isso, o negociador deve ‘se apaixonar’ pela MASA, porém “[...] de 

acordo com esta regra, negociadores não devem se apaixonar por uma única casa, 

um trabalho ou um conjunto de circunstâncias, mas tentar identificar duas ou mais 

opções de seu interesse”. 
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O negociador neste sentido, não pode deixar a outra parte envolvida manipular sua 

MASA. A outra parte sempre estará disposta em fornecer informações negativas e 

tentar minimizar a MASA do negociador. Com isso, caso o negociador não esteja 

bem preparado, pode acabar sendo influenciado com base nestes apelos 

persuasivos. Com base nessa informação, Thompson (2009) reforça a importância 

de que a masa só deve ser mudada, baseada em fatos reais ou evidências. 

O negociador pode ser percebido em situação favorável, se determinar seu ponto de 

reserva, a partir da determinação da MASA. Contudo, o ponto de reserva não é 

determinado conforme desejo do negociador, mas sim pela representatividade da 

sua MASA. A falta de uma coreta avaliação sobre o ponto de reserva pode levar a 

“[...] um erro estratégico sério porque o ponto de reserva do negociador tem a maior 

influência direta sobre seu resultado final”, Thompson (2009, p. 23). 

Conhecer pacotes equivalentes de ofertas no processo de preparação da 

negociação, envolve determinar uma variedade de diferentes combinações de 

elementos, que juntos, poderão atingir o objetivo proposto ou o ponto-alvo. Desta 

forma, negociadores buscam identificar o maior número possível de pacotes de 

ofertas para poder apresentar à outra parte. Com base nesta abordagem, cria-se 

mais liberdade em uma negociação, onde “[...] o aspecto mais importante em se 

identificar pacotes de ofertas é o de que todos devem ter valor ou atratividade 

equivalente para o indivíduo”, Thompson (2009, p. 27). 

Avaliar propensão ao risco é citado por Thompson (2009) como forma de entender a 

natureza do risco e como ela afeta a tomada de decisões. As pessoas normalmente 

aceitam correr riscos, quando enfrentam situações de perda, porém, quando se trata 

de ganhos, a maioria é avessa ao risco. Dessa forma, um ponto de referência pode 

determinar o que uma pessoa pode considerar uma perda ou um ganho. 

Outro aspecto importante na etapa de preparação para a negociação, de acordo 

com Boehs (2002), é a necessidade de se observar e compreender os diversos tipos 

de negociação, como por exemplo as negociações de cunho trabalhista, diplomática, 

comercial, administrativa, política e outras. 

Alguns aspectos que precisam ser observados pelo negociador, durante a etapa de 

auto avaliação, como preparação para a negociação, de acordo com Thompson 

(2009), podem ser observados. Entre os principais aspectos, os negociadores 

precisam compreender que a percepção existente sobre os custos perdidos, ou seja, 
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“[...] custo perdido é o preço de compra que os vendedores pagaram por sua casa”, 

Thompson (2009, p. 30). Pelos padrões econômicos, este é um custo irrecuperável, 

podendo alterar o comportamento tanto dos negociadores, quanto de seus 

oponentes. 

Outro aspecto que não pode ser confundido é o ponto alvo com o ponto de reserva, 

onde o negociador não tem um ponto de reserva bem definido, “[...] corre o risco de 

concordar com um acordo que é pior do que o que ele poderia conseguir se 

seguisse um curso diferente de ação”, Thompson (2009, p. 32). Assim existe a 

possibilidade de o negociador abandonar a negociação, deixando de obter acordos 

potencialmente lucrativos com seu oponente. 

A identificação de todas as questões envolvidas na negociação de acordo com 

Thompson (2009), onde vários pontos estão envolvidos na maior parte das situações 

de negociação. Cabe ao negociador, identificar esses pontos, para que seja possível 

agregar valor à negociação. Para isso, o negociador deve investir parte de seu 

tempo na realização de um brainstorming, sobre como uma negociação, focada em 

um único ponto, pode ser pulverizada em múltiplas questões. 

Desta maneira, o risco estratégico refere-se ao grau de risco sobre as táticas usadas 

pelos negociadores na mesa de barganha. Uma forma que torna possível avaliar o 

risco que as pessoas estão dispostas a correr é avaliar como elas se comportam 

perante de um ultimato. 

O risco associado à MASA, compreende situações onde a maior parte das situações 

de negociação envolvem um elemento de risco.  Dessa forma, Thompson (2009), 

afirma que a MASA de muitas pessoas é incerta, pois várias alternativas em 

potencial surgem sequencialmente. Neste sentido, a MASA de um negociador é um 

importante marcador para a avaliação dos resultados. Caso os resultados estejam 

abaixo da MASA traçada, a pessoa perceberá como perdas. Já os resultados que 

excedem o ponto de reserva do negociador, ou a MASA, é visto como ganho, 

conforme afirmam Neale & Bazerman, apud Thompson (2009, p. 33), “[...] Fazer 

concessões é a melhor maneira de evitar assumir risco.” 

O risco contratual, de acordo com Bottom, apud Thompson (2009), está associado 

com o desejo que a outra parte está em honrar seus compromissos. Baseado em 

uma série de estudos, envolvendo riscos contratuais, pode-se observar os 

negociadores com um ‘frame de perda’ são mais cooperativos, com maior 
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probabilidade de chegar a um acordo e criam mais acordos integrativos, quando 

comparado aqueles com um ‘frame de ganho’. 

Um aspecto levado em consideração, de acordo com Thompson (2009), são os 

locais onde ocorrem as negociações. Grandes quantias são investidas, para que se 

garanta uma negociação em um local neutro, como forma de evitar que determinado 

campo favoreça um ou o outro lado da mesa. 

Para negociações que envolvem mais de uma oferta, Thompson (2009) afirma que é 

comum as partes avançarem e recuarem várias vezes, antes de firmarem um 

acordo, onde normalmente a parte que não aceita a primeira oferta, tende a levar 

alguma vantagem no processo de negociação. Neste sentido, quando a outra parte 

faz uma oferta única, ela tende a ser desvantajosa, uma vez que pode sofrer 

rejeição da outra parte, tentando negociar uma melhor condição para si, uma vez 

que compreendeu qual é o limite do seu oponente. 

Baseado no processo de preparação, Thompson (2009) afirma que esta pode ser 

uma vantagem estratégica na mesa de negociação, através da avaliação e análise 

das três áreas que a envolvem, sendo: O próprio negociador, a outra parte envolvida 

e o contexto ou situação.  Referente à preparação pessoal, o autor afirma que 

identifica uma MASA pessoal e define um preço de reserva e um ponto alvo, está 

em posição muito mais favorável, para conquistar os objetivos desejados. 

A tabela 7 reforça os conceitos referentes à negociação, considerando os principais 

aspectos que devem ser levados em consideração, conforme Thompson (2009) para 

a preparação de uma negociação, sendo a auto-avaliação, a avaliação da outra 

parte envolvida e a avaliação da situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Auto-avaliação Avaliação da Outra Parte 
Envolvida 

Avaliação da Situação 

 O que quero 
conseguir? 
(definir um ponto 
alvo) 

 Qual é a minha 
alternativa a 
atingir um 
acordo? 
(identificar sua 
MASA) 

 Qual é meu 
ponto de 
reserva? 

 Que pontos 
focais podem me 
influenciar? 

 Quais são meus 
‘custos 
perdidos’? 

 Eu me certifiquei 
de que meu 
ponto-alvo não 
seja influenciado 
pelo meu ponto 
de reserva? 

 Quais as 
questões 
envolvidas na 
negociação? 

 Quais as 
alternativas para 
as questões? 

 Eu identifiquei 
ofertas 
equivalentes 
para situações 
com múltiplos 
pontos? 

 Avaliei minha 
propensão ao 
risco? 

 

 

 

 

 

 

 Quem são as outras partes 
envolvidas? 

 Existem partes que 
provavelmente não estarão 
na mesa de negociação? 

 As partes são monolíticas? 

 Que questões são relevantes 
para a outra parte? 

 Quais as alternativas para a 
outra parte para cada 
questão? 

 Qual é a posição da outra 
parte? 

 Qual é a MASA do outro 
negociador? 

 

 A negociação é de etapa 
única, de longo prazo ou 
repetitiva? 

 A negociação envolve 
recursos escassos, conflito 
de ideologias ou ambos? 

 A negociação se refere a 
uma necessidade ou 
oportunidade? 

 A negociação refere-se a 
uma troca ou situação de 
disputa? 

 Existem efeitos 
relacionados? 

 Um acordo é requerido? 

 A negociação é legal? 

 A ratificação se faz 
necessária? 

 Existem limitações ou 
outros tipos de custo 
relacionados com o 
tempo? 

 Os contratos são oficiais 
ou oficiosos? 

 Onde as negociações 
acontecem? 

 As negociações são 
públicas ou privadas? 

 Existe a possibilidade de 
intervenção por parte de 
terceiros? 

 Existem convenções com 
relação ao processo de 
negociação? 

 As negociações envolvem 
mais de uma oferta de 
cada parte envolvida? 

 Os negociadores se 
comunicam de forma 
explícita ou tácita? 

 Existe um diferencial de 
poder entre as partes 
envolvidas? 

 Existem precedentes 
importantes? 

TABELA 7: Planilha de Preparação para Negociações. 

Fonte: Thompson, Leigh L. O negociador. 2009, p. 37 
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ARGUMENTAÇÃO 
 

Levantar prós e 
contras 

 
 

2.4.3  Etapas da negociação 

 

 

A negociação é um processo, segundo Pessoa (2009). Isto significa que possui um 

início, um meio e um fim, representado por um acordo, qualquer acordo, ou um 

impasse. 

Após a etapa de preparação, inicia-se o processo de negociação, onde Matos (2003) 

afirma que, metodologicamente, este envolve seis passos essenciais, sendo, 

respectivamente, a abordagem, a argumentação, a superação de objeções, o 

acordo, o reforço e finalmente a reabordagem, de acordo com a figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
FIGURA 9: Modelo de negociação 
Fonte: Adaptado de Matos, Francisco Gomes de. Negociação: modelo de estratégia e 
estudos de casos. 2003, p. 66 
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A Abordagem, segundo Matos (2003) é a primeira etapa, a prevenção entre o eles e 

o nós, significando a situação em que as diferenças são acentuadas, assim como as 

divergências, seja em razão a competição e deserção, agressão e revanche, euforia 

e frustração entre outras características do enfoque ganhar x perder. Nesta etapa, a 

confrontação positiva, evita “[...] as desastrosas situações ‘eles e nós’, típicas da 

realidade ‘ganhar x perder’ que uma sociedade competitiva e predatória alimenta.” 

Matos (2003, p. 62).  

A argumentação, é afirmada por Matos (2003), como uma etapa à qual deve-se 

buscar conhecer as condições e estilos, como forma de construção dos argumentos. 

Desta forma, o negociador deve empenhar-se em reunir o máximo de informações 

possíveis, segundo Martinelli e Almeida (1998) antes de iniciar o processo. Esta 

preocupação deve ser mantida durante todo o processo de negociação, 

desenvolvendo a capacidade de perceber informações, passadas indiretamente, 

através da comunicação não verbal, como por exemplo, gestos, expressões faciais e 

tom de voz. Com isso, os autores afirmam que estas mensagens transmitidas de 

maneira indireta, requerem interpretação e devem ser incorporadas à negociação. 

Muitas vezes, situações de negociação podem ser vistas como situações de conflito. 

Neste sentido, segundo Matos (2003) refere-se a duas atitudes de negociação estão 

bem definidas: Situação ganhar x perder e situação perder x ganhar/ganhar, ambas 

apresentando aspectos marcantes a serem considerados pelo negociador na hora 

de encontrar alternativas. Contudo, evita-se o conflito, procurando-se na maioria dos 

casos contorná-lo, o que pode acabar por agravá-lo, através da omissão.   

Com base nesta premissa, Matos (2003), explica que o motivo de relacionamentos 

tensos, queixas, racionalizações, ironia, guerra-fria, assim como outros indicadores 

de um clima conflitivo, podem ser amortecidos por questões de conveniência, mas 

que quando acionados, tornam-se incontroláveis, por algum fator externo de maior 

força. 

 

“A causa principal do conflito é a frustração. Há uma lei psicológica 

que afirma que todo frustrado agride. Bloqueado em seus anseios, o 

indivíduo tende a responder agressivamente, de modo manifesto ou 

não. Nessa hipótese, há a desmotivação, traduzida em atitudes de 

apatia e ineficiência.” Matos (2003, p. 67). 
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Desta forma, Matos (2003) afirma a importância de saber identificar o conflito como 

força positiva ou negativa, como forma de se prevenir e intervir em situações, como 

forma de anular os aspectos negativos e direcionar as energias para uma 

abordagem positiva e integrativa entre as partes da negociação. 

Na administração de conflitos, em busca de um acordo, Matos (2003), afirma a 

conversação como o instrumento essencial. Com base no surgimento das teorias 

comportamentais, o conflito passou a ser compreendido como inevitável no 

relacionamento humano, também como necessário para o crescimento e as 

inovações. Desta forma, Matos (2003) identifica várias formas de conversação e 

meios, que são entendidos como confrontação, protelação, compromisso, 

abrandamento, mudanças comportamentais ou organizacionais e peso da 

autoridade. 

Neste sentido, na confrontação busca-se resolver problemas, por meio de uma 

abordagem frontal entre as partes envolvidas, onde a protelação é entendida como 

uma técnica utilizada em ocasiões onde é inoportuno confrontar.  

No caso do compromisso, Matos (2003) afirma que se trata do método pelo qual a 

resolução consiste no estabelecimento do acordo através de terceiros, negociação 

de classe, ou por meio de voto. 

O abrandamento consiste em dar ênfase aos interesses comuns, buscando 

minimizar as diferenças entre as partes conflitantes. Mudanças comportamentais, 

busca a causa do conflito, no intuito de solucioná-lo definitivamente. 

As mudanças organizacionais são tratadas por meio de mudanças estruturais, 

utilizando-se de novas variáveis situacionais como estímulo para reajustes e 

reformulações.  

Por fim, o peso da autoridade, que segundo Matos (2003) é o recurso mais utilizado 

nas organizações, sendo esta a última palavra decisória pela autoridade 

competente. O poder, enquanto uma importante variável no processo de 

negociação, segundo Martinelli e Almeida (1998), permite uma visão de como a 

estrutura do canal pode influenciar na performance de uma negociação. Assim 

dentro de uma perspectiva ponderada, Martinelli e Almeida (1998) afirmam ser 

possível conseguir aquilo que se deseja, caso o negociador esteja ciente das suas 

opções, correr riscos calculados, testar suposições e basear-se em informações 

sólidas, acreditando que possui poder.  
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O processo de comunicação, à qual depende a argumentação, necessita segundo 

Brandão, Spinola e Duzert (2010) que as partes sejam capazes de se corresponder 

de forma mutuamente inteligíveis. Contudo, esta comunicação pode ser imperfeita, 

podendo ocorrer erros de interpretação de uma ou de ambas as partes. Com isto, 

Brandão, Spinola e Duzert (2010), afirmam que a forma como as expressões são 

demonstradas pelo negociador, bem como este procede com as emoções da outra 

parte, pode significativamente afertar a comunicação. 

A argumentação, segundo Matos (2003), necessariamente necessita de um 

processo de conversação, onde esta pode ser tipificada, de acordo com o perfil do 

líder ou coordenador dirigente de reunião, que é um elemento essencial. Isso se 

deve ao fato de que seu preparo, conhecimento do assunto e interesse irá motivar 

os demais componentes da mesa em participar ativamente do processo de 

negociação. Dessa forma, observa-se os estilos apresentados por cada perfil de 

dirigente, que pode ser autocrático, ou seja, aquele dirigente que acredita que sua 

verdade é absoluta e impõem suas ideias aos demais, anulando dessa maneira a 

criatividade e o espírito de iniciativa dos demais. Outro perfil identificado, de acordo 

com Matos (2003) é o condescendente, sendo que sua política é deixar tudo como 

está, para ver o que acontece e também o estilo democrata, que exerce um domínio, 

ao contrário do condescendente, porém não dominando as pessoas, como no caso 

do autocrático. Este perfil coordenador, convoca, motiva, educa e coordena o grupo, 

facilitando a integração, a ponto de envolver a todos pela conquista de objetivos 

comuns. 

Para uma boa condução da conversação, Matos (2003) afirma que se faz necessário 

identificar-se com o grupo, sendo que o líder ou membros do grupo não se 

conhecem, onde cada um se apresenta, dizendo o próprio nome, a experiência 

profissional e tudo o que possa interessar aos participantes. Neste sentido, deve-se 

evitar atitudes professorais, indo direto ao assunto. Motivar o grupo é entendido 

como uma condição básica, através da comunicação com entusiasmo, evitando a 

monotonia e o desinteresse. 

Em toda negociação, segundo Brandão, Spinola e Duzert (2010), cria-se 

relacionamento. Neste sentido, as expectativas geradas pelo negociador podem 

impactar diretamente em sua maneira de negociar, ocasionando perspectivas 

distintas. Um exemplo, segundo Brandão, Spinola e Duzert (2010), ilustra que, pode 
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haver alguma desavença anterior que impacte na maneira atual de negociar hoje. 

Este impacto pode ser gerado, caso o negociador espere encontrar a outra parte no 

futuro ou então as próprias expectativas futuras do negociador, podem afetar sua 

maneira de negociar hoje. 

Dessa forma, Matos (2003) descreve alguns métodos, para acompanhamento e 

controle da conversação, tais como: 

 

 Circuito aberto – Neste modo de conversação, obtem-se maior participação e 

integração do pessoal, devido o líder permitir que todos se pronunciem à 

vontade durante a discussão. Uma desvantagem pode ser verificada, através 

da dispersão, sem nenhuma conclusão prática. 

 

 Circuito fechado – O líder, nesta conversação , controla todas as atenções e 

as convergem, dialogando impositivamente com os participantes. Com isso, 

mantêm-se a reunião dentro do objetivo, sem perda de tempo ou desvio do 

assunto. Porém, pode levar à falta de interesse e gerar monotonia. 

 

Baseado nesses dois estilos de conversação, Matos (2003) afirma que cada método 

possui suas vantagens e desvantagens, sendo que nenhum deles deve ser utilizado 

com exclusividade. A melhor técnica na condução da reunião, está na habilidade do 

líder em saber abrir e fechar o circuito, conforme as exigências circunstanciais do 

momento e da situação do grupo. 

Um aspecto relevante durante a fase de conversação, segundo Matos (2003) é o 

fato de saber perguntar, como técnica para motivar a participação. Assim, uma 

pergunta bem formulada, ajuda a conduzir o raciocínio, induzindo atitudes 

compreensivas, favorecendo a conclusão de acordos. Estas perguntas podem ser 

subdivididas em três tipos: Aberta, dirigida a todo o grupo, ajudando a identificar os 

participantes e reunir maior variedade de informações. Pergunta direta, que é 

dirigida especificamente a um participante, favorecendo os tímidos a participarem, 

despertando a atenção dos destraídos, estimulando a participação de quem tem 

uma boa experiência a relatar e impedir que alguém lidere a formação de grupos. 

Outras perguntas que apresentam um caráter reflexivo e conclusivo, segundo Matos 

(2003) inclui-se a pergunta reversiva, que é aquela pergunta devolvida para a 



81 

 

 

pessoa que a formulou, como forma de saber sua opinião sobre o assunto, também 

a pergunta conclusiva, que visa levar o grupo ou determinado participante a concluir 

seu pensamento. 

Entre as práticas que facilitam a obtenção de um bom acordo na mesa de 

negociações, Matos (2003) menciona a saída honrosa, evitando-se o conflito que 

pode levar a situações de tudo ou nada, dificultando negociações futuras. Com isso, 

em uma situação de impasse, o negociador deve abrir possibilidades ao reexame e 

à renegociação, evitando o sentimento de frustração e estigma de perdedor por 

alguma das partes. 

Na terceira etapa no processo de negociação, de acordo com Matos (2003), está a 

superação de objeções, onde afirma que estas podem significar desconfiança, 

ressentimento, resistência e conflito, na maioria dos casos, refletindo-se em uma 

situação do tipo ganhar x perder. O bom negociador, pode prevenir objeções, 

através de um bom preparo e experiência, antecipando-se através de 

demonstrações convincentes sobre as vantagens e benefícios, de acordo com 

Matos (2003). Menciona-se neste sentido, outro tipo de trataiva, que é o contorno 

das objeções, que consiste em fixar-se nas vantagens substanciais em 

contraposição às desvantagens levantadas.  

Uma técnica que se torna muito eficaz na superação das objeções, conforme Matos 

(2003), é a aceitação aparente de uma objeção. Dessa maneira, o bom negociador 

irá aparentemente aceitar uma objeção durante a negociação, como atitude de 

consideração ao interlocutor, para então, tentar convencê-lo do contrário.  

O acordo é visto, de acordo com o modelo proposto por Matos (2003), como a 

quarta etapa do processo de negociação. A motivação do ganhar-ganhar é citada 

como a situação desejável em qualquer negociação, onde ambos os lados ganham. 

O processo ganhar x perder, ao contrário, apresenta apenas um vencedor, em 

estado de euforia, porém com sentimento de rejeição por parte do vencido.  Desta 

maneira, Matos (2003, p. 74) afirma que “[...] a situação ganhar-ganhar, exige o 

consenso, troca livre de ideias até o acordo no processo de negociação”, onde o 

consenso pode ser visto como esforço cooperativo, ao invés de disputa competitiva 

em busca de soluções aceitáveis “[...] o que não ocorre na competição, em que há 

satisfação de um em detrimento do outro.” Matos (2003, p. 76). 
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A conscientização quanto aos objetivos integradores na situação ganhar-ganhar, é 

relatada por Matos (2003), como uma forma de se negociar com êxito. Desta forma, 

os objetivos integradores, correspondem aos pontos de interesse mútuo, de 

interesse de todos. Com isso, entende-se que criar bases para uma interação 

saudável, para que se estabeleçam situação de corresponsabilização, permite uma 

negociação eficaz, levando-se então ao acordo.  

De acordo com Matos (2003), através do reforço busca-se a harmonização do nós, 

ao contrário da situação de tudo ou nada, que significa radicalização do conflito. 

Desta forma, buscar a concordância, a cerca de metas convergentes, torna-se o 

propósito constante da negociação, para a sobrevivência e expansão, com o objetivo 

de realizar acordos mutuamente interessantes, conscientizando o nós. 

A partir do reforço, Matos (2003) afirma que, cabe ao negociador, levar pessoas e 

grupos em uma determinada direção, através de acordos. Desta forma, a situação 

de grupo, através das conversas orientadas, torna-se oportunidade ideal para 

revelar concepções e atitudes, elucidando comportamentos. Com isto, Matos (2003) 

afirma que a reunião tem valor diagnóstico e terapêutico, pois “[...] permite 

compreensão e intervenção eficazes em relação aos comportamentos e às 

situações identificadas”. Matos (2003, p. 154). 

A reabordagem é a última etapa do processo de negociação, onde é possível o 

estabelecimento do nós permanente, conforme Matos (2003). O processo de 

constante liderança neste sentido pode ser vista como precursora de negociações 

eficazes no trabalho, proporcionando uma administração mais filosófica que técnica.  

A tradição das empresas é quem empresta confiabilidade no processo, permitindo, 

segundo Matos (2003), com que possa reunir pessoas para o acerto de ideias, 

através do trabalho integrado de líderes para uma causa em comum. 

A falta de informação, juntamente à falta de uma definição sobre as políticas da 

empresa, de um modo geral podem provocar inseguranças, o que pode favorecer o 

conflito. Neste sentido, Matos (2003) afirma que conflitos não explicitados, podem 

contagiar negativamente o clima organizacional, aumentando o individualismo 

corporativo. Desta maneira, tende-se a reduzir a massa crítica, consequentemente, 

ações que proporcionem mudanças. 
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Aspectos relacionados à administração do conflito, são demonstradas 

conforme a tabela 8, abordando as concepções antigas e modernas sobre 

esta situação. 

 

 

Antigamente Atualmente 

O
 C

o
n

fl
it

o
 

O conflito era indesejável, evitado e, até 
mesmo, ignorado: "o horror" ao conflito. 
A educação estimulava valores 
anticonflito, como a paz, a tranquilidade, 
a felicidade, dentro de uma concepção 
muito mais ideal do que real. Qualquer 
perturbação na ordem era suprimida 
como indesejável. 

O conflito é compreendido dentro de uma 
filosofia integracionista é uma necessidade para 
inovações e renovação. A organização é um 
conjunto de comportamentos inter-
relacionados. Em que as pessoas desempenham 
papéis. No processo de resolver problemas, 
novos problemas são criados e a experiência 
obtida na decisão contribui para a busca de 
novas soluções. 

C
o

n
se

q
u

ê
n
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a 

Prevalecia o modelo burocrático, 
estabelecendo um sistema de poder 
estatutário com ênfase nos aspectos 
formais: 

Estímulo ao conflito funcional, que pressupõem 
uma insatisfação sadia como motivo de 
mudança. Por meio do conflito funcional: 

C
ar
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a 

o
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• Precisão na definição dos cargos com 
base na autoridade e responsabilidade 
rígida; 
• Procedimentos definidos por escrito: a 
todo cargo correspondem funções, 
perfeitamente definidas ("quem faz o 
que?"); 
• Estilo paternalista e coercitivo;            
• Sisitema de informação definido e 
determinado. 

• Buscam-se a criatividade, a motivação e o 
desenvolvimento; 
• As diferenças (conflito) são entre idéias, e não 
entre pessoas; 
• A competição visa superar padrões 
convencionais, e não é fruto de uma ambição 
individualista;            
• Provocam-se transformações e progresso;            
• Há necessidade de autoaperfeiçoamento 
constante e organizações flexíveis. 

TABELA 8: Concepções sobre o conflito 
Fonte: Matos, Francisco Gomes de. Negociação: modelo de estratégia e estudos de casos. 
2003, p. 161. 
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Desta forma, a tabela mostra o comportamento esperado dos líderes, pelas 

organizações, utilizando-se para tal, a habilidade política para a negociação e o uso 

correto do poder. 

A tabela 9 demonstra situações típicas em relação ao conflito, abordando duas 

situações distintas: ganhar x perder e ganhar/ganhar. 

 

Situação ganhar x perder Situação ganhar/ganhar 

É a situação típica da competição predatória, 
tão comum e tão destrutiva em termos de 
moral de equipe. 

É a situação desejável em que todos têm algum 
benefício no processo de negociação. 

Combate ao inimigo Compreensão mútua 

Sentimento de perda Sentimento de ganho 

Há satisfação de uns em detrimento de outros 
Há a busca de soluções aceitáveis para ambas as 
partes. As diferenças são absorvidas. 

A liderança é exercida por quem apresente 
maior agressividade 

A liderança é democrática, consentida 

Sentimento de rejeição Sentimento de cooperação 

No acordo são considerados, apenas, os 
interesses de cada um. Não há concessões. 

Os interesses de cada um, isoladamente, são 
rejeitados. As concessões são aceitas livremente, 
em função do acordo negociado 

Ambiente de tensão constante: falta integração 
interpessoal e intergrupal 

Ambiente de confiança, o que facilita as 
negociações através da integração e da 
cooperação 

Mobiliza forças destrutivas na ansiedade de 
vencer x vencer, a qualquer preço 

Motiva forças cooperativas visando ao ganhar x 
ganhar 

Em época de restrições orçamentárias, cada um 
procura resguardar seus interesses e obter as 
melhores vantagens, sem se preocupar com os 
objetivos finais 

Utiliza modernos princípios de motivação, 
aproveitando totalmente a potencialidade dos 
recursos humanos 

 
O importante é vencer, mesmo com o sacrifício 
da organização. 
 

O importante é que todos ganhem 

TABELA 9: Situações e atitudes típicas em relação ao conflito. 
Fonte: Matos, Francisco Gomes de. Negociação: modelo de estratégia e estudos de casos. 
2003, p. 162. 
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Observando a tabela 9, é possível observar que existem duas óticas, que distinguem 

as empresas de um modo geral, onde determinado grupo pode apresentar modelos 

organizacionais que continuam ou restrinjam o processo de negociação. 

 

O exercício da mesa de negociação para as mais variadas 
situações, desde os objetivos maiores – mesmo a aplicação 
dos valores da filosofia empresarial – até o acordo das práticas 
operacionais, ao nível dos supervisores de linha, vai criar a 
cultura participativa, que possibilita a prática real da 
negociação. Sem exagero, está aí o segredo de uma 
organização em renovação contínua e com produtividade 
crescente. Matos (2003, p. 164). 

 

 

Desta maneira, Matos (2003) evidencia a importância da integração e do 

desenvolvimento gerencial, como forma de permitir um constante processo de 

negociações eficazes. Com isto é possível verificar que a reabordagem, como a 

última fase do ciclo dinâmico de negociação, representa em síntese a atitude e o 

comportamento empresarial em busca de uma conversação constante e a um 

entendimento espontâneo em torno de verdades comuns.  

 

 

2.4.4 Tipos de negociação  

 

 

Algumas formas distintas de negociação podem ser observadas, como no caso dos 

dois tipos de negociação, categorizadas, por Pessoa (2009), da seguinte maneira: 

Negociações distributivas e negociações integrativas.  

 

1. Negociações distributivas – Apresentam um comportamento competitivo, o 

que na maioria das vezes provoca um impasse. Essa negociação apresenta 

uma questão única, divisível, como por exemplo, o dinheiro. Trata-se de uma 

negociação com soma zero, ou seja, se um lado ganha, o outro perde, por 

isso nenhum dos lados está disposto a cooperar.  
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Contudo, um acordo negociado torna-se mais vantajoso que um impasse. 

Assim, as pessoas que negociam, têm a percepção de ter obtido um melhor 

resultado, caso não tivessem tentado negociar. 

 

2. Negociações integrativas – Essa modalidade de negociação apresenta um 

relacionamento cooperativo, o que favorece alcançar os resultados 

esperados. São negociações integrativas, envolvendo muitas questões e 

resultados diferentes de zero. Possibilita-se com isso, ganhos mútuos, obtidos 

através de compromissos, ao longo das diversas questões. Todos os 

jogadores ganham nessa proposta de negociação, mesmo que as 

recompensas não sejam necessariamente as mesmas. 

 

Quando se analisa a negociação, com base em seus resultados, Pessoa (2009) 

afirma três principais categorizações, a partir de negociações que envolvam dois 

grupos ou duas pessoas: Os dois ganham, os dois perdem, ou então um ganha e o 

outro perde, conforme a figura 10: 

 

 

                                                    

 

   

 

 

 
FIGURA 10: Resultados da negociação. 
Fonte: Pessoa, Carlos. Negociação aplicada. 2009, p. 13. 
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Consideraremos somente a negociação 

entre dois grupos de interesse. 

 

 

Os resultados da negociação entre três ou 

mais grupos de interesse compreendem 

outras variáveis, como, por exemplo, a 

formação da coalizão entre grupos. 
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Desta forma, é possível verificar cada um dos resultados obtidos em uma 

negociação, de acordo com Pessoa (2009), categorizando-os como ganha-ganha, 

perde-perde e perde-ganha. 

Desta forma, Pessoa (2009) afirma que o resultado “Ganha-Ganha” está baseado na 

colaboração, onde o acordo é obtido, atendendo satisfatoriamente ambas as partes. 

Com isso, torna-se possível observar o favorecimento da proposta colaborativa entre 

os negociadores, baseado no mérito da satisfação dos interesses de todos, como a 

principal força. Este acordo permite com que as pessoas comprometam-se de 

maneira justa, facilitando o processo da negociação e obtendo vantagens ambíguas, 

da seguinte forma: 

 

 Ajuda a resolver questões com sucesso. 

 Aumenta o respeito, a confiança e o comprometimento entre as partes 

que têm repetidas negociações. 

 Minimiza o tempo gasto nas negociações.  

 

Assim, Matos (2003, p. 14) afirma que “[...] ganhar/ganhar, é o equilíbrio do bom 

senso, em que todos cedem um pouco, para um ganho em que todos os dois lados 

se beneficiam”.  

Brandão, Spindola e Duzert (2010), categorizam este tipo de negociação como 

negociação cooperativa, onde cada parte oferece um ponto ao seu oponente, 

garantindo ganhos mútuos. 

O resultado “Perde-Perde” possui uma representação de aspectos negativos do 

relacionamento ou por posições competitivas entre as duas partes. Normalmente, 

não se resolve a questão nesse tipo de procedimento, pois a negociação é 

conduzida para um resultado onde todos os lados são prejudicados, podendo gerar 

um impasse. Esses resultados ocorrem quando: 

 

 Nenhuma das partes deseja continuar em direção a um acordo. 

 Ambas as partes apresentam-se inflexíveis, com posições fixas. 

 As partes não conseguem ver vantagem na criação de uma alternativa 

que permita progredir em direção ao acordo. 
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Com este resultado de negociação, Matos (2003. P. 16) conclui que “[...] ganhar x 

perder é a atitude em que cada lado quer ter razão e deseja ver o outro 

irremediavelmente derrotado”. Neste tipo de negociação competitiva, Brandão, 

Spíndola e Duzert (2010), mencionam que para cada ganho, há uma perda 

correspondente. 

Com base neste tipo de resultado, Matos (2003) afirma que existe uma tendência 

que as relações futuras entre as partes fiquem prejudicadas, devido à sensação de 

frustração ou impotência percebida durante a evolução do processo de negociação. 

Observa-se que as pessoas investem dinheiro, tempo, energia numa negociação, 

com o objetivo de obter um resultado melhor do que aquele que já tinham antes da 

negociação. Quando o acordo fechado não é atraente para ambas as partes, há 

chance de que seja investido menos tempo e esforço para que continuem 

trabalhando em conjunto. Dessa maneira, as partes tendem a se tornar cada vez 

mais cautelosas ao se comunicarem e o relacionamento entre elas ficará tenso ou 

poderá se dissolver. 

Matos (2003) afirma que o Resultado “Perde-Ganha”, baseia-se na competição e 

ocorrem de maneira muito frequente. Esse resultado de negociação não conduz à 

solução permanente da questão, pois na maioria das vezes, são determinados a 

partir do uso inadequado do poder por uma das partes. Com isso, a parte mais forte, 

tende a impor condições, que tendenciem a um resultado mais vantajoso para si, 

sobre a parte considerada mais fraca na negociação. Essa imposição proporciona a 

destruição mútua, pois provoca a insatisfação da parte lesada quanto ao acordo, 

agravando seu sentimento de injustiça, prejudicando o relacionamento futuro, 

consequentemente, uma nova possibilidade de acordo. 

A partir deste resultado, Pessoa (2009) afirma que é mais provável que o conflito 

permaneça e que o acordo aceito, seja apenas temporário. Neste tipo de resultado, 

favorecendo unilateralmente um dos negociadores, normalmente, provoca-se o 

desequilíbrio do resultado da negociação, com base em dois tipos de situação, onde: 

 

 O poder quase total pode estar em posição de apenas uma das partes. A 

outra parte, nesse caso, apresenta-se sem alternativas, sofrendo a pressão 

do outro lado ao fechamento do acordo, o que lava a uma situação de 
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estresse. Neste caso não se leva em consideração o mérito dos interesses 

de ambas as partes. 

 O resultado perde-ganha, pode ocorrer também internamente, onde em 

função da pressão exercida por uma autoridade superior dentro da própria 

unidade, forçando a persuasão pela parte subordinada, que tende a ceder. 

Isso é visto como ganho pela parte que impõem o acordo, já a outra parte 

percebe que sofrerá mais se não estiver disposta a ceder e se manter 

obstinada em obter o que deseja. Este tipo de resultado, segundo Ribeiro 

(2010), proporciona na maioria das vezes uma grande frustração e 

ressentimento de quem perde, sendo que “[...] mais cedo ou mais tarde 

poderão comprometer o relacionamento e outras negociações”. Ribeiro 

(2010, p. 17). 

 

Com base nos resultados assimétricos, onde um negociador ganha e o outro perde, 

não importando se a perda é real ou apenas percebida, algumas consequências 

podem ser observadas, conforme Pessoa (2009): 

 

1. Quebra de forma definitiva do relacionamento duradouro, baseado na 

quebra da relação mútua de confiança. 

2.  Aquele negociador que se julgar lesado, mesmo que seja apenas por 

percepção, que tenha levado desvantagem na negociação, tentará a 

não cumprir sua parte no acordo, através da tentativa de cancelamento 

da negociação, adiamento da execução ou da entrega, prorrogação de 

pagamento, entre vários outros procedimentos, que dificultem o 

cumprimento do acordo. 

3. Comportamento baseado em sentimento de revanche e vingança, que 

conduzirá a um resultado da negociação para a solução negativa de 

“perde-perde”. Observa-se essa tendência em razão da busca pelo 

perdedor em levar vantagem e ganhar a qualquer preço em 

negociações futuras. 

 

Com base nos tipos de negociação apresentados, é possível observar que cada tipo 

de resultado impacta diretamente na definição de cada tipo de negociação. Com 
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isto, é possível verificar  que o objetivo inicial determinado por cada uma das partes, 

pode ser o delimitador do tipo da negociação, a partir de seu resultado. 

 

 

2.4.5 O Negociador 

 

 

O sucesso de uma negociação, concentra-se em boa parte, a capacidade do 

negociador em tomar frequentemente boas decisões, de acordo com Fisher (2002). 

Desta forma, o autor afirma que o conhecimento, personalidade, perspicácia e 

habilidades do negociador, criam um estilo particular, capaz de fazer com que este, 

aproveite melhor as oportunidades apresentadas durante o processo de negociação. 

Com base nas habilidades do negociador, Martinelli e Ghisi (2006), afirmam as 

oportunidades durante uma negociação, que devem ser captadas, como a 

capacidade de comunicar-se facilmente com as partes envolvidas; de ser versátil ou 

flexível, adaptando-se às situações apresentadas e também utilizar-se da 

inteligência emocional, sendo paciente e realizando a auto-avaliação com certa 

frequência. 

Independentemente dessas habilidades, é importante destacar que qualquer 

pessoa, pode negociar. Contudo, de acordo com Martinelli e Ghisi (2006), os 

negociadores que possuírem tais habilidades, terão um diferencial e poderão ter 

melhores condições para participar de uma negociação. Tais habilidades, segundo 

os autores, podem ser desenvolvidas ou aprimoradas, por qualquer pessoa, a partir 

da observação de que a negociação está presente no cotidiano de cada um. 

Contudo, quanto mais hábeis forem os negociadores, maiores as possibilidades de 

sucesso em uma negociação.   

O entendimento sobre o perfil do negociador é fator de grande relevância, segundo 

Thompson, Medvec, Seiden e Kopelman, apud Almeida e Sobral (2005), onde a 

emoção, pode apresentar impacto significativo em uma negociação. A partir de 

então, antes de iniciado o processo de negociação, faz-se necessário conhecer 

estes perfis de negociadores. Os perfis são conhecidos como racional, positivo e 

negativo. 
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O negociador racional não se expressa através de emoções, acreditando que 

demonstrações de emoção podem traduzir-se em sinais de fraqueza, frente ao seu 

oponente, tornando-o vulnerável. Com isso, Fischer, Ury e Pattom, apud Almeida e 

Sobral (2005), afirmam que este tipo de conduta em uma negociação, podem 

conduzir a um impasse ou ao fim da negociação. 

O negociador positivo, ao contrário do negociador racional, acredita que em vez de 

reprimir a emoção, exprimir emoções positivas, pode trazer vantagens. Almeida e 

Sobral (2005) afirmam que a expressão de sentimentos positivos, pode levar a uma 

maior criatividade, consequentemente atingir soluções inovadoras, tornando o 

indivíduo mais cooperativo. Isto os torna mais dispostos a partilhar informações, 

gerando mais alternativas. Contudo, os autores afirmam que tais expressões de 

emoções, podem ter consequências negativas. Os negociadores que exprimem 

sentimentos positivos, tendem a prestar menos atenção aos argumentos da outra 

parte, o que os torna vulneráveis à utilização de táticas fraudulentas, por parte de 

negociadores competitivos. 

O perfil do negociador negativo demosntra outros tipos de expressão que estão 

ligados à raiva, o ódio, a impaciência ou indignação, de acordo com Almeida e 

Sobral (2005). Este tipo de negociador utiliza-se da emoção, para tentar coagir a 

outra parte a ceder às suas exigências. A partir da verdadeira expressão de 

sentimentos negativos, Alrred; Bies e Tripp, apud Almeida e Sobral (2005), o 

comportamento do negociador irá afetar a relação que mantém com a outra parte, 

levando muitas vezes à retaliação o que resulta na escala de conflito, tornando as 

negociações pouco produtivas. 

Através da dimensão interpessoal da inteligência emocional, destaca-se nos estudos 

sobre negociação, o conceito que muitos autores definem como “[...] apercepção da 

perspectiva contrária, que pode ser comparada ao conceito de empatia”. Almeida e 

Sobral (2005, p. 05), de acordo com Salovey e Goleman, apud Almeida e Sobral 

(2005). Desta forma, a capacidade de compreensão sobre a perspectiva da oura 

parte, principalmente no processo de preparação para a negociação, permite ao 

negociador, estar apto a responder eficazmente aos seus argumentos. Por outro 

lado, os autores afirmam que uma das principais causas para o insucesso da 

negociação é a negligência dos pontos de vista contrários. Com base nesta 

afirmação, os autores concluem que “[...] perceber os interesses e pontos de vista do 
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seu oponente, construindo uma solução em que a outra parte se reveja, é a chave 

para a criação conjunta de valor”, Almeida e Sobral (2005, p. 05). 

Um aspecto relevante, de acordo com Matos (2003), é o entendimento sobre o 

comportamento do negociador, de acordo com seu estilo e comportamento. A figura 

11 demonstra cada um destes estilos e como deve ser o comportamento adotado 

para cada um: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Os quatro estilos de negociadores 
Fonte: Matos, Francisco Gomes de. Negociação: modelo de estratégia e estudos de casos. 
2003, p. 90 
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Conforme demonstrado na figura, cada um dos estilos possui características 

distintas e para cada tipo de estilo sociável apresentado, Matos (2003) afirma que o 

risco e a tática devem ser específicas, durante o processo de argumentação. 

O estilo racional preocupa-se em orientação para os objetivos estabelecidos, 

levantando e discutindo ideias e colocando fatos como elementos de convicção. O 

risco apresentado para este estilo é o de cair em subjetivismos e em divergências 

sem fundamentos. Com tática, o negociador deve estar atento a pontos que deem 

objetividade à discussão e conduzam ao acordo. 

O estilo sociável possui como principal característica a motivação pelo 

relacionamento, permitindo laços afetivos e confraternizadores. O risco apresentado 

durante a argumentação é a conversação direcionada a assuntos aleatórios, 

resultando em perda de tempo. A tática a ser utilizada com este perfil esta focada 

em deixá-lo à vontade para falar e se sociabilizar, porém direcioná-lo para o objetivo 

do acordo. 

O negociador com estilo metódico possui como principal característica a atenção 

aos regulamentos, tradição e uso de costumes. Apresenta um comportamento 

tecnocrata, o que apresenta risco, ao desviar a conversa para uma estrutura formal 

de comunicação e legalistas, perdendo o foco dos objetivos e resultado da 

negociação. Como tática para lidar com este estilo, deve-se reservar o tempo inicial, 

para a discussão, apresentando a estrutura da reunião, metodologia da discussão e 

esclarecimentos fundamentados. 

Já o estilo decidido possui como principal característica não querer perder tempo 

com detalhes e pequenas questões, na esperança de solucioná-la rapidamente. O 

maior risco está no excesso de objetividade, omitindo pontos importantes que 

podem comprometer um perfeito diagnóstico da situação. Recomenda-se como 

tática para este perfil, direcionar a negociação, apresentando um quadro de 

diagnóstico confiável, atendendo sua motivação psicológica em discutir 

objetivamente os problemas.  

Alguns fatores, independem dos perifs dos negociadores, onde Martinelli e Almeida 

(2002), sugerem um conjunto de habilidades essenciais, que devem ser seguidas 

por eles, para que haja uma maior possibilidade sucesso, na obtenção de um acordo 

durante a negociação, sendo: 
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a) concentrar-se nas ideias; 

b) discutir as proposições; 

c) proporcionar alternativas à outra parte; 

d) ter objetividade no equacionamento dos problemas; 

e) apresentar propostas efetivas; 

f) saber falar e ouvir; 

g) colocar-se no lugar da outra parte; 

h) ter consciência de que se negocia o tempo todo; 

i) saber interpretar o comportamento humano e as reações das pessoas; 

j) separar os relacionamentos pessoais dos interesses; 

k) evitar estruturar um relacionamento em função de um acordo. 

 

Algumas características e habilidades do negociador, de acordo Katz (1955) que 

contribuem com essas afirmativas, são divididas em três habilidades gerenciais: A 

primeira é a habilidade técnica, que está mais direcionada à atividade gerencial, 

envolvendo conhecimentos, métodos e ferramentas necessários para a realização 

de tarefas que não estão no foco de sua especialidade. 

A segunda característica proposta por Katz (1955), está centrada na habilidade 

humana, abrangendo a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses 

e atitudes. Além disto, torna-se fundamental a capacidade de entender, liderar e 

trabalhar com pessoas. 

Habilidade conceitual, de acordo com Katz (1995), como terceira variável entre as 

habilidades do negociador, diz respeito à capacidade de compreender e lidar com a 

complexidade de uma organização de modo geral, utilizando-se de sua capacidade 

intelectual, para formular estratégias. 

Com base na análise do perfil do negociador de Kutz (1955), Lima, et al (2008) 

desenvolveram a tabela 10, que descreve cada uma das habilidades e 

características do negociador. 
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Habilidades 
Características 
dos negociadores 

Descrição 

Técnica 

Racionalidade 
Não deixar que a negociação seja levada para aspectos 
pessoais. 

Foco 
Centrar a discussão em aspectos realmente relevantes, não se 
apegando a casos e situações episódicas, que normalmente 
caracterizam-se por visões muito particulares. 

Objetividade 
Capacidade de equacionar os problemas da melhor maneira 
possível. 

Investigação 
Saber utilizar as questões adequadas para a obtenção das 
informções desejadas. 

Especialidade 
functional 

Utilização de métodos, táticas e ferramentas de negociação. 

Humana 

Relacionamento 
interpessoal 

Facilita relações entre membros da negociação, estabelece 
boas relações com a outra parte, sensível às reações dos 
negociadores. 

Saber falar 
Capacidade de expressar-se com desembaraço e clareza, de 
forma que a mensagem seja entendida pela outra parte. 

Saber ouvir 
Capacidade de estar atento à mensagem do interlocutor, 
buscando diminuir ao máximo os fatores que possam provocar 
distrações. 

Empatia Colocar-se no lugar da outra parte 

Percepção 
Saber interpretar o comportamento humano e as reações das 
pessoas 

Confiança 
Confirmar sentimentos e emoções para avaliar a tensão e 
reforçar a confiança. 

Liderança 
Capacidade de influenciar e dirigir o comportamento das 
pessoas. 

Motivação 
Capacidade de criar identificação e gerar o comprometimento 
das pessoas. 

Gestão de 
conflitos 

Capacidade de harmonizar a situação, resolvendo problemas. 

Conceitual 

Analítica 

Domínio e influência sobre a estratégia, a cultura 
organizacional, a situação externa, a fiosofia gerencial, as 
técnicas instrucionais, as relações de trabalho e as situações 
de mudança. 

Intuição 
Habilidade para trazer idéias, enxergar claramente os pontos 
fundamentais da negociação, examinar implicações futuras das 
propostas, examinar a negociação em seu todo. 

Criatividade Buscar o máximo de alternativas para propor à outra parte. 

Síntese Sumarizar de tempos em tempos os pontos mais importantes. 

Flexibilidade 
Trabalhar com equívocos, exageros e mudanças inesperadas 
de comportamento. 

Empreendedora Identificação de oportunidades, correr riscos, sonhar. 

Raciocínio lógico 
Capacidade de apresentar idéias e argumentos numa 
sequência que facilite o entendimento. 

Perspicácia 
Capacidade de tirar vantagem da situação, aproveitando as 
oportunidades. 

TABELA 10: Características do negociador segundo as habilidades de Katz (1955) 
Fonte: Lima, et al. Enfoque sistêmico e as habilidades do negociador: Caracterização e 

influência no uso do poder em processos de negociação. 2008, p. 11. 
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Algumas habilidades de grande importância, apresentadas por Fisher (1997), a 

cerca do perfil do negociador, como por exemplo: ter firmeza, ser amistoso e criativo, 

ter comunicação eficaz e bom relacionamento, convencer a outra parte envolvida, 

elaborando acordos conforme as possibilidades, convencer a outra parte de que 

está sedo tratada com justiça, além de definir quais são as condições para o acordo 

chegar ao acordo. 

Desta forma, o bom negociador deve estar atento a algumas práticas, para que 

obtenha êxito na conversação, afirma Matos (2003). Com isso, a atenção a fatos e 

emoções, por parte do negociador, podem evitar o surgimento da subjetividade, 

minimizando o potencial de conflitos entre os membros da mesa de negociação. 

Administrar as diferenças sobre cada estilo de comportamento é também essencial 

para garantir uma boa reunião de negociação. A empatia mostra-se fundamental, no 

sentido de colocar-se no lugar do outro, também a confiança, que segundo Matos 

(2003, p. 98) “[...] não surge gratuitamente, embora exija uma atitude receptiva para 

crer nas boas intenções do outro”. 

De um modo geral, quando se trata de negociação, Matos (2003) conclui que não há 

um modelo infalível sobre o relacionamento humano, no entanto, existem algumas 

condições fundamentais que são esperadas em qualquer tipo de negociação, tais 

como, a credibilidade, a aceitação, abertura para novas situações, coerência e 

tolerância, para que se possa buscar o acordo entre as partes envolvidas. 
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3. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, O MARKETING DE RELACIONAMENTO E 

NEGOCIAÇÃO. 

 

 

O principal objetivo da indústria farmacêutica é “[...] a produção de medicamentos, 

utilizados pela sociedade no tratamento de doenças ou outras indicações médicas”, 

conforme afirmam, Gadelha, Quental e Fialho (2003, p. 49). 

Com base nisto, observa-se que desde o início do século XX, até o início do ano 

2000, mudanças intensas ocorrem no mercado farmacêutico brasileiro. 

Transformações de ordem legal, institucional, industrial e comercial, marcaram este 

período, com base na abertura econômica, que ocasionou várias fusões e 

aquisições de empresas. Neste sentido, dados da Febrafarma (2007), afirmam que 

reformulações internas tornaram-se uma constante, frente aos desafios da 

globalização, promulgação da lei de patentes no Brasil, além do lançamento dos 

medicamentos genéricos e o lançamento de medicamentos inovadores para o 

tratamento de patologias importantes, como AIDS, câncer, doenças 

cardiovasculares, disfunção erétil, entre outras. Tais mudanças contribuíram para a 

revitalização da indústria farmacêutica de capital nacional, tendo esta passado a 

ocupar uma parcela expressiva do mercado.  

A criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e uma série de 

políticas governamentais, através da implantação do SUS (Sistema Único de 

Saúde), entre outros fatores, tiveram implicações diretas no perfil da indústria 

farmacêutica nacional, o que reforça o conceito sobre o dinamismo no setor, e sua 

grande capacidade de transformação, diante de mudanças situacionais, políticas e 

econômicas, de acordo com dados da Febrafarma (2007).  

A partir das mudanças ocorridas na década de 1990, Palmeira Filho, Lins e Koo 

(2003), mencionam vários eventos de grande importância ocorreram no cenário da 

indústria farmacêutica no Brasil, sendo: 

 

 1990 – Ano em que se deu a redução de tarifas de importação de fármacos e 

retirada das restrições para a importação de insumos farmacêuticos; 

 1991 a 1999 – Todos os medicamentos tiveram seus preços liberados; 

 1996 – Promulgada a lei de patentes no Brasil; 
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 1998 – A política nacional de medicamentos é estabelecida, com base na 

portaria do MS 3.916/98; 

 1999 – A lei dos genéricos é promulgada e é criada a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). Retoma-se neste ano, a política de 

administração de preços de medicamentos. 

 

Analisando o cenário da indústria farmacêutica, Frenkel (2001) afirma que, para que 

haja uma melhor compreensão sobre o papel de determinado medicamento, faz-se 

necessário entender os papéis dos vários agentes econômicos envolvidos, entre 

eles – o médico, o propagandista vendedor e as drogarias. Neste sentido, Frenkel 

(2001) afirma que é necessário que haja compreensão sobre a tipologia comercial 

entre os medicamentos, pois para cada produto, há uma forma de atuação 

específica, com base em suas características mercadológicas. Assim, Frenkel (2001) 

define algumas especialidades do mercado farmacêutico, refererindo-se aos tipos de 

medicamento, como: OTC (Over The Counter), genéricos, medicamentos 

bonificados e medicamentos “éticos”, conhecidos como medicamentos de prescrição 

médica. 

 

 Segmento OTC (Over The Counter) – Mercado representado por um tipo de 

medicamento, que não necessita de receituário médico, existindo a compra 

espontânea, de acordo com Cezar (2005). Assim, o poder de decisão sobre a 

compra está nas mãos do cliente final, convencido por meio de propagandas 

nos meios de comunicação, como rádio, televisão, anúncios de revistas, entre 

outros. 

 Segmento dos medicamentos bonificados – São medicamentos cuja 

formulação devem possuir a mesma formulação e concentração de princípios 

ativos, quando comparados aos medicamentos referência, lançados como 

inovadores no mercado. Contudo, não há garantia de bioequivalência entre o 

medicamento bonificado e o referência. A nomenclatura “bonificados”, 

significa que na prática comercial, os laboratórios produtores destes 

medicamentos oferecem caixas extras como bonificação, para cada caixa 

vendida pela drogaria. 
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 Segmento dos medicamentos éticos – Refere-se ao mercado dos 

medicamentos provenientes da prescrição médica, onde a estratégia de 

marketing e negociação está focada na classe médica. Esta é a principal 

classe de medicamentos da indústria farmacêutica, além de representar a 

maior lucratividade. Os medicamentos éticos, estão divididos em três classes, 

que são: Medicamentos inovadores, medicamentos me too e medicamentos 

similares. 

 

Neste sentido, Frenkel (2001) afirma que, medicamento inovador é aquele que é 

pioneiro em seu desenvolvimento. Trata-se de medicamentos novos, recém 

lançados, cujos esforços promocionais são direcionados para a classe médica, que 

são convencidos a prescrever e avaliar a eficácia terapêutica do produto, através do 

trabalho do propagandista vendedor. Os medicamentos me too, representam 

produtos com as mesmas finalidades que o inovador, porém podem apresentar 

algumas mudanças em sua formulação, o que possibilita a formação de um novo 

princípio ativo, similar ao pioneiro. Os medicamentos similares, são reproduções dos 

medicamentos inovadores, que tiveram suas patentes já expiradas. Estes, assim 

como os bonificados, nem sempre apresentam os testes que confirmam a mesma 

eficácia dos medicamentos referência. Por não arcarem com os mesmos custos de 

pesquisa que os medicamentos referência, os similares levam vantagem competitiva 

e apresentam preços de mercado mais baixos.  

Com base na evolução das vendas no mercado farmacêutico brasileiro, é possível 

observar que há um aumento no faturamento global dos medicamentos no mercado 

de varejo, de R$ 23,6 bilhões em 2007, para R$ 43 bilhões em 2011, conforme o 

gráfico 1.  
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FIGURA 12: Evolução do mercado brasileiro 
Fonte: IMS Health e Interfarma 

 

 

Desta forma é possível observar a evolução da participação de mercado dos 

medicamentos genéricos, que partem de 11% em 2007, para 18% em 2011. O 

contrário ocorre com os medicamentos referência, que declinam de uma 

participação de mercado de 39% para 29% no mesmo período, reforçando os 

indicadores acerca do crescimento na venda dos medicamentos genéricos nos 

últimos dez anos. 

Observa-se que através da produção de medicamentos, seja qual for sua tipologia, a 

indústria farmacêutica ao longo da história, tem buscado cada vez mais desenvolver 

produtos que resultem na cura definitiva das diversas doenças. Com base na 

produção destes medicamentos, Queiroz & Velazquez (2001) definem quatro 

estágios, sendo estes eferentes à produção de medicamentos: 
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 O primeiro refere-se à pesquisa e desenvolvimento dos fármacos, sendo esta 

a etapa mais complexa, envolvendo também um maior volume de 

investimento.  

 O segundo estágio caracteriza-se como a etapa dos processos químicos, 

sendo que as moléculas de valor terapêutico, definidas no estágio anterior, 

são produzidas em escala. 

 No terceiro estágio, a produção de medicamentos é iniciada, definindo as 

apresentações comerciais dos princípios ativos. Nesta etapa, o processo fabril 

é físico, onde fármacos e outros adjuvantes são misturados e então 

embalados, dando forma ao medicamento final. 

 O quarto estágio compreende o marketing e comercialização. Entende-se que 

nesta etapa estão compreendidas as ações de marketing de relacionamento e 

negociação, como fatores relevantes para o convencimento dos médicos, 

para a prescrição e avaliação terapêutica dos medicamentos. 

 

Com base nas afirmações de Queiroz & Velazquez (2001), verifica-se que a 

pesquisa e desenvolvimento de medicamentos no Brasil, é caracterizada por 

momentos distintos. O primeiro deles revela que na década de 80, houve uma série 

de iniciativas para a descoberta e desenvolvimento da produção de medicamentos. 

Contudo, pouco evolui-se neste sentido, iniciando os anos 90, com uma capacitação 

próxima do zero, para este fim. Com base nesta pouca evolução, o segundo 

momento mostra o surgimento das grandes fusões de empresas farmacêuticas, o 

que culminou com um grande avanço na produção de novos medicamentos no 

Brasil nos anos 90. Esta evolução baseia-se no aumento do investimento de capital 

e tecnologia no setor e a utilização de mão de obra, altamente qualificada para esta 

finalidade. 

 

 

3.1 Características da indústria farmacêutica no Brasil 

 

 

Atualmente, o mercado farmacêutico brasileiro tem vivenciado uma perspectiva de 

ascensão, quando comparado ao ranking global, de acordo com Campbell (2011). 
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Dados da tabela 11, revela que o Brasil ocupava a décima posição no mercado 

farmacêutico mundial em 2005, passando a ocupar o sétimo lugar em 2010 e com 

uma perspectiva de crescimento que irá posicioná-lo como sexto colocado em 2015.  

 

 

                    

                        Ranking 2005                      Ranking 2010                      Ranking 2015 

 

      1                   Estados Unidos                   Estados Unidos                   Estados Unidos 

      2                   Japão                                  Japão                                   Japão 

      3                   França                                 China                                   China 

      4                   Alemanha                            Alemanha                            Alemanha 

      5                   Itália                                     França                                 França 

      6                   Reino Unido                         Itália                                     Brasil 

      7                   Espanha                              Brasil                                   Itália 

      8                   Canadá                                Espanha                              Índia 

      9                   China                                   Canadá                                Espanha 

     10                  Brasil                                  Reino Unido                         Rússia 

     11                  México                                 Rússia                                  Canadá 

     12                  Austrália                               Índia                                    Reino Unido 

     13                  Coreia do Sul                       Austrália                              Venezuela 

     14                  Turquia                                 México                                Turquia 

     15                  Índia                                     Coreia do Sul                      Coreia do Sul 

     16                  Rússia                                  Turquia                               Austrália 

     17                  Holanda                                Polônia                               México 

     18                  Bélgica                                 Holanda                              Argentina 

     19                  Polônia                                 Bélgica                               Polônia 

     20                  Grécia                                   Grécia                                Bélgica      

                     

TABELA 11: Maiores mercados farmacêuticos 

Fonte: Campbell (2011, p. 132)  

 

 

Neste sentido, dados da IMS Health e Sindusfarma – (Sindicato da Indústria de 

Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo), apontam o faturamento do 

mercado farmacêutico no Brasil, na ordem de R$ 47 bilhões em 2012, considerando-
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se os preços de fábrica, no canal farmácia, conforme o gráfico 2. Observando o 

período de 2003 a 2012, é possível observar um crescimento médio anual 

ponderado, deste mercado na ordem de 12,43% ao ano. 

 

 

 

FIGURA 13: Evolução das vendas no mercado farmacêutico brasileiro. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da IMS Health e Sindusfarma. 
(*) 12 meses móveis até Julho de 2012.  

 

 

Analisando a oferta, dentro do mercado farmacêutico nacional, observa-se que 

houve grande alteração no cenário entre a participação de mercado das empresas 

farmacêuticas brasileiras em relação às multinacionais. Enquanto as indústrias 

farmacêuticas nacionais participavam em 2003, com cerca de 33% de market share, 

em 2011, apresentaram a relevante marca de 47%, conforme demonstrado no figura 

2. De acordo com Capanema e Palmeira Filho (2004), até o ano de 2003, apenas 

uma empresa brasileira, o Aché, aparecia entre as dez maiores empresas em 

faturamento no setor. No final de 2011, passam ser quatro as empresas nacionais, 

integrantes no grupo das dez maiores em faturamento, sendo: Grupo EMS, Grupo 

Hypermarcas, Grupo Aché e Eurofarma.  
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Com base na regulamentação da produção de medicamentos genéricos no Brasil, 

Capanema e Palmeira Filho (2004), afirmam que várias empresas farmacêuticas 

brasileiras se beneficiaram através da produção de medicamentos cuja patente dos 

produtos referência, haviam expirado, iniciando a produção destes medicamentos a 

partir de 1999. Com isso, o segmento dos genéricos vêm aumentando ano a ano, 

sua participação no mercado brasileiro, na ordem de 6,4% de market share em 

2003, alcançando 22,7% em participação de mercado em valores.  

O momento que antecedeu a regulamentação para a produção de genéricos no 

Brasil, apresentava certos entraves competitivos à indústria farmacêutica nacional. 

Estas eram impedidas de copiar medicamentos inovadores, cujas patentes não 

haviam expirado e suas estratégias estavam voltadas para o lançamento de cópias 

idênticas, ou com pequenas modificações, mas apenas para os produtos sem 

patente. Utilizava-se para isto novas marcas comerciais, os chamados 

medicamentos similares, conforme Frenkel (2001), que lembravam em sua maioria, 

a marca original. Desta forma, observa-se o relevante papel do marketing de 

relacionamento e da negociação, na tentativa de obter vantagem competitiva frente 

à classe médica, através de produtos cada vez menos diferenciados, em busca da 

conquista da prescrição. 

A partir do surgimento de um novo nicho de mercado, através dos medicamentos 

genéricos, as empresas brasileiras passaram a obter um crescimento acelerado, 

conforme Palmeira Filho, et al (2012). Mesmo apresentando margens de lucro 

menores, quando comparado aos medicamentos referência, as indústrias 

farmacêuticas tiveram um interesse grande nesta classe de medicamentos, uma vez 

que o médico começa a prescrever o produto através de seu princípio ativo e não 

pela marca. Isso, segundo Palmeira Filho, et al (2012), reduziu bastante os custos 

com o marketing médico. 

O mercado dos medicamentos genéricos no Brasil, é impulsionado por cinco 

grandes laboratórios, que atingem o patamar de 82% de market share em 2011, 

sendo: Medley, Grupo EMS, Grupo Hypermarcas (Neoquímica) e Grupo Aché. 

Um caminho bem próximo ao percorrido pelas multinacionais fora do Brasil, vêm 

sendo desenhado no mercado brasileiro de genéricos, segundo Palmeira Filho, et al 

(2012). Os autores mencionam que através do aumento das reservas de caixa, [...] 

“possibilitadas pelos ganhos de escala, algumas grandes empresas internacionais 



105 

 

 

de genérico buscaram desafios de risco crescente, relacionados ao desenvolvimento 

de drogas inovadoras”. Palmeira Filho, et al (2012, p. 78). Neste cenário, observa-se 

empresas como a indiana Rambaxy e Dr. Reddy´s, também a israelense Teva.  

Com base na evolução do mercado farmacêutico nos últimos anos, observa-se 

períodos distintos, sendo que até o fim dos anos 90, o mercado caracterizou-se pelo 

domínio das indústrias farmacêuticas multinacionais, de acordo com Boni (2009). De 

um modo geral, até o fim da década passada, observou-se a evolução das 

empresas nacionais, que ao longo dos últimos dez anos, alcançaram a liderança do 

mercado em volume de vendas, com base na produção dos medicamentos 

genéricos. A partir destes acontecimentos, Boni (2009) afirma que se inicia um 

terceiro ciclo, caracterizado pela atuação das indústrias farmacêuticas de 

medicamentos de biotecnologia. Estas empresas farmacêuticas, destinam sua 

produção a produtos de alta complexidade, com maior sofisticação, quando 

comparadas às demais, utilizando-se da manipulação genética das células e 

destinadas ao tratamento de patologias mais complexas. O forte crescimento deste 

segmento da indústria farmacêutica mundial, têm refletido em uma atuação cada vez 

mais presente dessas empresas no Brasil. 

 

 

3.1.1 Características de Oligopólio 

 

 

A base da competição em muitos setores da economia, baseiam-se na inovação, 

também no planejamento e desenvolvimento, segundo Bastos (2005). 

A indústria farmacêutica tona-se uma exceção, em razão de sua característica de 

oligopólio diferenciado, impulsionado pela demanda de mercado de medicamentos, 

além do apelo social e apoio de órgão do governo. 

Este tipo de oligopólio diferenciado, segundo Bastos (2005), é caracterizado pela 

presença de um número razoável de empresas no setor, mas que detêm uma 

grande parcela do mercado centralizado nas mãos de poucas indústrias, 

subsidiárias de multinacionais. Assim o mercado apresenta um grande faturamento 

nas mão de poucas empresas, com forte internacionalização.  
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As classes terapêuticas, de acordo com Bastos (2005) dão o impulso à competição e 

diferenciação de produtos para algumas empresas farmacêuticas, mesmo existindo 

um oligopólio diferenciado.  Neste sentido, as indústrias oligopolistas são 

caracterizadas pela existência de barreiras à entrada no mercado, através da fixação 

de preços, que se dá através da introdução de inovações de processos redutores de 

custos, reflentindo-se em economias de escala, que é o caso do oligopólio 

homogênio.  Outra forma, sendo o oligopólio diferenciado, baseia-se na introdução 

de produtos e também pela diversificação de suas atividades, possibilitando o 

domínio e tecnologias, passíveis de serem aplicadas em outras indústrias. 

O oligopólio diferenciado encontra-se em várias atividades comerciais e em muitas 

empresas de bens de consumo, de acordo com Labini (1984). Desta forma, observa-

se, de modo geral, que no oligopólio diferenciado os clientes preferem determinados 

produtos, de determinadas empresas, sendo que estes produtos são ou parecem 

para eles diferentes dos de outras empresas. 

 

 

3.2 O propagandista vendedor da indústria farmacêutica 

 

 

De acordo relevância do mercado farmacêutico nacional, é possível observar a 

presença de subsidiárias das maiores indústrias farmacêuticas mundiais no Brasil, 

de acordo com Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. (2011). A maioria das empresas 

farmacêuticas utilizam a força de vendas para divulgação e comercialização de seus 

produtos no mercado. Desta forma, observa-se a importância dessas equipes para o 

aumento da produtividade, através da promoção de produtos, estando na linha de 

frente dos processos, seja de pesquisa científica, até mesmo nas definições 

estratégicas das empresas. 

As equipes de vendas da indústria farmacêutica possuem particularidades do 

segmento que as categorizam de maneira mista, conforme Trevisan, Marcondes e 

Pappini Jr. (2011), sendo uma parte voltada para as atividades de promoção de 

produtos e a outra focada em atividades de vendas, de acordo com a figura 14.     
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                     Geração de demanda 
  Visitação à classe médica objetivando  
             fazer com que esse profissional                                                               
                        prescreva seus produtos.                                                    
                                                                                                                  
Efetivação de venda 
                                                                                                                  
Comercialização dos produtos na           
                                                                                                                  cadeia 
farmacêutica – varejo,  
                                                                                    distribuidores, hospitais e 
governo. 
 

 

FIGURA 14 – Atividade comercial da força de vendas da indústria farmacêutica. 
Fonte: Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. O profissional de vendas na indústria 
farmacêutica. 2011, p. 115 

 

 

Assim, observa-se que as empresas farmacêuticas realizam suas atividades, através 

de duas estruturas, para que seja possível atender a necessidade de geração de 

demanda e também a necessidade de vendas.  

Os profissionais responsáveis pela geração de demanda são denominados 

propagandistas, segundo Trevisan, Marcondes e Pappini Jr (2011), enquanto os 

profissionais responsáveis pela geração de vendas são conhecidos como executivos 

de conta ou gerentes de conta. 

Hierarquicamente, observa-se que as equipes são compostas por uma gerência 

nacional, regional, como gerência intermediária e gerência distrital, como gerência 

imediata. No caso dos executivos de contas, pode existir ou não uma gerência 

exclusiva, sendo de nível intermediário, ou até mesmo reportarem diretamente à 

gerência nacional de vendas, conforme a tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de vendas da 

Indústria Farmacêutica 
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Propagandista Executivo de contas 

A quem se reporta diretamente 

A uma gerência de 
terceiro nível na estrutura 

da força de vendas. 
Tradicionalmente são 

gerentes distritais 

A uma gerência 
intermediária (gerência 
regional), ou em alguns 

casos, diretamente à 
gerência de primeira linha 

(gerência nacional) 

Cliente imediato Médico 
Varejo, atacado 

farmacêutico e hospitais 

Principal atividade fim 
Conquista de receituário 

para os produtos 
promovidos 

Atingir o volume de vendas 
projetado para os produtos 

Principal forma de mensuração 
do desempenho 

Volume de receitas do 
território e por medico 

Meta de vendas por volume 
em unidades e reais 

Conceito de atuação 
Territórios com carteira de 

clientes 
Conta-chave 

TABELA 12: Características e perfis dos propagandistas e executivos de contas 
Fonte: Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. O profissional de vendas na indústria 
farmacêutica. 2011, p. 116 

 

 

Através da atuação dos profissionais de vendas, a indústria farmacêutica 

compartilha suas inovações com o mercado, sendo que a regulamentação sobre a 

propaganda de medicamentos é exercida por meio da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), que também é responsável por estabelecer regras sobre a 

relação obtida entre a indústria farmacêutica e o mercado. 

Ao longo dos anos, a profissão vêm passando por modificações e, segundo 

Trevisan, Marcondes e Pappini Jr (2011), é frequente a discussão a cerca da 

necessidade de um novo modelo de negócios, que centraliza a figura do 

representante, para o diálogo com os demais participantes deste mercado, como por 

exemplo: médicos, distribuidores, hospitais, associações de pacientes, operadoras 

de saúde, governo, entre outros.  

 

 
Por meio do contato presencial, o representante visita o 
cliente, com ou sem dia e hora marcados, e discute aspectos 
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relacionados aos medicamentos com que trabalha. Com o 
avanço da tecnologia, esses contatos passam, em parte, a 
acontecer à distância, via internet e/ou telefone, exigindo 
novas habilidades desses profissionais e diferentes 
investimentos por parte do segmento. Essa nova forma de 
trabalho tem permitido às empresas atingir mercados distantes 
ou nos quais não possuem força de vendas, embora a 
dinâmica de contato com os clientes seja distinta do que ocorre 
presencialmente. Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. (2011, p. 
116) 

 

 

A comunicação com os clientes, através da figura do representante de vendas, deve 

ocorrer de maneira transparente e ética, de acordo com os valores da empresa que 

representa. Desta forma, a comunicação influenciadora da liderança destes 

profissionais pode ampliar o desenvolvimento de suas competências, impactando 

consequentemente os negócios da empresa. Os gerentes neste caso mantém um 

contato frequente e permanente, funcionando como um canal da cultura e dos 

valores da empresa, de acordo com Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. (2011). 

Os autores afirmam que a maioria dos profissionais que atuam como propagandistas 

vendedores, atuam diretamente em consultórios, clínicas, ou hospitais, realizando 

vendas de conceito, necessitando assim deter um profundo conhecimento sobre 

características, benefícios e riscos associados à utilização destes medicamentos. 

Tais informações devem ser transmitidas aos médicos, que são os responsáveis 

pela prescrição do medicamento aos pacientes.  

 

 
3.3 Marco Teórico da Pesquisa  
 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi elaborado pelo autor o marco teórico de 

referência apresentado na figura 15 abaixo. Este modelo visa analisar os principais 

aspectos que compõem o ambiente da propaganda médica, chamado neste estudo 

de “atmosfera da propaganda” . 
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FIGURA 15: Modelo da pesquisa sobre a atmosfera da propaganda médica. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

Considerou-se importante incluir o quadro, visto que estes elementos são 

fundamentais na composição do trabalho realizado, no cenário entre a indústria 

farmacêutica e o médico. 

Alguns aspectos, como o marketing de relacionamento e a negociação, que foram 

apresentados até aqui, foram utilizados como aspectos fundamentais no trabalho 

 Conhecimento e 
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dos propagandistas, de acordo com orientações e capacitações realizadas pela 

indústria farmacêutica, de um modo geral a estes profissionais. 

Faz-se necessária a compreensão cada um dos construtos apresentados no quadro, 

estando estes diretamente ligados a quatro elementos principais, que são: O perfil 

do propagandista vendedor; o perfil do médico; o perfil do produto e os fatores 

externos. Estes elementos, consequentemente, convergem para a atmosfera da 

propaganda médica à qual estão inseridos, sendo o ambiente onde ocorre toda a 

integração dos elementos, sendo possível observar como ocorrem as ações de 

marketing de relacionamento e negociação, assim como a influência de outros 

fatores, na decisão prescritiva dos produtos apresentados no trabalho do 

propagandista com o médico. 

 

 

3.3.1 Aspectos relevantes sobre o perfil do propagandista vendedor 

 

 

De acordo com o primeiro dos quatro elementos apresentados na figura 15, o perfil 

do propagandista vendedor pode ser percebido como um importante elemento que o 

compõem, por se tratar da parte que está diretamente em contato com o profissional 

médico. Este contato pode ocorrer tanto pessoalmente e, com o avanço de novas 

tecnologias, várias formas de contato passam a ocorrer, também através de meios 

eletrônicos.  

 

 

Por meio de contato presencial, o representante visita o 
cliente, com ou sem dia e hora marcados, e discute os 
aspectos relacionados aos medicamentos com que trabalha. 
Com o avanço da tecnlogia, esses contatos passam, em parte, 
a acontecer à distância, via internet e/ou telefone, exigindo 
novas habilidades desses profissionais e diferentes 
investimentos por parte do segmento. Essa nova forma de 
trabalho tem permitido às empresas atingir mercados distantes 
ou nos quais não possuem forças de vendas, embora a 
dinâmica de contato com os clientes seja distinta da que ocorre 
presencialmente. Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. (2011, 
p.117) 
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Ente os vários aspectos que envolvem o trabalho do propagandista vendedor, 

alguns podem ser observados como essenciais, para que haja a interação com o 

médico na atmosfera da propaganda, no sentido de levar as informações 

necessárias, buscando a compreensão de aspectos considerados relavantes pelo 

médico, servindo como suporte para o acordo em prescrever determinado fármaco 

ou produto. Com isto, observa-se: 

 

 Conhecimento e estratégia – As empresas destinam boa parte de seu tempo 

para o desenvolvimento do conhecimento técnico da força de vendas, 

segundo Trevisan, Marcondes e Pappini Jr. (2011). Neste sentido, para que 

sejam implementadas as estratégias no trabalho de campo, percebe-se que a 

indústria farmacêutica em geral, envolve seus propagandistas em atividades 

de ensino presenciais e à distância, com o objetivo de integrá-los ao ambiente 

corporativo, tanto na compreensão de suas políticas, quanto no aprendizado 

técnico dos produtos. Em média, as empresas reúnem seus profissionais 

duas vezes por ano, para a revisão de conceitos e estratégias, o que 

consome entre estes encontros presenciais e treinamentos eletrônicos, cerca 

de cento e vinte horas anuais. 

 A atitude – Um aspecto verificado como relevante entre as competências de 

um propagandista, são as atitudes na tratativa com o profissional médico, 

buscando atender protamente as necessidades apresentadas, de forma 

rápida e eficiente, para que seja possível atingir o objetivo determinado 

durante a visita. Freitas e Brandão (2005) reforçam que a competência está 

associada à noção de aprendizagem, que envolve a aplicação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 Habilidades de negociação e de relacionamento – Como foi verificado neste 

trabalho, as habilidades de negociação e relacionamento estão diretamente 

ligadas às atividades dos propagandistas vendedores, em sua interação a 

cada visita médica. Desta forma, a revisão da literatura sugere que existe uma 

relação entre a atuação dos propagandistas e o comportamento prescritivo 

dos médicos, conforme Andaleeb & Tallman, apud Corrêa e Oliveira (2008).  
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3.3.2 Aspectos sobre o perfil do médico na atmosfera da propaganda 

 

 

A prescrição de um fármaco em geral é realizada através do profissional médico, 

de acordo com Pepe e Castro (2000). Esta resulta de uma complexidade de 

decisões que o especialista precisa tomar durante a consulta. Desta forma, 

baseado em seu diagnóstico sobre paciente, que lhe relata o que está sentindo, 

tomará sua decisão a partir da patologia identificada e pelo reconhecimento 

sobre qual medicamento, segundo seus conhecimentos acadêmicos, científicos e 

empíricos, irá apresentar a maior eficácia e o menor risco ao paciente. 

De acordo com este cenário, torna-se fundamental que o profissional médico 

receba informações através dos vários meios disponíveis, sendo que a figura do 

propagandista da indústria farmacêutica apresenta uma rica fonte de 

atualizações científicas, através da entrega de artigos científicos, lançamento de 

novos medicamentos, envio de atualizações científicas, entre outros. 

 

 Necessidade e receptividade – Este aspecto que abrange atitudes dos 

profissionais médicos, advém de suas expectativas e necessidade de 

atualização sobre novos estudos, artigos e lançamento de novos 

medicamentos, que como já foi visto neste trabalho, advém em grande 

parte do seu contato com estes profissionais da indústria farmacêutica. 

Assim, Bero & Reenie (1996), apud Pepe e Castro (2000), afirmam que os 

prescritores necessitam ter acesso às informações que revelam a 

importância clínica dos medicamentos, principalmente no que tange suas 

indicações e efeitos adversos. 

 Interesse, compreensão e objeções – Os profissionais médicos 

apresentam diferentes níveis de interesse, compreensão e objeções, 

sobre as informações recebidas, podendo sofrer ações de alguns 

aspectos que podem influenciar sua decisão prescritiva. Desta forma, 

Higginbotham & Streiner, apud Pepe e Castro (2000), afirmam que o 

prescritor pode sofrer influência do local de atendimento, agências 
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regulamentadoras, propaganda, comunidade acadêmica e interesses 

econômicos. 

3.3.3 Aspectos sobre o perfil do produto  

 

 

Dentro do cenário da atmosfera da propaganda, o produto a ser prescrito pode ser 

entendido como fundamental para a integração do ciclo que ocorre entre o contato 

do propagandista com o médico, para que haja um processo de entendimento e 

acordo sobre a prescrição para determinadas indicações ou patologias. Alguns 

aspectos relevantes sobre o produto podem ser avaliados pelos médicos, como 

eficácia e segurança; marca; preço de mercado; tipo do medicamento e 

disponibilização de amostras grátis. 

Com base no produto, Corrêa e Oliveira (2008) reforçam que o propagandista 

transmite informações, destacando suas principais características, em busca da 

diferenciação sobre os produtos concorrentes, através de seus benefícios. Estes 

profissionais utilizam-se das estratégias traçadas pelo departamento de marketing 

das empresas farmacêuticas.  

Quando avaliado o elemento produto, dentro deste cenário, é possível afirmar que o 

objetivo da propaganda médica é criar um ambiente que propicie o diálogo entre o 

médico e o propagandista, permitindo a exposição do ponto de vista do médico, 

através de críticas e solicitando informações adicionais, sobre o produto que está 

sendo propagado, de acordo com Bueno, et al (2004). 

 

 

3.3.4 Fatores Externos 

 

 

Entre os quatro grupos de elementos considerados como integrantes da atmosfera 

da propaganda médica, os fatores externos podem ser entendidos como relevantes 

no processo de interação ente o médico e o propagandista. Em alguns casos é 

possível observar a influência sobre a decisão prescritiva, principalmente pela 

limitação de contatos entre estes profissionais. 
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 Concorrentes – No intuito de atender às expectativas dos clientes médicos, 

observa-se a necessidade do propagandista obter um conhecimento amplo, 

que deve ir além de seus próprios produtos [...] “devem estar aptos a 

conversar de forma inteligente sobre os produtos dos concorrentes e sobre as 

tendências no segmento do cliente”. Corrêa e Oliveira (2008, p. 443). 

 Secretárias e Pacientes – Algo ainda novo no Brasil, porém bastante 

difundido nos países mais desenvolvidos, de acordo com Corrêa e Oliveira 

(2008), é a propaganda direta ao consumidor (PDC), que encoraja o paciente 

a perguntar aos médicos sobre determinados medicamentos, estimulando 

ainda mais sua atuação prescritiva. Main, et al (2004) observam que como o 

tempo necessário para garantir a segurança dos medicamentos vêm 

aumentando, cada vez mais, tem sido reduzido o prazo para a proteção de 

patentes. A partir de então, os laboratórios farmacêuticos, buscam maximizar 

sua lucratividade, estimulando diretamente os consumidores em perguntar 

aos médicos por determinados produtos ou medicamentos. As secretárias por 

sua vez, podem ser observadas como agentes facilitadores ou dificultadores 

de acesso ao médico dentro dos consultórios, uma vez que o acesso a este 

profissional em sua maioria, realiza-se por intermédio deste profissional. 

 Acesso e tempo – Pode-se observar que é cada vez menor o tempo 

reservado aos propagandistas da indústria farmacêutica dentro dos 

consultórios e muitos médicos [...] “consideram a apresentação de 

detalhamento dos produtos feita pelos representantes como enfadonha e 

apenas suportável”, de acordo com Carvalho & Teixeira (2002, p. 442). Desta 

maneira, é possível verificar que a principal forma de promoção de produtos 

perante a classe médica, é através da propaganda realizada através da visita 

do propagandista vendedor. Para tal, estes profissionais realizam visitas 

rotineiras, a fim de promover os medicamentos e produtos das empresas às 

quais ele trabalham. Estes profissionais realizam em média cerca de dez a 

dezoito visitas por dia, segundo Corrêa e Oliveira (2008).  
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3.4 A indústria farmacêutica e a gestão da informação 

 

 

As formas de construção do conhecimento, de acordo com Santana (2003), podem 

ser abordadas de duas formas, sendo estas informais, baseadas nas relações 

interpessoais, ou formais, que se baseiam através de publicações. Essas duas 

formas de comunicação encontram-se disponíveis para a classe médica, contudo, 

percebe-se certa dificuldade de interação com seus pares e a captação de inúmeras 

publicações, em razão da escassez de tempo e recurso para estes profissionais da 

área da saúde. Neste sentido, Santana (2003) afirma que os propagandistas 

vendedores da indústria farmacêutica, estabelecem um importante papel, como 

agentes mediadores no processo de conhecimento. Isto se deve ao fato de que 

grande parte da comunicação formal é captada durante da visita destes 

profissionais, através de publicações científicas, além de receberem informações 

informais, baseadas na relação interpessoal entre ambos. 

De acordo com Amaral (2007), os propagandistas vendedores da indústria 

farmacêutica, exercem sua função, baseadas nas ações de marketing, sendo que 

estas possuem apenas conotação mercadológica. Esses profissionais buscam 

especializá-las no setor de vendas. 

Baseando-se no marketing para atender as necessidades apresentadas pela classe 

médica, pecebe-se que os propagandistas vendedores buscam despertar o 

interesse e a confiança destes profissionais, através da qualidade e confiabilidade 

dos materiais que lhes são entregues. Neste sentido, Amaral (2007) afirma que a 

indústria farmacêutica disponibiliza investimentos para que o desenvolvimento 

científico permita que haja produção do conhecimento.   

Segundo Amaral (2007), o marketing pode ser considerado como um instrumento 

gerencial e a informação vista como um negócio. Desta maneira, há uma 

necessidade de adequar a oferta de produtos e serviços às necessidades destes 

clientes, usuários de informação. 
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Marketing da informação é a aplicação da filosofia de marketing para 
alcançar a satisfação dos públicos da organização ou do sistema, 
facilitando a relação de trocas entre a organização ou o sistema e o 
seu mercado, que se concretizam por meio da análise, do 
planejamento e da implementação de atividades para criar 
produtos/serviços informacionais, distribuí-los, definir os seus preços e 
as formas de sua divulgação no negócio da informação, seja no 
âmbito da informação tecnológica, científica, comunitária, utilitária, 
arquivística, organizacional ou da informação para negócios. Amaral 
(2007, p. 21). 
 

 

A indústria farmacêutica, segundo Amaral (2007), encontra-se inserida no cenário 

das organizações que trabalham com o marketing da informação. Tal afirmação, 

deve-se ao fato de que os propagandistas vendedores, através de seus atributos, 

são considerados agentes de informação, o que torna necessária a necessidade de 

utilização do planejamento, organização e definição de seu público alvo. Desta 

forma, é importante, que este profissional siba para qual especialidade médica deve 

direcionar determinada informação. 

As empresas que utilizam da informação, de acordo com Amaral (2007), precisam 

concentrar seus esforços, no sentido de aumentar o interesse e motivação do seu 

público alvo em acessar e consumir seu produto informacional, devendo concentrar 

um grande esforço para que isso seja possível. Para os produtos farmacêuticos, 

essa contribuição servirá para uma melhor compreensão de suas propriedades e 

vantagens, ocasionando uma maior incidência de prescrições médicas, sendo este o 

principal objetivo da indústria farmacêutica. 

O profissional da informação deve utilizar o bom relacionamento para o 

desenvolvimento de suas atividades, junto aos seus clientes. Desta forma, Amaral 

(2007) afirma que estas características são constantemente trabalhadas pelos 

propagandistas vendedores, que utilizam o marketing para estreitar o 

relacionamento com seus clientes médicos. Por outro lado, estes profissionais são 

pouco munidos de estratégias para gerenciar as informações, no sentido de obter 

destes especialistas quais são suas necessidades informacionais, para que possam 

supri-las eficazmente. 

Com base nessas informações, Amaral (2007) reforça que mesmo que a instituição 

possa cumprir um importante papel no desenvolvimento de produtos e serviços, 



118 

 

 

deve-se permitir a implementação de mecanismos que permitam com que a voz do 

cliente seja ouvida e incorporada a processos e unidades de informação. 

A importância dos profissionais da informação, de acordo com Freire (2006), advém 

da necessidade das forças produtivas da sociedade contemporânea através de seu 

papel, como mediador entre usuários de informação e os estoque de informação. 

Com isso, os agentes de informação devem detectar os entraves à comunicação 

que impedem ou interferem na recepção da informação por seus usuários, com o 

objetivo de criar alternativas que levem à eficácia da comunicação. 

Baseado nos entraves à comunicação eficaz, Freire (2006) sugere que o mediador, 

enquanto agente da informação, necessita saber quem são seus usuários finais, 

receptores e codificadores das mensagens que serão transmitidas, tendo este à 

capacidade de identificar os obstáculos na comunicação e quais alternativas para 

superá-los. 

Neste sentido, perecebe-se a importância da relação entre o médico e o 

propagandista da indústria farmacêutica, para o desenvolvimento do ciclo 

informacional, considerando este segundo profissional, como agente de informação. 

Suas competências informacionais devem ser desenvolvidas, para que seja possível 

que uma de suas atribuições principais seja a de distribuir a informação em sua 

forma original ou como produtos elaborados a partir dela. 

De um modo geral, as indústrias farmacêuticas estimulam os propagandistas 

vendedores a assimilar informações sobre determinados medicamentos e 

patologias, ampliando seu nível de conhecimento e entendimento da situação, 

agregando qualidade ao produto comercializado, de acordo com Tannus (2005). 

Com isso, o autor afirma que é o propagandista vendedor quem apresenta a maior 

parte das inovações em medicamentos, para atender as necessidades específicas 

de pacientes e especialistas, justificando assim, um grande investimento em 

treinamento diferenciado por parte da indústria farmacêutica para estes 

profissionais. 

Com base no perfil a ser assumido pelos propagandistas vendedores da indústria 

farmacêutica, apresentando vantagens para o cotidiano do trabalho médico, para os 

pacientes e para ele próprio, através do conhecimento e utilização da informação, 

sugere-se uma melhor compreensão sobre o processo de emissão e recepção 

dessas informações. 
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De acordo com a figura 16, Davenport (2002) afirma que quando a informação está 

em todo lugar, em geral uma constante na maioria das organizações, existe em 

contrapartida uma menor oferta de atenção.  

 

 

 

FIGURA 16: Fontes de informação pessoais 
Fonte: Davenport (2002:120) 

 

Segundo observações de Davenport (2002) é possível verificar que profissionais que 

são ao mesmo tempo fornecedores e usuários de informação, cometem o erro em 

não preocupar-se em atrair a atenção para as informações  desenvolvidas. Este 

processo resulta em dados inertes em gavetas ou em arquivos, sem utilização. 

 

 

Quando proliferam os meios, as tecnologias e os tipos de 
informação, a única constante é a nossa capacidade limitada 
de atenção, em especial os responsáveis pelo processo 
decisório e para quem precisa do conhecimento para agir. 
Davenport (2002, p. 119).  
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Em geral, é possível identificar que a indústria farmacêutica, incentiva e realiza 

pesquisas para uma melhor compreensão sobre patologias, tratamentos e investem 

significativamente na propagação dos produtos. Utiliza-se para isto, recursos de 

marketing e tecnológicos de última geração, bem como treinamento e capacitação 

de seus propagandistas, para garantir uma melhor transmissão de mensagem 

desses produtos. Contudo, por maiores que sejam os investimentos dessas 

empresas em treinamento e capacitação destes profissionais, em alguns momentos, 

pouca atenção é dada aos recursos para conquistar a atenção do médico no 

momento da propaganda. 

Com isto, Davenport (2002) reforça a importância de transmitir a informação de uma  

forma que estimule as pessoas certas a conhecê-la e utilizá-la.  Assim, mesmo 

quando os fornecedores de informações realizam esforços para torná-la mais 

atraente, utilizando-se de gráficos, tabelas ou resumos para isto, o usuário costuma 

reter apenas alguns desses atributos.  

 

 

Em vez de tentar ler um documento de pesquisa cheio de 
jargões, por exemplo, um vendedor de campo de uma 
companhia farmacêutica irá reter muito mais dado acerca de 
um medicamento se entrevistar (ou discutir com) um dos 
cientistas que conduziu os testes. Mas a informação raramente 
é apresentada desta maneira. Davenport (2002, p. 119) 

 

 

Torna-se necessário neste sentido, que a indústria farmacêutica, juntamente com a 

da figura do propagandista, busque compreender cada vez mais que o ser humano 

possui as melhores ferramentas para descobrir, categorizar, tratar e disseminar a 

informação. Desta forma, faz-se necessária a utilização dos benefícios tecnológicos 

existentes no treinamento e estímulo dos propagandistas, criando recursos para 

intermediar a informação ao médico, fazendo com que este perceba cada vez mais a 

visita do propagandista como um momento de atualização científica.   

 

 

3.4.1 O profissional da informação na atualidade 

 

 



121 

 

 

Percebe-se hoje uma mudança constante nos processos de comunicação, através 

da velocidade com que os meios de comunicação tecnológicos disponibilizam os 

dados de um modo geral. Observa-se que países em desenvolvimento, onde grande 

parte da população não possui acesso à leitura, como ferramenta fundamental às 

novas descobertas, existe um distanciamento ainda maior entre as classes sociais. 

Mesmo para a parcela da população que possui pleno acesso aos meios de leitura, 

seja através de livros, mídias eletrônicas, entre outros, torna-se um desafio manter-

se atualizado, pois a própria evolução tecnológica acaba por desmotivar a leitura. 

Isto porque se torna constante a mudança na estrutura dos textos, havendo uma 

maior valorização pelos resumos e o desenvolvimento e utilização em larga escala 

de imagens, inclusive em movimento. 

A partir desta dificuldade de leitura, torna-se cada vez mais necessária a presença 

frequente do profissional da informação em ambientes econômicos, culturais, de 

saúde e sociais, no mundo globalizado. Com isto, Carvalho (2001) afirma que o 

profissional da informação no mercado globalizado necessita aprimorar sua 

formação, direcionando esta formação com ênfase às tecnologias da informação. 

A capacidade de interação entre os homens valoriza a ação de transmissão das 

informações, através da comunicação. Esta, de acordo com Lussato (1995), ocorre 

através da ligação entre emissor e receptor, conforme a figura 17. 

 

 

 

 

 

                                    Emissor                 Canal                  Receptor 

 

FIGURA 17: Fase do processo de comunicação 
Fonte: LUSSATO, Bruno. Informação, comunicação e sistemas. 1995 p. 96.  

 

 

Desta forma, observa-se a comunicação como um processo de interação. Isto 

porque a mensagem que circula de um pólo ao outro, deve fazer sentido tanto para 

o emissor, quanto para o receptor, mesmos que suas interpretações não sejam as 

mesmas. Anteriormente não existia uma preocupação evidente com a utilização da 
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informação por parte do receptor, preocupando-se muito mais com a transmissão da 

informação de interesse do emissor. Atualmente, Davenport (2002) afirma que o 

emissor torna-se obrigado a dar sentido à informação, atentando-se a quem deve 

levar determinada informação, quando e onde deve levar determinada informação. 

Com isso, torna-se possível com este momento, estimular as pessoas a serem mais 

críticas, permitindo ao receptor dessas informações apresentar maior resistência à 

dominação ideológica do emissor. 

A informação apresenta grande poder de persuasão e, segundo Lussato (1995), 

pode ser manipulada de três formas: Através de uma ação sobre o emissor; sobre o 

receptor e sobre a informação transmitida. 

 

 Ação sobre o emissor – Este se é forçado pelo manipulador da informação, a 

dar sentido à mesma. 

 Ação sobre o receptor – Estimula-se com que este ouça apenas aquilo que 

querem que ele escute. 

 Ação sobre a própria informação – O manipulador da informação age, 

modificando o texto ou seu conteúdo. 

 

A partir dessas ações, é possível mencionar que as indústrias farmacêuticas 

utilizam-se de duas, sendo as ações sobre o receptor e sobre a mensagem. Desta 

forma, estas empresas podem forçar o propagandista vendedor a disseminar 

informações sobre determinado produto para a classe médica, porém sem 

embasamento científico. As ações sobre a mensagem também podem ser alteradas, 

destacando dentro do ambiente da propaganda médica, apenas determinados 

tópicos da pesquisa ou resultados positivos de determinado produto, ampliando seu 

conceito de eficácia e segurança, por exemplo. Neste sentido, Silveira e Hayashi 

(2004) afirmam que estas ações provocam ruídos no processo de comunicação, 

interferindo no recebimento da mensagem. 

A falta de comprometimento das empresas farmacêuticas, na geração de 

conhecimento, pode exercer grande influência sobre a prescrição médica, segundo 

Angell (2006). Neste sentido, reforça que a manipulação das informações pela 

indústria farmacêutica aparenta ser uma realidade mundial e que o investimento das 

empresas deste setor em pesquisas científicas representam menos 15% do seu 
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orçamento, ao contrário dos investimentos em marketing, que apresentam um 

percentual mais significativo sobre o faturamento total.  

 

 

3.4.2 O Receptor - Usuário do processo de informação.  

 

 

Este elemento no processo da comunicação segundo Barreto (2003), deixa de ser 

um agente passivo e passa a ser entendido como usuário crítico deste processo. 

Neste sentido, entende-se que o profissional da informação necessita demandar 

atenção especial a partir desta nova percepção, valorizando cada vez mais a 

consistência das mensagens transmitidas. Verifica-se desta forma a necessidade 

deste profissional observar o contexto em que o receptor encontra-se inserido, 

sendo este cada vez mais seletivo no processo da cadeia de informação, utilizando 

alguns fatores e preceitos para valorizar ou não a mensagem recebida. 

À patir deste posicionamento a cerca da figura do receptor, Barreto (2003) afirma a 

necessidade de se avaliar o conteúdo dos impressos fornecidos pelos laboratórios 

farmacêuticos, certificando que estas informações contribuirão para a qualificação 

dos indivíduos que as recebem, resultando em novos conhecimentos a estes 

profissionais.  

 

 

3.4.3 Qualidade da Informação 

 

 

A discussão a cerca da qualidade da informação, de acordo com Hormel, apud Paim 

(1998), são, por vezes, controvérsias. Tal afirmação deve-se ao fato de que a 

palavra em si é cercada de inúmeras interpretações, como por exemplo o termo que 

é utilizado como sinônimo de qualidade é valor, remetendo a pensar na palavra 

como valor de uso e não como valor de troca. 

O Health Information Technology Institute – HITI desenvolveu critérios que 

possibilitaram a avaliação de sites especializados em informações sobre saúde. 

Desta forma possibilitou-se observar, conforme tabela13 que alguns destes critérios, 
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como por exemplo, credibilidade, apresentação, conteúdo e design, podem ser 

aplicados na avaliação de documentos impressos. 

 

 

Categoria Indicadores de Qualidade 

Credibilidade 

Fonte 

Contexto 

Atualização 

Pertinência/Utilidade 

Processo de Revisão Editorial 

Conteúdo 

Acurácia 

Hierarquia de evidência 

Precisão das fonts 

Avisos institucionais 

Completeza 

Apresentação do site 
Objetivo 

Perfil do site 

Links 

Seleção 

Arquitetura 

Links de retorno 

Design 

Acessibilidade 

Navegabilidade 

Mecanismo de busca interna 

Anúncios 

Mecanismo de retorno da informação 

Fórum de discussão 

Explicação de algorítimos 

TABELA 13: Critérios categorizados como indicadores de qualidade.  
Fonte: HITI (2006).  

 

 

Desta forma é possível observar que a utilização de alguns critérios podem auxiliar a 

avaliação da qualidade da informação fornecida pelas empresas farmacêuticas a 

seus clientes médicos. Alguns critérios subjetivos podem fazer parte da composição 

da avaliação destas informações, tais como a relevância, o valor, contexto de 

utilização, entre outros. Com base na garantia da qualidade das informações, é 

possível verificar que o profissional médico passa a valorizar mais a visita do 

propagandista vendedor, uma vez que este se conscientiza sobre a qualificação 

profissional que estes propagandistas representam. 
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3.4.4 O Fluxo da Informação e o Elemento Humano 

 

 

De acordo com Varela (2003), o elemento humano, representado pelo profissional 

da informação e pelo médico, se beneficia pela revitalização de novas estratégias de 

disseminação, a partir da construção da cadeia de comunicação. Desta forma, o 

receptor deve ser estimulado a reconhecer e utilizar a informação transmitida pelo 

emissor. Com base no grande volume de informações às quais as pessoas possuem 

acesso, superando a capacidade de atenção, observa-se uma necessidade de 

atributos para a transmissão da informação como, conteúdo, fonte a situação, 

aumentando assim o envolvimento do receptor, conforme a tabela 14. 

  

 

Conteúdo Fonte  Situação 

Emoção Preparo percebido Consequência percebida 

Brevidade Poder Conforto 

Apelo Visual Apelo pessoal Quem iniciou 

Apelo auditivo Objetividade Individual ou em grupo 

Notabilidade Familiaridade Presença voluntária ou 
presença obrigatória Concretude 

TABELA 14: Atributos de envolvimento secundário 
Fonte: Davemport (2002, p. 122) 

 

 

Desta forma, Varela (2003) afirma que o mediador é quem organiza e planeja os 

estímulos, variando sua amplitude, frequência e intensidade, transformando-os em 

determinantes de um comportamento, no lugar de estímulos ao acaso. 

  

 

3.5 Modelo sobre a atmosfera da propaganda 

 

 

Com base no elementos propostos pelo autor, sobre a compreensão de aspectos 

que compõem a atmosfera da propaganda médica, assim como o propagandista, o 

médico, o produto e os fatores externos, tornou-se possível criar um modelo 
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conceitual que demosntra como é realizada a interação destes fatores durante a 

realização da visita do propagandista, conforme a figura 18. Com isto, é possível 

verificar como se inicia e como se conclui o ciclo da propaganda médica, através de 

cada um de seus elementos, da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 18: Modelo conceitual da atmosfera da propaganda médica. 
FONTE: elaborado pelo autor.  

 

 

Com base em observações empíricas a cerca da dinâmica de interação entre cada 

um dos elementos no cenário da atmosfera da propaganda, torna-se possível 

compreender como ocorre este processo e qual a relevância de cada um destes 
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elementos. Observa-se que as informações, são elementos centrais deste modelo, 

apresentando maior influência em todo o processo, pois são levadas aos médicos 

pelos propagandistas, que por sua vez também recebem informações destes 

profissionais. Desta forma, o propagandista busca obter um rápido feedback, que 

possibilite identificar qual a necessidade apresentada durante o diálogo pelo seu 

cliente médico, ampliando suas chances de supri-las com benefícios ou informações 

específicas do medicamento apresentado. Todo este esforço tem por objetivo final, a 

conquista do receituário a cada visita. 

Assim, analisando o processo de interação de cada um dos elementos propostos no 

modelo, é possível observar qual o tipo de influência exercido por cada um, sendo: 

 

 Propagandista vendedor - Verifica-se que dentro do ambiente da atmosfera 

da propaganda, a partir da figura do propagandista, inicia-se um ciclo de 

interatividade entre os elementos, sendo que este possui conhecimentos 

sobre as estratégias de marketing, conhecimento sobre produtos e 

capacitação sobre as técnicas de negociação necessárias, para proporcionar 

o diálogo com o médico. Neste sentido, em busca da identificação de suas 

necessidades, Amaral (2007) afirma que este profissional é responsável pela 

transmissão das informações necessárias para que seja possível a geração 

de receituário, sendo este o maior objetivo da indústria farmacêutica. Desta 

forma, o propagandista inicia o diálogo com o médico, direcionando-o de 

modo a remeter situações cotidianas sobre determinada patologia, perfil de 

paciente ou características de produtos ou tratamentos, que proporcionem 

uma relação direta com o produto a ser apresentado durante a visita.  

 Produto – De acordo com Tannus (2005), o elemento produto deve ser 

amplamente estudado e compreendido em termos de eficácia, segurança, 

riscos e efeitos adversos pelo propagandista, o que é muito estimulado pela 

indústria farmacêutica. A partir da identificação das necessidades do médico 

para o tratamento de determinadas patologias, este deve, através das ações 

propostas pelo departamento de marketing de sua empresa, oferecer 

informações precisas, que reforcem os benefícios para o tratamento dos 

pacientes, buscando a compreensão e o acordo do médico para dar início à 

prescrição, de acordo com Amaral (2007).  
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 O médico – Este profissional recebe a visita do propagandista, interagindo 

através de informações recebidas sobre produtos, atualizações científicas, 

convites para participação de eventos de cunho científico entre outros. De 

acordo com o nível de interação durante a propaganda, o médico pode ou 

não apresentar informações que demonstrem suas necessidades e 

interesses, possibilitando assim um melhor direcionamento da estratégia 

proposta pelo propagandista, para determinado produto. Desta forma, Bero & 

Reenie (1996), apud Pepe e Castro (2000), reforçam a importância do acesso 

à informação por parte dos médicos, para a criação de um conceito sobre 

determinado medicamento. Contudo, muitas vezes o propagandista possui 

um grande volume de informações a serem repassadas, seja através do 

lançamento de um novo produto ou alguma relevante atualização científica, o 

que pode contribuir com a perda de foco sobre o objetivo final. Assim, ao 

reduzir a compreensão sobre as necessidades do médico durante a 

negociação, pode-se comprometer o resultado final com um provável não 

acordo prescritivo. 

 Fatores externos – Estes elementos possuem importante papel na 

composição deste ambiente, pois o contato entre o médico e o propagandista 

depende da interação de vários fatores, como a disponibilidade de tempo, a 

permissão do acesso ao médico, normalmente determinado pela secretária, 

que muitas vezes sofre intervenção dos próprios pacientes. Neste sentido, 

Carvalho & Teixeira (2002), afirmam que os pacientes, de um modo geral, 

consideram a presença do propagandista no consultório, apenas suportável. 

Outro fator que pode apresentar relevante influência é o assédio dos 

concorrentes. Durante a visita, estes visam obter o maior número de 

prescrições de seus produtos, sendo que cada visita de outro propagandista, 

reduz ainda mais o tempo de visita e acesso aos médicos. Em geral, os 

concorrentes buscam minimizar os benefícios terapêuticos apresentados por 

outros propagandistas, de outras empresas farmacêuticas, através da 

valorização de benefícios específicos de seus próprios produtos durante a 

visita, enaltecendo diferenciais competitivos, como forma de influenciar a 

decisão prescritiva do médico. 
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Os pacientes, podem também ser percebidos como elementos fundamentais 

neste cenário, pois a avaliação clínica é obtida, com base no tratamento 

realizado por meio dos medicamentos. A partir de observações clínicas e 

relatos dos pacientes sobre eficácia e efeitos adversos, o médico amplia sua 

percepção sobre aspectos de eficácia, segurança e adesão ao tratamento, 

influenciando diretamente uma maior ou uma menor prescrição sobre 

determinado produto. 

 

Conforme demonstrado por meio da figura 18, observa-se que existe uma 

interatividade entre todos os elementos, normalmente partindo do propagandista que 

realiza a vista, passando pelo produto como elemento a ser ofertado durante o 

contato, em seguida direcionado para o médico como gerador de receituário. 

Finalmente os fatores externos, que exercem influência direta em todo o processo. 

Este ciclo é demonstrado através das setas externas em cinza, que partem em 

sentido horário a partir do elemento propagandista, passando pelo produto, pelo 

médico, pelos fatores externos e finalmente retornando ao propagandista. Todo o 

ciclo não apenas inicia na figura do propagandista, mas também finaliza-se neste 

elemento. Desta forma, percebe-se que após a negociação durante a visita, será 

realizada uma análise, para saber se o objetivo foi atingido, ou se há necessidade de 

revisão para um novo planejamento, adequando-se a estratégia para o próximo 

contato com o médico. Assim, a figura demosntra que todos esses elementos estão 

relacionados, podendo interagir entre si em qualquer momento durante a 

propaganda, demonstrado através da seta que converge cada um para o centro da 

atmosfera da propaganda.  

Analisando a importância das informações no cenário da atmosfera da propaganda, 

é possível obervar, que estas são disponibilizadas em um volume maior quando 

partem da apresentação do propagandista para o médico em relação ao processo 

inverso, do médico para o propagandista. Amaral (2007) reforça que a indústria 

farmacêutica concentra parte de seus esforços, no sentido de aumentar o interesse 

e motivação do seu público médico, o que pode de certa forma, justificar o grande 

volume de informações ofertadas pelos propagandistas.  

Este fato pode ser observado através da prática empírica, uma vez que o 

propagandista possui todo um planejamento a ser implementado durante a visita, 
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atendendo às estratégias propostas pelo departamento de marketing, que envolve 

além do diálogo com o médico, o cumprimento de uma série de etapas. Neste 

sentido, observa-se que iniciam antes mesmo do propagandista entrar no 

consultório. Este processo é conhecido como pré-visita, onde o propagandista 

determina seu objetivo durante a negociação e prepara toda a estratégia que será 

utilizada. No momento em que o propagandista entra no consultório, utiliza um 

diálogo com o médico, direcionado para o tema em questão. Utiliza-se para isto, 

apoio através de materiais promocionais, em geral folders, também chamados de 

lâminas promocionais, artigos científicos, livros, CDs, pen-drives, amostras grátis, 

entre outros. Antes do processo de apresentação destes dados, sondagens são 

utilizadas, para que se possa perceber o interesse do médico, a apresentação das 

necessidades a partir do tema abordado, para que se ofereça o material adequado 

que reforce as informações levadas pelos propagandistas.  

Na etapa final da visita, busca-se a obtenção do compromisso de prescrição do 

médico, concluindo o ciclo da propaganda médica, que deve ser reavaliado, como 

forma de torná-lo mais produtivo a cada contato.  

Percebe-se que existe uma limitação de tempo para cada visita, sendo este o fator 

externo de maior influência, como limitação na interação médico-propagandista. Isto 

se deve ao fato de que o médico necessita atender seus pacientes, bem como 

outros propagandistas e realizar procedimentos referentes à sua rotina de trabalho. 

Além disso, Corrêa e Oliveira (2008) mencionam que existe uma média de visita a 

ser realizada por dia, proposta pelos laboratórios farmacêuticos, de acordo com seu 

segmento de mercado. Esta média de visita, pode comprometer boa parte do tempo 

de trabalho do propagandista com deslocamento, dependendo do tamanho de área 

geográfica que o propagandista atua, que normalmente varia de uma empresa para 

outra. Além disso, o planejamento para contatar vários médicos por dia, pode variar, 

de acordo com o tipo de medicamento propagado pelos profissionais farmacêuticos, 

ocasionando limitação do número de médicos especialistas em determinado setor ou 

área geográfica, o que torna um desafio ainda maior para a implementação das 

visitas planejadas. 

Em geral, percebe-se que o propagandista fornece um volume muito grande de 

informações e capta um menor volume, o que pode impactar diretamente em sua 

produtividade, por não conseguir observar ou perceber as necessidades ou anseios 
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do médico durante a visita. Para isto, o modelo da atmosfera da propaganda 

identifica o grade volume de informações levadas aos médicos pelos 

propagandistas, conforme a seta negra superior, contendo a palavra “informações”, 

que parte do propagandista para o médico, possuindo um tamanho maior do que a 

outra, que parte do médico para o propagandista, revelando assim o volume de 

informações levadas do propagandista para o médico. 

Com base no grande volume de informações geradas dentro da atmosfera da 

propaganda e considerando a limitação de tempo durante visita de um 

propagandista, as indústrias farmacêuticas em sua maioria, através de seu 

departamento de marketing e treinamento, visam treinar as habilidades de 

relacionamento e negociação, bem como ampliar os conhecimentos científicos de 

seus propagandistas, de modo a torná-los o mais produtivos possível durante o 

contato com o médico durante a visita. Desta forma, o propagandista tem o papel 

fundamental de gerar um diálogo com o médico sobre a patologia, perfil de paciente, 

características e benefícios do produto, que possam se adequar à sua prática 

clínica. Para isto é necessário que em um curto espaço de tempo, este profissional 

consiga captar através do diálogo e realizar sondagens que possibilitem identificar 

quais são suas necessidades, compreendendo-as e oferecendo benefícios de seus 

produtos, que atendam a essas necessidades, sejam de eficácia, segurança, 

econômicas, entre outras, mas que agreguem valor à percepção do médico, atuando 

como fatores de influência na decisão prescritiva.  
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4. METODOLOGIA: CONSTRUINDO A TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

 

 

A presente dissertação é desenvolvida, com base em análise da literatura existente, 

referente aos temas abordados, a partir de dados primários e secundários, como 

livros, jornais, artigos científicos, dissertações e internet. Também se utiliza a 

execução e análise de pesquisa empírica, com o propósito de identificar e avaliar as 

variáveis constitutivas dos construtos componentes, baseado no modelo analisado. 

A pesquisa busca também identificar e avaliar o grau de relacionamento entre os 

construtos do modelo, além de identificar a visão dos propagandistas vendedores 

sobre a influência do marketing de relacionamento e da negociação, sobre a decisão 

prescritiva dos médicos e também a influência exercida por outros fatores que 

compõe a atmosfera da propaganda. 

Para a realização da pesquisa, aplicou-se um questionário a partir do modelo Likert, 

com escala de cinco pontos, considerando a realidade da condição dos 

respondentes, baseado em situações reais às quais são submetidos para a 

realização do seu trabalho de campo. 

A partir do conhecimento das condições em que são realizadas as atividades de 

trabalho do propagandista vendedor, a escolha pela escala de cinco pontos torna-se 

um facilitador às respostas corretas e aumenta a propensão de resposta a todas as 

perguntas do questionário, reduzindo a probabilidade de omissão de algumas delas. 

É também justificável, o fato de que este modelo, facilita a visualização para os 

propagandistas vendedores encontrarem no painel do questionário, sua opção. 

 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

4.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 

De acordo com Vergara (2004), este tipo de pesquisa, visa fornecer meios para 

responder questões que norteiam um estudo, utilizando-se a pesquisa bibliográfica, 

como base principal para a compilação de dados. 
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Assim, Vergara (2004, p. 46) afirma que “[...] estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 

material acessível ao público em geral”. Desta maneira, fornece material analítico 

para qualquer tipo de pesquisa, contudo pode esgotar-se em si mesma. 

Quanto aos fins para a realização desta dissertação, será utilizada a pesquisa do 

tipo descritiva. 

 

 

4.1.2 Pesquisa descritiva 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, pois de acordo com 

Vergara (2004), utiliza-se de fontes primárias, compilando os dados existentes para 

comprovar sua tese. Com isto, expõe as características de determinada população 

ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre essas 

variáveis e definir sua natureza. 

A pesquisas descritivas em alguns casos, podem ir além da identificação da relação 

entre variáveis, aproximando-se da explicativa, segundo Gil (2009). Outras vezes, 

mesmo classificadas como descritivas, de acordo com seus objetivos, mas acabam 

proporcionando uma visão do problema, tornando-as próximas das exploratórias. 

 

 

4.2 Unidade de Análise 

 

 

Como unidade analítica do presente estudo, foram estabelecidos os propagandistas 

vendedores da indústria farmacêutica da região metropolitana de Belo Horizonte, 

concentrando o foco da pesquisa na visão destes profissionais sobre a influência do 

marketing de relacionamento e a negociação, também a influência de outros fatores, 

como, o perfil do propagandista, o perfil do médico, perfil do produto e os fatores 

externos, uma vez que estes elementos também compõe a atmosfera da 

propaganda médica.  
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4.3 Unidades Observacionais 

 

 

As unidades observacionais deste estudo, consistiram de uma amostra escolhida 

por conveniência, de 250 propagandistas vendedores, de empresas nacionais e 

multinacionais, que fabricam e comercializam ou apenas divulgam e comercializam 

medicamentos éticos, sendo estes de referência, genéricos ou similares. As 

indústrias farmacêuticas produtoras exclusivamente de medicamentos OTC e 

bonificados não foram incluídas, por não possuírem um direcionamento de trabalho 

voltado para a classe médica, através da figura do propagandista vendedor, 

identificadas até o momento. O estudo foi realizado com propagandistas vendedores 

atuantes na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, entre os meses de 

Agosto, Setembro e Outubro de 2012. 

 

 

4.4 Universo da Pesquisa 

 

 

De acordo com informações do PROPAGAVENDE – Sindicato dos Empregados 

Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais, existem atualmente cerca de 

750 propagandistas vendedores em Belo Horizonte e Região Metropolitana.  Para a 

pesquisa de campo, foram distribuídos 250 questionários para os propagandistas 

vendedores nesta região, que trabalham no ramo farmacêutico, com as linhas de 

medicamento alvo para o negócio, com um target previamente elaborado, conforme 

a seguir: Indústrias nacionais e multinacionais, que propagam produtos éticos, sejam 

estes referência, genéricos ou similares. Estes questionários foram distribuídos nos 

locais de trabalho destes propagandistas, como clínicas, hospitais, consultórios, 

postos de saúde ou reuniões em equipe. 
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4.5 Amostra 

 

 

Foram retornados o quantitativo de 223 questionários dos propagandistas 

vendedores, escolhidos por conveniência e acessibilidade do pesquisador. Em 

reunião prévia com cada um dos profissionais, foi explicado o objetivo do trabalho e 

solicitada à colaboração de cada um deles.  

As amostras citadas, desenvolvem trabalho de campo como propagandistas 

vendedores, visitando os seguintes médicos especialistas: Clínicos, cardiologistas, 

ortopedistas, pediatras, endocrinologistas, pneumologistas, otorrinolaringologistas, 

oncologistas, nefrologistas, gastroenterologistas, infectologistas, alergologistas, 

neurologistas, psiquiatras, hebiatras e dermatologistas. 

 

 

4.6 Questionário 

 

 

O questionário foi elaborado, com base no referencial teórico apresentado neste 

estudo, conforme a tabela 15, contendo perguntas que compõem as variáveis mais 

capazes de explicar os construtos do modelo, de acordo com a perspectiva deste 

pesquisador. 

Foram elaboradas perguntas específicas para cada construto, conforme abaixo: 

 

 Construto sobre aspectos do perfil do propagandista – Treze perguntas. 

 Construto sobre aspectos do perfil do médico – Treze perguntas. 

 Construto sobre aspectos do perfil do produtos – Sete perguntas. 

 Construto sobre fatores externos – Seis perguntas. 

 

Para tal, o questionário foi estruturado, a partir de perguntas elaboradas para 

respostas fechadas, atendendo aos requisitos da escala likert, com cinco pontos 

como opções de resposta. A escala de Likert é uma escala psicométrica das mais 

conhecidas e utilizadas em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar o nível de 

concordância ou discordância com uma declaração dada. 
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TABELA 15 
Indicadores e Variáveis do modelo 

 

Indicador Variável 

PROPV1 
Para os médicos, é sempre importante que o propagandista vendedor possua 
conhecimentos técnicos sobre o produto propagado, aumentando sua confiança no 
momento da prescrição. 

PROPV2 
O conhecimento técnico-científico do propagandista, é sempre um diferencial 
competitivo para a conquista do receituário médico, frente aos concorrentes. 

PROPV3 
Os propagandistas que implementam mais ações de marketing, propostas por suas 
empresas, sempre conseguem melhorar seus resultados de receituário médico.  

PROPV4 
O propagandista que planeja melhor sua visita, sempre tem mais chances de obter 
êxito na negociação com o médico, pois estabelece melhor seus objetivos e evita 
situações de improviso.  

PROPV5 
Propagandistas versáteis, entusiastas e com atitudes positivas, sempre tendem a 
conquistar mais facilmente o receituário médico.  

PROPV6 
Um propagandista com habilidades percebidas de negociação, superiores aos seus 
concorrentes, sempre tendem a obter mais acordos prescritivos dos médicos.  

PROPV7 
O propagandista que melhor domina as técnicas de negociação, sempre consegue 
perceber mais facilmente as necessidades do médico e oferecer benefícios do seu 
produto que atendam a estas necessidades.  

PROPV8 
O médico percebe como positivo aquele propagandista que busque sempre um 
diálogo voltado para o entendimento, percebendo as necessidades do médico e 
tentando conquistar cada vez mais seu receituário.  

PROPV9 
Mesmo que meu concorrente apresente um produto científicamente superior, 
sempre consigo conquistar o receituário do médico, baseado nas técnicas de 
negociação que utilizo.  

PROPV10 
O médico está sempre mais disposto em obter um relacionamento mais próximo 
com o propagandista, que apresente uma melhor postura profissional e de 
cordialidade em seu consultório.  

PROPV11 
Relacionamento duradouro entre o médico e o propagandista sempre é um fator de 
influência para que o médico prescreva mais seus produtos. 

PROPV12 
O relacionamento estabelecido entre o propagandista e o médico é sempre o 
principal fator de decisão do receituário.  

PROPV13 
O propagandista que possui um bom relacionamento com o médico, sempre perde 
o foco principal da propaganda, tratando de outros assuntos.  

MED1 
O médico sempre se mostra mais receptivo quando o propagandista se propõem a 
atender suas necessidades.  

MED2 
O médico sempre se mantém receptivo ao propagandista, mesmo que o produto 
apresentado não atenda suas necessidades. 

MED3 
Em geral os médicos sempre são receptivos em relação às visitas dos 
propagandistas vendedores. 

MED4 
Os médicos sempre se mostram mais receptivos para receber as amostras grátis 
dos medicamentos, em comparação às informações levadas pelos propagandistas.  

MED5 
Os médicos sempre interagem e compreendem melhor os propagandistas mais 
objetivos durante a visita e que oferecem mensagens mais consistentes e 
relevantes sobre suas necessidades.  

MED6 Os médicos em geral, sempre apresentam as mesmas atitudes ao receber a visita 
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de diferentes propagandistas.  

MED7 
O interesse dos médicos sempre aumentam durante a propaganda, quando o 
propagandista menciona alguma informação "nova" ou algum produto "novo". 

MED8 
Propagandistas que melhor dominam as técnicas de negociação, sempre tendem a 
despertar maior interesse e garantir melhor compreensão dos médicos dunte a 
visita. 

MED9 
Os médicos que não compreendem claramente os benefícios de determinado 
produto, sempre tendem a não prescrevê-lo e diminuir o interesse em receber a 
visita daquele propagandista. 

MED10 
O médico sempre recebe com mais entusiasmo a visita do propagandista, cujo 
laboratório farmacêutico apresenta algum incentivo de cunho científico, como 
inscrições em congressos, entre outros. 

MED11 
Os médicos sempre apresentam mais objeções aos produtos propagados, por 
aqueles propagandistas que possuem menor domínio sobre as técnicas de 
negociação. 

MED12 
Sempre que o médico apresenta alguma objeção sobre o medicamento que 
propago, tenho a impressão de que ele não irá prescrevê-lo. 

MED13 
A objeção sempre é uma forma pela qual o médico demonstra que possui algum 
interesse pelo produto apresentado. 

PROD1 
Os fatores que os médicos sempre consideram mais importantes para a prescrição 
de determinado produto são eficácia e segurança.  

PROD2 
A marca do laboratório farmacêutico é sempre determinante para a decisão do 
médico em prescrever algum medicamento.  

PROD3 
Os médicos sempre estão mais dispostos em prescrever produtos cuja marca do 
laboratório é considerada mais inovadora ou de melhor qualidade. 

PROD4 
O preço é sempre um fator levado em consideração pelo médico ao prescrever 
determinado produto. 

PROD5 
O fato do produto ser "Referência", "Genérico" ou "Similar", sempre será 
determinante para a escolha prescritiva do médico.  

PROD6 

Os médicos sempre percebem a mesma eficária terapêutica ao prescrever um 
produto "referência", "genérico" ou "similar". 
As amostras grátis, são fatores que sempre influenciam a prescrição do médico em 
razão da disponibilidade e acesso ao medicamento. 

PROD7 
A amostra grátis, é sempre um fator de maior influência na decisão prescritiva do 
médico, em comparação ao relacionamento que ele possui com o propagandista. 

PROD8 
Percebo que, propagandistas que possuem um melhor relacionamento com os 
médicos, sempre possuem vantagem competitiva sobre os concorrentes, garantido 
maior fidelidade de prescrição. 

FATE1 
Mesmo que meu concorrente apresente um produto científicamente superior, 
sempre consigo conquistar o receituário do médico, baseado nas técnicas de 
negociação que utilizo. 

FATE2 
Propagandistas que possuem um bom relacionamento com as secretárias, sempre 
conseguem acesso mais fácil aos médicos. 

FATE3 Os pacientes sempre apoiam o trabalho do propagandista farmacêutico. 

FATE4 
Perecebo sempre que a cada dia os hospitais, clínicas e consultorios têm limitado 
mais o acesso à visita dos propagandistas. 

FATE5 
Os médicos sempre determinam horários ou agendamentos,  em razão do grande 
aumento no número de propagandistas dos últimos anos.  
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FATE6 
Sempre os propagandistas que possuem um melhor relacionamento com os 
médicos conseguem permanecer por um maior período tempo durante a visita. 

FATE7 
Com o pouco tempo que permaneço durante a visita médica, percebo que a técnica 
de negociação sempre me ajuda a ser mais produtivo e garantir o acordo do 
médico em prescrever meus produtos. 

Fonte: Questionário da pesquisa elaborado pelo autor da dissertação 

 

 

4.7   As Entrevistas 

 

 

As entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho dos propagandistas, como por 

exemplo, hospitais públicos e privados, clínicas especializadas, consultórios, 

prontos-socorros e postos de saúde. Também foi possível a realização das 

entrevistas em ambientes de reunião entre equipes dos laboratórios em hotéis, 

restaurantes e espaços reservados como salas de reuniões privadas ou em 

distribuidores de produtos farmacêuticos, mediante acordo prévio com a gerência 

imediata de cada equipe, para cada laboratório, que autorizou a aplicação das 

entrevistas. 

 

 

4.8 Processamento de Dados e Informações da Pesquisa 

 

 

Os dados foram processados pelo software SPSS 19 ®, MINITAB e EXCEL ®. Não 

houve necessidade de realizar ajustes como aglomeramento de dados ou mesmo 

exclusão de variáveis para aplicar o modelo. 

A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um 

determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, 

chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X 

através de um modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade de X é atribuída 

aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis 

que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.  

O que se espera é que as variáveis originais  estejam agrupadas em 

subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a 
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análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste 

modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e 

correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um 

número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum 

modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas 

variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes, Mingoti (2007). 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Correlação. 

O alfa de Cronbrach foi apresentado por Lee J. Cronbach (1951), o coeficiente α de 

Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da 

confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado 

que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o 

coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da variância dos itens individuais e 

das covariâncias entre os itens através da seguinte equação:  

 

 

  

 

 

onde: k é o número de itens do questionário, é a variância do item i e é a variância 

total do questionário.  

A regressão utilizada é uma técnica para modelar a relação entre variáveis e 

predizer o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado 

em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis 

independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional 

com as outras variáveis.  

Neste caso, como a variável dependente é categórica (assume apenas valores 

inteiros) e pode assumir 5 valores diferentes, a melhor alternativa para modelar 

estes dados é a partir da regressão logística multinomial. 
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4.9 Correlações 

 

 

O coeficiente de correlação tem por finalidade verificar a afinidade entre duas. O "p -

valor" mede o quão uma variável está correlacionada com a outra e considera-se 

como uma boa correlação valores acima 0,6. O coeficiente de Sperman também é 

uma medida de correlação, no entanto, é um coeficiente não paramétrico, ou seja, 

aplicado a dados que não possuem Distribuição Normal. A análise desse coeficiente 

acontece do mesmo modo que o p-valor.   

No caso da Correlação de Sperman, nenhuma suposição sobre a distribuição de 

frequências das variáveis é feita. Ao contrário do coeficiente de correlação de 

Pearson, não requer à suposição que a relação entre as variáveis é linear, nem 

requer que as variáveis sejam medidas em intervalo de classe; pode ser usado para 

as variáveis medidas no nível ordinal. 



141 

 

 

5.   APRESENTANDO OS DADOS E INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

O modelo proposto pelo autor sobre a atmosfera da propaganda médica, buscou 

verificar a relevância de cada elemento que compõem este ambiente, assim como 

de seus respectivos construtos de acordo com a percepção dos propagandistas 

vendedores da região metropolitana de Belo Horizonte. Verificou-se a influência 

destes fatores na decisão prescritiva, na realização do trabalho destes 

propagandistas com seus clientes médicos.  

Os aspectos fundamentais analisados foram o marketing de relacionamento e 

negociação. Contudo, para que fosse possível obter uma melhor compreensão 

sobre os aspectos que mais influenciam a decisão prescritiva dos médicos, foram 

verificados construtos que integram outros elementos componentes da atmosfera, 

tais como o perfil do propagandista vendedor, do perfil do médico, do perfil do 

produto e dos fatores externos. 

 

 

5.1 Apresentação e Análise das Variáveis Descritivas do Modelo da Atmosfera 

da Propaganda Médica. 

 

 

5.1.1 Gênero dos pesquisados 

 

 

Observou-se com a realização da pesquisa que, do total do contingente pesquisado, 

69,5% são do sexo masculino, enquanto 30,5% são do sexo feminino. É possível 

que este número seja condizente com a proporção de propagandistas vendedores 

na região metropolitana de Belo Horizonte. 
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5.1.2  Faixa etária 

 

 

Foi possível observar que grande parte dos entrevistados possui entre 25 e 35 anos, 

aproximadamente 53,4%. Uma parte representativa dos mesmos possui entre 36 e 

50 anos, aproximadamente 34,5% e apenas 4,5% possui menos de 25 anos. 

 

 

Tabela 16 

 

 Distribuição da faixa etária dos entrevistados 

 
 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

5.1.3 Experiência como propagandista vendedor 

 

 

Quando questionados sobre a experiência que possuem como propagandista 

vendedor, 40,1% disseram ter mais de 10 anos de experiência, como pode ser visto 

na tabela 17. É possível perceber que as demais faixas ficaram bem distribuídas, 

sendo que 24,8% dos entrevistados possuem entre 6 e 10 anos e 21,2% entre 2 e 5 

anos de experiência como propagandista vendedor. Isto demosntra que a maioria 

dos propagandistas entrevistados possuem uma experiência considerável e que este 

pode ser visto como um mercado de poucos entrantes e de grande permanência por 

parte dos propagandistas vendedores atuantes na área.  

 

4,5%

53,4%

34,5%

7,6%

Abaixo de 25 25 a 35 36 a 50 Acima de 50 
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Tabela 17 

 

   Distribuição da experiência do profissional como propagandista vendedor 

14,0%

21,2%
24,8%

40,1%

Abaixo de 2 
anos

2 a 5 anos 6 a 10 anos Acima de 10 
anos

 

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 

 

 

5.1.4 Tipo de empresa 

 

 

De acordo com a abrangência de mercado e estrutura das empresas pesquisadas, 

foi constatado que 64,1% dos propagandistas trabalham em empresas 

multinacionais, enquanto 35,9% trabalham em empresas nacionais. 

 

 

5.1.5 Empresas que utilizam técnicas de vendas 

 

 

A maio parte dos entrevistados disse que na empresa na qual trabalha, utiliza-se 

técnicas de vendas e negociação na capacitação dos propagandistas vendedores. 

De acordo com a figura 19, empresas que utilizam técnicas de vendas e negociação 

correspondem a 96% dos entrevistados. 
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Figura 19 

 

   Empresas que utilizam técnicas de vendas e negociação 

96%

2% 2%

Sim

Falta treinamento

Não

 

   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

5.1.6 Empresas que realizam ações de marketing de relacionamento 

 

 

Boa parte das empresas realizam ações focadas em marketing de relacionamento, 

segundo os entrevistados. Destas 87,4% realizam ações periódicas com intuito de 

estreitar o relacionamento com seus clientes, enquanto 12,6% não praticam tais 

ações. Desta forma é possível observar o esforço que é realizado pela indústria 

farmacêutica, para que seus propagandistas vendedores obtenham um bom nível de 

relacionamento com seus clientes médicos. 

 

 

5.1.7 Tipo de medicamento predominantes na empresa 

 

 

Quando questionados sobre quais eram os medicamentos predominantes na 

empresa que trabalham, 49,8% disseram medicamentos “referência”. Em segundo 
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lugar ficou os medicamentos “similares”, correspondendo a 40,8% do total, seguido 

dos medicamentos “genéricos”, com 8,7%, como pode ser visto na tabela 18. 

 

 

Tabela 18 

 

Distribuição dos tipos de medicamentos predominantes nas empresas 

49,8%

40,8%

8,7%

0,7%

Referência Similar Genérico Outros
 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

A pesquisa revela que quase a metade das indústrias farmacêuticas atuantes no Brasil 

possuem medicamentos referência e que as que produzem ou comercializam produtos 

similares representam uma parcela significativa deste mercado. As empresas que produzem 

ou comercializam produtos genérico ou outros ainda representam a minoria do mercado. 

                             

 

5.2.   Análise das afirmativas 

 

 

Com base nas afirmativas apresentadas no questionário, abaixo serão 

apresentados, a partir da perspectiva dos entrevistados, os resultados sobre o 

quanto concordam ou discordam de cada afirmação, de acordo com escala de 

Likert. 
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Tabela 19 

 

   Distribuição da importância do conhecimento sobre o produto pelo propagandista 
   na decisão prescritiva do médico 

  Frequência % 

Concordo totalmente 168 75.3 

Concordo parcialmente 47 21.2 

Discordo parcialmente 4 1.8 

Discordo totalmente 3 1.3 

Não concordo, nem discordo 1 .4 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.67 .707 15% 

                  

 

A maioria dos entrevistados concorda que para os médicos é importante que o 

propagandista possua conhecimentos técnicos sobre os produtos propagados, 

aumentando a confiança na hora da prescrição. A partir da Erro! Fonte de 

referência não encontrada. é possível observar que dos que concordam 75,3% 

concorda totalmente com a afirmativa e 21,1% concordam parcialmente. Apenas 

1,3% discordam que os propagandistas devem ter um conhecimento técnico sobre 

os produtos. Desta forma é possível observar que os propagandistas vendedores 

acreditam que seu conhecimento sobre o produto aumenta a confiança do médico 

no momento da prescrição, mostrando assim um alto índice de concordância sobre 

esta questão. 

 

 

Tabela 20 

 

 Conhecimento técnico-científico do propagandista como diferencial competitivo para  
 a obtenção do receituário médico 

  Frequência % 

Concordo totalmente 147 65.9 

Concordo parcialmente 61 27.4 

Não concordo, nem discordo 6 2.7 
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Discordo parcialmente 5 2.2 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.53 .810 18% 

                   

 

A nota média para essa questão foi alta, pois em uma escala de 1 a 5 a média foi 

4,53 com um desvio padrão 0,81. Pela Erro! Fonte de referência não 

encontrada.0 acima, é possível observar que para os entrevistados o conhecimento 

técnico-científico do propagandista é um diferencial para a conquista do receituário 

do médico visto que 65,9% dos mesmos concordam totalmente e 27,4% concordam 

parcialmente com a declaração. 4% dos entrevistados discordam da afirmativa seja 

totalmente ou parcialmente. 

Este resultado demosntra a relevância do conhecimento técnico-científico para os 

propagandistas vendedores, resultando em um diferencial competitivo em relação 

aos concorrentes que detêm um menor nível de capacitação. 

 

 

Tabela 21 

 
   Implementação de ações de marketing de relacionamento influenciam  a geração  
   de receituário médico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 103 46.2 

Concordo totalmente 88 39.5 

Não concordo, nem discordo 20 9.0 

Discordo parcialmente 10 4.5 

Discordo totalmente 2 .9 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
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Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.19 .844 20% 

                   

 

A nota média para essa declaração foi 4,19, um valor alto na escala likert com um 

desvio padrão de 0,844. Aproximadamente 86% dos entrevistados concordam com 

que os propagandistas que implementam as ações de marketing propostas pelas 

empresas, conseguem melhorar seus resultados de receituário médico. Dos que 

concordam 46,2% concordam parcialmente e 39,5% totalmente com essa afirmativa. 

Assim pode-se observar que de acordo com a visão dos propagandistas 

vendedores, as ações de relacionamento junto ao cliente médico podem resultar em 

um fator de influência na decisão prescritiva. 

 

 

Tabela 22 

 
  Planejamento da visita aumenta o êxito na negociação 

  Frequência % 

Concordo totalmente 179 80.3 

Concordo parcialmente 34 15.2 

Discordo totalmente 6 2.7 

Não concordo, nem discordo 4 1.8 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.70 .755 16% 

                   

 

A partir da Erro! Fonte de referência não encontrada.22 é possível observar que 

mais de 90% dos entrevistados concordam que os propagandistas que planejam 

suas visitas possuem maior chance de obter êxito na negociação com médico, pois 

esses estabelecem melhor seus objetivos evitando improvisos. Desses, 80,3% 

concordam totalmente e 15,2% concordam parcialmente. Apenas 2,7% discordam 

totalmente dessa afirmativa.  
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Com base no resultado obtido, é possível observar que os propagandistas 

vendedores consideram que, quanto maior o planejamento para a realização da 

visita, maiores as chances de se obter êxito na negociação. 

 

 

Tabela 23 
 
 
   Versatilidade, entusiasmo e atitudes positivas contribuem para a conquista do  
   receituário médico 

  Frequência % 

Concordo totalmente 143 64.1 

Concordo parcialmente 59 26.5 

Não concordo, nem discordo 13 5.8 

Discordo parcialmente 5 2.2 

Discordo totalmente 3 1.3 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 
 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.50 .816 18% 

 

 

A nota média para essa afirmativa foi 4,50 com um desvio padrão de 0,816 e um 

coeficiente de variação igual a 0,18. 64,1% dos entrevistados concordam totalmente 

que os propagandistas mais versáteis têm maiores chances de conquistar o 

receituário médico do que aqueles que não possuem atitudes positivas. 3,5% 

discordam dessa descrição, seja parcialmente (2,2%) ou totalmente (1,3%). 

A questão demosntra que os propagandistas vendedores, em sua maioria, 

consideram as atitudes positivas durante a visita médica como um fator de facilitador 

que contribui com a conquista do receituário. 
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Tabela 24 

 

 Habilidades de negociação podem contribuir para a conquista do receituário médico  
 em relação aos concorrentes 

  Frequência % 

Concordo totalmente 130 58.3 

Concordo parcialmente 73 32.7 

Não concordo, nem discordo 9 4.0 

Discordo parcialmente 7 3.1 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
                  
 

Frequência Média Desvio padrão 
Coeficiente de 

variação 

223 4.43 .856 19% 

 

 

A partir da 24 acima é possível observar que a maioria dos entrevistados concorda 

com a afirmativa de que um propagandista com habilidades percebidas de 

negociação superiores aos seus concorrentes tende a obter mais acordos 

prescritivos dos médicos. 58,3% concordam totalmente e 32,7% concordam 

parcialmente com essa descrição. 

O propagandistas vendedores responderam, em sua maioria, que quanto maior o 

domínio sobre as técnicas de negociação, maiores as chances de se obter êxito na 

conquista do receituário. Desta forma observa-se a habilidade em negociar como 

fator de influência na decisão prescritiva, segundo a visão destes profissionais 

 

 

Tabela 25 

 

   Técnicas de negociação auxiliam a compreensão das necessidades médicas 

  Frequência % 

Concordo totalmente 133 59.6 
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Concordo parcialmente 69 30.9 

Não concordo, nem discordo 10 4.5 

Discordo parcialmente 7 3.1 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.43 .862 19% 

 

 

A partir da 25 acima é possível observar que 59,6% dos entrevistados concordam 

totalmente com a descrição na qual o domínio de técnicas de negociação por parte 

do propagandista auxilia na hora oferecer benefícios dos produtos que atendam a 

necessidade do médico. 30,9% concordam parcialmente e apenas 1,8% discordam 

totalmente dessa descrição. 

Com isso, é possível verificar que as técnicas de negociação auxiliam na 

identificação das necessidades dos médicos, de acordo com a maioria dos 

propagandistas vendedores, facilitando a percepção sobre benefícios de seus 

produtos que atendam estas necessidades. 

 

 

Tabela 26 

 

  Visão positiva do médico com base no diálogo com o propagandista 

  Frequência % 

Concordo totalmente 132 59.2 

Concordo parcialmente 70 31.4 

Não concordo, nem discordo 11 4.9 

Discordo parcialmente 7 3.1 

Discordo totalmente 3 1.3 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.  
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Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.44 .835 19% 

 

Essa afirmativa foi bem aceita pelos entrevistados, visto que, a nota média foi 

elevada (4,44), com um desvio padrão de 0,835. A grande maioria concorda que o 

médico percebe como positivo aquele propagandista que busque sempre um diálogo 

voltado para o entendimento, que percebe a necessidade do médico e tenta cada 

vez mais conquistar o receituário do médico. A partir da Erro! Fonte de referência 

não encontrada.26 acima, verifica-se que apenas 4,4% discordam dessa afirmativa 

e 4,9% não discorda e nem concorda com a mesma. 

Desta forma, é possível observar que a maioria dos propagandistas concordam que 

o médico observa de maneira positiva estabelecer um diálogo que busca 

compreender quais suas necessidades. 

 

 

Tabela 27 

 

  Técnicas de negociação apresentam maior efetividade na conquista do receituário quando     
  comparado à superioridade científica de um produto 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 3.51 .972 28% 

 

 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 111 49.8 

Não concordo, nem discordo 55 24.7 

Discordo parcialmente 24 10.8 

Concordo totalmente 23 10.3 

Discordo totalmente 10 4.5 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   
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A partir da tabela 27 é possível observar que para essa questão as opiniões ficaram 

mais distribuídas, visto que, a média foi 3,51 e o desvio padrão 0,972. Quando 

questionados se mesmo que o concorrente apresente um produto cientificamente 

superior, o propagandista consegue conquistar o receituário do médico, baseado 

nas técnicas de negociação que utiliza, 49,8% concorda parcialmente e 10,3% 

concordam totalmente. 24,7% dos entrevistados não concordam e nem discordam 

dessa descrição. 

Os propagandistas vendedores demonstraram concordância em afirmar que as 

técnicas de negociação utilizadas podem ser um fator de influência na decisão 

prescritiva do médico, mesmo quando o produto concorrente apresenta 

superioridade científica. 

 

 

Tabela 28 

 

   A postura profissional e a cordialidade do propagandista contribuem para 
   um relacionamento mais próximo com o médico 

  Frequência % 

Concordo totalmente 96 43.0 

Concordo parcialmente 89 39.9 

Discordo parcialmente 22 9.9 

Não concordo, nem discordo 11 4.9 

Discordo totalmente 5 2.2 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

              

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.12 1.033 25% 

 

 

A partir da tabela 28 é possível observar que mais de 80% dos entrevistados 

concordam que os médicos estão sempre mais dispostos em obter um 

relacionamento mais próximo com os propagandistas que apresentam uma melhor 

postura profissional. Desses, 43,0% concordam totalmente e 39,9% concordam 
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parcialmente. 9,9% dos entrevistados discordam parcialmente e apenas 2,2% 

discordam totalmente dessa afirmativa. 

A postura profissional e cordialidade na tratativa do propagandista com o médico são 

observadas como fatores de influência na obtenção de um relacionamento mais 

próximo entre estes profissionais, conforme as respostas apresentadas. 

 

 

Tabela 29 

 

 O relacionamento duradouro do propagandista com o médico influência a decisão    
 prescritiva 

  Frequência % 

Concordo totalmente 101 45.3 

Concordo parcialmente 88 39.5 

Discordo parcialmente 21 9.4 

Não concordo, nem discordo 13 5.8 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.21 .921 22% 

 

 

Para esta afirmativa, a tabela 29 mostra que 45,3% dos entrevistados concordam 

totalmente que um relacionamento duradouro entre o médico e o propagandista 

sempre é um fator de influência para que o médico prescreva mais seus produtos. 

39,5% concordam parcialmente e 5,8% não concordam e nem discordam da 

afirmativa acima. 

O relacionamento duradouro obtido entre o propagandista e o médico demonstraram 

ser um fator de influência na decisão prescritiva, com base no alto índice de 

concordância sobre esta afirmação. 
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Tabela 30 

 

  Influência do relacionamento do propagandista na decisão prescritiva 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 103 46.2 

Não concordo, nem discordo 44 19.7 

Discordo parcialmente 40 17.9 

Concordo totalmente 26 11.7 

Discordo totalmente 10 4.5 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 3.34 1.054 31% 

 

 

A partir da 30 é possível observar que para essa questão as opiniões ficaram mais 

distribuídas, visto que, a média foi 3,43 e o desvio padrão 1,054. Quando 

questionados se o relacionamento estabelecido entre o propagandista e o médico é 

sempre o principal fator de decisão do receituário, 46,2% concordaram parcialmente 

e 19,7% não concordaram e nem discordaram dessa afirmativa. 17,9% discordaram 

parcialmente e 4,5% discordaram totalmente da descrição citada acima. 

O relacionamento obtido entre o propagandista e o médico apresentam influência na 

decisão prescritiva. Contudo as opiniões ficaram mais distribuídas quando os 

propagandistas forem questionado se este é o principal fator de influência na 

decisão prescritiva, demonstrando uma menor concordância sobre esta afirmativa. 

  

 

Tabela 31 

 

Redução da produtividade do propagandista com base no relacionamento médico 

  Frequência % 

Discordo parcialmente 67 30.0 

Não concordo, nem discordo 57 25.6 

Discordo totalmente 51 22.9 
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Concordo parcialmente 40 17.9 

Concordo totalmente 8 3.6 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 2.49 1.135 46% 

 

 

A nota média para essa afirmativa foi 2,49 com um desvio padrão de 1,135 e um 

coeficiente de variação igual a 0,46. Um valor bem abaixo das outras afirmativas e 

um resultado em uma linha diferente dos demais, visto que, 30,0% dos entrevistados 

discordaram parcialmente da afirmativa que diz que o propagandista que possui um 

bom relacionamento com o médico, sempre perde o foco principal da propaganda, 

tratando de outros assuntos. 25,6% não concordaram nem discordaram e 22,9% 

discordaram totalmente dessa descrição. 

O relacionamento de acordo com a visão dos propagandistas não apresentou ser 

um fator que contribua para a perda de foco, desviando o objetivo planejado pelo 

propagandista durante a realização da visita médica. 

 

 

Tabela 32 

 

   Receptividade do médico, com base na prontidão de atendimento do propagandista   

  Frequência % 

Concordo totalmente 113 50.7 

Concordo parcialmente 71 31.8 

Não concordo, nem discordo 26 11.7 

Discordo parcialmente 11 4.9 

Discordo totalmente 2 .9 

Total 223 100.0 

NS/NR     

   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
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Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.26 .914 21% 

 

 

A maioria dos entrevistados concorda que o médico sempre se mostra mais 

receptivo quando o propagandista se propõe a atender suas necessidades . A partir 

da 31 é possível observar que dos que concordam 50,7% concorda totalmente com 

a afirmativa e 31,8% concordam parcialmente. Apenas 0,9% discordam totalmente 

da afirmativa acima. Neste sentido, os propagandistas apresentaram relevante 

concordância sobre a afirmativa, demonstrando a importância de se propor em 

atender as necessidades dos médicos, aumentando assim sua receptividade 

durante a visita. 

 

 

Tabela 33 

 

  O interesse do médico pelo produto x propagandista  

  Frequência % 

Discordo parcialmente 86 38.6 

Discordo totalmente 55 24.7 

Não concordo, nem discordo 46 20.6 

Concordo parcialmente 31 13.9 

Concordo totalmente 5 2.2 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 2.30 1.060 46% 

 

 

A média de nota para essa afirmação foi 2,30 com um desvio padrão de 1,060 e um 

coeficiente de variação alto,0,46. A partir da 33 é possível observar que 38,6% dos 
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entrevistados discordam parcialmente da afirmativa, 24,7% discordam totalmente e 

20,6% não concordam e nem discordam. 

Com base na afirmativa, os propagandistas vendedores demonstram que há uma 

redução considerável no interesse do médico em receber a visita de um 

propagandista que apresente um produto que não atenda suas necessidades. 

 

 

Tabela 34 

 

  Receptividade dos médicos em relação às visitas dos propagandistas  

  Frequência % 

Concordo parcialmente 69 30.9 

Discordo parcialmente 68 30.5 

Não concordo, nem discordo 49 22.0 

Discordo totalmente 34 15.2 

Concordo totalmente 3 1.3 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 2.73 1.099 40% 

 

 

A partir da 34 é possível observar que 30,9% dos entrevistados concordam 

parcialmente com a afirmativa que os médicos sempre são receptivos em relação às 

visitas dos propagandistas vendedores. Em contrapartida 30,5% discordaram dessa 

mesma afirmativa e 22,0% não concordam nem discordam. A nota média para essa 

questão foi de 2,73 com desvio padrão igual a 1,099 e um coeficiente de variação 

igual a 0,40. 

De um modo geral, os médicos se mostram receptivos às visitas dos propagandistas 

vendedores, com base na maior concordância destes propagandistas sobre esta 

afirmação. 
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Tabela 35 

 

  Preferência dos médicos por amostras x informações científicas  

  Frequência % 

Concordo parcialmente 93 41.7 

Não concordo, nem discordo 67 30.0 

Discordo parcialmente 38 17.0 

Concordo totalmente 14 6.3 

Discordo totalmente 11 4.9 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 3.27 .983 30% 

 

 

A nota média para essa declaração foi 3,27 um bom valor na escala likert com um 

desvio padrão de 0,983. 41,7% dos entrevistados concordam parcialmente que os 

médicos sempre se mostram mais receptivos para receber as amostras grátis dos 

medicamentos, em comparação as informações levadas pelos propagandistas. 

30,0% não concordam e nem discordam e 17,0% discordam parcialmente, como 

pode ser visto na 35 acima. 

Em relação a esta afirmação, os propagandistas vendedores demonstraram 

concordar parcialmente e um índice relevante não apresentam concordância ou 

discordância sobre o fato dos médicos demonstrarem preferência pelas amostras 

grátis, no lugar de informações científica. 

 

 

Tabela 36 

 

 Compreensão e interação dos médicos com base na objetividade do propagandista 

 

Frequência % 

Concordo parcialmente 98 43.9 

Concordo totalmente 76 34.1 

Não concordo, nem discordo 27 12.1 
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Discordo parcialmente 13 5.8 

Discordo totalmente 9 4.0 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 3.98 1.031 26% 

 

 

Mais de 70% dos entrevistados concordam que os médicos sempre interagem e 

compreendem melhor os propagandistas mais objetivos durante a visita e que 

oferecem mais consistentes e relevantes sobre suas necessidades. Desses 43,9% 

concordam parcialmente e 34,1% concordam totalmente com a descrição.  A partir 

da 36 acima é possível ainda perceber que a nota média para esse item foi 3,98 com 

desvio padrão de 1,031 e um coeficiente de variação igual 0,26.  

Desta forma, os propagandistas vendedores demonstraram concordância sobre a 

afirmativa de que os médicos compreendem e interagem melhor com aqueles 

propagandistas mais objetivos e que oferecem mensagens mais consistentes e 

relevantes sobre suas necessidades. 

 

 

Tabela 37 

 

Atitude médica perante diferentes perfis de propagandistas 

  Frequência % 

Discordo totalmente 69 30.9 

Discordo parcialmente 57 25.6 

Concordo parcialmente 48 21.5 

Não concordo, nem discordo 43 19.3 

Concordo totalmente 6 2.7 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 2.39 1.207 50% 
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Com uma nota média de 2,39 e um desvio padrão de 1,207 mais de 50% dos 

entrevistados discordam do fato que os médicos em geral sempre apresentam as 

mesmas atitudes ao receber a visita de diferentes propagandistas. Desses, 30,9% 

discordam totalmente e 25,6% discordam parcialmente da afirmação.  21,5% 

concordam parcialmente e apenas 2,7% concordam totalmente com a descrição 

apresentada aos entrevistados. 

Esta afirmativa obteve um alto índice de discordância, demonstrando que os 

propagandistas observam diferenças na receptividade dos médicos, de acordo com 

o perfil de cada propagandista vendedor. 

 

 

Tabela 38 
 
 

 Nível de interesse do médico frente a uma informação nova ou um produto novo 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 104 46.6 

Concordo totalmente 94 37.7 

Discordo parcialmente 19 8.5 

Não concordo, nem discordo 13 5.8 

Discordo totalmente 3 1.3 

Total 233 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.11 .943 23% 

 

 

A partir da 38 é possível observar que mais de 80% dos entrevistados concordam a 

afirmativa na qual o interesse do médico aumenta durante a propaganda quando o 

vendedor menciona alguma informação nova ou algum produto novo. Dos que 

concordam, 46,6% concordam parcialmente e 37,7% concordam totalmente. Apenas 

1,3% dos entrevistados discordam totalmente dessa afirmativa. 

De acordo com as respostas apresentadas, os propagandistas concordam em sua 

maioria, que os médicos tendem a aumentar seu nível de interesse, diante de um 

produto novo ou uma informação nova. 
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Tabela 39 

 

 Interesse e compreensão do médico por propagandistas com melhor técnica de negociação 

  Frequência % 

Concordo totalmente 106 47.5 

Concordo parcialmente 88 39.5 

Não concordo, nem discordo 14 6.3 

Discordo parcialmente 10 4.5 

Discordo totalmente 5 2.2 

Total 223 100.0 

NS/NR 27   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

223 4.26 .926 22% 

 

 

A nota média para essa questão foi de 4,26 com um desvio padrão de 0,926 e um 

coeficiente de variação igual a 0,22. A partir da 39 é possível observar que boa parte 

dos entrevistados concorda que propagandistas que melhor dominam as técnicas de 

negociação sempre tendem a despertar maior interesse e garantir melhor 

compreensão dos médicos durante a visita. Dos que concordam, 47,5% são 

totalmente a favor dessa afirmativa e 39,5% concordam parcialmente. 6,7% dos 

entrevistados discordam dessa declaração sendo que 4,5% discordam parcialmente 

e 2,2% discordam totalmente. 

Desta forma é possível observar um alto índice de concordância de que o domínio 

sobre as técnicas de negociação por parte dos propagandistas vendedores, 

aumentam o interesse e compreensão dos médicos durante a visita. 

 

 

Tabela 40 

 

Falta de compreensão sobre o produto reduz chances de prescrição e receptividade do 

propagandista vendedor 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 84 37.8 

Concordo totalmente 65 29.3 

Não concordo, nem discordo 38 17.1 
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Discordo parcialmente 25 11.3 

Discordo totalmente 10 4.5 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.76 1.126 30% 

 

 

A partir da Erro! Fonte de referência não encontrada.40 é possível observar que 

mais de 60% dos entrevistados concordam que para os médicos é importante 

entender os benefícios de determinado produto, pois quando não compreendem 

tendem a não prescrevê-lo e diminuir o interesse em receber a visita daquele 

propagandista sendo que desses 37,8% concordam parcialmente e 29,3% 

concordam totalmente. 17,1% dos entrevistados não concordam e nem discordam 

dessa afirmativa. 

A afirmativa demonstra concordância dos propagandistas que a falta de 

compreensão sobre os benefícios do produto reduzem as chances dos médicos em 

prescrevê-lo, reduzindo também a receptividade pelo propagandista que o visita. 

 

 

Tabela 41 

 

 Aumento da receptividade do médico a partir da oferta de incentivos de cunho científico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 91 41.0 

Concordo totalmente 72 32.4 

Não concordo, nem discordo 33 14.9 

Discordo parcialmente 21 9.5 

Discordo totalmente 5 2.3 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.92 1.026 26% 
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De acordo com a Tabela 41 é possível observar que mais de 70% dos entrevistados 

concordam que os médicos recebem com mais entusiasmo a visita do 

propagandista, cujo laboratório farmacêutico apresenta algum incentivo de cunho 

científico. Apenas 2,3% discordam totalmente dessa afirmativa. 

Desta forma é possível observar que os propagandistas vendedores concordam que 

quando há alguma oferta de incentivos de cunho científico por parte do laboratório 

farmacêutico, os médicos apresentam aumento na receptividade pela visita do 

propagandista. 

 

 

Tabela 42 

 

 Influência do baixo domínio das técnicas de negociação e as objeções médicas 

  Frequência % 

Não concordo, nem discordo 66 29.7 

Concordo parcialmente 61 27.5 

Discordo parcialmente 49 22.1 

Concordo totalmente 26 11.7 

Discordo totalmente 20 9.0 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.11 1.148 37% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,11 com um desvio padrão de 1,15 e um 

coeficiente de variação de 37%. A partir da Tabela 24 pode-se observar que 29,7% 

dos entrevistados não concordam e nem discordam da afirmativa que diz que os 

médicos sempre apresentam mais objeções aos produtos propagados por aqueles 

propagandistas que possuem menor domínio sobre as técnicas de negociação. 

27,5% concordam parcialmente e 22,1% discordam parcialmente dessa afirmativa. 

De um modo geral, os propagandistas se mostraram imparciais em relação a esta 

afirmação, o que demosntra uma menor relevância observada por estes 
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profissionais sobre a relação de objeções apresentadas pelos médicos e o domínio 

das técnicas de negociação por parte dos propagandistas. 

Tabela 43 

 

 Objeção do médico entendida como resistência à prescrição do produto 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 54 24.3 

Discordo parcialmente 53 23.9 

Discordo totalmente 52 23.4 

Não concordo, nem discordo 50 22.5 

Concordo totalmente 13 5.9 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 2.65 1.241 47% 

 

 

 

A nota média para esse item foi 2,65 com um desvio padrão de 1,24 e um 

coeficiente de variação de 47%. A partir da Tabela 25 acima é possível observar que 

24,3% dos entrevistados concordam parcialmente que quando o médico apresenta 

alguma objeção sobre o medicamento que está sendo propagado, a impressão que 

fica é que ele não irá prescrevê-lo. 23,9% discordam parcialmente e 23,4% 

discordam totalmente dessa descrição. 

Desta forma é possível observar que o índice de concordância e discordância sobre 

esta afirmativa demonstra que os propagandistas vendedores mostram-se divididos 

sobre os aspectos referentes às objeções apresentarem um posicionamento 

negativo por parte dos médicos. Na visão destes profissionais, não há uma 

concordância de que a objeção apresentada implica na não prescrição de 

determinado produto. 

 

 

 

Tabela 44 

 

 A objeção médica reflete maior interesse pelo produto 
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Frequência % 

Concordo parcialmente 116 52.3 

Concordo totalmente 46 20.7 

Não concordo, nem discordo 37 16.7 

Discordo parcialmente 12 5.4 

Discordo totalmente 11 5.0 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.78 .997 26% 

 

 

Conforme a tabela 44 acima, é possível observar que 52,3% dos entrevistados 

concordam parcialmente que a objeção sempre é uma forma pela qual o médico 

demonstra que possui algum interesse pelo produto apresentado. 20,7% concordam 

totalmente e 16,7% não concordam e nem discordam dessa descrição. 

Com base nesta afirmativa, os propagandistas apresentam concordância de que as 

objeções apresentadas pelos médicos refletem no interesse em conhecer mais 

especificamente alguns aspectos sobre determinado produto. 

 
 

Tabela 45 

 
Influência da eficácia e segurança do produto para a decisão prescritiva do médico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 109 49.1 

Concordo totalmente 58 26.1 

Não concordo, nem discordo 35 15.8 

Discordo parcialmente 14 6.3 

Discordo totalmente 6 2.7 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.90 .953 24% 
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A nota media para essa questão foi 3,90 com um desvio padrão 0,953 e um 

coeficiente de variação igual a 24%. A partir da Tabela 45 acima é possível observar 

que mais de 70% dos entrevistados concordam que os fatores que os médicos 

consideram mais importantes para a prescrição de um determinado produto são 

eficiência e eficácia. Dos que concordam, 49,1% concordam parcialmente e 26,1% 

concordam totalmente com essa descrição.  

Desta forma, os propagandistas vendedores percebem que os médicos em sua 

maioria consideram os fatores eficácia e segurança como influenciadores de sua 

decisão prescritiva. 

 

 

Tabela 46 

 

 Influência da marca do laboratório para a decisão prescritiva do médico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 102 45.9 

Não concordo, nem discordo 57 25.7 

Discordo parcialmente 36 16.2 

Concordo totalmente 23 10.4 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.47 .945 27% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,47 com um desvio padrão de 0,945 e um 

coeficiente de variação de 27%. 45,9% dos entrevistados concordam parcialmente 

que a marca do laboratório farmacêutico é sempre determinante para a decisão do 

médico em prescrever algum medicamento. 25,7% não concordam e nem discordam 

e apenas 1,8% discordam totalmente dessa descrição. 

Observa-se que os propagandistas vendedores percebem que os médicos podem 

ser influenciados em sua decisão prescritiva, com base na marca do laboratório. 
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Tabela 47 

 

 Influência de laboratórios inovadores na decisão prescritiva 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 117 52.7 

Concordo totalmente 47 21.2 

Não concordo, nem discordo 33 14.9 

Discordo parcialmente 23 10.4 

Discordo totalmente 2 .9 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

  Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

  

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.83 .911 24% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,83 com um desvio padrão de 0,911 e um 

coeficiente de variação de 24%. A partir da Tabela 47 acima é possível perceber que 

mais de 70% dos entrevistados concordam com a afirmativa de que os médicos 

sempre estão mais dispostos em prescrever produtos cuja marca do laboratório é 

considerada mais inovadora ou de melhor qualidade. Desses, 52,7% concordam 

parcialmente e 21,2% concordam totalmente. Apenas 0,9% dos entrevistados 

discordam totalmente dessa afirmativa. 

Os propagandistas vendedores possuem a visão de que os médicos tendem a 

prescrever mais medicamentos dos laboratórios que apresentam medicamentos 

inovadores ou de melhor qualidade. 

 

 

Tabela 48 

 

 Influência do preço do produto na decisão prescritiva do médico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 109 49.1 
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Não concordo, nem discordo 43 19.4 

Discordo parcialmente 35 15.8 

Concordo totalmente 31 14.0 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.58 .975 27% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,58 com um desvio padrão de 0,975 e um 

coeficiente de variação igual a 27%. A partir da Tabela 48 é possível observar que 

49,1% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa de que o preço é 

sempre um fator levado em consideração pelo médico ao prescrever determinado 

produto. 19,4% não concordam e nem discordam, 15,8% discordam parcialmente e 

14,0% concordam totalmente com essa afirmativa. 

Há uma concordância discreta de que o preço seja um influenciador significativo na 

decisão prescritiva dos médicos, segundo a opinião dos propagandistas. 

 

 

Tabela 49 

 

 A influência do tipo de produto na decisão prescritiva do médico  

  Frequência % 

Concordo parcialmente 84 37.8 

Não concordo, nem discordo 57 25.7 

Discordo parcialmente 44 19.8 

Concordo totalmente 20 9.0 

Discordo totalmente 17 7.7 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.21 1.098 34% 

 



170 

 

 

 

Quando questionados se o fato do produto ser Referência, Genérico ou Similar, 

influenciaria na escolha do médico, 37,8% dos entrevistados concordaram 

parcialmente com essa afirmativa e 25,7% não concordaram e nem discordaram. A 

nota média para esse item foi 3,21 com um desvio padrão 1,098 e coeficiente de 

variação igual a 34%.  

Desta forma é possível observar que, de acordo com a visão dos propagandistas, a 

classe de medicamentos não apresenta influência significativa na prescrição, em 

relação aos medicamentos referência, genéricos ou similares. 

 

 

Tabela 50 

 

 A influência da amostra grátis na decisão prescritiva do médico 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 66 29.7 

Discordo parcialmente 61 27.5 

Não concordo, nem discordo 58 26.1 

Discordo totalmente 26 11.7 

Concordo totalmente 11 5.0 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 2.89 1.110 38% 

 

 

A nota média dessa questão foi 2,89 com um desvio padrão de 1,110 e um 

coeficiente de variação de 38%. A partir da Tabela 50 é possível observar que 

29,7% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa de que a 

amostra grátis é sempre um fator de maior influência na decisão prescritiva do 

médico, em comparação ao relacionamento que ele possui com o propagandista. 

27,5% dos entrevistados discordam parcialmente e 26,1% não concordam e nem 

discordam dessa afirmativa. 
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De acordo com os resultados apresentados para esta afimação, os propagandistas 

vendedores não concordam ou discordam do fato de existir alguma influência das 

amostras grátis como influenciadoras da decisão prescritiva dos médicos. 

 

Tabela 51 

 

A influência do relacionamento do propagandista como vantagem competitiva na decisão 

prescritiva do médico  

  Frequência % 

Concordo parcialmente 117 52.7 

Concordo totalmente 53 23.9 

Não concordo, nem discordo 26 11.7 

Discordo parcialmente 22 9.9 

Discordo totalmente 4 1.8 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 2.87 .949 25% 

 

 

A nota média para essa questão foi de 3,87 com um desvio padrão de 0,949 e um 

coeficiente de variação igual a 25%. A partir da Tabela 51 acima é possível observar 

que mais de 70% dos entrevistados concordam com a afirmativa que diz que os 

propagandistas que possuem um melhor relacionamento com os médicos, sempre 

possuem vantagem competitiva sobre os concorrentes, garantido maior fidelidade de 

prescrição. Desses, 52,7% concordam parcialmente e 23,9% concordam totalmente 

com essa descrição. 

O bom relacionamento do propagandista em relação ao médico é considerado como 

influenciador na decisão prescritiva, de acordo com a visão dos proprios 

propagandistas. 

 

 

Tabela 52 

 

 A influência das técnicas de negociação na decisão prescritiva do médico 
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  Frequência % 

Concordo parcialmente 93 41.9 

Não concordo, nem discordo 63 28.4 

Discordo parcialmente 33 14.9 

Concordo totalmente 20 9.0 

Discordo totalmente 13 5.9 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.33 1.028 31% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,33 com um desvio padrão de 1,028 e um 

coeficiente de variação igual a 31%. A partir da Tabela 52 acima é possível observar 

que 41,9% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa de que 

mesmo que o concorrente apresente um produto cientificamente superior, sempre 

consigo conquistar o receituário do médico, baseado nas técnicas de negociação 

que o propagandista utiliza. 

Para esta afirmação há certa concordância de que o domínio das técnicas de 

negociação podem exercer influência na decisão prescritiva dos médicos, superando 

as características científicas do produto. 

 

 

Tabela 53 

 

 O acesso do propagandista ao médico, sofre influência a partir de seu relacionamento com  
 a secretária 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 106 47.7 

Concordo totalmente 71 32.0 

Não concordo, nem discordo 25 11.3 

Discordo totalmente 14 6.3 

Discordo parcialmente 6 2.7 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
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Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.96 1.054 27% 

 

A nota média para essa questão foi 3,96 com um desvio padrão igual a 1,054 e um 

coeficiente de variação igual a 27%. A partir da Tabela 53 é possível observar que 

47,7% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa de que os 

propagandistas que possuem um bom relacionamento com as secretárias, sempre 

conseguem acesso mais fácil aos médicos. 32,0% concordam totalmente, 11,3% 

não concordam e nem discordam dessa afirmativa. 

Para esta questão há um alto índice de concordância, demonstrando a visão dos 

propagandistas sobre a importância de se manter um bom relacionamento com as 

secretárias, como forma de facilitar seu acesso ao consultório médico. 

 

 

Tabela 54 

 

 Os pacientes apoiam o trabalho do propagandista vendedor 

  Frequência % 

Discordo parcialmente 93 41.9 

Discordo totalmente 75 33.8 

Não concordo, nem discordo 30 13.5 

Concordo parcialmente 15 6.8 

Concordo totalmente 9 4.1 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 2.05 1.054 51% 

 

 

A nota média para essa questão foi 2,05 com desvio padrão de 1,054 e um 

coeficiente de variação igual 51%. Quando questionados se concordavam ou não 

com a afirmativa de que os pacientes sempre apoiam o trabalho do propagandista 

farmacêutico, mais de 70% dos entrevistados discordaram da afirmativa. Desse, 
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41,9% discordaram parcialmente e 33,8% discordaram totalmente. Apenas 4,1% dos 

entrevistados concordaram totalmente com essa afirmativa. 

Com base nos índices de resposta, é possível observar que os propagandistas não 

observam apoio dos pacientes sobre a realização do seu trabalho no consultório. 

Tabela 55 

 

  Redução do acesso dos propagandistas às visitas médicas  

  Frequência % 

Concordo totalmente 99 44.6 

Concordo parcialmente 61 27.5 

Discordo parcialmente 28 12.6 

Não concordo, nem discordo 24 10.8 

Discordo totalmente 10 4.5 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.95 1.212 31% 

 

 

A nota média para essa questão foi de 3,95 com um desvio padrão de 1,212 e um 

coeficiente de variação igual 31%. 44,6% dos entrevistados concordaram totalmente 

com a afirmativa de que a cada dia os hospitais, clínicas e consultórios têm limitado 

mais o acesso às visitas dos propagandistas. 27,5% concordaram parcialmente, 

12,6% discordaram parcialmente, 10,8% não concordaram e nem discordaram e 

4,5% dos entrevistados discordaram totalmente dessa descrição.  

A afirmativa revela a concordância dos propagandistas vendedores de que cada vez 

mais o acesso às visitas médicas tem sido reduzidas. 

 

 

Tabela 56 

 

Delimitação de horários para visitas em razão do aumento no número de propagandistas 

 

Frequência % 

Concordo parcialmente 89 40.1 

Concordo totalmente 63 28.4 

Não concordo, nem discordo 34 15.3 
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Discordo parcialmente 29 13.1 

Discordo totalmente 7 3.2 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

 Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 3.77 1.094 29% 

 

 

A nota média para essa questão foi 3,77 com um desvio padrão de 1,094 e um 

coeficiente de variação igual a 29%. Quando questionados se os médicos sempre 

determinavam horários ou agendamentos, em razão do grande aumento no número 

de propagandistas dos últimos anos, 40,1% dos entrevistados concordaram 

parcialmente com essa afirmativa e 28,4% concordaram totalmente. 15,3% dos 

entrevistados não concordaram e nem discordaram, 13,1% discordaram 

parcialmente e apenas 3,2% discordaram totalmente dessa descrição.  

Os propagandistas vendedores percebem desta forma que os médicos tem 

determinado cada vez mais horários de visita, em razão do aumento no número de 

profissionais da indústria farmacêutica nos últimos anos.  

 

 

Tabela 57 

 

A influência do relacionamento propagandista-médico na permanência no consultório 

durante a visita 

  Frequência % 

Concordo parcialmente 101 45.5 

Concordo totalmente 77 34.7 

Não concordo, nem discordo 27 12.2 

Discordo parcialmente 14 6.3 

Discordo totalmente 3 1.4 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 4.06 .918 23% 
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A partir da Tabela 57 acima é possível observar que mais de 70% dos entrevistados 

concordam com a afirmativa de que os propagandistas que possuem um melhor 

relacionamento com os médicos conseguem permanecer por um maior período 

durante a visita. Desses, 45,5% concordaram parcialmente e 34,7% concordaram 

totalmente. 12,2% dos entrevistados não concordam e nem discordam dessa 

afirmativa. 

Desta forma os percebe-se a relevante concordância dos propagandistas de que 

quanto mais relacionamento possuem com o médico, maior sua permanência no 

consultório, durante a visita. 

 

 

Tabela 58 
 
As técnicas de negociação do propagandista aumentam sua produtividade durante a visita  

  Frequência % 

Concordo parcialmente 98 44.1 

Concordo totalmente 91 41.0 

Não concordo, nem discordo 24 10.8 

Discordo parcialmente 7 3.2 

Discordo totalmente 2 .9 

Total 222 100.0 

NS/NR 28   

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Frequência Média Desvio padrão Coeficiente de variação 

222 4.21 .827 20% 

 

 

A nota média para essa questão foi 4,21 com um desvio padrão igual a 0,827 e um 

coeficiente de variação igual a 20%. A partir da Tabela 58 acima é possível observar 

que mais de 80% dos entrevistados concordam com a afirmativa de que com o 

pouco tempo que o propagandista permanece no consultório, a técnica de 

negociação sempre ajuda a ser mais produtivo e garantir o acordo do médico em 

prescrever os seus produtos. Desses, 44,1% concordam parcialmente e 41,0% 

concordam totalmente com essa afirmativa. 



177 

 

 

Observa-se a visão dos propagandistas sobre o aumento da produtividade durante a 

visita, com base nas técnicas de negociação aplicadas, otimizando os acordos 

prescritivos. 

 

Para a criação do modelo sobre a atmosfera da propaganda proposto pelo autor da 

dissertação, os construtos demonstraram resultados relevantes, onde analisou-se a 

distribuição dos propagandistas vendedores respondentes para cada uma das 

questões atribuídas aos respectivos construtos. 

 

Desta forma, foi possível verificar os resultados obtidos para os principais construtos 

que compõem cada um dos elementos da atmosfera da propaganda e a relevância 

apresentada por cada um ao grupo entrevistado. 

 

No que se refere ao elemento “perfil do propagandista”, os construtos conhecimento 

e estratégia; habilidades de negociação e habilidades de relacionamento, 

apresentaram resultados bastante significativos, conforme a seguir: 

 

Os construtos conhecimento e estratégia apresentaram relevância, sendo que os 

propagandistas os percebem como de grande valor para seus clientes médicos, uma 

vez que estes necessitam de informações precisas sobre os produtos, como base 

para sua prescrição, implicando na necessidade da boa capacitação e conhecimento 

dos propagandistas. O construto estratégia também se mostrou relevante, pois 

segundo a visão dos propagandistas, o bom planejamento da visita, seguido da 

correta implementação das estratégias propostas por suas empresas, possibilitam 

maior êxito na conquista do receituário médico. 

Certificou-se a importância do construto habilidades de negociação, sendo que os 

propagandistas percebem o domínio das técnicas de negociação como um grande 

diferencial na conquista do receituário médico.  Evidenciou-se que o bom domínio da 

técnica, incentiva o diálogo com os médicos e também a melhor compreensão de 

suas necessidades, consequentemente utilizando-se de argumentos referentes aos 

benefícios de seus produtos, que suprem as necessidades apresentadas, facilitando 

o acordo prescritivo. Mostrou-se também que quanto maior o domínio das técnicas 

de negociação, maiores as chances de obter acordos prescritivos com os médicos, 
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frente aos concorrentes. Contudo, observou-se que o domínio das técnicas de 

negociação não é o fator preponderante na decisão prescritiva, mas pode ser um 

agente influenciador, mesmo comparado a um produto concorrente com benefícios 

notadamente superior. 

Observou-se com base no construto habilidades de relacionamento, que os 

propagandistas percebem o relacionamento como um fator de grande influência na 

decisão prescritiva do médico, chegando a ser o fator de maior relevância na 

conquista do receituário. Verificou-se que os entrevistados identificam a postura 

profissional e cordialidade como agentes facilitadores na conquista do 

relacionamento mais próximo do propagandista com o médico. Houve a discordância 

dos entrevistados de que o bom relacionamento do propagandista com o médico 

reduza sua produtividade dentro do consultório, por falta de foco nos objetivos 

planejados. 

 

Em relação ao elemento “perfil do médico”, observou-se importantes resultados para 

os construtos necessidade e receptividade; interesse, compreensão e objeções. 

 

Sobre o construto necessidade e receptividade foi possível observar que os 

propagandistas percebem que os médicos são receptivos às suas visitas, contudo a 

receptividade é diminuída, quando o produto apresentado não atenda suas 

necessidades terapêuticas. Revelou-se também uma preocupação, demonstrando 

que os propagandistas percebem que os médicos se mostram mais receptivos às 

amostras grátis em relação às informações científicas levadas por estes 

profissionais. 

Para o construto interesse e compreensão, os propagandistas percebem que os 

médicos apresentam um maior interesse sempre que é mencionado algum produto 

“novo” ou alguma informação “nova”, aumentando seu nível de interesse e 

compreensão.  Verificou-se a concordância dos entrevistados de que os médicos 

apresentam maior interesse e entusiasmo em receber aqueles propagandistas cujos 

laboratórios ofereçam algum tipo de incentivo de cunho científico, como inscrições 

em congressos, por exemplo.  

O construto objeções é percebido pelos propagandistas como uma manifestação de 

interesse do médico apresentando, demonstrando assim uma maior necessidade de 
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compreensão do mesmo, não entendendo como uma atitude negativa em relação ao 

produto apresentado. 

 

O elemento “perfil do produto” apresentou maior relevância, nos construtos eficácia 

e segurança; preço e amostras. 

 

Observou-se que o construto eficácia e segurança do produto é um fator 

determinante para a decisão prescritiva dos médicos. Esta preferência pode ser 

determinada pela confiança do médico em determinado produto, onde este irá 

apresentar a resposta terapêutica esperada, com um nível desejável de segurança 

em relação aos efeitos adversos. 

O fator preço apresentou um peso considerável podendo influenciar diretamente a 

decisão prescritiva do médico. Contudo, constatou-se menor importância para o 

quesito preço em relação aos fatores relacionamento, negociação, eficácia e 

segurança, o que sugere que os propagandistas percebem que o médico decide seu 

receituário principalmente a partir destes fatores, ficando o preço apenas como fator 

influenciador da decisão de escolha. 

Tipo de medicamento e amostras – Estes dois construtos apresentaram menor 

relevância como influenciadores diretos da decisão prescritiva dos médicos, em 

comparação aos construtos sobre negociação e relacionamento dos propagandistas. 

Desta forma, percebe-se que a decisão prescritiva pode envolver tanto os 

medicamentos referência, quanto similares ou genéricos, independentemente de 

estarem ou não de posse de amostras. Vale ressaltar que no caso de medicamentos 

genéricos, a ANVISA não autoriza a distribuição de amostras grátis.   

 

O elemento “fatores externos” apresentou uma importante influência na decisão 

prescritiva dos médicos, uma vez que delimita o acesso dos propagandistas a estes 

profissionais, consequentemente impactando na geração de receituário. Assim os 

construtos concorrentes; secretárias e pacientes; também acesso e tempo 

apresentaram relevância durante a análise sobre a influência na decisão prescritiva. 

 

De acordo com a visão dos propagandistas, o construto concorrente passa a obter 

um diferencial competitivo que pode influenciar a decisão prescritiva, baseado e um 
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melhor relacionamento com o médico. Contudo, a boa aplicação das técnicas de 

negociação podem influenciar a decisão prescritiva, mesmo que o concorrente 

apresente um produto com benefícios superiores e possua um relacionamento de 

longo prazo.  

Em relação aos construtos secretárias e pacientes, os propagandistas de um modo 

geral percebem o bom relacionamento com as secretárias ou secretários, como um 

fator relevante, que pode impactar diretamente na geração de receituário, uma vez 

que estes profissionais delimitam o acesso destes propagandistas ao médicos. Isto 

porque a geração do receituário possui uma relação direta do contato 

propagandista-médico, através da propagação dos medicamentos e divulgação das 

informações e atualizações científicas. 

Sobre o construto acesso e tempo, notadamente os entrevistados percebem que o 

acesso aos médicos tem sido limitado, assim como o tempo de permanência durante 

a visita médica. Desta forma, apresentou-se grande relevância na percepção destes 

profissionais que o bom relacionamento propagandista-médico pode influenciar o 

tempo de permanência durante a visita. Verificou-se também que as técnicas de 

negociação e ações de relacionamento influenciam a prescrição médica, pois torna o 

propagandista mais produtivo, mesmo com limitação de tempo durante o contato. 

 

 

 

5.3 Confiabilidade das escalas - Alfa de Conbrach 

 

 

 O alfa de Conbrach como é uma forma de estimar a confiabilidade de 

um questionário aplicado em uma pesquisa. 

Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das 

respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário 

que utilizem a mesma escala de medição. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resposta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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Alfa de Cronbach 0,889 

 

 

A consistência interna dos itens do questionário é classificada como alta. O 

coeficiente Alfa de Conbrach é de 0,873. O índice classificado com um alfa cronbach 

acima de 0,6 é considerado elevado, o que demosntra a relevância do índice obtido 

com a análise realizada, refletindo assim o grau de confiabilidade do questionário 

aplicado. 

 

 

5.4 Análise Fatorial 

 

 

Foi realizada a análise fatorial para cada um dos construtos para verificar quantos 

fatores eram necessários para explicar cada um dos construtos e assim saber quais 

variáveis estavam incluídas. Será apresentado o resultado geral da análise fatorial e 

nele será possível identificar o melhor resultado para essa trabalho. 

 

 

 

Construto 1: 
 

  Variância  Variância (%) 

Fator 1 2,734 68,4% 

Fator 2 0,5755 14,4% 

Fator 3 0,3731 9,3% 

Fator 4 0,3174 7,9% 
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    Figura 20: Análise fatorial das variáveis dos construtos conhecimento e  
    estratégia do elemento propagandista vendedor 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Variável Coeficiente Comunalidade 

1 0,308 0,710 

2 0,313 0,733 

3 0,274 0,563 

4 0,312 0,729 

 

O construto 1 é composto pelas variáveis 1, 2, 3 e 4. Seu primeiro fator contém a 

explicação de 68,4% do conjunto de dados. Os fatores correspondentes a cada uma 

das variáveis apresentaram valores entre 0,563 e 0,733 para comunalidade 

mostrando que todas elas são importantes para a elaboração do construto. 

 

Construto 2: 
 
O construto 2 é composto apenas pela variável 5 e refere-se ao construto sobre 
atitudes do elemento perfil do propagandista vendedor. 
 

 

Construto 3:  

 
Variância Variância (%) 

Fator 1 2,291 57,3% 

Fator 2 0,7583 19,0% 

Fator 3 0,5159 12,9% 

Fator 4 0,4349 10,9% 
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    Figura 21: Análise fatorial das variáveis do construto habilidades de  
    negociação do elemento propagandista vendedor 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

6 0,413 0,712 

7 0,405 0,684 

8 0,394 0,646 

Variância 2,0424 

Variância (%) 68,1% 

 

A Composição inicial do construto de número 3 são as variáveis 6, 7, 8 e 9. Com 

esse conjunto de variáveis o primeiro fator explica cerca de, 57,3% do conjunto de 

dados. 

Analisando os valores de comunalidade das variáveis a pergunta 9 foi retirada do 

construto (comunalidade igual a 0,37). 

Dessa forma, o construto de número três passou a ser formado pelas perguntas 6, 7, 

e 8 e o primeiro fator explica 68,1% da variabilidade do novo conjunto de dados. 

 

 

Construto 4: 
 

 
Variância Variância (%) 

Fator 1 1,7888 43,5% 

Fator 2 1,075 26,9% 

Fator 3 0,8097 20,2% 

Fator 4 0,3765 9,4% 
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    Figura 22: Análise fatorial das variáveis do construto habilidades de  
    relacionamento do elemento propagandista vendedor 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

10 0,567 0,778 

11 0,567 0,778 

Variância 1,5566 

Variância (%) 77,8% 

 

O construto 4 é composto pelas perguntas de 10 a 13. Considerando esse conjunto 

de dados a variância explicada pelo primeiro fator é de apenas 43,5%. O uso de 

apenas um fator não é igual para representar o conjunto de variáveis. 

A variável 13 foi retirada por apresentar comunalidade baixa, apenas 0,01, e logo 

após o mesmo procedimento foi realizado com a pergunta 12 (comunalidade igual a 

0,347). Para o novo conjunto de dados, as variáveis 11 e 12, o percentual de 

explicação do primeiro fator passou a ser de 77,8%.  

 

 
Construto 5: 
 

 

 
Variância Variância (%) 

Fator 1 1,7351 34,7% 

Fator 2 1,3378 26,8% 

Fator 3 0,7274 14,5% 
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Fator 4 0,6586 13,2% 

Fator 5 0,541 10,8% 

 

 
    Figura 23: Análise fatorial das variáveis dos construtos sobre necessidade 
    e receptividade do elemento perfil do médico 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

14 0,592 0,713 

18 0,592 0,713 

Variância 1,4258 

Variância (%) 71,3% 

 

As perguntas 14, 15, 16 , 17 e 18 compõem o construto 5. Essas variáveis têm 

34,7% da variabilidade explicada pelo primeiro fator da análise. Para representar 

esse conjunto de variáveis o ideal é utilizar mais que um fator. 

As perguntas 15, 16 e 17 foram retiradas, nessa ordem, do construto 5. As 

comunalidades correspondentes foram 0,141, 0,217 e 0,345, respectivamente. 

Assumindo o novo conjunto de dados, com as variáveis 14 e 18, a variabilidade 

explicada pelo primeiro fator passou a ser de 71,3%. 

 

Construto 6: 
 
A pergunta 19 compõe o construto 6 e refere-se às atitudes do elemento perfil do 
médico.  
 
Construto 7: 

 
Variância Variância (%) 
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Fator 1 1,573 39,3% 

Fator 2 1,0124 25,3% 

Fator 3 0,9645 24,1% 

Fator 4 0,45 11,3% 

 

 
    Figura 24: Análise fatorial das variáveis dos construtos sobre interesse e  
    compreensão do elemento perfil do médico 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Variável Coeficiente Comunalidade 

20 0,572 0,765 

21 0,572 0,765 

Variância 1,5305 

Variância (%) 76,5% 

 

 

O construto inicialmente formado pelas pergunta 20, 21, 22 e 23 passou a ser 

formado apenas pelas perguntas 20 e 21. Considerando as quatro variáveis apenas 

39,3% da variabilidade dos dados é explicada pelo primeiro fator da análise. A 

utilização de um único fator nesse caso não é ideal. 

As perguntas 22 e 23 foram retiradas, nessa ordem, e apresentaram comunalidades 

de 0,019 e 0,092, respectivamente. 

Construto 8: 
 

 
Variância Variância (%) 

Fator 24 2,9433 98,1% 

Fator 25 0,034 1,1% 

Fator 26 0,0227 0,8% 
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               Figura 25: Análise fatorial das variáveis dos construtos sobre objeções  
               do elemento perfil do médico 

    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

24 0,337 0,985 

25 0,336 0,979 

26 0,336 0,98 

 

As perguntas 24,25 e 26 compõem o construto 8. O primeiro fator da análise 

compreende 98,1% da explicação da variabilidade do conjunto de dados. 

As comunalidades correspondentes a cada uma das três variáveis assumiram altos 

valores. 

 
 
Construto 10: 

 
Variância Variância (%) 

Fator 28 1,9905 99,5% 

Fator 29 0,0095 0,5% 
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     Figura 26: Análise fatorial das variáveis dos construtos eficácia e  
     segurança do elemento perfil do produto 
     Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

28 0,501 0,995 

29 0,501 0,995 

 

 

O construto 10 é formado por apenas duas variáveis, as perguntas 28 e 29. Para 

esse conjunto de dados o primeiro fator da análise representa 99,5% da 

variabilidade original das questões. 

 

 

Construto 11: 
 
O construto 11 é formado pela pergunta de número 30, que se refere ao construto 
preço do elemento perfil do produto. 
 
 
 
Construto 12: 
 
A pergunta 31 compõe o construto 12 e refere-se à variável do construto tipo de 
medicamento do elemento perfil do produto. 
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Construto 13: 
 

 
Variância Variância (%) 

Fator 33 1,9797 99,0% 

Fator 34 0,0203 1,0% 

 

 
    Figura 27: Análise fatorial das variáveis do construto amostra grátis, do 
    elemento perfil do produto 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

33 0,503 0,99 

34 0,503 0,99 

 

O construto 13 é composto pelas questões 33 e 34. O primeiro fator da análise 

corresponde a 99% da variabilidade original do conjunto de dados. 

 

 

Construto 14: 

 
Variância Variância (%) 

Fator 36 1,9641 98,2% 

Fator 37 0,0359 1,8% 
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    Figura 28: Análise fatorial das variáveis dos construtos secretária e  
    pacientes do elemento fatores externos 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Variável Coeficiente Comunalidade 

36 0,505 0,982 

37 0,505 0,982 

 

As perguntas 36 e 37 compõem o construto 14. O primeiro fator da análise 

compreende 98,2% da explicação da variabilidade do conjunto de dados. 

As comunalidades correspondentes a cada uma das variáveis é de 0,982. 

 
 
Construto 15: 

 
Variância Variância (%) 

Fator 1 3,9495 98,7% 

Fator 2 0,0275 0,7% 

Fator 3 0,0132 0,3% 

Fator 4 0,009 0,2% 
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   Figura 29: Análise fatorial das variáveis dos construtos acesso e tempo do 
   elemento fatores externos 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

 

Variável Coeficiente Coeficiente 

38 0,251 0.984 

39 0,252 0.989 

40 0,252 0.987 

41 0,252 0.989 

 

O construto 1 é composto pelas variáveis 38, 39, 40 e 41. Seu primeiro fator contém 

a explicação de 98,7% do conjunto de dados. Cada uma das variáveis apresentaram 

valores maiores que 0,984 para comunalidade mostrando que, todas elas, são 

importantes para a elaboração do construto. 

 
Perfil do Propagandista Vendedor 
 
 

  Variância  
Variância 
(%) 

Fator 1 2,7684 69,2% 

Fator 2 0,6165 15,4% 

Fator 3 0,3832 9,6% 

Fator 4 0,2319 5,8% 
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   Figura 30: Análise fatorial dos construtos do elemento perfil do  
   propagandista 
   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

 

Construto Coeficiente Comunalidade 

1 0,317 0,768 

2 0,300 0,691 

3 0,325 0,808 

4 0,256 0,502 

 

O perfil dos propagandistas é composto pelos construtos 1, 2, 3 e 4. O fator explica 

69,2% da variância original, e as comunalidades dos construtos variam de 0,502 até 

0,808. 

 
Perfil do Médico 
 

  Variância  
Variância 
(%) 

Fator 1 1,5577 38,9% 

Fator 2 1,1079 27,7% 

Fator 3 0,0909 22,3% 

Fator 4 0,4435 11,1% 
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    Figura 31: Análise fatorial dos construtos do elemento perfil do  
    médico 
    Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Construto Coeficiente Comunalidade 

5 0,559 0,755 

7 0,567 0,778 

8 0,096 0,022 

Variância 1,5551 

Variância (%) 51,8% 

 

 

O construto 6, que correspondia a questão 19, foi retirado pois tinha uma 

comunalidade muito pequena. Com isso o primeiro fator teve sua variância explicada 

aumentada de 38,9% para 51,8%. Apesar do construto 8 ter uma comunalidade 

também pequena, ele não foi retirado pois seria necessário a retirada de muitas 

questões para a eliminação do mesmo. 

 

Perfil do Produto 
 

  Variância  
Variância 
(%) 

Fator 1 4,9352 98,7% 

Fator 2 0,0219 0,4% 

Fator 3 0,0176 0,4% 

Fator 4 0,0152 0,3% 

Fator 5 0,0102 0,2% 
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   Figura 32: Análise fatorial dos construtos do elemento perfil do  
   produto 
   Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Construto Coeficiente Comunalidade 

9 0,201 0,986 

10 0,202 0,991 

11 0,201 0,986 

12 0,201 0,983 

13 0,202 0,989 

  

O perfil do produto é composto pelos construtos 9, 10, 11, 12 e 13 todos eles 

apresentaram no primeiro fator comunalidade próxima de 1. No primeiro fator a 

variância explicada foi de 98,7%. 

 
Fatores Externos 
 

  Variância  
Variância 
(%) 

Fator 1 1,9909 99,5% 

Fator 2 0,0091 0,5% 
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Figura 33: Análise fatorial dos construtos do elemento fatores externos 

           Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

 

Construto Coeficiente Comunalidade 

14 0,501 0,995 

15 0,501 0,995 

 

Este construto é formado pelos construtos 14 e 15 e possui 99,5 de variância 

explicada, as comunalidades de cada construto também possui esta mesma 

proporção. 
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5.5 Análise da regressão sobre os construtos do modelo 

  

Regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer 

o valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma 

variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, 

mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis.  

Neste caso, como a variável dependente é categórica (assume apenas valores 

inteiros) e pode assumir 5 valores diferentes, a melhor alternativa para modelar 

estes dados é a partir da regressão logística multinomial. 

 

 

TABELA 59 
Correlação com base na variável resposta  

 

Variáveis 

Q42 - Variável resposta 

Correlação de Spearman P-valor 

Q1 Para os médicos, é sempre importante 
que o propagandista vendedor possua 
conhecimentos técnicos sobre o produto 
propagado, aumentando sua confiança no 
momento da prescrição 

-,009 ,895 

Q2 O conhecimento técnico-científico do 
propagandista, é sempre um diferencial 
competitivo para a conquista do 
receituário médico, frente aos 
concorrentes 

-,092 ,170 

Q3 Os propagandistas que implementam 
mais ações de marketing, propostas por 
suas empresas, sempre conseguem 
melhorar seus resultados de receituário 
médico 

,003 ,964 

Q4 O propagandista que planeja melhor 
sua visita, sempre tem mais chances de 
obter êxito na negociação com o médico, 
pois estabelece melhor seus objetivos e 
evita situações de improviso 

-,124 ,065 
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Q5 Propagandistas versáteis, entusiastas e 
com atitudes positivas, sempre tendem a 
conquistar mais facilmente o receituário 
médico 

,042 223 

Q6 Um propagandista com habilidades 
percebidas de negociação, superiores aos 
seus concorrentes, sempre tendem a obter 
mais acordos prescritivos dos médicos 

-,017 ,804 

Q7 O propagandista que melhor domina as 
técnicas de negociação, sempre consegue 
perceber mais facilmente as necessidades 
do médico e oferecer benefícios do seu 
produto que atendam a estas necessidades 

-,026 ,697 

Q8 O médico percebe como positivo 
aquele propagandista que busque sempre 
um diálogo voltado para o entendimento, 
percebendo as necessidades do médico e 
tentando conquistar cada vez mais seu 
receituário 

,000 ,995 

Q9 Mesmo que meu concorrente 
apresente um produto cientificamente 
superior, sempre consigo conquistar o 
receituário do médico, baseado nas 
técnicas de negociação que utilizo 

-,032 ,632 

Q10 O médico está sempre mais disposto 
em obter um relacionamento mais próximo 
com o propagandista, que apresente uma 
melhor postura profissional e de 
cordialidade em seu consultório 

,027 ,690 

Q11 Relacionamento duradouro entre o 
médico e o propagandista sempre é um 
fator de influência para que o médico 
prescreva mais seus produtos 

-,061 ,367 

Q12 O relacionamento estabelecido entre 
o propagandista e o médico é sempre o 
principal fator de decisão do receituário 

-,057 ,396 

Q13 O propagandista que possui um bom 
relacionamento com o médico, sempre 
perde o foco principal da propaganda, 
tratando de outros assuntos 

-,027 ,685 

Q14 O médico sempre se mostra mais 
receptivo quando o propagandista se 
propõem a atender suas necessidades 

-,105 ,117 

Q15 O médico sempre se mantém 
receptivo ao propagandista, mesmo que o 
produto apresentado não atenda suas 
necessidades 

,056 223 



198 

 

 

Q16 Em geral os médicos sempre são 
receptivos em relação às visitas dos 
propagandistas vendedores 

,098 ,144 

Q17 Os médicos sempre se mostram mais 
receptivos para receber as amostras grátis 
dos medicamentos, em comparação às 
informações levadas pelos propagandistas 

-,016 ,817 

Q18 Os médicos sempre interagem e 
compreendem melhor os propagandistas 
mais objetivos durante a visita e que 
oferecem mensagens mais consistentes e 
relevantes sobre suas necessidades 

-,005 ,942 

Q19 Os médicos em geral, sempre 
apresentam as mesmas atitudes ao receber 
a visita de diferentes propagandistas 

-,007 ,916 

Q20 O interesse dos médicos sempre 
aumentam durante a propaganda, quando 
o propagandista menciona alguma 
informação "nova" ou algum produto 
"novo" 

,008 ,911 

Q21 Propagandistas que melhor dominam 
as técnicas de negociação, sempre tendem 
a despertar maior interesse e garantir 
melhor compreensão dos médicos diante a 
visita 

-,090 ,182 

Q22 Os médicos que não compreendem 
claramente os benefícios de determinado 
produto, sempre tendem a não prescrevê-
lo e diminuir o interesse em receber a visita 
daquele propagandista 

-,072 ,284 

Q23 O médico sempre recebe com mais 
entusiasmo a visita do propagandista, cujo 
laboratório farmacêutico apresenta algum 
incentivo de cunho científico, como 
inscrições em congressos, entre outros 

-,078 ,245 

Q24 Os médicos sempre apresentam mais 
objeções aos produtos propagados, por 
aqueles propagandistas que possuem 
menor domínio sobre as técnicas de 
negociação 

-,001 ,985 

Q25 Sempre que o médico apresenta 
alguma objeção sobre o medicamento que 
propago, tenho a impressão de que ele não 
irá prescrevê-lo 

,017 ,804 

Q26 A objeção sempre é uma forma pela 
qual o médico demonstra que possui algum 
interesse pelo produto apresentado 

-,014 ,833 
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Q27 Os fatores que os médicos sempre 
consideram mais importantes para a 
prescrição de determinado produto são 
eficácia e segurança 

-,051 ,449 

Q28 A marca do laboratório farmacêutico é 
sempre determinante para a decisão do 
médico em prescrever algum medicamento 

,039 ,567 

Q29 Os médicos sempre estão mais 
dispostos em prescrever produtos cuja 
marca do laboratório é considerada mais 
inovadora ou de melhor qualidade 

-,060 ,377 

Q30 O preço é sempre um fator levado em 
consideração pelo médico ao prescrever 
determinado produto 

,090 ,182 

Q31 O fato do produto ser "Referência", 
"Genérico" ou "Similar", sempre será 
determinante para a escolha prescritiva do 
médico 

-,152
*
 ,023 

Q32 Os médicos sempre percebem a 
mesma eficácia terapêutica ao prescrever 
um produto "referência", "genérico" ou 
"similar" 

,044 ,512 

Q33 A amostra grátis, é sempre um fator 
de maior influência na decisão prescritiva 
do médico, em comparação ao 
relacionamento que ele possui com o 
propagandista 

,082 ,223 

Q34 Percebo que, propagandistas que 
possuem um melhor relacionamento com 
os médicos, sempre possuem vantagem 
competitiva sobre os concorrentes, 
garantido maior fidelidade de prescrição 

-,039 ,559 

Q35 Mesmo que meu concorrente 
apresente um produto cientificamente 
superior, sempre consigo conquistar o 
receituário do médico, baseado nas 
técnicas de negociação que utilizo 

,026 ,696 

Q36 Propagandistas que possuem um bom 
relacionamento com as secretárias, sempre 
conseguem acesso mais fácil aos médicos 

-,031 ,643 

Q37 Os pacientes sempre apoiam o 
trabalho do propagandista farmacêutico 

-,112 ,096 

Q38 Perecebo sempre que a cada dia os 
hospitais, clínicas e consultórios têm 
limitado mais o acesso à visita dos 
propagandistas 

,056 ,407 
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Q39 Os médicos sempre determinam 
horários ou agendamentos, em razão do 
grande aumento no número de 
propagandistas dos últimos anos 

,077 ,253 

Q40 Sempre os propagandistas que 
possuem um melhor relacionamento com 
os médicos conseguem permanecer por um 
maior período tempo durante a visita 

-,030 ,653 

Q41 Com o pouco tempo que permaneço 
durante a visita médica, percebo que a 
técnica de negociação sempre me ajuda a 
ser mais produtivo e garantir o acordo do 
médico em prescrever meus produtos 

-,045 ,506 

Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelo autor da dissertação. 

 

 

Foi testada a seguinte hipótese para a adequabilidade do ajuste do modelo: 

 

H0: O modelo não foi bem ajustado 

H1: O modelo foi bem ajustado 

O teste qui-quadrado obteve um p-valor de 0,453, logo não rejeitamos a hipótese 

nula a 10% de significância, ou seja, o modelo não foi bem ajustado. 

 
Para avaliar a adequabilidade do modelo, foi calculado o Pseudo R2, este coeficiente 

avalia a dimensão do efeito do modelo. Teoricamente este indicador varia de 0 a 1, 

sendo que quanto mais próximo de 1 mais adequado é o modelo. 

Na tabela abaixo o primeiro coeficiente é o de Cox e Snell que a forma de ser 

calculado torna impossível ser igual a 1. O segundo coeficiente é uma correção do 

anterior, no qual é possível ser igual a 1. O terceiro é o mais adequado para verificar 

a adequabilidade do modelo pois ele avalia apenas a proporção do modelo com 

todas as variáveis independentes sobre o modelo nulo (apenas com o coeficiente). 

 

Pseudo R2 

Cox and Snell 7% 

Nagelkerke 8% 

McFadden 3% 
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Verifica-se que o modelo não é adequado pois nenhum dos coeficiente obtiveram 

valores satisfatórios. Isso se confirma na tabela seguinte: 

 

 

Efeito P-valor 

Intercepto 0,0000 

Perfil do vendedor 0,6068 

Perfil do médico 0,2136 

Perfil do produto 0,2842 

Fatores externos 0,2265 

Hipóteses testadas: 

H0: efeito igual a 0 

H1: efeito diferente de 0 

 

Apenas o intercepto obteve um p-valor abaixo de 0,05, ou seja, ele é o único efeito 

diferente de 0, o que confirma o teste feito anteriormente. 
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6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 Conclusões 

 

 

Os temas marketing de relacionamento e negociação tem apresentado substancial 

importância, tanto para a academia, em relação às suas aplicações ao complexo 

conhecimento em marketing e negociação, quanto para as organizações, 

evidenciando neste trabalho a indústria farmacêutica.  

 

Conseguir compreender de maneira sistematizada a visão do propagandista 

vendedor sobre os principais fatores que podem influenciar a prescrição médica por 

determinado medicamento, sem dúvida foi o grande desafio na validação do modelo 

teórico sobre a atmosfera da propaganda.  

Neste processo de tomada de decisão, o médico encontra-se envolvido por vários 

fatores que podem influenciá-lo, como ações relacionamento realizadas pelos 

propagandistas, a forma de negociação que é utilizada no diálogo por parte destes 

profissionais, além de fatores que compõem este ambiente. Destes destacam-se o 

perfil do propagandista, o perfil do produto, o perfil do médico e os fatores externos 

que podem influenciar direta ou indiretamente a decisão prescritiva. 

 

Através da metodologia utilizada, obteve-se êxito, atingindo o objetivo geral 

proposto, uma vez que a visão dos propagandistas sobre os fatores que influenciam 

o processo da decisão prescritiva foram notadamente explicitadas, demonstrando a 

importância dos construtos estudados. 

 

Em sua quase totalidade, os entrevistados da pesquisa, demonstraram conhecer, 

quais aspectos mais influenciam a decisão prescritiva do médico, dentro do 

ambiente de interação propagandista-médico na atmosfera da propaganda. Em 

especial, demonstraram compreender a importância que o marketing de 

relacionamento e a negociação possuem neste processo, para a conquista do 

receituário. Isto reforça a necessidade de um esforço cada vez maior dos 
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profissionais da indústria farmacêutica em criar e implementar ações inovadoras 

nestas duas áreas do conhecimento, buscando a preferência frente à acirrada 

concorrência que se estabelece com os demais laboratórios farmacêuticos no 

mercado. 

 

Portanto, os resultados apresentados neste estudo permitiram constatar que as 

variáveis escolhidas para avaliar a influência do marketing de relacionamento e da 

negociação, assim como outros fatores que compõem a atmosfera da propaganda 

médica, como influenciadores na decisão prescritiva dos médicos, podem ser 

consideradas fidedignas e consistentes.  No contexto à validação do modelo da 

atmosfera da propaganda, é possível constatar que ele pode ser utilizado e merece 

ser contrastado como estrutura teórica para analisar a influência destes fatores na 

decisão prescritiva dos médicos. 

 

 

6.2 Recomendações para novos estudos 

 

 

Com base na pesquisa apresentada, algumas possibilidades de novos estudos 

foram identificadas, de forma que seja possível ampliar a compreensão e 

entendimento sobre os aspectos pesquisados, seus construtos e o modelo da 

atmosfera da propaganda, conforme a seguir. 

 

 Estudar o modelo da atmosfera da propaganda em outros ambientes, regiões 

metropolitanas e pequenas regiões do interior do estado; 

 Estudar a distribuição dos resíduos da regressão identificando novas matrizes 

analíticas; 

 Estudar a influência das informações quantitativas e qualitativas, levadas aos 

médicos pelos propagandistas da indústria farmacêutica, associadas às 

variáveis do modelo da atmosfera da propaganda. 

 

De um modo geral, deve-se desenvolver novas pesquisas, aprofundando o estudo 

das questões compostas por cada um do construtos e seus respectivos elementos 
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propostos pelo modelo da atmosfera da propaganda, aplicando-os às mais variadas 

atividades de relacionamento e negociação praticadas pela indústria farmacêutica. 

 

Finalmente, espera-se que este trabalho tenha contribuído para a construção do 

conhecimento sobre o marketing de relacionamento e negociação, assim como 

trazer subsídios para novas frentes de pesquisa sobre o tema.     

 

 

6.3 Limitações da pesquisa 

 

 

Identificou-se algumas limitações, que podem ser desenvolvidas e readequadas, 

para uma nova possibilidade de realização de pesquisa sobre o tema em questão.  

Desta forma, o modelo criado sobre a atmosfera da propaganda não apresentou o 

ajuste adequado para a realização da regressão, com base na variável resposta.  

Verificou-se também limitações quanto ao construto informações que poderia ter 

sido considerado para a confecção do questionário, com o intuito de melhor explicar 

e compreender o fluxo informacional na relação propagandista-médico. 
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APÊNDICE A – Pesquisa com propagandistas vendedores 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

 Este questionário é ANÔNIMO, você não precisa se identificar. 

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

 Qualquer dúvida, consulte o aplicador, ele está apto para esclarecê-lo. 

QUESTIONÁRIO 

                                                                              Data: ______ / ______ / _____________ 

1   PERFIL PESSOAL 

1.1 Sexo 
 
(     ) Masculino  (     ) Feminino 
 
1.2  Qual é sua faixa etária? 
 
(     ) Abaixo de 25 anos  (     ) 25 a 35 anos  (     ) 36 a 50 anos  (     ) Acima de 50 anos 
 
1.3  Qual sua experiência como Propagandista Vendedor? 
 
(     ) Abaixo de 02 anos  (     ) 02 a 05 anos  (     ) 06 a 10 anos  (     ) Acima de 10 anos 

2   PERFIL DE ATUAÇÃO COMO PROPAGANDISTA VENDEDOR 

2.1 Qual tipo de empresa você trabalha? 
 
      (     ) Nacional     (      ) Multinacional   
 
2.2 A empresa que você trabalha utiliza alguma técnica de venda/negociação bem definida? 
   
     (     ) Sim     (     ) Não     (      ) Falta treinamento     (     ) Não sou avaliado por isto 
 
2.3 A empresa que você trabalha utiliza ações de marketing de relacionamento? 
 
     (     ) Sempre     (     ) Nunca  (     )  Às vezes  Quais: ___________________________________ 
  
2.4 Quais os tipos de medicamentos predominantes na empresa que você trabalha? 
 
     (     )  Referência  (     ) Genérico  (     ) Similar  (     ) Bonificado  (     ) Outros:________________ 
 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado do Centro de Pós graduação das 
Faculdades Pedro Leopoldo no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de mensurar a 
infuência do marketing de relacionamento e das técnicas de negociação, como influenciadores 
no processo de decisão da prescrição médica, identificando as necessidades dos 
propagandistas vendedores de forma que possibilite a elaboração de um plano de ação de 
marketing e negociação. 
 

Profº Orientador: José Edson Lara                          Mestrando: Daniel Henrique Nogueira 
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3. Por favor, indique seu grau de concordância de acordo com a seguinte escala: 

    
     Concordo   
    Totalmente 
 

Concordo 
Parcialmente 

Não Concordo, nem 
Discordo 

  
Discordo 

Parcialmente 
 

   
Discordo 

Totalmente 
 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

FATORES / QUESTÕES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.1 
Para os médicos, é sempre importante que o propagandista vendedor 
possua conhecimentos técnicos sobre o produto propagado, 
aumentando sua confiança no momento da prescrição.           

3.2 
O conhecimento técnico-científico do propagandista, é sempre um 
diferencial competitivo para a conquista do receituário médico, frente 
aos concorrentes.           

3.3 
Um propagandista com habilidades percebidas de negociação, 
superiores aos seus concorrentes, sempre tendem a obter mais 
acordos prescritivos dos médicos.           

3.4 
Os propagandistas que implementam mais ações de marketing, 
propostas por suas empresas, sempre conseguem melhorar seus 
resultados de receituário médico.           

3.5 
Propagandistas versáteis, entusiastas e com atitudes positivas, sempre 
tendem a conquistar mais facilmente o receituário médico. 

          

3.6 

O propagandista que melhor domina as técnicas de negociação, 
sempre consegue perceber mais facilmente as necessidades do 
médico e oferecer benefícios do seu produto que atendam a estas 
necessidades. 

          

3.7 

O médico percebe como positivo aquele propagandista que busque 
sempre um diálogo voltado para o entendimento, percebendo as 
necessidades do médico e tentando conquistar cada vez mais seu 
receituário. 

          

3.8 
O propagandista que planeja melhor sua visita, sempre tem mais 
chances de obter êxito na negociação com o médico, pois estabelece 
melhor seus objetivos e evita situações de improviso.           

3.9 
O médico está sempre mais disposto em obter um relacionamento 
mais próximo com o propagandista, que apresente uma melhor postura 
profissional e de cordialidade em seu consultório.           

3.10 
Relacionamento duradouro entre o médico e o propagandista sempre é 
um fator de influência para que o médico prescreva mais seus 
produtos.           

3.11 
O relacionamento estabelecido entre o propagandista e o médico é 
sempre o principal fator de decisão do receituário. 
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3.12 
O propagandista que possui um bom relacionamento com o médico, 
sempre perde o foco principal da propaganda, tratando de outros 
assuntos.           

3.13 
O médico sempre se mostra mais receptivo quando o propagandista se 
propõem a atender suas necessidades. 

          

3.14 
O médico sempre se mantém receptivo ao propagandista, mesmo que 
o produto apresentado não atenda suas necessidades. 

          

3.15 
Em geral os médicos sempre são receptivos em relação às visitas dos 
propagandistas farmacêuticos. 

          

3.16 
O médico sempre recebe com mais entusiasmo a visita do 
propagandista, cujo laboratório farmacêutico apresenta algum incentivo 
de cunho científico, como inscrições em congressos, entre outros. 

          

3.17 
Os médicos sempre se mostram mais receptivos para receber as 
amostras grátis dos medicamentos, em comparação às informações 
levadas pelos propagandistas.           

3.18 
Os médicos sempre interagem e compreendem melhor os 
propagandistas mais objetivos durante a visita e que oferecem 
mensagens mais consistentes e relevantes sobre suas necessidades. 

          

3.19 
Os médicos em geral, sempre apresentam as mesmas atitudes ao 
receber a visita de diferentes propagandistas. 

          

3.20 
O interesse dos médicos sempre aumentam durante a propaganda, 
quando o propagandista menciona alguma informação "nova" ou algum 
produto "novo".           

3.21 
Propagandistas que melhor dominam as técnicas de negociação, 
sempre tendem a despertar maior interesse e garantir melhor 
compreensão dos médicos durante a visita.           

3.22 
Os médicos que não compreendem claramente os benefícios de 
determinado produto, sempre tendem a não prescrevê-lo e diminuir o 
interesse em receber a visita daquele propagandista.           

3.23 
Os médicos sempre apresentam mais objeções aos medicamentos 
apresentados por propagandistas que possuem menor domínio sobre 
as técnicas de negociação.           

3.24 
Sempre que o médico apresenta alguma objeção sobre o medicamento 
que propago, tenho a impressão de que ele não irá prescrevê-lo. 

          

3.25 
A objeção sempre é uma forma pela qual o médico demonstra que 
possui algum interesse pelo produto apresentado. 

          

3.26 
Os fatores que os médicos sempre consideram mais importantes para 
a prescrição de determinado produto são eficácia e segurança. 

          

3.27 
A marca do laboratório farmacêutico é sempre determinante para a 
decisão do médico em prescrever algum medicamento. 
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3.28 
Os médicos sempre estão mais dispostos em prescrever produtos cuja 
marca do laboratório é considerada mais inovadora ou de melhor 
qualidade.           

3.29 
O preço é sempre um fator levado em consideração pelo médico ao 
prescrever determinado produto. 

          

3.30 
O fato de o produto ser "Referência", "Genérico" ou "Similar", sempre 
será determinante para a escolha prescritiva do médico.  

          

3.31 
Os médicos sempre percebem a mesma eficácia terapêutica ao 
prescrever um produto "referência", "genérico" ou "similar". 

          

3.32 
As amostras grátis, são fatores que sempre influenciam a prescrição do 
médico em razão da disponibilidade e acesso ao medicamento. 

          

3.33 
As amostras grátis, sempre apresentam maior influência na decisão de 
prescrição do médico, comparado ao relacionamento que ele possui 
com o propagandista.           

3.34 
Percebo meu relacionamento com os médicos é sempre uma vantagem 
competitiva em relação aos concorrentes. 

          

3.35 
Mesmo que meu concorrente apresente um produto cientificamente 
superior, sempre consigo conquistar o receituário do médico, baseado 
em minhas técnicas de negociação.           

3.36 
Propagandistas que possuem um bom relacionamento com as 
secretárias, sempre conseguem acesso mais fácil aos médicos. 

          

3.37 Os pacientes sempre apoiam o trabalho do propagandista farmacêutico. 

          

3.38 
Percebo sempre que a cada dia os hospitais, clínicas e consultórios têm 
limitado mais o acesso à visita dos propagandistas. 

          

3.39 
Os médicos sempre determinam horários ou agendamentos, em razão 
do grande aumento no número de propagandistas dos últimos anos.  

          

3.40 
Sempre os propagandistas que possuem um melhor relacionamento 
com os médicos conseguem permanecer por um maior período tempo 
durante a visita.           

3.41 
Com o pouco tempo que permaneço durante a visita médica, percebo 
que a técnica de negociação sempre me ajuda a ser mais produtivo e 
garantir o acordo do médico em prescrever meus produtos.           

3.42 
Em geral o sucesso na obtenção do receituário recebe sempre 
influência direta doas ações de relacionamento e negociação 
propagandista-médico.           


