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INTRODUÇÃO

1. OBJETIVOS

Esta monografia tem dois objetivos primários. O primeiro é

apresentar uma relação das principais informações utilizadas pela área de

marketing em grandes indústrias farmacêuticas no Brasil tanto para o

desempenho das atividades de rotina como para suporte à tomada de

decisão. O segundo é propor uma organização daquelas informações de

modo a caracterizar um sistema de informações de marketing adaptando-o

ao modelo proposto por Kotler, que divide um sistema de informações de

marketing em quatro subsistemas: sistema de relatórios internos, sistema de

inteligência de marketing, sistema de pesquisa de marketing e sistema

analítico de marketing.

O objetivo secundário, mas que pode vir a ser de muita utilidade, é

apresentar uma breve descrição do mercado farmacêutico no Brasil e um

resumo das principais características do marketing na indústria

farmacêutica.
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2. METODOLOGIA

o universo das indústrias farmacêuticas estudado é composto pelas

empresas que fazem parte do GRUPEMEF. O GRUPEMEF é constituído por

um pool de 65 empresas responsáveis por 95% das vendas do mercado

farmacêutico.

A partir da lista das 65 empresas participantes do GRUPEMEF,

foram selecionadas 19 empresas por um critério de conveniência de

_facilidade e disponibilidade para contato. As 19 empresas selecionadas

estão entre as 40 primeiras em participação de mercado no Brasil e são

filiais brasileiras de multinacionais com origem na Europa ou Estados

Unidos.

Este trabalho teve por escopo o marketing farmacêutico ético, ou

seja, aquele que tem como intermediário entre a indústria e o consumidor a

figura do médico, através da prescrição de medicamentos.

Foi preparado um roteiro para entrevista com oito perguntas básicas

com o objetivo de colher informações focalizando aspectos organizacionais,

existência de procedimentos padronizados para obtenção das informações

pela área de marketing, utilização de sistemas informatizados e descrição

das informações mais utilizadas do ponto de vista dos gerentes de
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marketing entrevistados (Apêndice I). O roteiro para entrevista e a condução

das mesmas baseou-se em um roteiro prévio preparado após entrevistas

preliminares não estruturadas com executivos da área de marketing de seis

das empresas estudadas. As entrevistas foram conduzidas de modo a

coletar as respostas em função de elementos considerados como g.eradores

de informações na indústria farmacêutica tais como médicos, produtos,

produtos concorrentes, eventos médicos, informações científicas, pesquisas

clínicas, assuntos regulatórios, atividades promocionais e vendas.

Todos os contatos foram feitos com gerentes atuando na área de

marketing (gerentes de produtos, gerentes de planejamento de marketing e

gerentes de marketing). Os contatos foram feitos por telefone ou

pessoalmente e complementados quando necessário através de novos

contatos que eventualmente foram feitos com outros gerentes da área de

marketing da mesma empresa.

As informações obtidas a partir das entrevistas foram então

organizadas em tabelas contendo uma lista com termos descrevendo tipo de

informação, procedimentos ou sistemas mais utilizados pela área de

marketing das empresas, do ponto de vista dos gerentes entrevistados

(Apêndice 11).A partir dessas tabelas foi preparado o texto que descreve a

organização das informações adaptando-as ao modelo de sistema de

informações de marketing proposto por Kotler.
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A descrição do mercado farmacêutico no Brasil e das principais

características do marketing farmacêutico baseou-se em publicações ou

boletins da área bem como em publicações da literatura de marketing. A

organização das informações em um modelo de sistema de informações de

marketing ,baseou-se na literatura de marketing e de sistemas de

informações.

A fonte de referências bibliográficas concentrou-se nos livros

básicos de marketing e sistemas de informações, em levantamento

bibliográfico dos últimos dez anos realizado com auxílio do sistema

PROQUEST que consulta a base de periódicos em administração ABI,

disponível nas bibliotecas da EAESP/FGV e FEAlUSP, tendo como

palavras-chaves marketing, pharmaceutica/, information system, e market

research e em dados de auditoria da indústria farmacêutica.

3. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Esta monografia está dividida em três partes. A primeira parte inicia

com uma breve descrição do mercado farmacêutico seguida da

apresentação dos principais aspectos que caracterizam o marketing na

indústria farmacêutica, com exemplos do Brasil, tomando como base o

composto de marketing caracterizado pelo produto, preço, ponto e
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promoção, finalizando com uma exposição da divisão do mercado

farmacêutico no Brasil. A segunda parte discute alguns conceitos gerais a

respeito de sistemas de informações de marketing. A terceira parte

apresenta as principais informações do ponto de vista dos gerentes da área

de marketing obtidas através das entrevistas e organizadas em elementos

geradores de informações de marketing na indústria farmacêutica. É então

proposto um modelo descritivo para organizar aquelas informações em

subsistemas que constituirão o sistema de informações de marketing e são

discutidos alguns fatores considerados críticos para a implementação.

Com essa estrutura, pretende-se apresentar um sistema de

informações em marketing farmacêutico, esperando que seja útil para

aqueles que têm intenção de ingressar na área, que sirva de base para

desenvolvimento mais profundo de pesquisas relacionadas à indústria

farmacêutica ou que possa fornecer uma visão sistemática para aqueles que

já atuam no marketing farmacêutico, uma vez que a literatura a esse

respeito é escassa em nosso meio.
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PARTE-I

O MARKETING FARMACÊUTICO

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo inicia com uma breve descrição do mercado

farmacêutico seguida da apresentação dos principais aspectos que

caracterizam o marketing farmacêutico, com exemplos do Brasil, tomando

como base o composto de marketing caracterizado pelo produto, preço,

ponto e promoção, finalizando com uma exposição da divisão do mercado

farmacêutico no Brasil.

A descrição do mercado farmacêutico no Brasil e das principais

características do marketing farmacêutico baseou-se em publicações ou

boletins da área bem como em publicações da literatura de marketing.

2. O MERCADO FARMACÊUTICO

Para delimitar o escopo do que se entende por mercado

farmacêutico, são necessárias algumas considerações preliminares sobre a

terminologia. Segundo Kotler', o termo mercado, do ponto de vista de

marketing, deve ser compreendido como um dos termos de um binômio
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representado pela indústria (conjunto de vendedores) e pelo mercado

(conjunto de compradores). De acordo com este conceito, em um sistema

simples de marketing, os vendedores enviariam produtos, serviços e

comunicação ao mercado e receberiam em troca dinheiro e informação

(Figura 1).

COMUNICAÇÃO - PRODUTOS - SERViÇOS

INFORMAÇÃO - DINHEIRO

Figura 1 - Mercado, do ponto de vista de marketing, é um conjunto de
compradores que recebe comunicação, produtos e serviços da indústria (um
conjunto de vendedores) e, em troca, fornece informação e dinheiro (Kotler1

).

É comum a utilização de um termo para qualificar o mercado,

caracterizando por exemplo o tipo de consumidor ou o tipo de produto

oferecido (por exemplo o mercado brasileiro, o mercado jovem, o mercado

de eletrodomésticos). Assim, entendemos o mercado farmacêutico como o
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conjunto de consumidores das especialidades farmacêuticas, ou seja, dos

medicamentos.

3. OS MEDICAMENTOS E OS CONSUMIDORES

o universo dos consumidores de medicamentos inclui, em

princípio, todos os indivíduos, isto é, seja em caráter regular, intermitente

ou esporádico, qualquer pessoa pode ser considerada como um

consumidor potencial desse mercado.

Os medicamentos podem ser agrupados segundo diversos

critérios,e, de forma geral, essa classificação é bastante complexa, muitas

vezes tendo que perder rigor para ganhar praticidade. Em diversos países

são disponíveis dicionários contendo a relação de todos os medicamentos

comercializados no país bem como um resumo das informações técnicas

sobre os mesmos, incluindo o texto da bula. O dicionário farmacêutico mais

amplamente utilizado é o Physicians' Desk Reference (PDR)2, publicado

anualmente nos Estados Unidos com informações técnicas a respeito dos

medicamentos aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA). No

Brasil, é publicado anualmente o Dicionário de Especialidades

Farmacêuticas (DEF)3,produzido pelo Jornal Brasileiro de Medicina.
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o DEF classifica os medicamentos de acordo com três critérios

(Figura 2). O primeiro critério utilizado para a classificação é o de grupos

farmacológicos, que se baseia na ação que os medicamentos exercem no

organismo. Como exemplo de alguns grupos classificados de acordo com

esse critério, temos os analgésicos, antiácidos, antibacterianos,

antidepressivos, broncodilatadores, colírios, descongestionantes,

diuréticos, expectorantes, hormônios, laxantes, polivitamínicos,

reidratantes, sabonetes medicinais, vasodilatadores e vitaminas.

Figura 2 - Os medicamentos podem ser agrupados segundo diversos critérios. O
Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF~ classifica os medicamentos
segundo três critérios: grupos farmacológicos, nomes quimicos e indicações
terapêuticas.
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o segundo critério para agrupar os medicamentos baseia-se nos

nomes químicos das substâncias que os compõem. Como exemplo, temos

o ácido acetilsalicílico, barbitúricos, corticosteróides, dipirona, estrogênios,

penicilinas, sulfas, tetraciclinas, para citar alguns grupos mais conhecidos.

o terceiro critério para classificação dos medicamentos leva em

conta as situações clínicas em que são indicados. Estes agrupamentos são

denominados de indicações terapêuticas. "Temos como exemplo alergia,

asma, congestão nasal, depressão, diabetes, diarréia, enxaqueca, febre,

hipertensão, hipovitaminose, infecções, úlcera, entre outros.

Outras classificações são utilizadas dependendo do propósito,

como por exemplo a classificação com base na legislação que regulamenta

a comercialização dos medicamentos e outras com finalidade de análise de

mercado, que serão citadas adiante.

4. MERCADO ÉTICO E MERCADO POPULAR

A comercialização dos medicamentos é regulamentada por

legislação eepecifica", que submete a sistema de vigilância sanitária os

medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas e correlatos.
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A legislação classifica os medicamentos em função da exigência de

prescrição médica e do tipo de receituário utilizado. De acordo com a

legislação, existem três classes de medicamentos, identificadas na

embalagem. Uma tarja vermelha na embalagem indica que o medicamento

é vendido mediante prescrição médica. Entre os medicamentos com tarja

vermelha existem aqueles cuja embalagem indica ainda uma restrição

adicional, que é a retenção da receita (Portaria 27 de 24 de outubro de

1986). Como exemplo de medicamentos com tarja vermelha temos os

antibióticos, hormônios, diuréticos, entre outros. Com tarja vermelha e

retenção de receita temos, por exemplo, os antidepressivos e alguns

anticonvulsivantes e anestésicos.

Uma tarja preta na embalagem indica que a venda desse tipo de

medicamento é feita apenas mediante apresentação de receita preenchida

em formulário específico (Portaria 28 de13 de novembro de 1986). Existem

dois tipos de formulário para medicamentos identificados com tarja preta. O

receituário azul, fornecido a médicos mediante solicitação em órgãos locais

filiados ao Ministério da Saúde, e o receituário amarelo, fornecido apenas a

médicos credenciados e em quantidade limitada. É necessário receituário

azul para a venda de medicamentos tais como ansiollticos (tranquilizantes),

hipnóticos e barbitúricos. O receituário amarelo é necessário para

medicamentos de venda controlada tais como derivados da morfina e

anfetaminas.
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Os demais medicamentos, sem tarja na embalagem, são

conhecidos como medicamentos de venda livre. Como exemplo temos a

maioria dos antiácidos, analgésicos, antitérmicos, vitaminas e laxantes.

Esse tipo de medicamento é conhecido como OTC, abreviatura de over the

counter (do inglês, sobre o balcão) em alusão à venda no balcão da

farmácia.

A legislação que regulamenta a comercialização de medicamentos

também regulamenta a propaganda dos mesmos. Os medicamentos de

tarja vermelha ou preta não podem ser promovidos diretamente para o

público consumidor, mas apenas para os profissionais envolvidos na

prescrição, sendo os anúncios permitidos apenas através de meios

específicos, como por exemplo revistas médicas.

Os medicamentos sem tarja podem, de acordo coma legislação, ter

anúncios veiculados através da mídia leiga, como por exemplo, rádio,

televisão e outdoors. É decisão do fabricante se a promoção será feita

exclusivamente a profissionais especializados, através da mídia específica,

ou divulgada popularmente. Por exemplo, dois analgésicos de mesma

composição, diferindo apenas na marca, podem ser veiculados de forma

diferente pelo mesmo fabricante, preservando-se uma das marcas para

utilização sob prescrição e a outra marca para consumo popular.
"
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Figura 3 - Divisão do mercado farmacêutico: de acordo com a natureza do
medicamento, a legislação regulatória e a política promocional do fabricante, o
mercado farmacêutico pode ser dividido em mercado popular e mercado ético. No
mercado ético, os medicamentos chegam ao consumidor através da receita
médica.

. Assim, com base na natureza do medicamento, na legislação

regulatória e na política promocional do fabricante, podemos separar o

mercado farmacêutico em mercado ético e mercado popular (Figura 3), O

mercado ético refere-se aos medicamentos que chegam ao consumidor

através da prescrição médica e o mercado popular refere-se aos

medicamentos de acesso direto ao consumidor final.
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Segundo dados do Institute of Marketing Statistics (IMS) de 1996,

mais de 90% do volume de vendas de medicamentos no Brasil, em valores,

corresponde ao mercado ético.

No presente texto, o termo mercado farmacêutico será utilizado

para referir-se ao mercado farmacêutico ético.

5. O COMPOSTO DE MARKETING

o marketing na indústria farmacêutica caracteriza-se por ser

orientado não para o consumidor final, mas sim para um intermediário que

atua como orientador do consumo, o médico que prescreve o

medicamento.

Para descrever de forma sucinta o marketing na indústria

farmacêutica usaremos como base os instrumentos de marketing

popularizados através da classificação de McCarthl e seu modelo dos

quatro Ps do composto de marketing: produto, preço, ponto e promoção.
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5.1. PRODUTO

5.1.1. CONCEITO DE PRODUTO

De acordo com Levítt", os produtos são quase sempre

combinações do tangível e do intangível. Um consumidor atribui valor a um

produto, na proporção da capacidade percebida de ajudar a resolver seus

problemas ou atender às suas necessidades.

Os aspectos tangíveis, no caso dos medicamentos, são

representados pelo desempenho do produto referente à eficácia no

controle de sintomas (por exemplo, a rapidez e extensão com que um

analgésico diminui a dor); a erradicação da doença (por exemplo, a rapidez

e extensão com que um antibiótico elimina bactérias); à segurança

representada pela baixa incidência de efeitos adversos graves (por

exemplo, arritmias cardíacas associadas a alguns antidepressivos) e à

tolerabilidade representada pela baixa incidência de efeitos que poderiam

afetar a qualidade de vida do consumidor (por exemplo, náusea associada

ao uso de anticoncepcionais orais).

A análise dos aspectos intangíveis deve levar em conta tanto a

eficácia, segurança e tolerabilidade percebidas pelo consumidor, isto é, o
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indivíduo que apresenta doença, sintomas ou necessidade de prevenir

alguma condição, como a percepção do médico que prescreve o produto.

A percepção do consumidor é influenciada por inúmeros fatores,

tais como experiências anteriores com outros medicamentos, falta de

esclarecimento técnico sobre sua condição presente e passada,

interpretação eventualmente equivocada das informações contidas na bula,

grau de confiança no médico que lhe fornece a receita, matérias divulgadas

pela imprensa leiga, comentários de pessoas com quem se relaciona, entre

outros. Além desses, a própria presença da doença ou sintomas podem

alterara percepção, não sendo raros relatos de eventos concomitantes ao

tratamento cuja relação causal com o mesmo é pouco provável, bem como

não é rara a ocorrência de uma melhora do quadro clínico que não poderia

ser explicada apenas pela ação farmacológica do medicamento utilizado.

Em um artigo de revisão sobre a percepção dos benefícios pelos usuários

dos medicamentos, o professor Frank Kee7 da Queen University de Selfast

conclui que as expectativas do paciente são capazes de modificar sua

percepção com relação aos benefícios de um tratamento, determinando o

resultado do mesmo.

A percepção do médico também é .influenciada por suas

experiências anteriores, objetivas ou subjetivas, por influência de líderes de

opinião em sua especialidade, por trabalhos científicos e congressos a que
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tem acesso, por material promocional e técnico recebido do fabricante e

pelo feedback recebido de seus clientes.

Levitt" descreve o produto de acordo com um modelo de quatro

camadas, respectivamente do centro para a camada mais externa, o

produto genérico, o produto esperado, o produto ampliado e o produto

potencial (Figura 4).

Figura 4 - Descrição do produto de acordo com um modelo de quatro camadas:
produto genérico, produto esperado, produto ampliado e produto potencial
(Levítt6). .
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5.1.1.1. PRODUTO GENÉRICO

Para o produto farmacêutico, podemos aplicar essse modelo

considerando que o produto genérico é a própria substância ativa,

responsável pela ação farmacológica almejada.

5.1.1.2. PRODUTO ESPERADO

o produto esperado é a substância ativa disponível para

comercialização, incluindo a marca. Esse produto tem além da substância

ativa outras substâncias que permitem a apresentação em uma forma

compatível com sua administração (conhecido como excipiente), por

exemplo, comprimido, cápsula, injetável, creme tópico, entre outros. A

apresentação, além de manter as propriedades da substância ativa, deve

permitir seu uso de forma prática (por exemplo, poucas tomadas diárias) e

com o máximo de conforto para quem utiliza (por exemplo, um creme tópico

deve ter aroma agradável). O produto esperado deve também estar

disponível para compra pelo consumidor e ser divulgado para o médico que

receita. A embalagem deve seguir padrões exigidos pela legislação e

permitir a praticidade de seu uso (por exemplo, uma embalagem calendário

para anticoncepcionais orais). Dentro da embalagem deve haver uma bula,

aprovada pelas autoridades regulatórias, contendo informações para o

consumidor e informações técnicas. Algumas vezes é necessário haver
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disponibilidade de diferentes apresentações com opção para via de

administração e dosagens adequadas para cada situação. O produto

esperado deve também estar de acordo com critérios de qualidade e com o'

nome e endereço do fabricante acessíveis para permitir um contato direto

em caso de dúvidas ou reclamações.

5.1.1.3. PRODUTO AMPLIADO

O conceito de produto ampliado, no caso de medicamentos, pode

ser interpretado de acordo com o ponto de vista do consumidor ou do

médico que receita. O consumidor pode perceber a ampliação de diversas
I

formas, por exemplo, através do recebimento de amostras grátis ou

folhetos educativos com informações adicionais e ilustrações sobre sua

condição patológica ou sobre o mecanismo de ação do medicamento, ou

ainda, sentindo uma melhora mais rápida ou menos efeitos colaterais de

que esperava baseado em sua experiência com outros produtos. Do ponto

de vista do médico, a ampliação pode ser percebida através de material

científico de alta qualidade recebido através do fabricante, da possibilidade

de receitar o medicamento para um maior número de pessoas (como por

exemplo, dentro de uma ampla faixa etária para qual o medicamento pode

ser utilizado com segurança ou uso de medicamentos concomitantes sem

interação), da flexibilidade de dosagens, rapidez de ação, entre outros.

Tanto do ponto de vista do médico como do consumidor, pode ser
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percebida como uma ampliação do produto a existência de um canal direto

de fácil acesso ao fabricante para orientações adicionais, como por

exemplo, um serviço de atendimento telefônico tipo hot fine.

5.1.1.4. PRODUTO POTENCIAL

o produto potencial seria percebido como aquele com benefícios

adicionais além dos planejados por ocasião da receita ou da utíüzação. Por

exemplo, o uso de anticoncepcionais orais que tem por finalidade a

prevenção da gravidez, levará muitas consumidoras a perceber após algum

tempo de uso que houve diminuição de sintomas menstruais e melhora da

acne. Ainda no caso dos anticoncepcionais orais, após algumas décadas

de uso, o médico passou a ter acesso a trabalhos publicados com

evidências de que o uso de anticoncepcionais orais estaria associado a

diminuição da incidência de certos tipos de câncer. Outro exemplo é a

utilização de hormônios estrogênios por mulheres no climatério, que é feita

há várias décadas para alívio das ondas de calor que podem ocorrer nessa

etapa da vida. Após algum tempo de utilização as consumidoras percebem

que melhorou seu humor, padrão de sono e qualidade de vida em geral. Os

médicos, que originalmente receitavam os hormônios para combater os

sintomas, têm acesso a trabalhos publicados e congressos onde se mostra

que o uso daqueles hormônios no climatério previne contra fraturas ósseas

e doenças cardíacas, entre outros benefícios ainda em estudo. No caso do
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uso de hormônios no climatério, o produto com amplo potencial de

utilização passou a ser compreendido dentro do contexto de terapia de

reposição hormonal.

5.1.2. NOVOS PRODUTOS

5.1.2.1. CONCEITO DE PRODUTO NOVO

Kotler' analisa as categorias em que se pode enquadrar um novo

produto de acordo com sua posição relativa a dois eixos: produto novo

para o mercado e produto novo para a empresa (Figura 5).

Produtos altamente novos para o mercado e para a empresa são

classificados como novos para o mundo. Produtos altamente novos para o

mercado e pouco novos para a empresa são os resultantes de

reposicionamento. Produtos altamente novos para a empresa e pouco

novos para o mercado são representados pelas novas linhas de produtos

de uma empresa que está entrando naquele segmento de mercado.

Produtos medianamente novos tanto para o mercado como para a empresa

são representados por melhorias de produtos ou acréscimos às linhas

existentes. Finalmente produtos pouco novos tanto para o mercado como

para as empresas são representados, por exemplo, por reduções de custo.
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NOVO PARA O MERCADO

Figura 5 - Classificação dos produtos novos de acordo com sua posição relativa
a dois eixos que indicam quanto um produto é novo para a empresa e quanto é
novo para o mercado (Kotler\

t.eouc" apresenta seis situações que caracterizam produtos como

novos, que podem ser adaptáveis aos produtos farmacêuticos. A primeira

situação é representada pela criação de necessidades não existentes,

como por exemplo, identificação de novos agentes patológicos ou de novos

grupos populacionais com necessidades específicas. A segunda situação é

o surgimento de produtos novos para necessidades já existentes, isto é,

desenvolvimento de novas substâncias para tratar doenças conhecidas.

A terceira, o aprimoramento de produtos já existentes, é a situação

que ocorre com mais frequência, levando à melhora no desempenho ou
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redução nos preços. As demais situações descritas por Leduc são o

aparecimento de variações em produto existentes tais como novas

apresentações e vias de administração, de novos modos de utilização,

como por exemplo, novas indicações clínicas para produtos já conhecidos

e finalmente, uma melhor utilização do produto advinda da disponibilidade

de mais informações provenientes de estudos e prática clínica.

5.1.2.2. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES

A concepção de um novo produto, de acordo com Cobra", deve

partir da observação de nichos ou oportunidades de mercado. Após a

identificação de oportunidades, a viabilidade deve ser examinada através

do confronto entre o potencial de mercado e o custo para levar a frente o

projeto de novos produtos.

Para ser transposto para o desenvolvimento de novos produtos

farmacêuticos, este conceito deve ser interpretado sob uma ótica

cuidadosa. A existência de inúmeras condições patológicas e o

aparecimento de novas doenças não implica no aparecimento de

oportunidades no mercado farmacêutico, uma vez que a quantidade de

males que acometem os indivíduos supera de longe os avanços

tecnológicos para diagnóstico e tratamento.
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Algumas situações podem ser consideradas como geradoras de

novas oportunidades nesse mercado. Por exemplo, progressos na

compreensão da etiologia e fisiopatologia de uma doença abririam

oportunidades para pesquisas de novas substâncias a partir de radicais

químicos já estudados ou para estudos com substâncias disponíveis com

vistas a novas indicações clínicas. Para exemplificar este último caso,

citamos o ácido acetilsalicílico (comercializado como Aspirina* da Bayer,

entre outras marcas), um tradicional analgésico e antitérmico, há décadas

no mercado, que encontrou um novo nicho quando pesquisas

demonstraram seus possíveis benefícios anticoagulantes na prevenção de

acidentes vasculares cerebrais.

Uma outra situação que pode representar novas oportunidades

dentro do mercado farmacêutico é uma mudança em setores da sociedade

com o aparecimento de novos hábitos e valorização de determinadas

características. Citamos como exemplo o que ocorreu com as vitaminas. As

vitaminas até poucos anos atrás eram utilizadas com indicações

específicas em casos de carências motivadas por condições de sobrecarga

como convalescência e gestação ou uma alimentação deficiente. A cultura

de supervalorização do corpo e rejuvenescimento passou a ver nas

vitaminas a fórmula mágica para atender a essa nova necessidade. O que

assistimos depois disso foi o aparecimento de um comércio maciço e
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especializado de vitaminas com um grande número e variedade de marcas,

formando um novo mercado segmentado para distintas necessidades.

Ainda como fonte de novas oportunidades, podemos mencionar o

aparecimento de novas especialidades médicas ou a detecção precoce do

potencial para que isso venha a ocorrer. Este fenômeno abre

oportunidades através de diferentes mecanismos. Um deles, é a

fragmentação dentro de uma mesma especialidade que faz com que um

grupo de médicos passe a se dedicar ao estudo e atendimento de

condições cada vez mais restritas dentro de sua especialidade básica.

Essa dedicação aumentará o nível de exigência por medicamentos mais

específicos para aquelas condições. Isto abre um nicho para medicamentos

aperfeiçoados ou já existentes mas cuja utilização era complexa de

manejar pelo médico mais generalista. Por exemplo, dentro da psiquiatria,

há especialistas em depressão. Isto permite com que um grande número de

novas drogas seja lançado no mercado, explorando conceitos complexos

de mecanismo de ação que requerem uma compreensão profunda da

farmacologia da depressão.

Outra maneira com que o surgimento de novas especialidades

pode atuar como novas oportunidades no mercado farmacêutico é a

conscientização dos indivíduos de que determinadas queixas que os

acometem podem ser atendidas adequadamente graças à existência
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dessas novas especialidades. Por exemplo, o surgimento da medicina

ortomolecular abriu um nicho para segmentação de vitaminas e minerais,

uma vez que o conhecimento sobre carências específicas mostrou novos

caminhos para prevenção e tratamento das doenças. Neurologistas que se

especializam no tratamento de dores crônicas abrem oportunidades para o

desenvolvimento de novas drogas e redirecionamento de outras já

existentes e faz com que os indivíduos acometidos de dores crônicas, que

antes procuravam especialistas em função do local onde sentiam a dor,

tenham agora especialistas em dor a quem recorrer para melhorar sua

qualidade de vida.

Finalmente, o aumento na expectativa de vida com consequente

aumento da população de faixas etárias mais elevadas10 levou ao

aparecimento de novas especialidades médicas e abriu um nicho para

novos consumidores de medicamentos. Citamos como exemplo, o

aparecimento da geriatria e, dentro da ginecologia, o especialista em

climatério.

5.1.2.3. DESENVOLVIMENTO

o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos ocorre a partir

de esforços deinstituiçães acadêmicas, governamentais e das indústrias

farmacêuticas. Um novo produto pode ser representado por uma nova
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substância, por modificações de substâncias disponíveis e por novas

indicações de produtos já em uso ou modificações da via de administração

e dosagem.

o processo de desenvolvimento de um novo produto inicia-se com

estudos pré-clínicos que incluem estudos in vitro e em animais para

compreensão do mecanismo de ação e avaliação da segurança. A partir

daí, são iniciados os estudos clínicos pelos, assim chamados, estudos

Fase I, que compreendem os estudos em indivíduos saudáveis, isto é, não

acometidos da condição patológica para a qual o medicamento está sendo

proposto, avaliando por exemplo níveis sanguíneos da droga, mecanismo

de ação e aspectos básicos de segurança e tolerabilidade. Os estudos

Fase 11testam o medicamento em populações específicas e determinam as

doses necessárias. Na Fase 111,os estudos buscam indivíduos com

indicações precisas para utilização daquele medicamento e avaliam

eficácia, segurança e tolerabilidade. Com os resultados favoráveis dos

estudos Fase UI os produtos passam a ter condições de comercialização.

Os estudos Fase IV analisam eficácia, segurança e tolerabilidade do

produto após aprovação para comercialização, avaliando seu desempenho

na prática clínica e suas particularidades no uso empopulações locais.

Antes de sua comercialização, um novo medicamento deve obter

registro junto às autoridades sanitárias do país. Para isso, são necessários
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os resultados dos estudos pré-clínicos e clínicos Fases I, 11e 111.É

preparado um dossiê com todas as informações disponíveis sobre o

produto incluindo a marca, apresentações e detalhes de embalagem e

bula, tal como o produto deverá ser comercializado. O dossiê é submetido

ao órgão apropriado (nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration

- FDA; no Brasil, a Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da

Saúde) e, após análise, terá seu registro aprovado ou as autoridades

podem fazer novas exigências. As exigências podem ser, por exemplo, de

alterações na rotulagem, informações adicionais ou de novos estudos.

Eventualmente um registro pode ser indeferido.

O prazo médio entre o início do desenvolvimento de um novo

produto e sua disponibilidade para comercialização é de dez anos com um

custo de desenvolvimento que pode ultrapassar US$ 200 milhões11.

Estima-se que para cada dez mil substâncias pesquisadas, apenas uma

chegará a ser comercializada e apenas cerca da metade dos novos

medicamentos comercializados irão gerar um retorno financeiro 12 (Figura

6).
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Figura 6 - O prazo médio entre o início do desenvolvimento de um novo produto
farmacêutico e sua comercialização é de dez anos, com um custo estimado de
US$ 200 milhões. Para cada dez mil substâncias pesquisadas apenas uma chega
a ser comercializada (Lin e Owyer12

).

5.1.2.4. ANÁLISE DE VIABILIDADE

Para os produtos farmacêuticos, as etapas de análise de

viabilidade e de desenvolvimento não ocorrem necessariamente como

processos independentes e naquela ordem. A pesquisa básica, bem como

o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos fármacos é um processo

contínuo que é realizado por indústrias e instituições de pesquisa tanto

privadas como governamentais.
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Ocorrendo a disponibilidade de um novo fármaco, seja por

desenvolvimento próprio, seja através de aquisição, cabe a análise de

viabilidade para dar continuidade aos trabalhos de desenvolvimento até o

estágio de comercialização. A decisão de prosseguir com as etapas que

vão desde o surgimento de um novo produto até o mesmo estar em

condições de ser comercializado pode ser tomada em diversos momentos

do processo. Por exemplo, durante os estudos Fase I, 11ou 111,antes da

submissão às autoridades ou após a obtenção do registro.

Assim como em outros mercados, antes do lançamento de um novo

produto, é realizada uma análise de demanda". Essa análise inicia com um

estudo das tendências de base.

Primeiramente são avaliados dados demográficos para identificar o

tamanho do universo dos consumidores potenciais, por exemplo no caso

de um medicamento para terapia de reposição hormonal no climatério é

necessário conhecer a população feminina de determinadas faixas etárias.

Os dados sócio-econômicos fornecem subsídio para avaliar a viabilidade

de comercialização dentro de uma faixa de preços compatível com os

custos e margem de lucro pretendida para determinado produto.

Dados sócio-culturais são necessários para identificar a viabilidade

do ponto de vista de reconhecimento de uma dada condição como
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patológica e da aceitação de um determinado tipo de tratamento. Por

exemplo, em certas culturas, a depressão pode não ser plenamente

reconhecida como uma doença, o que reduziria o mercado para

antidepressivos.

Na análise das tendências de base são também avaliados dados

de comercialização de produtos similares ou com indicações para

condições patológicas semelhantes. Esse dado mostra tanto o potencial do

mercado como o grau de concorrência a ser enfrentada se houver o

lançamento do produto.

Para completar a análise de demanda é necessário avaliar com o

máximo de precisão quais vão ser os consumidores e qual será o perfil do

médico prescritor do produto. Até esse ponto são utilizados dados

secundários internos (por exemplo, relatórios de venda ou pesquisas de

mercado anteriores) ou externos (por exemplo, censos governamentais e

dados de institutos de pesquisa do setor).

Uma vez identificado o perfil do médico ou da especialidade

potencialmente prescritora do produto parte-se para a coleta de dados

primários, por exemplo através de entrevistas, discussões em grupo ou

conversas informais com líderes de opinião das especialidades.
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A partir da análise de demanda é possível avaliar não apenas o

potencial de um produto mas também identificar as categorias sobre as

quais o esforço promocional deverá ser concentrado e o grau de satisfação

com produtos similares para uma estimativa do esforço necessário para

migrar os hábitos prescritivos para o novo produto.

5.2. PREÇO

De acordo com CObra13
, o preço seria no Brasil o principal fator do

composto de marketing, uma vez que em determinados mercados é o preço

o fator determinante das vendas.

No mercado farmacêutico ético, o fato de que a decisão da escolha

do produto (preenchimento da receita durante a consulta médica) é, em

princípio, dissociada da decisão de compra (feita diretamente pelo

consumidor em um momento posterior) atenua a relevância do fator preço

como determinante de vendas. A influência do preço é mais frequente com

medicamentos para uso a longo prazo, quando o consumidor tende a

discutir com o médico as implicações do uso crônico,incluindo o custo do

tratamento. Outro fenômeno que faz com que o preço atue como

determinante da venda é através da interferência do farmacista (atendente

da farmácia) que pode tentar convencer o consumidor a trocar o

medicamento da receita por outro "equivalente" e de preço inferior.
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No Brasil, o preço pode atuar como um fator crítico no caso de

vendas institucionais, por exemplo em concorrências públicas. Em alguns

países europeus os médicos recebem diretrizes para prescrição, onde um

dos fatores determinantes para orientar a escolha do medicamento é o

custo 14. Na Inglaterra, é feita uma análise periódica de prescrições e custos

(PACT) pelas autoridades de saúde, cujo resumo dos resultados é

fornecido aos médicos trimestralmente. Na França existe sistema similar

com o objetivo de permitir ao médico uma auto-avaliação de seus padrões

de receituário. Estima-se que 75% dos médicos franceses fazem

prescrições de acordo com as diretrizes que recebem. Na Alemanha, a

distribuição de diretrizes iniciou em 1995, definindo parâmetros de

prescrição em função da especialidade médica. Se um médico ultrapassar

seu receituário em 15% a média estimada, receberá a visita de consultores

farmacêuticos para discutir seu padrão de prescrições.

No Brasil não existe um programa de esclarecimento para os

médicos a respeito dos custos de medicamentos. Representantes das

forças de vendas de algumas indústrias relatam que há questionamentos e

objeções por parte do médico em relação a preços, bem como comentários

no sentido de que preços não constituem limitações graças aos benefícios

advindos da utilização.
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De acordo com pesquisa conduzida pela empresa de auditoria

Scott-Levin Associates publicada por Phillips Huston15, os médicos ainda

utilizam os representantes como sua principal fonte de conhecimento a

respeito de preços de medicamentos mencionando os pacientes como

sendo sua segunda fonte.

Em publicação de novembro de 1994, Axel Olsen16, diretor de

Worldwide Safety Surveillance da Wyeth-Ayerst Laboratories discute

tópicos relevantes a respeito da metodologia a ser utilizada em estudos

farmacoeconômicos conduzidos por executivos de marketing. Um estudo

farmacoeconômico deve levar em conta fatores tais como qualidade de

vida, período livre de sintomas e evolução clínica, não apenas os custos

com o medicamento. A análise farmacoeconômica tornou-se parte do

conjunto de informações a respeito de um produto, constituindo um desafio

para os executivos de marketing.

No mercado brasileiro, não está determinado o que os médicos

consideram como medicamentos caros e em que grau o preço influencia

seu receituário. Também não está determinado qual o ponto de corte, se

houver, a partir do qual os consumidores deixariam de comprar um

medicamento receitado em função do preço.
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Existe uma noção por parte do consumidor, nem sempre objetiva,

de que remédios são caros. Cabe lembrar que, independentemente do

preço dos medicamentos com relação aos principais bens de consumo, ao

medicamento costuma ser atribuído equivocadamente o desconforto

causado pela doença e não o alívio ou cura que possa proporcionar. O

porcentual gasto por uma família no Brasil com medicamentos

representava, em 1989, cerca de 1,7% da composição da despesa familiar

enquanto que despesas com alimentação estão em torno de 41,6% e com

recreação 2,9%17.

Na composição do preço do medrcarnento", a margem para a

farmácia é de 42,86% sobre o preço de fábrica. Isto é, se o preço de

fábrica é 100 unidades, o preço ao consumidor é de 142,86 unidades

(Figura 7). Para descrevermos a composição do preço, é mais fácil tomar o

preço ao consumidor como sendo 100 unidades, o que significa um preço

de fábrica de 70 unidades. Temos ainda uma estimativa de 8,4 unidades de

remuneração aos canais de distribuição o que faz com que o preço

faturado pelo fabricante seja de 61,6 unidades. Descontadas 9,5 unidades

de imposto, temos que o preço líquido é de 52,1 unidades. Finalmente

considerando 0,7 unidades de encargos, 1,7 de frete e 14 de crédito aos

clientes, temos que o preço líquido da indústria é de 35,7 unidades, ou

seja, pouco mais que um terço do preço ao consumidor.
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Na estrutura de custos devem ser considerados mão-de-obra,

matéria prima, pesquisa e desenvolvimento, material de embalagem,

despesa com vendas, despesas administrativas e remuneração do

investimento.

COMPOSiÇÃO DO PREÇO DO MEDICAMENTO

Preço máximo ao consumidor 142,86 100,0

Preço liquido indústria 51,00 35,7

Figura 7 - Composição do preço do medicamento no Brasil, segundo a
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (ABIFARMA17).

Durante cerca de 40 anos houve um rígido controle de preços no

setor de medicamentos pela Comissão Interministerial de Preços (CIP). De

acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica

(ABIFARMA)17, entre 1982 e 1987 houve uma defasagem de 91,2% em

relação à inflação e de 93,8% em relação ao custo de vida. Em 1987, o
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preço médio do medicamento no Brasil era de US$ 0,94, inferior à

Colômbia (US$ 1,10), Peru (US$ 1,20), Equador (US$ 1,50), Chile (US$

1,49), Uruguai (US$ 1,80), México (US$ 1,98), Argentina (US$ 2,77),

França (US% 3,22), Reino Unido (US$ 3,58), Itália (US$ 4,75), Alemanha

(US$ 5,99) e Estados Unidos (US$ 7,46). Naquele mesmo ano, o consumo

de medicamentos per capita no Brasil foi de 12 dólares em contraste, por

exemplo, com o Japão (166,04), Estados Unidos (100), Reino Unido

(50,75) e Argentina (31,07). Entre vinte países analisados pelo Institute of

Marketing Statistics (IMS), em 1987 o Brasil teve consumo superior apenas

ao México (9,97) e Turquia (8,7).

Ainda segundo a ABIFARMA, devido ao controle de preços, o setor

farmacêutico operou em prejuízo durante mais de uma década,

especialmente em 1983 e 1987 quando registrou prejuízos de 10,9% e 8%

respectivamente. Em 1987, a título de comparação, a lucratividade do setor

de celulose e papel foi de 26%, de produtos alimentares de 18,6% e de

vestuário foi de 8%.

Os preços dos produtos farmacêuticos no Brasil encontram-se

liberados pelo Departamento de Abastecimento e Preços (DAP) desde o

segundo semestre de 1993.
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Houve, a partir daí, um realinhamento de preços no setor. No final

de 1995, de acordo com dados do GRUPEMEF18
, o preço médio no

mercado farmacêutico brasileiro era de US$ 4,65. A análise da evolução do

preço médio mensal no ano de 1995 mostra que o aumento de preços

concentra-se entre as vinte primeiras indústrias do mercado.

5.3. PONTO

No mercado farmacêutico, assim como nos demais mercados, é

necessário que o produto chegue ao consumidor na quantidade e momento

oportunos.

Os principais canais de distribuição no mercado farmacêutico são

os atacadistas, distribuidores e varejistas.

As definições desses três principais canais de distribuição no

mercado farmacêutico estão de acordo com as apresentadas por Cobra".

Varejista é todo tipo de estabelecimento cujo objetivo principal é realizar a

venda de produtos diretamente ao consumidor final, como as farmácias e

drogarias. A principal distinção entre farmácia e drogaria é que as

farmácias, além de comercializar medicamentos, também são respqnsáveis

por rnanípulações". De acordo com dados do IMS20
, de 1991 a 1993,

existiam no Brasil 37.972 farmácias e drogarias.
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Atacadista é uma unidade de negócio que compra mercadorias e

revende para varejistas e instituições, mas que não vende em pequenas

quantidades a consumidores finais. É sempre um intermediário, isto é, o

fabricante quando assume a atribuição de vender por atacado, não é

considerado um atacadista, de acordo com a definição. O distribuidor tem

funções similares às do atacadista, mas também armazena mercadoria

para uma área geográfica definida.

Podemos incluir como canais de distribuição de medicamentos

instituições públicas como por exemplo a Central de Medicamentos

(CEME) do Ministério da Saúde e a Fundação do Remédio Popular (FURP)

do Estado de São Paulo.

Um canal que tem se desenvolvido recentemente é a venda direta

do fabricante ao consumidor. No caso de produtos éticos, essa venda é

feita através de contato telefônico direto entre o consumidor e o fabricante

(hot fine) e a entrega do produto ocorre mediante apresentação de receita

médica. Esse canal direto de distribuição oferece descontos ao consumidor

e tem sido utilizado, por exemplo, nos casos onde é alta a concorrência ou

existem genéricos de baixo preço. Um exemplo de um serviço de venda

direta ao consumidor é o serviço de hot line da Eli Lilly do Brasil, o Prozac
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On Une. O consumidor pode receber o medicamento em sua residência e a

preços mais favoráveis. .

Uma característica da distribuição no mercado farmacêutico é que

a maior parte das vendas é feita para atacadistas e distribuidores, sendo

pequena a venda direta para farmácias (Figura 8). Dados do IMS20 sobre

distribuição, fornecidos por 30 fabricantes, representando 61% do

mercado, indicam que 74,3% do faturamento ocorre através de atacadistas

e distribuidores, sendo que 67,4% é redistribuído a farmácias, 5,9% a

instituições públicas e privadas e 1% para outros canais. As vendas diretas

dos fabricantes para farmácias representam 8,3%, para instituições

públicas e privadas 15,3%, e para outros canais 2,1%. Existem no Brasil

em torno de 1.000 estabelecimentos de revenda de medicamentos,

incluindo atacadistas e distribuidores, dos quais aproximadamente 50

concentram cerca de 80% das vendas.
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Figura 8 - No mercado farmacêutico, a maior parte das vendas é feita para
atacadistas e distribuidores, sendo pequenas as vendas diretas para as farmácias
(IMS20

).

5.4. PROMOÇÃO

5.4.1. PÚBLICO ALVO

A promoção dos produtos farmacêuticos éticos não é voltada para

o consumidor final, tendo como públiCo alvo o médico que é responsável

pelas prescrições.

Dados do IMS20 relatam a existência, no último trimestre de 1994,

de cerca de 150.000 médicos em atividade, isto é, potencialmente
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responsáveis pelas prescrições que geram o consumo de medicamentos. A

maioria dos médicos tem como campo de atuação a clínica geral (39%),

pediatria (17%) e ginecologia (14%).

As características técnicas dos produtos e a legislação em vigor

fazem com que a promoção seja feita para médicos e através de meios

especializados.

PROMOÇÃO

DIRETA

Figura 9 - A promoção dos produtos farmacêuticos no mercado ético tem como
público alvo os médicos e, em menor escala, as farmácias.

Além da promoção para médicos existe uma promoção específica

para farmácias, pois embora representem uma pequena porcentagem da
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venda direta pelo fabricante, é na farmácia que ocorre a decisão do

consumidor sobre a compra. Desta forma, é necessário que o farmacêutico

responsável e os farmacistas que têm contato com o consumidor recebam

informações apropriadas sobre os medicamentos (Figura 9).

5.4.2. VISITAÇÃO MÉDICA

A principal forma de promoção dos produtos farmacêuticos é o

diálogo com o médico através da chamada visitação médica. Para isto as

empresas farmacêuticas contam com uma força de vendas constituída por

representantes. As empresas de médio e grande porte têm um número que

varia entre 200 e 500 representantes.

As empresas dispõem também de um cadastro composto pelos

médicos com potencial prescritivo dentro das especialidades relacionadas

ao portfolío de produtos da companhia.

Os médicos do cadastro são visitados periodicamente, sendo tão

menor o intervalo entre as visitações quanto maior o número de

representantes ou mais especializado o portfolío da empresa. Um

representante, em geral, faz de 10 a 1S visitas por dia. A visita é feita no

consultório privado do médico ou em instituições, onde existe maior
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concentração de médicos. A frequência de visitação costuma variar entre

uma ou duas visitas por mês.

A duração de uma visita não costuma ultrapassar cinco minutos,

exceto no caso de lançamento de novos produtos, quando a promoção

pode ser um pouco mais longa. No caso de visita ao médico em instituições

não é raro que a promoção seja feita nos corredores enquanto o médico

dirige-se para o local de atendimento. O tempo do médico é escasso e é

geralmente dividido entre representantes de diferentes empresas, uma vez

que os dias e horários em que os médicos destinam a receber

representantes são usualmente pré-determinados.

O conteúdo da promoção é técnico, o que faz com que as

empresas cada vez mais exijam de seus representantes uma formação de

nível universitário em área farmacêutica ou afim. É também alto o

investimento que as empresas direcionam ao treinamento dos

representantes, tanto na área de comunicação como em assuntos técnicos

relativos aos produtos que serão promovidos.

Durante a visita médica o representante informa ao médico,

rapidamente e de acordo com padrões que recebeu durante o treinamento,

sobre as principais características e benefícios do produto, suas

apresentações e modo de usar. Existe também um diálogo livre no qual o
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médico costuma expor sua opinião a respeito do produto ou solicitar mais

informação.

Embora a duração da visita seja muito limitada e a verbalização da

promoção relativamente padronizada, é comum, notadamente em cidades

pequenas, a criação de um vínculo pessoal entre médico e representante.

Vale a pena salientar que para uma parcela de médicos, o contato com os

representantes é o único tipo de atualização técnica disponível.

Para realizar a promoção durante a visita médica o representante

.conta com diversos materiais de apoio. O principal material é a chamada

literatura médica. Consiste em um folheto, geralmente de alta qualidade

gráfica, contendo conceitos a respeito do produto, ilustrado com gráficos,

diagramas e fotos que valorizam a informação contida. Em geral estes

folhetos apresentam resultados de estudos clínicos mostrando o

desempenho do produto. A literatura médica pode ser oferecida para o

médico ou ser utilizada apenas como auxílio visual durante a promoção.

A literatura médica utilizada peJo representante bem como os

demais materiais promocionais seguem normas baseadas em um código de

ética (Code of Pharmaceutical Marketing Practíces)" preparado pela

International Federation of Pharmaceutical Manufactures Associations

(lFPMA). De acordo com essas normas é, por exemplo, necessário que as
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citações contidas em materiais promocionais tenham referências das fontes

onde os resultados foram obtidos. Devem aparecer também os assim

chamados balancing statements, isto é, informações que contrabalançam

as informações dos aspectos positivos, tais como advertências, reações

adversas e precauções relacionadas ao uso do produto.

Uma monografia do produto costuma ser oferecida ao médico,

geralmente por ocasião do lançamento ou reposicionamento de um

produto. A monografia contém informações técnicas e resultados dos

principais estudos clínicos realizados com o produto.

Outro item oferecido ao médico durante a visita é constituído pelos

brindes, geralmente objetos que podem ser úteis no exercício de suas

atividades. Sempre que possível os brindes apresentam a marca de um ou

mais produtos ou o nome da empresa em local visível, de forma que o

médico se lembre do produto, preferencialmente durante uma consulta. Os

brindes mais comuns oferecidos são canetas, relógios de mesa, agendas e

calendários.

Durante a visita os representantes oferecem amostras do produto

para o médico. Estas amostras têm por finalidade permitir que o médico

veja e manuseie o produto e ofereça àqueles pacientes para os quais vai

prescrever o medicamento. A quantidade de amostras oferecidas depende
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do orçamento planejado referente a esse item dentro do composto de

promoção. Além de permitir o contato do médico com o produto, no caso de

determinados medicamentos a amostra tem um papel de aumentar o

receituário, pois além de poder atuar como um estímulo para receita

daquele produto, poderá ter um efeito multiplicador nas mãos do

consumidor bem como aumentar sua adesão ao tratamento.

Uma tendência na visitação médica é a utilização de equipamentos

do tipo notebook pelos representantes. Um estudo da Hewtett-Packard"

mostrou que representantes da indústria farmacêutica estão entre os que

mais se beneficiam com a automação. Nos Estados Unidos, o setor

farmacêutico é o setor mais avançado na automação da força devenoas".

Os principais elementos para a automação da força de vendas são

um computador portátil tipo notebook, um software para administração das

atividades dentro do território do representante, um resumo eletrônico das

principais informações sobre os produtos e um sistema de comunicação

com a gerência regional para transmissão das informações até a

administração central.

O principal objetivo da automação da força de vendas, o aumento

da efetividade da promoção, pode ser atingido de três maneiras: o acesso

a um maior número de informações auxilia o representante a fazer
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apresentações mais persuasivas; a disponibilidade de informações

atualizadas permite ao representante responder mais rapidamente às

perguntas dos médicos; a automação reduz o tempo gasto com atividades

administrativas e permite ao representante fazer mais visitas.

Outro uso do notebook na visita médica é a consulta rápida pelo

representante de dados sobre o médico, registrados em visitas anteriores,

como por exemplo, hábitos prescritivos do médico, objeções levantadas,

solicitações pendentes e quantidade de amostras grátis entregues. Além

disso, o uso desse tipo de equipamento permite uma atualização mais

rápida e fiel do cadastro médico e permite acesso mais rápido a dados que

caracterizam o médico, permitindo à empresa um refinamento na

segmentação e, para o representante, uma facilidade para o registro

sistemático de dados.

Algumas empresas utilizam notebooks com multimídia para

apresentação de materiais promocionais a médicos. Segundo relatos de

alguns representantes, apesar do impacto positivo do uso da tecnologia

durante a promoção, o sucesso do uso desse meio é limitado, não

mantendo a atenção do médico voltada para a promoção durante muito

tempo. Dados dos Estados Unidos indicam que essa forma de promoção é

utilizada em cerca de 10% das apresentações e que a receptividade do

médico é baixa".
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5.4.3. PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

Parte relevante da promoção farmacêutica dá-se sob a forma de

prestação de serviços. A prestação de serviços em geral está voltada à

atualização médica ou confecção de itens para uso profissional.

Nas grandes empresas existem áreas responsáveis por informação

científica que, além de fornecer suporte às áreas de vendas e de

planejamento de marketing na elaboração de materiais promocionais e

treinamento de representantes, preparam textos científicos e selecionam

trabalhos publicados para manter a classe médica atualizada. Esse

material é fornecido aos médicos através de mala direta, de forma regular

através do representante ou para atender solicitações específicas feitas

durante a visita médica.

De acordo com um trabalho de revisão e análise realizado por

Williams e Hensef", trabalhos publicados demonstraram ser a fonte de

informações sobre produtos farmacêuticos mais utilizada, mais confiável e

vista mais favoravelmente pelos médicos. O hábito de manter-se atualizado

através de publicações médicas foi associado a hábitos prescritivos

adequados e com a adoção mais precoce de medicamentos que
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representam novidades terapêuticas, o que indica que publicações de fato

influenciam o comportamento prescritivo dos médicos.

Ainda segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos pela

empresa de auditoria Scott-Levin Associates15, as três principais fontes de

informação a respeito de medicamentos foram, nesta ordem, artigos

publicados em periódicos médicos, congressos e representantes da.

indústria farmacêutica.

Com frequência, as solicitações médicas não são de trabalhos

relativos aos produtos da empresa, estes apenas motivando as

solicitações. Há pedidos, por exemplo, de levantamentos bibliográficos

para teses e material didático para aulas e congressos. O caráter

promocional reside no fato de que esse tipo de prestação de serviço será

associado à imagem da empresa ou do representante quando da entrega

do material durante a visita.

Outro tipo de prestação de serviços é a confecção de materiais que

sirvam de apoio ao atendimento médico. Por exemplo, é comum o

atendimento de solicitações institucionais de confecção de fichas para

registro do atendimento clínico, personalizadas para aquela instituição.

Nestes casos, o material é confecionado e, se a natureza do material

permitir, é impresso o nome da empresa ou marca de produto no material.
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Outro exemplo é a confecção de talão de receitas específico para

medicamentos de tarja preta, que deve ser personalizado para cada

médico. Neste caso, marcas e nome da empresa não aparecerão nas

folhas de receita, mas poderão aparecer na capa ou embalagem para

transporte do talão.

Existem também patrocínios totais ou parciais para médicos ou

sociedades médicas para cursos e congressos.

Outro item de prestação de serviços oferecido é a confecção de

materiais educacionais para consumidores, sendo que estes materiais

chegarão ao consumidor através do médico. Como exemplo, citamos

folhetos sobre contracepção, gestação, aleitamento materno, diabetes,

depressão, climatério, entre outros.

Há também a confecção de materiais educacionais para que o

médico utilize durante a consulta com a finalidade de fornecer explicações

ao paciente a respeito de sua condição e tratamento. Como exemplo há

folhetos e posters sobre anatomia, fases de gestação, cuidados com

recém-nascidos, entre outros.
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5.4.4. ANÚNCIOS

A mídia destinada para anúncios de produtos farmacêuticos éticos

é limitada quase que apenas a revistas médicas. Os anúncios tendem a

acompanhar os padrões gráficos e textos dos materiais utilizados pelos

representantes durante as visitas. O alcance destas revistas é restrito aos

médicos que têm acesso a esse tipo de recurso. Dicionários de

especialidades farmacêuticas, vendidos em livrarias especializadas e

distribuídos como prestação de serviços, são também veículos para

anúncios.

São publicados anúncios de produtos também em revistas para

farmácias. No Brasil, anúncios na mídia não especializada são de caráter

apenas institucional, sem promoção de marcas ou produtos de

medicamentos de prescrição médica.

5.4.5. LíDERES DE OPINIÃO

Grande parte do investimento em promoção tem como alvo os

chamados líderes de opinião. São médicos, geralmente com títulos na

hierarquia acadêmica, que presidem sociedades, dão aulas em cursos de

especialização, proferem palestras em congressos e são com frequência

chamados pela mídia leiga para entrevistas.
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Esses líderes de opinião são visitados por representantes e estão

também em contato com os executivos das empresas, havendo troca de

informação, tanto a empresa passando dados sobre os produtos como

recebendo deles informações sobre tendências dentro da especialidade.

São com. frequência convidados e patrocinados pejas empresas para

participar em congressos e simpósios abertos ou fechados.

Uma outra forma através da qual os líderes de opinião interagem

comas empresas é através da realização de estudos clínicos com produtos

do mercado ou ainda não lançados. Em geral os líderes de opinião são

responsáveis por serviços de atendimento médico dentro de universidades

ou instituições e lá conduzem estudos clínicos, após aprovação dos

respectivos comitês de ética. Os estudos geram recursos para suas

instituições e os resultados são publicados em revistas especializadas

nacionais e internacionais e apresentados em congressos.

5.4.6. EVENTOS MÉDICOS

As empresas farmacêuticas têm geralmente uma significativa

participação em eventos como congressos e simpósios médicos. Além de

patrocinar palestrantes nacionais e internacionais e subsidiar parcialmente

a participação de médicos locais, patrocinam itens do congresso como
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lanches, folhetos, certificados, anúncios, programas, slide desks, salas

vips, entre outros.

Em geral a indústria farmacêutica está presente em stands nos

congressos e simpósios onde distribuem materiais promocionais e

oferecem programação de lazer tais como sorteios, jogos e distribuição de

brindes. Esses stands são locais de grande afluxo de médicos

notadamente nos intervalos das palestras e funcionam como pontos de

encontro e salas de hospitalidade onde os médicos descansam, dispõem

de bebidas e pequenos lanches, recebem sacolas para guardar seus

materiais, entre outras facilidades.

As grandes empresas com frequência organizam, dentro dos

grandes congressos, simpósios sobre temas específicos relacionados a

seus produtos. Embora, mesmo em grandes eventos, a frequência seja

restrita a uma parcela minoritária de médicos, o efeito multiplicador leva ao

retomo dos mvestímentos".

Além da participação em grandes eventos as empresas organizam

mini-eventos como dinner meetings e coffeebreaks. Em um dinner meeting

é convidado um ou mais líderes de opinião regionais, que farão palestras a .

respeito de algum tema de interesse para a especialidade, sendo essas

palestras seguidas de um jantar com a presença de médicos
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representativos da região ou instituição. Em alguns casos, em vez de uma

palestra, são apresentados vídeos sobre temas de interesse. Os coffee

breaks seguem moldes similares e têm como característica serem

oferecidos na parte da manhã e dentro das próprias instituições. São de

curta duração e, após o café, os médicos continuam seu trabalho. Eventos

desse tipo encontram boa receptividade pelos médicos pois além de ser um

evento social servem como atualização, notadamente para aqueles de

regiões mais isoladas. O caráter promocional está no fato de que, em geral,

o tema desenvolvido é relacionado aos produtos promovidos, há

participação de executivos regionais da empresa, aumentando o contato

com os médicos, e o ambiente é decorado com faixas e cartazes com

anúncios dos produtos.

5.4.7. MALA DIRETA

Williams e Hensel25 em revisão publicada a respeito das fontes

utilizadas pelos médicos para obter informação farmacêutica concluem que

a mala direta contendo material promocional tem mostrado um declínio em

exercer esse papel. As pesquisas publicadas entre as décadas de quarenta

e setenta mostravam que malas diretas eram abertas e os materiais lidos

pela maioria dos médicos, sendo um meio efetivo de comunicação,

notadamente com os médicos de áreas rurais.
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Embora com poder diminuído devido principalmente à proliferação

exagerada da utilização desse recurso, a mala direta é utilizada na

promoção farmacêutica. Sua principal vantagem é atingir locais não

cobertos pela força de vendas ou especialidades relacionadas apenas

indiretamente com os produtos, cuja visitação pelo representante

consumiria parte importante do orçamento. Sua principal desvantagem

deve-se ao relativo desgaste desse tipo de meio de comunicação.

A mala direta também é bastante utilizada para envio periódico de

trabalhos científicos atualizados ou de teasers antecedendo um

lançamento.

5.4.8. FARMÁCIAS

Um outro tipo de promoção é a distribuição de material promocional

a farmácias. Esse material têm como objetivo principal manter os

farmacêuticos e os farmacistas informados sobre novos lançamentos e dar

suporte a seu atendimento ao público. Embora o principal gerador da

compra do medicamento seja a receita médica, a decisão da compra pelo

consumidor ocorre na farmácia, estando sujeita à influência do farmacista.

Uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos pela Universidade do

Mississipi, publicada em 1994 por Jack Robbins", diretor de pharmacy
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affairs da ScheringLaboratories, mostrou que os farmacistas influenciam

na compra de um número relevante de medicamentos por consumidores

que chegam às farmácias com receita médica. A estimativa é que os

farmacistas fazem recomendações e conseguem que o consumidor compre

medicamentos que não os da receita com uma frequência de cerca de

250.000 vezes por semana.

Outro objetivo da promoção feita junto às farmácias é aumentar o

interesse da farmácia pela compra do produto do atacadista ou distribuidor,

garantindo um estoque para atender o consumidor.

6.A DIVISÃO DO MERCADO

O mercado farmacêutico brasileiro dispõe de cerca de 500

empresas e em 1994 era o sétimo no ranking mundial, de acordo com

dados mundiais consolidados que o 'MS passa diretamente às empresas

(Figura 10). O volume de vendas, naquele ano, foi de quase 4,3 bilhões de

dólares, correspondendo a.menos de um décimo do mercado dos Estados

Unidos, que por sua vez perde apenas para o Japão.



MERCADOFARMAC~UTICOEM 1994
(bi US$)

Figura 10 - O mercado farmacêutico brasileiro, em 1994, foi o sétimo no ranking
mundial, de acordo com dados do IMS.

Segundo os dados do IMS, o volume total de vendas em 1995 foi

de 1,3 bilhões de unidades, apresentando uma evolução de 17% com

relação ao ano anterior. Em valores, o volume do mercado atingiu os 5,7

bilhões de dólares, com uma evolução de 34% em relação ao ano anterior.

Os dados relativos a volume de vendas apresentados pelo IMS

originam-se de uma projeção obtida através de amostragem, a partir de

cópias de notas fiscais de vendas a farmácias, atacadistas e distribuidores.

Não inclui vendas hospitalares.
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Segundo os dados do GRUPEMEF18
, o volume de vendas do

mercado farmacêutico em 1995 foi de 1,8 bilhões de unidades,

apresentando uma evolução de 16,8% com relação ao ano anterior. Em

valores, o mercado foi de 8,2 bilhões de dólares, que corresponde a uma

evolução de 33,2%.

o GRUPEMEF é constituído por um pool de 65 empresas que

contemplam 95% das vendas do mercado farmacêutico e seus relatórios

incluem as vendas hospitalares. Baseia-se em dados fornecidos pelas

próprias empresas e, assim, é considerado como um retrato mais fiel do

volume do mercado.

Uma característica do mercado farmacêutico é sua alta

fragmentação. Desta forma, a participação de cada empresa no mercado,

tanto em unidades como em valores, é relativamente pequena. Segundo o

GRUPEMEF, a participação no mercado, em dólares, da primeira empresa

no ranking, é de 4,87%, praticamente coincidindo com a segunda e

terceira. As participações variam tão pouco entre as empresas que a

classificação fornecida pelo IMS não necessariamente coincide com a do

GRUPEMEF.

A título de ilustração, a participação da décima empresa é de

2,43%, da vigésima é de 1,81%, da trigésima é de 1,03%, decrescendo
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nesse ritmo, isto é, sem um ponto de corte que permita eleger nitidamente

as empresas mais bem colocadas em participação.

De acordo com o boletim mensal do GRUPEMEF18 de maio de

1996, as dez empresas com maior participação no Brasil são: em unidades,

Hoechst-Marion-Roussel, Aché, Schering-Plough, Boehringer-De Angeli,

Roche, Ciba-Geigy, Bristol-Myers-Squibb, Wyeth, Darrow e Schering; em

dólares, Aché, Bristol-Myers-Squibb, Hoechst-Marion-Roussel, Roche, Ully,

Ciba-Geigy, Glaxo-Wellcome, Schering-Plough, Boehringer-De Angeli e

Smithkline-Beecham. A classificação difere conforme o critério seja

unidades ou dólares devido às diferenças nos preços médios.
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PARTE 11

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM MARKETING

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta alguns conceitos gerais a respeito de

sistemas de informações iniciando com uma breve discussão sobre o papel

da informação, com exemplos na área farmacêutica. Descreve também a

informação como parte do composto de marketing e os componentes

básicos de um sistema de informações em marketing. Finaliza com uma

breve exposição das etapas para modelagem de uma base de dados.

Os principais conceitos aqui apresentados basearam-se na

literatura de marketing e de sistemas de informações.

2. O PAPEL DA INFORMAÇÃO

Uma tarefa permanente que acompanha a atividade gerencial em

marketing é a obtenção de informações sobre o mercado e os

concorrentes, bem como sobre o desempenho com relação às vendas e

aos resultados decorrentes do planejamento de marketing. A obtenção e
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análise das informações sobre o ambiente de marketing devem preceder as

ações que permitem usufruir das oportunidades e superar os desafios.

Os benefícios advindos da disponibilidade de informação e os

prejuízos decorrentes de sua falta são inúmeros e bem conhecidos. Com o

propósito de resumi-los e ilustrar com alguns exemplos relatados por

executivos de marketing da indústria farmacêutica no Brasil, vamos utilizar

como base os quatro principais benefícios citados por Karen Cravens", em

capítulo específico sobre o papel estratégico da informação (Figura 11).

DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES

,
AUMENTO DA VANTAGEM COMPETITIVA

Figura 11 - Papel estratégico da informação: a disponibilidade de informações
pode contribuir para o aumento da vantagem competitiva (Cravens~.
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De acordo com essa autora, a disponibilidade de informação

contribui para aumentar a vantagem competitiva através de quatro

principais papéis: aumentando a rapidez para implementar ações,

reduzindo o custo das operações, melhorando os resultados decorrentes

das decisões e facilitando a identificação de novas oportunidades.

o primeiro benefício, o aumento da rapidez para implementar

ações, teve o seguinte exemplo relatado por um gerente de planejamento

de marketing que atua na área farmacêutica: se um produto para uma dada

especialidade apresenta uma queda no receituário, uma alternativa para

recuperar essa queda a curto prazo, sem investimento que ultrapasse o

orçamento estabelecido, é o aumento da visitação pela força de vendas

aos médicos da especialidade para a qual o produto é dirigido, em

detrimento da visitação a outras especialidades. Outra alternativa é manter

a visitação e detectar outras especialidades já visitadas que

potencialmente receitariam o produto, mas que até o momento não

recebiam promoção com relação àquele produto. Para uma rápida ação

seria necessário ter à mão dados, por região geográfica, do

comportamento de receituário do produto em questão, número de visitas

diárias por representante, distribuição de médicos das especialidades

envolvidas e dados de receituário de outros produtos promovidos. Com

base nessas informações, torna-se possível uma decisão a respeito de em

que regiões há de fato necessidade de alterar-se o padrão de visitação, a
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viabilidade de um representante visitar mais médicos de uma dada

especialidade em função de seu roteiro, bem como o desempenho histórico

de outros produtos que eventualmente poderiam ser preteridos

regionalmente durante um período. A decisão pode ser uma combinação

das alternativas, de acordo com as peculiaridades regionais. A

implementação pode ser imediata pois não depende de investimentos

relevantes e pode ser adequada às condições de -cada região, não

requerendo mudanças importantes nos padrões de visitação e promoção

até então seguidos.

Um segundo benefício é a redução nos custos das operações, uma

vez que informações incorretas ou a falta delas podem levar ao desperdício

de recursos. Entre os exemplos relatados citamos o envio de mala direta

com base em um cadastro médico desatualizado: são efetuados os gastos

com postagem e confecção do material a ser enviado e o mesmo não

atinge o público esperado. A redução de custos também pode ocorrer no

caso de operações repetitivas, como por exemplo, emissão de relatórios

mensais de vendas. Neste caso a automação obtida com a utilização de

computadores contribui para a redução de custos e uma base de dados

adequada é pré-requisito para a qualidade dos relatórios.

Toda tomada de decisão pressupõe a existência de objetivos ou

metas a cumprir. Melhorar a qualidade do processo decisório significa
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aumentar a chance de que os objetivos e metas sejam atingidos e facilitar a

revisão do processo decisório, permitindo adequações à medida que os

resultados estejam sendo obtidos ou as condições do ambiente se

alterando. Algumas decisões de marketing que levam a resultados

favoráveis baseiam-se na intuição e experiência, mas têm como principal

limitação o fato de que dificilmente podem ser reproduzidas ou adaptadas

para situações interpretadas como similares.

A decisão a respeito do posicionamento de um produto no mercado

farmacêutico foi relatada como exemplo de uma situação onde é desejada

alta qualidade da decisão, tanto do ponto de vista de diminuir o risco de

posicionar incorretamente o medicamento como de permitir a avaliação e

revisão contínuas dos resultados daquele posicionamento. Ao lançar no

mercado um medicamento, no caso um antibiótico, é necessária a

informação técnica a respeito da eficácia do mesmo em combater

determinados tipos de bactérias. Além disso, durante o desenvolvimento do

antibiótico, sua eficácia deve ter sido comprovada para o combate a

determinadas infecções, quando utilizado de acordo com determinada

posologia. Ao ser lançado para comercialização, a bula vai informar sobre

suas indicações e espectro de eficácia, porém é necessária a decisão

sobre qual ou quais especialidades deverá ser concentrado o esforço

promocional e para quais indicações e em que posologia. Também a

mensagem contida na promoção e o material promocional são funções do



66

posicionamento. Desta forma, o antibiótico, embora possa ser eficaz em

uma ampla variedade de condições, podendo ser receitado segundo o

melhor julgamento do médico, será posicionado para determinadas

indicações e, dentro delas, serão ressaltadas características e benefícios

em função do posicionamento pelo qual se decidiu. Para esta decisão,

além das informações técnicas sobre eficácia e segurança, há necessidade

de informação sobre receituário e vendas de similares do mercado, hábitos

prescritivos naquelas infecções onde o antibiótico mostrou eficácia,

especialidades com potencial prescritivo para aquele tipo de infecção e

antibiótico, grupos populacionais para quem o antibiótico seria receitado

preferencialmente, entre outras informações. Desta forma, aumenta-se a

chance da decisão ser pelo posicionamento mais adequado e, mantendo

as informações disponíveis e atualizadas, é possível detectar desvios e

corrigir o posicionamento, se necessário.

Finalmente, a disponibilidade de informação permite às empresas

identificar novas oportunidades que levam ao desenvolvimento de novos

produtos, novas indicações ou reposicionamento de produtos mais antigos,

no momento oportuno. O acompanhamento das publicações na área

médica, congressos e contatos diretos com líderes de opinião das

especialidades médicas, foram exemplificados como fontes de identificação

de novas oportunidades. A criação de um sistema que organize e

racionalize esse tipo complexo e pouco estruturado de informação pode
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aumentar a vantagem competitiva, na opinião de alguns gerentes de

marketing da área farmacêutica.

3. A INFORMAÇÃO E O COMPOSTO DE MARKETING

Segundo Kotíer', o composto de marketing é o conjunto de

instrumentos de marketing que a empresa usa para atingir seus objetivos

no mercado alvo. A classificação mais popularizada, a dos quatro Ps de

McCarthl, não contempla explicitamente a informação entre os

instrumentos.

De acordo com o modelo do professor Raimar Richers
29

o

composto de marketing descreve a interação da empresa com seu meio

ambiente em função da sua missão, dos seus objetivos e através das

ferramentas do composto de marketing. Nesse modelo, que é uma

abordagem sistêmica do marketínq", a missão da empresa está no centro

sendo envolvida pelos objetivos. A partir da missão e objetivos estão os

instrumentos de marketing, representados pelos quatro As: análise,

adaptação, ativação e avaliação (Figura 12).
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MERCADO

ADAPTAÇÃO ANÁLISE
OBJETIVOS
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Figura 12 - Abordagemsistêmica dos instrumentos de marketing representados
pelos quatro As. Segundo esse modelo, a informação participa do composto de
marketing através da análise dos fatores do ambiente (Richers29

).

A análise identifica os fatores externos que interagem com a

empresa e atuam como forças de mercado, tais como economia, política,

sociedade, concorrência, legislação e avanços tecnológicos.

A adaptação leva à adequação dos produtos às necessidades do

mercado, identificadas pela análise. Engloba as ferramentas relacionadas

ao produto tais como marca, embalagem e preço. Equivale ao composto de

produtos.
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A ativação, ou composto promocional, refere-se às ações

representadas pelas vendas, distribuição, propaganda e promoção.

A avaliação diz respeito ao controle e auditorias, avaliando os

resultados operacionais em função dos esforços de marketing.

Dentro dessa abordagem sistêmica, a informação participa do

composto de marketing através da análise dos fatores do meio ambiente,

como instrumento de apoio à tomada de decisão.

4. O CONCEITO DE SISTEMA DE INFORMAÇOES

o termo sistema é amplamente empregado tanto na linguagem

coloquial como nas diferentes áreas do conhecimento humano tais como a

sociologia, política, administração, física, química e biologia. Apesar da

diversidade das situações onde o termo é empregado, há em seu núcleo

um conceito, descrito por Fernando Motta30
, como um conjunto de

elementos interrelacionados em determinada configuração, de modo que o

todo se revela maior de que as partes.

Um sistema de informações, segundo uma possível interpretação

daquele conceito, poderia ser compreendido como um conjunto de

informações vinculadas entre si de tal forma a produzir uma informação
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resultante que permite uma visão mais ampla de que a simples soma de

cada informação isoladamente.

Embora o conceito não se refira a um determinado meio de

processamento das informações, em termos práticos os sistemas de

informações estão vinculados à utilização de computadores. O computador

torna possível o processamento de bases de dados extensas e permite a

integração entre elas.

. Existe uma distinção entre dado e informação. A rigor, a informação

é o dado trabalhado. Porém, em determinado contexto aquilo que é

considerado como dado, em outro pode ser considerado como informação.

Por exemplo, quando um indivíduo deseja fazer um seguro de vida e lhe

perguntam sua idade, esta pode ser considerada como uma informação

que levará à decisão de qual o valor da mensalidade. A mesma pergunta

feita durante um censo não terá valor decisório isoladamente. Será um

dado que, juntamente com outros e após processamento e análise, poderá

levar ao conhecimento da distribuição etária da população, e esta seria

uma informação para tomada de decisão, por exemplo, em saúde pública.

Usaremos os dois termos indistintamente, deixando seu significado como

função do contexto onde aparecem.
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A definição de sistema de informações em marketing difere entre os

autores. Kotler' utiliza a definição de que sistema de informações em

marketing é uma estrutura de pessoas, equipamentos e processos que

interagem, coletando, classificando, analisando, avaliando e distribuindo a

informação conveniente, oportuna e correta, para utilização dos

responsáveis pelas decisões em marketing, com o objetivo de aprimorar o

planejamento, implementação e o controle de marketing.

Em publicação de 1968, Smith, Brien e Stafford31 definiram sistema

de informações em marketing como um complexo estruturado e interativo

de pessoas, máquinas e procedimentos desenhados para gerar um fluxo

ordenado de informações pertinentes, coletados de fontes tanto internas

cornoexternas à empresa, para uso como base da tomada de decisão por

áreas de responsabilidade específica do gerenciamento de marketing.

Ambas as definições convergem e têm em comum o conceito de um

centro de informações em marketing, como uma unidade organizacional

atuando dentro da empresa.

Bonornaf considera que sistemas de informações em marketing

são instrumentos formais ou informais dos quais a gerência dispõe para

informar, controlar e facilitar sua tomada de decisão em marketing.

Segundo esse autor, os hábitos estão para os indivíduos assim como os
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sistemas estão para os profissionais de marketing. Atuam no sentido de

transformar em rotina os atos repetitivos de forma que os mesmos possam

ocorrer automaticamente sem o emprego de muito esforço por parte de

quem está atuando.

Cobras adota a definição de sistema de informações em marketing

como o estabelecimento de procedimentos e métodos para uma coleta de

dados regular e planejada, os quais, após analisados, geram informações

para a tomada de decisão em marketing. De forma geral, o presente texto

baseia-se nessa definição.

Churchil!", adotando conceito similar proposto por Cox34
, enfatiza

que a palavra chave para caracterizar um sistema de informações em

marketing é a regularidade, pois seu objetivo é estabelecer informações de

forma contínua, e não esporádica como ocorre com as pesquisas

eventuais. Para ilustrar sua definição, descreve uma cena de pessoas

dançando em um salão escuro, cada um tendo que planejar seus próximos

movimentos. Para iluminar o ambiente, pode ser utilizado um flash de luz

intensa que acende de forma imprevisível ou uma vela com luz tênue que

ilumina o ambiente continuamente. Embora a luz do flash permita uma

visão mais nítida, não fornece elementos para planejar os passos, uma vez

que o ambiente está em mudança contínua. A vela, mesmo não fornecendo

tanta luz, permanece acesa e permite o acompanhamento constante dos
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passos dos demais. Um sistema de informações em marketing atuaria

como a vela, não trazendo muita luz sobre a configuração instantânea do

ambiente como ocorre com pesquisas isoladas, mas garantindo informação

contínua à medida que as mudanças acontecem.

5. SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

Alguns autores fazem distinção entre sistema de informações em

marketing e sistemas de suporte ã decisão. Little35 define sistema de

suporte a decisão em marketing como sendo uma coleção coordenada de

dados, sistemas, ferramentas e técnicas, com software e hardware de

suporte, através dos quais a organização coleta e interpreta informações

relevantes do ambiente de négócios, utilizando-as como base para as

ações de marketing.

Segundo Churchill33
, os sistemas de suporte à decisão seriam

dirigidos para tratar problemas menos estruturados, combinariam o uso de

modelos e técnicas de análise aos procedimentos tradicionais de

recuperação de dados, seriam mais interativos permitindo fácil uso, por
"
\-,

executivos não familiarizados com computadores através de telas

amigáveis e apresentação gráfica de resultados, e, finalmente,

trabalhariam em tempo real, permitindo ao executivo montar seus próprios

cenários.
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Segundo Dillon, Madden e Firtle36, a principal diferença entre um

sistema de informações e um sistema de suporte à decisão é que o

primeiro vê o computador como a solução para os problemas gerenciais em

marketing enquanto o último coloca a solução nas mãos do gerente de

marketing. De acordo com aqueles autores, um sistema de suporte à

decisão deve ser computadorizado, interativo, flexível, orientado para

descobertas e fácil de utilizar.

Esta distinção, embora conceitualmente válida, de um ponto de

vista histórico originou-se de uma visão de sistema de informações como

bases de dados extensas, processadas em computadores de grande porte,

que fornecem relatórios impressos e em batch, cuja obtenção depende de

um centro de processamento de dados, ao qual os executivos não têm

acesso físico nem domínio tecnológico.

Atualmente, os microcomputadores suportam processamentos

considerados pesados e existe uma ampla disponibilidade de software

amigáveis, com interfaces gráficas, cujo uso é popularizado e acessível aos

executivos de marketing que não querem se aprofundar na área de

processamento de dados.



75

Assim, do ponto de vista de terminologia, vamos considerar sistema

de informações em marketing com. um sentido mais abrangente, que

engloba os sistemas de apoio a decisão. Kotter' descreve sistemas com as

características de um sistema de suporte à decisão como sendo

subsistemas do sistema de informações, que serão mencionados a seguir.

6. OS COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM

MARKETING

Um sistema de informações em marketing é composto de

subsistemas que podem ser classificados de acordo com alguns critérios

como por exemplo, a origem dos dados, grau de estruturação das

informações de entrada e saída, complexidade dos cálculos envolvidos e

área de interesse dos executivos envolvidos.

Kotler' considera quatro principais subsistemas englobando as

informações que chegam aos administradores de marketing a partir de

dados captados no ambiente de marketing que esses executivos devem

controlar.

De acordo com Kotler, os quatro subsistemas de um sistema de

informações em marketing são: sistema de relatórios intemos, sistema de
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inteligência de marketing, sistema de pesquisa de marketing e sistema

analítico de marketing (Figura 13).

SISTEMA DE
RELATÓRIOS INTERNOS
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Figura 13 - Os quatrosubsistemascomponentesdo sistemade informaçõesem
marketing(Kotler1

).

o sistema de relatórios internos é constituído por relatórios de

venda, estoque, pagamentos e recebimentos. Como seu nome indica,

origina-se de dados e relatórios internos da empresa, gerados no decorrer

das atividades de rotina, especialmente as relativas a vendas.
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o sistema de inteligência de marketing, pode ser gerado dentro ou

fora da empresa, porém sua fonte de informações é o ambiente externo de

marketing. As informações que o alimentam originam-se, por exemplo, de

publicações especializadas ou de conversas com clientes e vendedores.

De forma geral, as informações não surgem com regularidade e é complexa

sua sistematização.

o sistema de pesquisa de marketing compreende os estudos que

são relevantes para a interpretação de uma condição específica de

marketing. Kotler relaciona as dez aplicações mais usuais de pesquisa de

marketing: determinação de características do mercado, medidas de

potenciais de mercado, análise de participação de mercado, análise de

vendas, estudos de tendências do mercado, previsões de curto prazo,

estudos de produtos concorrentes, previsões de longo prazo, estudos de

preços e testes de produtos existentes. As grandes empresas possuem

departamentos próprios de pesquisa de marketing, mas de forma geral, as

pesquisas são conduzidas por fornecedores externos. A fonte de dados

para as pesquisas pode ser um conjunto de informações já existentes, que

foram coletadas com outro propósito (dados secundários), ou originais,

coletadas para um propósito específico (dados primários).
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o sistema analítico de marketing é constituído por modelos

matemáticos que permitem aos executivos obter, diretamente de um

terminal de computador, respostas a determinados. problemas não

estruturados e montar cenários de acordo com as situações que

necessitam analisar.

7. NíVEIS DE ABSTRAÇÃO PARA MODELAGEM DE UMA

BASE DE DADOS

Como mencionado anteriormente, embora o conceito de sistema de

informações não esteja vinculado a um determinado meio de

processamento das informações, em termos práticos os sistemas de

informações estão vinculados à utilização de computadores. O computador

torna possível o processamento de bases de dados extensas e permite a

integração entre elas. Dados e programas processados em computadores

são modelos formais matemáticos da realidade ou de abstrações da

realidade.

Setzer37 descreve níveis de abstração que se iniciam no nível mais

elevado, correspondendo ao que entendemos por realidade, e terminam no

nível mais baixo que são as cadeias de bits e bytes processados por

computadores (Figura 14).
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seres, objetos, fatos

informações informais
(descrição das estruturas e transações)

informações formais
(estruturas de informações, especificações de manipulação)

dados
(estruturas externas de dados, programas)

cadeias de bits e bytes
(estruturas internas de arquivos e tabelas,
programas interpretáveis ou executáveis)

Figura 14 - Esquema dos níveis envolvidos no processo de modelagem de uma
base de dados (Setzer37

).

De acordo com esse esquema, o nível mais alto é o do mundo real,

cujos objetos são os seres, os fatos, os objetos, como por exemplo um

departamento ou atividade de uma empresa.

o segundo nível é o das informações informais que se caracteriza

por sua representação através da linguagem natural. Embora não exija

formalismo, Já representa um nível de abstração. Setzer denomina de

modelo descritivo, uma vez que representa uma descrição. dos objetos e

fatos reais. Durante o processo de modelagem de uma base de dados, é

neste nível que ocorre a interação entre os indivíduos que atuam na área
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que está sendo mode1ada e os profissionais de sistemas (como por

exemplo analistas de sistemas e administradores de dados). A descrição

deve ser o mais estruturada possível e constitui um modelo da realidade.

No entanto, deve ser totalmente inteligível para as pessoas que interagem

com essa realidade, sem exigir nenhum conhecimento técnico adicional

além daquele que utilizam no desempenho de suas atividades.

o terceiro nível é o das informações formais em que o modelo é

formalizado. O objetivo é chegar posteriormente a um modelo

computacional e assim deve ser representado por formalismo matemático.

Este modelo é denominado de conceitual e utiliza símbolos e termos

definidos rigorosamente. O exemplo clássico de modelo conceitual é o

modelo de entidades e relacionamentos introduzido por Chen
38

.

O quarto nível é o dos dados que serão introduzidos no

computador, tanto a descrição de estruturas (meta-dados, ou seja, dados

que descrevem os dados) como os dados que serão processados. Esse

modelo é denominado operacional e é representado por algoritmos e

linguagens de programação. No nível mais baixo está o modelo interno,

que é o nível das cadeias de bits e bytes, originadas dos programas a partir

de interpretação ou compilação.
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No próximo capítulo será apresentada uma relação das

informações mais utilizadas no marketing farmacêutico, segundo a opinião

de executivos da área, e uma organização dessas informações em um

sistema de informações em marketing. O nível de abstração utilizado para

representar o sistema é o modelo descritivo, isto é, uma descrição de

estruturas e transações do mundo real como é compreendida pelos

indivíduos que atuam na área.
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PARTE 111

SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM MARKETING

FARMACÊUTICO

1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentadas as principais informações

utilizadas em marketing na área farmacêutica, de acordo com resultados de

entrevistas com gerentes de marketing que atuam em algumas das grandes

empresas farmacêuticas no Brasil. A partir de entrevistas não estruturadas

realizadas com gere~tes de marketing de seis empresas, foi obtida uma

descrição preliminar das principais informações, procedimentos e sistemas

utilizados nas atividades de marketing em suas respectivas empresas.

Essas informações foram então agrupadas qualitativamente em nove

categorias que, embora interrelacionadas, apresentam um grau de

individualidade suficiente para permitir uma descrição didática. As nove

categorias identificadas (médicos, produtos, produtos concorrentes,

eventos médicos, pesquisas clínicas, informações científicas, assuntos

regulatórios, atividades promocionais e vendas) foram interpretadas como

sendo elementos geradores de informações em marketing na área

farmacêutica. A partir deles foi esboçado um modelo descritivo de sistema

de informações em marketing com base no modelo de Kotler', descrito no

..-
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capítulo anterior, que considera quatro subsistemas: sistema de relatórios

internos, sistema de inteligência de marketing, sistema de pesquisa de

marketing e sistema analítico de marketing.

A partir das categorias identificadas nas entrevistas preliminares e

tendo como base os subsistemas de Kotler, foi elaborado um roteiro

contendo oito perguntas básicas (Apêndice I) que foi então utilizado para

entrevistas estruturadas com gerentes de marketing de um total de

dezenove empresas, incluindo as seis que serviram como ponto de partida.

As empresas estudadas são filiais brasileiras de multinacionais com origem

na Europa e Estados Unidos e foram selecionadas, por um critério de

conveniência, a partir da lista das 65 empresas que fazem parte do

GRUPEMEF. As dezenove empresas estudadas encontram-se entre as

quarenta primeiras em participação no mercado farmacêutico ético.

Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados em quadros

(Apêndice 11)após padronização da terminologia, de acordo com o que se

considerou ser a melhor compreensão de seu significado.

Inicialmente será apresentada uma descrição e análise qualitativa

dos nove elementos identificados como geradores de informações de

marketing e a seguir dos subsistemas de Kotler adaptados à área

farmacêutica, como parte de um modelo descritivo de sistema de
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informações em marketing farmacêutico. Finalmente será apresentada uma

discussão sucinta sobre aspectos organizacionais e alguns fatores críticos

para a implementação de um sistema de informações em marketing.

2. ELEMENTOS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇOES EM

MARKEnNGFARMAC~UnCO

As principais informações identificadas como integrantes de um

sistema de informações em marketing farmacêutico foram agrupadas em

categorias que serão aqui consideradas como elementos geradores de

informações de marketing na área farmacêutica. Assim, um sistema de

informações em marketing farmacêutico pode ser construído a partir

desses elementos que atuam como unidades fundamentais geradoras de

informações sobre a empresa e o ambiente de marketing. Esses

elementos, que serão descritos de forma independente para facilitar a

exposição, são interrelacionados e, a partir de sua integração, podem ser

montados subsistemas que constituem o sistema de informações. Foram

identificados nove elementos: médicos, produtos, produtos concorrentes,

eventos médicos, pesquisas clínicas, informações científicas, assuntos

regulatórios, atividades promocionais e vendas (Figura 15). A seguir serão

descritos qualitativamente cada um desses elementos, tendo como base

opiniões de gerentes de marketing e publicações da área farmacêutica.
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Figura 15 - Principais elementos identificados como unidades geradoras de
informações, a partir dos quais podem ser organizados os subsistemas que
constituem o sistema de informações em marketing farmacêutico.

2.1. MÉDICOS

Os médicos são considerados como os desencadeadores do

processo de venda dos medicamentos. Os consumidores orientam-se para

a compra a partir da receita médica. Além disso, os produtos farmacêuticos

éticos não são promovidos diretamente aos consumidores. Assim, o

marketing farmacêutico focaliza seus esforços promocionais nos médicos.
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o conjunto de informações referentes aos médicos mostrou-se um

elemento fundamental para a construção de um sistema de informações em

marketing. Os dados referentes a médicos mencionados por praticamente

todos os entrevistados são os dados básicos de cadastro tais como nome,

sexo, data de nascimento, endereço, especialidade e locais onde presta

atendimento. Outros dados mencionados, tendo como foco a inteligência

de marketing, foram número de consultas mensais que atende, número de

casos novos, porcentagem dos principais diagnósticos, principais

características do púb1ico que atende, tempo que dedica a receber

representantes farmacêuticos, postura que assume diante da promoção,

títulos universitários que possui, como acompanha os avanços na

medicina, participação em congressos, principais hábitos prescritivos,

tratamento de primeira escolha e alternativos para cada um dos principais

diagnósticos que atende, preferências, rejeições e opiniões sobre

determinados produtos, entre outros.

Os dados mencionados são obtidos gradativamente pelo

representante, à medida que aprofunda seu relacionamento com o médico,

preferencialmente não através de questionamento direto. Para possibilitar

sua coleta de dados, O representante dispõe de instrumentos, tais como

roteiros desenhados para a obtenção de dados, treinamento adequado e

automação através do uso de computadores portáteis (notebooks).



87

Além dos representantes, os demais executivos envolvidos com a

área de marketing, que mantém algum tipo de contato com médicos, atuam

como fonte de alimentação de dados, como por exemplo, atendimento de

solicitações de informações sobre produtos e trabalhos, participação em

estudos clínicos, opiniões emitidas durante palestras em congressos e

simpósios, trabalhos que publica e solicitações de patrocínios de

atividades.

Segundo Jeremy Walsh11
, a indústria farmacêutica deveria utilizar

uma abordagem direcionada às necessidades de seu público alvo,

conhecida como micromarketing, que seria implementada através do

aprimoramento da base de dados de médicos, principalmente através da

força de vendas. As indústrias farmacêuticas dispõem de centenas de

indivíduos, entre representantes e executivos ligados ao marketing, em

condições de atualizar e aprimorar essa base de dados constantemente. A

base de dados deveria, de acordo com Walsh, permitir a classificação dos

médicos de acordo com seu potencial de receituário de um determinado

produto. Haveria, segundo esse autor, quatro principais classes de

médicos: advocates, clients, prospects e suspects. Advocates são aqueles

médicos que, de forma independente, advogam os benefícios do produto

aos seus pares. Clients são médicos que prescrevem o produto como

primeira escolha ou que exercem influência positiva para que outros

prescrevam. Prospects são médicos que apresentam potencial para
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prescrever o produto Ol) influenciar a prescrição. Suspects são aqueles que

ainda não foram avaliados quanto a seu potencial de prescrever ou

influenciar a prescrição.

A construção. e manutenção dessas bases de dados permitem a

identificação daqueles grupos de médicos aos quais serão dirigidas

campanhas específicas e a adequação da estratégia promocional de

acordo com os grupos alvo.

2.2. PRODUTOS

Em publicação de 1994 no periódico Pharmaceutical Executive,

Heidemarie von Tilsit39 considera que a informação, mais de que uma

substância química, é o componente mais ativo de um produto

farmacêutico.

As informações a respeito dos produtos tem origem em fontes

internas e externas à empresa. Originam-se internamente nas áreas de

produção, importação, pesquisa clínica, registro e informações científicas.

As principais fontes externas são as publicações especializadas, médicos e

consumidores.
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As informações básicas a respeito dos produtos citadas por

praticamente todos os entrevistados dizem respeito à composição,

apresentações, posoloçia, indicações e contra-indicações. As informações

a respeito de eficácia, segurança e tolerabilidade, que servem de base

para elaboração do material promocional, originam-se de estudos clínicos

realizados pela própria empresa, localmente ou internacionalmente, e

através de trabalhos clínicos publicados por pesquisadores independentes.

Os médicos são fontes de informações sobre os produtos, à

medida que relatam efeitos adversos observados em sua prática clínica e

manifestam opiniões advindas de sua experiência a respeito dos resultados

obtidos com o produto. Relatam também experiências com as diferentes

dosagens e em novas indicações potenciais e também suas expectativas

sobre aprimoramentos do produto, novas apresentações e embalagens.

Os consumidores podem também atuar como fontes de informação

através de relatos espontâneos de efeitos adversos ou solicitando mais

informações sobre os medicamentos, o que pode indicar a necessidade de

mais esclarecimento aos médicos sobre aquele produto específico ou

adequações de bulas e embalagens.

Foram consideradas informações relevantes sobre produtos

também o status de registro de novos produtos ou de alterações solicitadas
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às autoridades regulatórias com relação a produtos comercializados, bem

como os textos atualizados para bulas.

2.3. PRODUTOS CONCORRENTES

A informação primordial a respeito dos produtos concorrentes foi a

relação dos produtos similares, ou que têm o mesmo posicionamento, e

seus respectivos pontos fortes e fracos comparativamente aos produtos da

empresa. Esses dados, segundo os entrevistados, estão relacionados mais

à inteligência de marketing de que ao ambiente interno da empresa.

Os principais pontos de comparação dizem respeito à eficácia,

segurança, tolerabilidade, facilidade de prescrição, disponibilidade de

diferentes vias de administração e apresentações, facilidade posológica,

flexibilidade de dosagem, recomendações de sociedades especializadas,

aprovação por órgãos regulatórios internacionalmente reconhecidos (como

por exemplo, o Food and Drug Administration nos Estados Unidos e o

Committee for Proprietary Medicai Products da European Medicines

Evaluation Agency na Comunidade Européia), comercialização em outros

países, disponibilidade de trabalhos clínicos publicados e preço.
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Com relação a produtos concorrentes, foi também citada a

necessidade de informação a respeito de futuros lançamentos e registros

obtidos pelos concorrentes.

As principais fontes de informações sobre produtos concorrentes

são os dicionários de especialidades farmacêuticas nacionais e de outros

países, trabalhos publicados em periódicos médicos, congressos, materiais

promocionais dos concorrentes, diários oficiais e anúncios em revistas

nacionais e internacionais.

2.4. EVENTOS MÉDICOS

o termo evento médico cobre uma ampla variedade de atividades,

desde jantares informais com médicos residentes a grandes congressos e

simpósios com centenas de participantes.

De acordo com Leonard Vicciard026, vice-presidente da Scott-Levin

Associates, as indústrias farmacêuticas investiram cerca de US$ 500

milhões em 1994, nos Estados Unidos, em eventos médicos. Segundo

dados dessa auditoria, a indústria patrocinou 86.000 eventos em 1994 e

24.190 apenas no primeiro trimestre de 1995. Eventos relacionados a

antidepressivos foram os mais frequentes, tendo sido registrados, nos
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Estados Unidos, 5.300 eventos em 1994 com a presença de mais de

55.000 médicos.

A monitorização dos eventos permite às empresas não apenas

descobrir que tipo de evento funciona melhor para que tipo de produto ou

classe terapêutica, mas também avaliar o impacto que os eventos têm

sobre a prescrição médica, nas diferentes fases do ciclo de vida dos

produtos e mensurar o retorno dos investimentos em eventos.

Do ponto de vista de base de dados referentes a eventos médicos,

foram consideradas necessárias as informações sobre os eventos que

ocorreram e sobre aqueles programados. Dos eventos já ocorridos, as

informações relevantes referem-se ao número de participantes, perfil das

especialidades que compareceram, estimativas de investimento por parte

das empresas, temas sobre os quais transcorreram as principais palestras

e simpósios, por quem foram patrocinados, quem foram os principais

palestrantes e convidados internacionais, quais produtos da empresa e

concorrentes estiveram em evidência e que tipos de atividades de lazer a

empresa e os concorrentes promoveram.

Com relação a eventos futuros, é necessário que se tenha com

antecedência de vários meses, uma relação de quais os eventos

programados, local de realização, duração, espaço reservado para
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atividades patrocinadas, pela indústria, uma estimativa do número e perfil

dos participantes, quais líderes de opinião nacionais e internacionais

estariam disponíveis para convites para palestras, se há lançamentos de

novos produtos previstos para a ocasião de algum evento, se sociedades

de especialidades médicas organizadoras de algum evento necessitam de

apoio logístico para a organização, se há dados de estudos clínicos em

andamento que estariam disponíveis para apresentação nos eventos,

prazos para inscrição de trabalhos relacionados aos produtos da empresa

e investigadores que teriam interesse em enviar os trabalhos e apresentá-

los no evento.

2.5. PESQUISAS CLíNICAS

Estudos clínicos são realizados durante o desenvolvimento de um

produto e após sua comercialização. Durante o estágio de

desenvolvimento, os estudos têm por finalidade a obtenção de dados

básicos sobre eficácia e segurança de modo que o pedido de registro do

produto possa ser submetido às autoridades regulatórias. Após seu

lançamento no mercado, os estudos clínicos permitem ampliar a

experiência com o produto, avaliam respostas em populações específicas,

testam novas indicações e posologias e, de um ponto de vista promocional,

aumentam a divulgação do produto através do envolvimento de líderes de

opinião que conduzem os estudos e da geração de novas publicações.
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Os estudos clínicos conduzidos para desenvolvimento do produto

geram informações ao marketing relacionadas à programação do

lançamento dos novos produtos e, em função dos resultados parciais,

permitem esboçar futuros posicionamentos.

De maior interesse para os gerentes de marketing são os estudos

clínicos que avaliam eficácia e tolerabilidade de produtos comercializados,

conhecidos como estudos Fase IV. Em grandes empresas, boa parte

desses estudos são financiados com recursos originários do marketing, em

contraposição aos estudos pré-lançamento que são de responsabilidade

orçamentária das áreas de pesquisa e desenvolvimento. Os estudos

clínicos Fase IV fornecem resultados que poderão servir como base para

materiais promocionais, gerarão trabalhos a ser apresentados em

congressos e publicações para distribuição a médicos.

A base de dados de pesquisas clínicas integrante de um sistema

de informações em marketing deve, segundo os entrevistados, conter

dados tais como os produtos estudados e comparadores, doses e regimes

de administração, desenho do estudo, número de pacientes envolvidos,

parâmetros de eficácia e segurança que estão sendo analisados, custos

com honorários e exames laboratoriais, centros de pesquisa que estão

conduzindo os estudos, relação dos investigadores e assistentes
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envolvidos, cronograma para disponibilidade de resultados e os resultados

parciais e análises interinas.

2.6. INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

Os trabalhos publicados nos periódicos especializados são a fonte

de novas informações médicas e funcionam como reservatórios do

conhecimento médico existente. Na construção de uma base de dados para

suporte ao marketing as informações provenientes dos artigos publicados

atuam como fontes de atualização sobre os produtos da empresa, os

concorrentes e as tendências médicas.

As publicações referentes aos produtos da empresa por

investigadores independentes permitem o acompanhamento de resultados

obtidos em centros diversificados, aumentando o volume de experiência

clínica com aqueles produtos. Servem como fonte de dados para

elaboração de materiais promocionais. Desta forma, os gerentes de

marketing consideram que devam receber de forma contínua um fluxo de

informações sobre novas publicações tais como: principais conclusões, em

que periódicos apareceram, qual a relevância dos dados publicados, que

tipo de influência poderiam exercer no comportamento prescritivo regional,

se representam novidade, quais os pontos fortes e fracos demonstrados

em caso de dados comparativos a concorrentes, sob que forma poderiam
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suas conclusões ser valorizadas em materiais promocionais, se os

trabalhos deveriam ser enviados por mala direta a líderes de opinião ou

traduzidos e distribuídos em larga escala aos médicos visitados.

As publicações atuam também como forma de acompanhamento

dos produtos concorrentes. Para isso, os gerentes de marketing julgam ser

necessário atualização quanto aos seguintes aspectos: publicações de

estudos Fases I, 11e 111 que indicariam o estágio de desenvolvimento e

futuros lançamentos de produtos concorrentes, análise dos pontos fortes e

fracos, que tipo de ameaça representam, publicações de dados

comparativos entre produtos concorrentes comercializados e os produtos

da empresa, relevância das conclusões, que tipo de impacto teriam nos

médicos, que tipo de argumento poderia ser utilizado pela força de vendas

para neutralizar esse impacto.

Finalmente, o acompanhamento dos periódicos especializados,

juntamente com notícias da imprensa leiga, permitem esboçar tendências

da evolução do tratamento das diversas condições clínicas, do avanço do

conhecimento médico, das mudanças dos hábitos prescritivos, das

expectativas com relação a novos produtos, e de novas oportunidades de

forma geral.
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2.7. ASSUNTOS REGULATÓRIOS

A comercialização e promoção de medicamentos são sujeitas a

legislação especifica". Do ponto de vista de um sistema de informações em

marketing, alguns gerentes consideram necessário receber uma constante

atualização a respeito das mudanças na legislação. As áreas da empresa

geradoras de informações dessa natureza são as áreas de registro e

jurídica.

Uma base de dados referentes à legislação específica deve conter

as leis que regem a comercialização e promoção dos produtos e deve ser

continuamente atualizada com relação a alterações das leis, portarias,

exigências e reqularnentaçõesfeitas pelas autoridades seja sobre produtos

comercializados, importações, embalagens, rotulagem, produtos sujeitos a

restrições especiais (como substâncias psicoativas ou aquelas

relacionadas ao consumo infantil) e produtos que aguardam registros.

Deve também haver uma atualização a respeito do status dos produtos da

empresa em relação a essa legislação e que alterações são recomendadas

para atendê-Ias.

Embora a legislação regulatória seja específica para cada país, é

de interesse dos gerentes de marketing receber informações a respeito de

exigênCias regulatórias relevantes que afetam os produtos da empresa
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internacionalmente e como as mesmas estão sendo administradas, uma

vez que podem causar impacto local através da mídia leiga e de

publicações especializadas.

Outro tipo de informação citado por alguns gerentes de marketing

diz respeito às marcas registradas pela empresa local e internacionalmente

e sobre a disponibilidade de marcas ainda não registradas que poderiam

vir a ser de interesse para utilização em novos produtos.

2.8. ATIVIDADES PROMOCIONAIS

As atividades promocionais desenvolvidas podem gerar

informações cuja organização em bases de dados apropriadas permitem a

elaboração de modelos para avaliar o desempenho da promoção, por tipo

de atividade promocional, apoiando decisões tais como: quanto investir em

promoção, em que tipo de mídia, para quais especialidades, para quais

produtos e qual o retorno estimado para cada modalidade utilizada.

Entre as informações que na opinião dos entrevistados devem

constituir a base de dados citamos: número de representantes,frequência

de visitação médica, período entre cada visita, número de médicos

visitados, visitação por especialidade e produto promovido, conteúdo da

literatura médica utilizada nas visitas, custo do material gráfico, agências
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de propaganda encarregadas das campanhas, investimento em anúncios

em revistas médicas, material promocional para farmácias, amostras grátis

em unidades e valor, materiais promocionais utilizados em eventos

médicos, despesas com mala direta, tipo de material enviado, brindes,

prestação de serviços, investimentos com educação médica e estudos

clínicos. Também são necessárias informações relativas às previsões de

despesas com cada item que compõe o conjunto de atividades

promocionais.

2.9. VENDAS

As informações que dizem respeito a vendas foram consideradas

como revestidas de uma importância especial em um sistema de

informações em marketing, uma vez que atuam como medida dos esforços

promocionais, do desempenho do produto, da pesquisa clínica, da atitude

dos médicos e das atividades relacionadas a marketing em geral.

As informações básicas citadas por todos os entrevistados são as

vendas em unidades e valores, por região geográfica, por produto, por

cliente (distríbuidoreaetacadrstae. farmácias, instituições), participação de

mercado em valores e unidades, penetração, tamanho do mercado, preços,

margem, descontos oferecidos e prazos para recebimento. A1ém destas,

foram citadas informações relativas a previsões de vendas e participação
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bem como a definição de cotas para os vendedores e as porcentagens

atingidas para essas cotas.

o marketing na indústria farmacêutica apresenta a característica

peculiar de que as atividades promocionais e de vendas não são voltadas

para o consumidor final. O alvo das atividades promocionais é o médico,

que orienta o consumo através da receita, e o alvo da venda são algumas

dezenas de distribuidores, que revendem para as farmácias e drogarias.

Desta forma, mais relevante que os dados de vendas, são os dados

de receituário pois estes definem tendências e terão reflexo nas vendas a

longo prazo. Assim, a base de dados referente a vendas deve conter

também informações relativas a receituário, por especialidade, por

diagnóstico, por região geográfica, por produto e por classe terapêutica,

bem como a participação e penetração no mercado em receituário.

Tradicionalmente as atividades de marketing na indústria

farmacêutica são dirigidas aos médicos. Em publicação de 1995, Lynn

Oppenheim e Majorie Sherr40, respectivamente vice-presidente e diretora

de pesquisa de mercado do Institute of Marketing Statistics America (IMS),

chamam atenção para a necessidade de a indústria farmacêutica

reconhecer as organizações como seus clientes. Segundo essas autoras,

há tendência para ocorrer um deslocamento dos médicos para as
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instituições quanto ao foco de influência que desencadeia a compra do

medicamento.

Assim, entre as informações de vendas que deveriam fazer parte

de um sistema de informações em marketing estariam aquelas relativas a

contatos com instituições de saúde (como por exemplo hospitais,

ambulatórios, medicina de grupo, convênios, seguros), concorrências,

participações e resultados da empresa nas concorrências, empresas que

participam dessas concorrências, acordos para fornecimento de produtos

com descontos a associados de convênios médicos e cooperativas, entre

outras. Os gerentes entrevistados não citaram espontaneamente esse tipo

de informação. Quando questionados, mencionaram na quase totalidade

apenas resultados de concorrências.

3. SUBSISTEMAS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM

MARKETING FARMACÊUTICO

No item anterior foram descritos os nove elementos identificados

através das entrevistas como unidades fundamentais geradoras de

informações de rnarketinq. Para constituir um sistema,essas informações,

coletadas através de fontes e procedimentos apropriados e pré-definidos,

devem ser organizadas em bases de dados desenhadas de forma a
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agrupá-Ias de acordo com sua origem e grau de estruturação e definir

interrelações entre as mesmas.

Uma vez construídas as bases de dados, sobre elas são realizadas

operações que resultam em relatórios, consultas em tela, gráficos, cálculos,

modelos e cenários que podem ser utilizados pelos executivos de

marketing.

Cada conjunto de procedimentos desde a definição dos dados de

interesse, a fonte de coleta, o desenho das bases de dados, o fluxo das

informações e os tipos de informações de saída utilizadas para apoio às

decisões em marketing podem ser entendidos como subsistemas que

compõem um sistema de informações em marketing.

Para estudar esses subsistemas no marketing farmacêutico

consideramos os quatro subsistemas definidos por Kotler1
: sistema de

relatórios internos, sistema de inteligência de marketing, sistema de

pesquisa de marketing e sistema analítico de marketing.

Vamos apresentar a seguir as principais informações, fontes e

procedimentos de coleta relatados pelos gerentes de marketing

entrevistados (Quadros 1 e 2). Para facilitar a exposição, a apresentação

será feita por subsistema e, dentro de cada subsistema, quando aplicável,
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a subdivisão nas nove categorias anteriormente descritas. No Apêndice I

está o roteiro utilizado para a entrevista e no Apêndice li" estão os quadros

completos mostrando as áreas, procedimentos, sistemas informatizados e

posição organizacional da área de informações de marketing nas empresas

estudadas.

ÁREAS DA EMPRESA QUE ENVIAM INFORMAÇÕES
PARA A ÁREA DE MARKETING

· planejamento de marketing
· pesquisa de mercado
· eventos
· informações de marketing
· vendas
· informações científicas
· pesquisa clínica
· registro
· médica-científica
· produção
· jurídica
· financeira

Quadro 1 - Principais áreas da empresa das quais os gerentes de marketing
relatam receber informações.
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PROCEDIMENTOS

· relatórios periódicos
· planilhas
· reuniões periódicas
· relatórios ocasionais
· reuniões ocasionais
· pró-memórias
· comunicados
· circulação de processos
· clippings
· publicações
· consultas a auditorias
· contatos informais

Quadro 2 - Principais procedimentos relatados como geradores de informações
pelos executivos de marketinq.

3.1. SISTEMA DE RELATÓRIOS INTERNOS

Para obter a caracterização deste subsistema, foi perguntado aos

entrevistados que tipo de informações são geradas por atividades internas

e rotineiras da empresa, ou seja, aquele conjunto de informações e

procedimentos que poderia ser classificado como relatórios internos.

o subsistema denominado de relatórios internos foi citado como

sendo o de utilização mais corriqueira e com desenho mais trivial. A

maioria das informações administradas por esse subsistema é organizada

através da criação de itens bem definidos, frequentemente com dados

numéricos, que permitem a confecção de tabelas com quebras e

totalizações.



A fonte das informações é interna à empresa e essas são geradas

pelas diversas áreas que interagem com os gerentes de marketing (Quadro

1 e Figura 16). A maioria dos relatórios são periódicos, com estruturas pré-

definidas e com clara determinação a respeito de quem é a

responsabilidade pelo preenchimento.

Figura 16 - Principais elementos geradores de informações para o subsistema de
relatórios internos e principal origem das informações (atividades da empresa).
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3.1.1. VENDAS

o relatório interno de vendas foi o que mais apresentou

coincidência nas informações citadas como relevantes e habitualmente

utilizadas, tendo sido descrito, a menos de diferenças de terminologia, de

forma similar por todos os entrevistados (Quadro 3).

RELATÓRIOS INTERNOS
VENDAS

· volume de vendas
· participação de mercado, penetração e evolução
· preços, margens e prazos
· cotas
· cadastro de clientes
· receituário

Quadro 3 - Principais tipos de informações originadas das atividades de vendas,
segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

A periodicidade em geral é mensal havendo emissão periódica de:

relatórios totalizados por produto, por cliente, por região; relatórios

mostrando a evolução por produto e por região; prazo médio para

pagamento global e por região. Além disso são utilizados relatórios

internos com previsões de vendas e valores estipulados de cotas para

vendedores assim como as porcentagens atingidas. Todos os dados que

geram esse tipo de relatório originam-se diretamente das operações

internas de venda e recebimento. Embora dados de receituário originem-se
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de auditorias (como será exposto mais a frente), foram considerados pelos

gerentes entrevistados como fazendo parte de relatórios internos.

A similaridade dos relatórios observada entre as empresas

estudadas explica-se pelo fato de que relatórios internos de vendas

seguem modelos padronizados e representam o protótipo do relatório

interno, utilizado por empresas das diversas áreas. Na área farmacêutica a

particularidade estaria por conta dos dados de receituário, que como já

mencionado, a rigor não deveriam ser considerados como parte de um

relatório interno uma vez que se originam de auditorias.

3.1.2. MÉDICOS

Os relatórios internos com informações sobre médicos referem-se aos

cadastros de médicos: visitados, para mala direta, líderes de opinião e, em

alguns casos, investigadores que conduzem estudos clínicos patrocinados

pela empresa (Quadro 4).

RELATÓRIOS INTERNOS
MÉDICOS

· cadastro de médicos com dados pessoais e acadêmicos
· locais de visitação e representantes
· atendimento de solicitações
· participação em estudos clínicos

Quadro 4 - Principais tipos de informações constantes nos cadastros de médicos,
segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.
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Todos os entrevistados relataram que suas empresas dispõem de

cadastros de médicos, que são atualizados regularmente. Os cadastros

foram considerados de desenho trivial, mas sua manutenção em algumas

empresas, embora rotineira, é feita de forma não ativa, isto é, espera-se

que a informação sobre alterações chegue de forma espontânea ou casual.

Esta ausência de procedimentos para garantir a manutenção dos

cadastros, relatada por alguns gerentes, pode ter um custo alto, uma vez

que há perda de materiais enviados por correio e falhas no planejamento

da produção de materiais e brindes que serão distribuídos.

3.1.3. ATIVIDADES PROMOCIONAIS

Um subsistema entendido como de relatórios internos com relação

a atividades promocionais é o que teve maior quantidade de informações

relatadas, sendo estas bastante coincidentes entre os entrevistados

(Quadro 5). Basicamente referem-se a um resumo das atividades

promocionais programadas para um dado ciclo promocional (ou já

realizadas em ciclos anteriores). Esse resumo inclui, para cada produto,

número de visitas e revisitas previstas no ciclo, literatura promocional a ser

utilizada na visita, tipo de material científico entregue para o médico,

brindes e quantidade de amostras. Além desses dados, são emitidos



109

relatórios internos a respeito de itens desvinculados da visitação médica,

tais como malas diretas enviadas para médicos e farmácias.

Outro tipo de relatório interno diz respeito às despesas efetuadas

com todos os itens relativos a esforços promocionais e comparação com

valores previstos em orçamento.

O grande número de itens citados sobre atividades promocionais

pode ser atribuído ao fato de que os gerentes entrevistados atuem em

áreas de planejamento de marketing ou gerência de produtos, isto é, a

extensão e írnportàncta atribuída aos relatórios internos sobre atividades

promocionais pode ser reflexo de. seu maior conhecimento daquela

atividade devido ao seu envolvimento.

RELATÓRIOS INTERNOS
ATIVIDADES PROMOCIONAIS

· atividades relacionadas à visitação médica
· conteúdo e custo de materiais promocionais
· esforços promocionais planejados
· orçamentos

Quadro 5 - Principais tipos de informações sobre atividades promocionais em
relatórios internos, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.
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3.1.4. PESQUISAS CLíNICAS

Os itens relacionados às pesquisas clínicas entendidos como parte

de um relatório interno ligado às atividades de marketing incluem, para

cada estudo planejado ou em andamento, o produto avaliado, produto

utilizado como comparador, doses utilizadas, principais endpoints do

estudo, número de pacientes previstos, número de pacientes no estudo até

o momento, relação dos investigadores participantes, instituições onde o

estudo está sendo conduzido, orçamento previsto e despesas efetuadas

até o momento, data prevista para conclusão da parte experimental e data

prevista para conclusão da análise final ou interina dos resultados (Quadro

6).

RELA TORIOS INTERNOS
PESQUISAS CLíNICAS

· produtos avaliados
· principais endpoints do estudo
· número de pacientes
· dados dos investigadores e instituições
· orçamentos e despesas
· cronogramas

Quadro 6 - Principais tipos de informações sobre pesquisas clínicas constantes
em relatórios internos, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

A maior parte dos gerentes entrevistados atribuiu mais relevância a

ter conhecimento de quais produtos da empresa estão sendo estudados (e

comparadores, quando é ocaso) e os investigadores envolvidos. Alguns
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gerentes relataram não ter conhecimento de estudos clínicos em

andamento ou que os mesmos são conduzidos por áreas de pesquisa que

não interagem direta ou assiduamente com a área de marketing.

3.1.5. ASSUNTOS REGULA TÓRtOS

A área de registros foi considerada como geradora de relatórios

internos periódicos contendo uma relação dos produtos submetidos a

registro ou em vias de submissão, data de submissão, data e conteúdo dos

pareceres emitidos pelas autoridades até o momento, tipo de solicitações

de alterações relativas a produtos comercializados e respectivas datas.

Além desses relatórios periódicos com um resumo das atividades

de registro, foram citados relatórios comunicando as alterações à medida

que elas ocorrem, tais como obtenção de um registro de novo produto.

. Essa área foi citada pelos gerentes como sendo uma área crítica

para as atividades de marketing. No entanto, a quantidade e periodicidade

das informações obndas pareceu ser mais função do grau de

relacionamento entre os profissionais de marketing e de registro de que da

existência de procedimentos padronizados.
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RELATÓRIOS INTERNOS
ASSUNTOS REGULA TÓRIOS

· produtos submetidos a registro e datas de submissão
· pareceres emitidos
· registros obtidos
· status dos produtos da empresa em relação à legislação
· registros obtidos pelos produtos concorrentes
· disponibilidade de marcas

Quadro 7 - Principais tipos de informações sobre assuntos regulatórios
constantes em relatórios internos, segundo gerentes da área de marketing
farmacêutico.

3.1.6. EVENTOS MÉDICOS

Os gerentes de marketing relataram receber periodicamente um

relatório interno com os eventos médicos previstos para um determinado

período tais como congressos, simpósios, jornadas, cursos e palestras.

Esse relatório deve conter itens como o nome do evento, data, local,

entidade organizadora, uma descrição sucinta do tipo de participação da

empresa em atividades e em valores, taxas de inscrição e as datas limites

para envio de abstracts, entre outros (Quadro 8).
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RELATÓRIOS INTERNOS
EVENTOS MÉDICOS

· eventos médicos previstos para um determinado período
· participação da empresa em atividades e em valores
· estimativa do número e perfil dos participantes
· líderes de opinião com interesse em participar
· material promocional e científico a ser distribuído
· atividades programadas

Quadro 8 - Principais tipos de informações sobre eventos médicos recebidas
através de relatórios intemos, segundo gerentes da área de marketing
farmacêutico.

Observou-se que o maior número de similaridades entre as

informações citadas como mais utilizadas em relatórios internos

concentrou-se na agenda dos eventos e nas atividades promocionais

realizadas ou programadas dentro desses eventos. Novamente, esse maior

conhecimento dos gerentes entrevistados sobre aqueles itens pode refletir

seu envolvimento com atividades promocionais e de planejamento.

3.1.7. PRODUTOS

Em relação a produtos da empresa, as informações recebidas pela

área de marketing através de relatórios internos, segundo os gerentes

entrevistados, referem-se basicamente a dados gerais de eficácia,

segurança e posologia, prazos de produção ou importação e status de

registro (Quadro 9). Dados sobre produtos concorrentes não foram



114

considerados como parte de relatórios internos, mas sim de inteligência de

marketing.

RELA TÓRIOS INTERNOS
PRODUTOS

· composição, apresentações e posologia
· indicações e contra-indicações
· dados de eficácia, segurança e tolerabilidade
· textos atualizados de bulas
· prazos para produção ou importação
· descrição da ernbalaqem e rotulagem

Quadro 9 - Principais tipos de informações sobre produtos da empresa recebidas
através de relatórios internos, segundo gerentes da área de marketing
farmacêutico.

Com relação a produtos também observa-se grande coincidência

entre os itens relatados como fazendo parte dos relatórios internos. As

informações sobre produtos foram consideradas como ponto de partida

para as atividades dos gerentes de produto.

3.1.8. INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

As informações pertencentes à categoria de informações científicas

não foram, de forma geral, citadas como fazendo parte de relatórios

internos, mas sim de inteligência de marketing. Os itens citados que

poderiam caracterizar relatórios internos referem-se a quais produtos
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demandam maior número de perguntas e solicitações e a circulação de

clippings de revistas científicas e leigas e artigos de interesse (Quadro 10).

RELATÓRIOS INTERNOS
INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

· produtos e temas que geram solicitações
· clipping de periódicos científicos e imprensa
· artigos de interesse
· pesquisas bibliográficas

Quadro 10 - Principais itens de informações científicas citados como parte de
relatórios internos, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

3.2. SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MARKETING

As informações que fazem parte do sistema de inteligência de

marketing, segundo Kotíer', surgem de forma ocasional através de fontes

variáveis e, a menos que a empresa estabeleça um conjunto de

procedimentos específicos para busca desse tipo de informação, é comum

que a informação útil se perca ou chegue fora do momento oportuno.

Os executivos que exercem atividades. ligadas a marketing estão

em permanente contato com informações que constituem a inteligência de

marketing quando conversam com clientes ou têm acesso a publicações

relacionadas a suas atividades. No entanto, se não houver um esforço

coordenado para registro, processamento e fluxo dessas informações,elas
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não vão por si só constituir um sistema de inteligência de marketing.

Segundo Kotler, as empresas bem dirigidas tomam medidas adicionais

para melhorar a qualidade e a quantidade da inteligência de marketing.

Para obter a caracterização deste subsistema, foi perguntado aos

entrevistados que tipo de .informações são geradas no ambiente de

marketing levando, por exemplo, à definição e mudanças de estratégias,

isto é, que possam ser çlassificadas como inteligência de marketing.

Foram citadas determinadas atividades cujos executivos envolvidos

poderiam funcionar como "olhos e ouvidos da empresa", de acordo com a

expressão utilizada por Kotler. As principais atividades mencionadas que

atuam como receptores para a inteligência de marketing relacionam-se às

atividades promocionais, informações científicas e eventos médicos. Em

menor grau foram citadas vendas, pesquisas clínicas e assuntos

regulatórios. Além disso, foram consideradas essenciais as informações

obtidas sobre os produtos concorrentes e médicos (Figura 17).



Figura 17 - Principais elementos geradores de informações para o subsistema de
inteligência de marketing e principal origem das informações (ambiente de
marketing).

Serão expostos os principais itens citados nas entrevistas divididos

segundo os mesmos elementos já explicados anteriormente. A ordem da

exposição será a mesma utilizada na seção sobre relatórios internos.

3.2.1. VENDAS

Praticamente todas as informações relativas a vendas adequam-se

mais a um subsistema de relatórios internos de que de inteligência de

marketing. Como discutido anteriormente, dados de vendas são o modelo
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clássico de relatório interno utilizados pelas empresas em geral. Foi

considerado por alguns entrevistados, quando questionados

especificamente, que dados de inteligência relacionados a vendas

deveriam abranger estratégias para vendas institucionais, resumindo-se

basicamente a concorrências e contatos institucionais (Quadro 11).

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
VENDAS

. participações e resultados de concorrências

. contatos com clientes

Quadro 11 - Itens sobre vendas citados como parte da inteligência de marketing,
segundo gerentes da área de marketing farmacêutico. .

3.2.2. MÉDICOS

Embora citado por unanimidade como tendo grande relevância

para a inteligência de marketing, as informações sobre médicos que de fato

poderiam ser caracterizadas como micromarketing, no sentido utilizado por

Walsh 11 discutido anteriormente, foram citadas por menos da metade dos

entrevistados. A rigor, apenas três das empresas estudadas mantém um

conjunto de procedimentos regulares para caracterização do público alvo,

segundo foi possível inferir a partir dos relatos dos entrevistados.
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INTELIGÊNCIA DE MARKETING
MÉDICOS

· especialidade
· frequência de consultas
· principais diagnósticos
· características do público que atende
· postura que assume diante da promoção
· principais hábitos prescritivos
· temas de interesse

Quadro 12 - Itens sobre médicos citados como parte da inteligência de marketing,
segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

3.2.3. ATIVIDADES PROMOCIONAIS

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
ATIVIDADES PROMOCIONAIS

· opinião dos médicos sobre a promoção
· material promocional distribuído pelos concorrentes
· posicionamento dos produtos
· caracterização do público alvo (target)

Quadro 13 - Itens sobre atividades promocionais citados como parte da
inteligência de marketing, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

Dentre as atividades promocionais a considerada mais exposta a

informações com potencial para aumentar a inteligência de marketing é a

visitação médica. O representante ao visitar o médico tem a oportunidade

de ouvir comentários dos médicos a respeito dos produtos da empresa e

dos concorrentes, ter acesso a material promocional distribuído pelos

concorrentes, obter informações a respeito das razões que levam alguns
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médicos a receitar ou rejeitar determinados produtos, detectar se o

posicionamento dos produtos está em ressonância com os hábitos dos

médicos, conhecer a respeito das expectativas com relação a novos

produtos e aprimoramentos dos produtos existentes.

Para que esse tipo de informação seja canalizada de forma a

constituir um sistema de inteligência, segundo alguns entrevistados, os

representantes são treinados e motivados para captar, filtrar e relatar as

informações relevantes. Além disso, os representantes são munidos de

formulários de fácil preenchimento, em papel ou em tela de computador

portátil, que devem ser enviados periodicamente aos seus supervisores.

Cabe aos supervisores a atribuição de selecionar e consolidar as

informações recebidas do campo e enviá-Ias aos gerentes de marketing.

Além das comunicações eletrônicas ou por escrito, é relatada por

alguns entrevistados a realização periódica de grupos de discussão entre

gerentes de marketing, supervisores e representantes para ouvir relatos de

fatos ocorridos no campo e para dar à força de vendas um feedback das

ações que os gerentes de marketing estão planejando em função das

informações recebidas. A existência desses canais de comunicação não

exclui contatos diretos ad hoc entre a força de vendas e os executivos de

marketing sempre que necessário.
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Outro componente do sistema de inteligência que foi relatado por

alguns gerentes como construído a partir de informações originadas na

força de vendas é a caracterização do público alvo. Para essa finalidade os

representantes recebem um roteiro com itens que permitirão esboçar o

perfil dos médicos visitados, agrupá-los de acordo com certas

características, selecionar os grupos onde se concentrarão os esforços e

adaptar a promoção a cada grupo alvo. As informações que devem ser

buscadas variam conforme a especialidade médica. De forma geral,

incluem número de consultas semanais, número de casos novos,

diagnósticos mais frequentes, tipo de tratamento e produtos de primeira

escolha e alternativos para cada um desses diagnósticos, atitude diante de

novos produtos, reação aos materiais promocionais apresentados, meios

preferidos para atualização científica, entre outras. A caracterização pode

ser complementada com dados como por exemplo faixa etária, vínculos

com instituições acadêmicas e sociedades e em quantos e que tipo de

locais presta atendimento.

Além dos representantes, os executivos com atividades .Iigadasao

marketing mantém contatos com médicos, em geral líderes de opinião,

estando também aptos a detectar informações para a inteligência de

marketing. É necessário, -segundo os entrevistados, que as informações

julgadas relevantes sejam registradas de forma sistemática e que se

mantenha um fluxo dessas informações entre os executivos com atividades
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afins para que tomem conhecimento e se manifestem. Essa troca de

comunicações entre os executivos deve ser organizada e arquivada de

forma que o acesso seja simples, por exemplo por produto ou por

especialidade médica, e que permita gerar uma interpretação consistente.

3.2.4. PESQUISAS ClÍNICAS

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
PESQUISAS CLíNICAS

· opiniões dos investigadores sobre a empresa e produtos
· interesse dos investigadores em realizar novos projetos
· tendências dentro das especialidades

Quadro 14 - Itens sobre pesquisas clínicas citados como parte da inteligência de
marketing, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

A atividade de pesquisa clínica envolve contato com líderes de

opinião tanto na fase de negociação que antecede a implementação de

projetos de pesquisa como durante a realização dos mesmos, através da

atividade de monitorização dos estudos clínicos.

Através desse contato, os executivos da área de pesquisa clínica e

os monitores das pesquisas trazem para a empresa, segundo os

entrevistados, relatos de opiniões manifestadas pelos investigadores com

relação à imagem da empresa, desempenho dos produtos, interesses em
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realizar novos projetos e tendências dentro de suas especialidades

(Quadro 14).

Os fatos mais relevantes devem ser comunicados aos executivos

de marketing, segundo os entrevistados, uma vez que refletem a percepção

que os líderes de opinião têm da empresa e dos produtos e podem servir

de suporte suplementar para o planejamento de marketing. Embora esta

opinião seja comum a quase todos os entrevistados de empresas que

realizam pesquisas clínicas, são citadas como ideais mas dificilmente

ocorrem de forma sistemática na prática.

3.2.5. ASSUNTOS REGULA TÓRIOS

As atividades regulatórias podem contribuir para um sistema de

inteligência de marketing trazendo informações sobre o ambiente legal e

governamental com relação a área de saúde em geral e de medicamentos

em particular.

Segundo a maior parte dos entrevistados, relatórios a respeito de

fatos que possam ter algum impacto sobre os negócios da empresa devem

circular entre os executivos de marketing à medida que chegam ao

conhecimento da área de registro ou jurídica, a partir de contatos com

autoridades ou leitura de periódicos oficiais (Quadro 15).
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INTELIGÊNCIA DE MARKETING
ASSUNTOS REGULA TÓRIOS

· informações sobre o ambiente legal e governamental
· relatos de contatos com autoridades
· resumos de publicações oficiais

Quadro 15 - Itens sobre assuntos regulatórios citados como parte da inteligência
de marketing, segundo g,rentes da área de marketing farmacêutico.

3.2.6. EVENTOS MÉDICOS

Os eventos médicos desempenham na opinião quase unânime dos

entrevistados duas funções principais de contribuição para um sistema de

inteligência de marketing. A primeira refere-se à atualização do

conhecimento médico. A segunda, e mais importante, é criar condições

para um contato intensivo entre os executivos de marketing e os médicos e

líderes de opinião. Além da facilidade de concentrar os indivíduos no

mesmo local durante um dado período, as palestras proferidas permitem

detectar linhas de pensamento dos vários líderes de opinião e a reação das

platéias. A observação dos stands e atividades patrocinadas pelas demais

empresas permitem fazer uma estimativa dos esforços dos concorrentes

(Quadro 16).

Segundo os entrevistados, a sistematização desse tipo de

informação pode ser feita através de uma rotina de observação de
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determinados itens definidos previamente e de um registro objetivos

dessas observações, com fluxo entre os executivos envolvidos.

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
EVENTOS MÉDICOS

· características dos eventos realizados
· estimativas de investimento
· temas das principais palestras e simpósios
· patrocinadores
· principais palestrantes
· produtos em evidência
· atividades promovidas pela empresa e concorrentes

Quadro 16 - Itens sobre eventos médicos citados como parte da inteligência de
marketing, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

3.2.7. PRODUTOS

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
PRODUTOS

. experiência clínica com os produtos

. expectativas de aprimoramentos

Quadro 17 • Itens sobre produtos da empresa citados como parte da inteligência
de marketing, segundo g,rentes da área de marketing farmacêutico.

Praticamente todas as informações sobre os produtos da empresa

relatadas pelos gerentes entrevistados foram classificadas dentro do

subsistema de relatórios internos. Como inteligência de marketing foram
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citadas como mais relevantes as opiniões e expectativas a respeito dos

produtos (Quadro 17).

3.2.8. PRODUTOS CONCORRENTES

As informações relatadas como utilizadas sobre produtos

concorrentes foram classificadas como parte da inteligência de marketing e

foram discutidas anteriormente. Podem ser resumidas nos pontos fortes e

fracos comparativamente aos produtos da empresa. Além disso são

utilizadas informações para prever estratégias a ser utilizadas pelos

concorrentes com relação a futuros lançamentos (Quadro 18).

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
PRODUTOS CONCORRENTES

· produtos similares ou com mesmo posicionamento
· pontos fortes e fracos
· dados de eficácia, segurança e tolerabilidade
· facilidade de prescrição e de posologia
· recomendações de soçiedades especializadas
· aprovação por órgãos r-egulatórios internacionais
· comercialização em outros países
· disponibilidade de publicações
· preços
· novos registros e prováveis lançamentos

Quadro 18 - Itens sobre produtos concorrentes citados como parte da inteligência
de marketing, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.
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3.2.9. INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

A área de informações científicas é considerada como um elo entre

a inteligência médica e a inteligência de marketing. Todas as solicitações,

tanto internas quanto externas, de informações sobre os produtos da

empresa são encaminhadas à área de informações científicas. Ao receber

as solicitações, os profissionais da área podem detectar os focos de

interesse de médicos e consumidores e a percepção que o público interno,

notadamente a força de vendas, tem dos produtos.

o contato entre os executivos da área de informações científicas e

os líderes de opinião, seja em eventos médicos ou em encontros informais,

serve de canal de entrada de informações provenientes do ambiente, como

por exemplo, novas tendências médicas.

Durante a visitação os representantes de todas as empresas

estudadas recebem com frequência solicitações dos médicos, tanto

referentes a dúvidas sobre produtos como de publicações a respeito de

temas específicos que de alguma forma estão vinculadas à promoção feita

pelo representante.

Os contatos ocasionais e as solicitações de rotina podem ser

organizados de forma a fazer parte de um sistema -de inteligência de
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marketing. Os contatos com médicos e líderes de opinião devem, segundo

os entrevistados, ser registrados de forma objetiva e deve ser criado um

fluxo de circulação desses registros entre os executivos de marketing

envolvidos com os temas abordados nos contatos. O mesmo é válido para

os contatos com consumidores. A maior parte dos gerentes entrevistados

relata que existe algum tipo de procedimento padronizado em suas

empresas para organizar esse tipo de informação.

As solicitações que chegam através dos representantes devem

fazer parte de um fluxo sistematizado de forma que seja possível produzir

um relatório informando quais os produtos e temas que geram mais

solicitações, quais as dúvidas mais frequentes, de que regiões geográficas

elas se originam e sua relação temporal com eventos médicos ou

campanhas promocionais. Este tipo de procedimento é feito na maior parte

das empresas, segundo os entrevistados.

A principal fonte de informações médicas nas empresas estudadas,

segundo os entrevistados, são os periódicos especializados. As revistas

médicas em geral tem periodicidade mensal e publicam artigos com

estudos clínicos, revisões de literatura e opiniões dos editores e

pesquisadores a respeito dos temas de interesse médico. Através do

acompanhamento das publicações, a empresa sabe o que ocorre com seus

produtos, produtos concorrentes e com a evolução do conhecimento
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médico em geral. Também na literatura médica encontram-se resultados

que serão utilizados em materiais promocionais. Finalmente, a partir das

publicações sabe-se quem é quem na pesquisa médica, isto é, quem

publica, em que área pesquisa, que linhas terapêuticas adota (Quadro 19).

Para que o acompanhamento da literatura médica seja viável, a

maioria das empresas estudadas recebe com regularidade os principais

periódicos, que são distribuídos entre os profissionais de informações

científicas. Alguns entrevistados relataram que é procedimento, à medida

que chegam os periódicos, a confecção de um clipping contendo assuntos

relevantes para a empresa e circulação do mesmo entre os executivos

envolvidos.

Como o volume de publicações é grande, há necessidade de um

sistema para rápido acesso aos abstracts dos artigos de interesse por

chaves de busca. Isto é feito através de acesso on-line a uma biblioteca

médica de grande porte ou através de uma assinatura de CO-ROM

contendo os principais títulos de periódicos médicos.

É utilizada uma grande variedade de bases de dados com abstracts

ou artigos completos dos periódicos relacionados à medicina e ciências

biomédicas. A mais importante base de dados citada é o MEOUNE,

disponível em CO-ROM e on linecom publicações a partir de 1966. O

MEDUNE é fornecido pela U. S. National Library of Medicine, localizada
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em Bethesda nos Estados Unidos. Corresponde aos índices Index

Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index. Cobre

3.700 periódicos internacionais de 70 países, acrescentando anualmente

360.000 registros.

INTELIGÊNCIA DE MARKETING
INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

· principais publicações relacionadas aos produtos
· publicações de dados comparativos a concorrentes
· pontos fortes e fracos relativos a concorrentes
· aproveitamento em materiais promocionais
· publicações para distribuição
· tipo de influência sobre o comportamento prescritivo
· impacto dos resultados
· argumentos para neutralizar impactos negativos
· tendências e avanços do conhecimento médico

Quadro 19 - Itens sobre informações científicas citados como parte da
inteligência de marketing, segundo gerentes da área de marketing farmacêutico.

A partir desse tipo de facilidade, pode ser sistematizada uma rotina

de pesquisa periódica e um resumo dos principais achados circular entre

os executivos de marketing. Periodicamente, ou quando surgir algum fato

de maior relevância, envolvendo produtos da empresa ou concorrentes,

costuma ser preparado um resumo breve e em linguagem acessível para

ser distribuído à força de vendas. Esse tipo de comunicado é

especialmente importante como antecipação ao lançamento de um novo

produto por empresa concorrente, de forma que os representantes.

recebam suporte para rebater a concorrência.



131

3.3. SISTEMA DE PESQUISA DE MARKETING

De acordo com a definição de Kotler', enquanto um subsistema de

relatórios internos trata de informações bem estruturadas originadas das

atividades de rotina da empresa e um subsistema de inteligência de

marketing trata de informações ocasionais e complexas extraídas do

ambiente, um subsistema de pesquisa de marketing é constituído de

estudos específicos voltados para problemas e oportunidades também

específicos.

Kotler define pesquisa de marketing como sendo a coleta, análise e

comunicação sistemáticas de dados e descobertas relevantes para uma

condição específica de marketing.

Segundo Churchílt", pesquisa de marketing é uma atividade muito

mais ampla do que a maioria dos indivíduos imagina: há muito mais em

pesquisa de marketing de que perguntar aos consumidores o que eles

pensam e sentem a respeito de um produto ou um anúncio.

Churchill cita a definição da American Marketing Association,

segundo a qual pesquisa de marketing é uma função que liga o

consumidor, o cliente e o público aos executivos de marketing através da
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informação. A informação é usada para identificar e definir oportunidades e

problemas; gerar, refinar e avaliar as ações; monitorar o desempenho;

aumentar a compreensão do marketing como um processo. A pesquisa de

marketing especifica a informação necessária; desenha o método para

coletar a informação; gerencia e implementa o processo de coleta de

dados; analisa os resultados; comunica os achados e suas implicações.

Lawrence Belford'", diretor de informações de marketing da Ciba-

Geigy Pharmaceuticals, em artigo de outubro de 1995, descreve a

evolução da pesquisa de marketing na indústria farmacêutica. Segundo

esse autor, na década de 60 as pesquisas resumiam-se em consultar

dados do IMS e preencher alguns questionários em congressos ou através

de mala direta. Na década de 70, houve um aumento na competição, com

lançamento de um número considerável de novos produtos acompanhado

de aumento e especialização da força de vendas. Essas mudanças fizeram

com que as empresas atribuíssem maior importância à informação,

valorizando a pesquisa de mercado. Foi na década de 80 que essa

atividade na índústrla farmacêutica deu seu maior passo. Grandes

investimentos foram feitos nessa área com o advento de grandes estudos

quantitativos, utilizando técnicas sofisticadas.

No início da década de 90, dois fatos contribuíram para reverter a

tendência para o crescimento geométrico do volume e sofisticação da
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pesquisa de marketing na indústria farmacêutica. O primeiro, de ordem

econômica, foi a necessidade de restrições orçamentárias. O segundo foi a

adoção do conceito de micromarketíng na área farmacêutica levando à

identificação daqueles médicos que representam o maior potencial para um

dado produto. A tendência atual seria focalizar as pesquisas em grupos

específicos de médicos em vez de realizar estudos de grande porte.

Segundo Basya Gale42
, diretora de marketing da IMS America, no

marketing farmacêutico a frugalidade dos anos 90 estaria substituindo os

excessos dos anos 80. Dentro desta tendência, recomenda que a primeira

opção em uma pesquisa de marketing seja pela utilização de dados

secundários, reservando-se a pesquisa primária para casos de

necessidade de estudo de um conceito ou produto específicos.

As entrevistas com os gerentes da área de marketing farmacêutico

mostrou que, quanto ao subsistema de pesquisa de marketing, existe uma

coincidência quase completa de fontes e procedimentos (Figura 18).
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Figura 18 - Principais fontes de dados primários e secundários que alimentam o
sistema de pesquisa de marketing farmacêutico.

3.3.1. FONTES DE INFORMAÇÕES

3.3.1.1. DADOS PRIMÁRIOS

A monitorização do comportamento prescritivo dos médicos é feita

basicamente através de dados de auditorias, enquanto que a pesquisa

primária, isto é auditorias específicas e entrevistas, permite obter respostas

a respeito das razões que motivam aquele comportamento. A segmentação

baseada em dados de receituário permite identificar o perfil para prescrição

de classes terapêuticas específicas e principais diagnósticos. No entanto,
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esse tipo de abordagem não esclarece sobre a motivação para prescrever

um determinado produto e nem mostra caminhos de como promover um

produto para um médico em particular.

Embora por unanimidade os gerentes relatam que são realizadas

pesquisas através de entrevistas, apenas metade tem conhecimento de

auditorias realizadas pela própria empresa.

Denise Winokur43
, vice-presidente do Chilton Research Services da

Pennsylvania, propõe um modelo de micromarketing com segmentação

baseada em necessidades e expectativas, cujas informações poderiam ser

coletadas a partir de um questionário com cerca de 12 a 15 perguntas.

Esse tipo de segmentação leva em conta o que o médico quer em vez de o

que faz atualmente. Conhecer o comportamento prescritivo serve para

medir a efetividade da promoção mas não para direcioná-Ia. A

compreensão do processo de decisão do médico na seleção de produtos

específicos· dentro de uma classe terapêutica permite à empresa não

apenas adequar a mensagem promocional para um dado médico mas

também influenciar sua percepção e predisposição de selecionar um

produto específico, uma vez que esse atenderia melhor às suas

necessidades.
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Além da utilização para segmentação com base em necessidades e

expectativas, as pesquisas primárias foram relatadas como sendo

utilizadas para estudos com instituições, como hospitais, ambulatórios e

medicinas de grupo, e para análise de comportamento dos consumidores,

como por exemplo, razões que levam ao abandono do tratamento.

Uma técnica bastante utilizada pela indústria farmacêutica em

pesquisas primárias, citada por todos os entrevistados, são os tocus

groups. Estes grupos foram descritos como uma entrevista simultânea de

um grupo de 6 a 12 médicos, conduzida como uma discussão casual com

duração de duas a três horas. Um moderador apresenta o tema em

discussão de acordo com um roteiro pré-definido, sem fazer perguntas

estruturadas. A discussão habitualmente é assistida por elementos das

área de marketing e informações da empresa, atrás de um espelho com

visão unilateral. A sessão é gravada em vídeo para posterior análise.

Algumas vezes os executivos de marketing participam da discussão,

chegando também a fazer o papel de moderadores.

A técnica de tocos group permite, segundo os entrevistados, obter

informações qualitativas a respeito de um conceito ou produto, testar

materiais promocionais ou desenvolver um questionário a ser utilizado em

uma pesquisa quantitativa.
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Um resumo bastante lIustrativo de como conduzir um foeus group e

os principais DOs e DON'Ts é descrito por Norton Paley" em publicação

de 1995 na Sales & Marketing Management.

3.3.1.2. DADOS SECUNDÁRIOS

Com relação às fontes de dados secundários, além das fontes

governamentais e publicações com estatísticas comerciais e econômicas,

os entrevistados relataram que as empresas utilizam dados de vendas e

receituário originados de auditorias. As auditorias citadas foram: PMB,

INTE, Close-Up e GRUPEMEF (Quadro 20).

PESQUISA DE MARKETING
. FONTES

.PMB

.INTE
· GRUPEMEF
· CLOSE-UP
· entrevistas
· foeus groups
· auditorias específicas

Quadro 20 - Fontes de dados primários e secundários mais utilizados, segundo
gerentes da área de marketing farmacêutico.
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3.3.1.2.1. PMB

o retatório PMB (Pharmaceuticat Market Brazillo é uma pubticação

mensal de auditoria realizada pelo tMS.

Os dados relativos a volume de vendas apresentados pelo IMS

originam-se de uma projeção obtida através de amostragem, a partir de

• cópias de notas fiscais de vendas a farmácias. Inclui também informações

de atacadistas e distribuidores e não inclui vendas hospitalares.

O universo amostrado no Brasil é constituído por 37.972 farmácias

e 1.156 cadeias. A amostragem é realizada através de estratificação de

congtomerados (stratified clusfer sampling)45. A estratificação é feita por

três critérios: 2 tipos de farmácia (independente ou cadeia); 11 regiões

(São Paulo Capital, São Paulo Interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio

Grande do Sul, Paraná-Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Ceará, DF-

Goiás, Pará-Norte); 3 classes de tamanho de cidade por região conforme o

número de farmácias existentes (50 ou mais, 10 a 49, 5 a 9). Os

conglomerados são representados pelas farmácias daqueles estratos e a

amostra é constituída por 428 farmácias. Essas farmácias são sorteadas

dentro dos estratos a partir de uma lista de endereços. São audiladas

idealmente todas as notas fiscais das farmácias sorteadas.
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Os dados são apresentados em unidades, valores e participação,

com relação aos períodos: mês, acumulado do ano e acumulado móvel dos

últimos 12 meses. É apresentado um índice de evolução calculado sobre o

acumulado móvel anual. Os produtos novos são observados tanto nos

últimos 12 meses como nos últimos 24 meses. O nível de preço utilizado

para cálculo de valores é o preço de compra da farmácia. O fator sugerido

para reduzir esses valores aos preços de fabricante, para as estimativas do

mercado total, é de 0,89.

O relatório apresenta a análise de grandes classes terapêuticas

baseadas na Classificação Anatômica, quebradas em classes de até quarto

nível, representadas por um código alfanumérico. Como exemplo de

quebra temos a classe dos antinfecciosos (J), subclasse dos antibióticos

sistêmicos (J1), penicilinas de amplo espectro (J1C), penicilinas de amplo

espectro orais (J1C1), com dados para 64 diferentes marcas

comercializadas como J1C1 por cerca de 50 empresas.

Além dos dados específicos para os produtos classificados como

descrito, é possível encontrar um resumo geral do mercado, sumário dos

dados por classe terapêutica, por principais empresas, por principais

produtos, por produtos de cada empresa, participação por classe
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terapêutica, estudo especial por forma de medicação e alteração de

preços.

A projeção é feita através do cálculo de fatores de projeção para

cada estrato. Os fatores de projeção representam a proporção entre o

número de farmácias da população amostrada para um dado estrato e o

número de farmácias participantes da amostra daquele estrato. Essa

proporção é ajustada em função da razão entre o número potencial de dias

para venda e a média dos dias de venda, da porcentagem de notas fiscais

analis~~as no estrato e de um fator de correção determinado por estudos

anuais de validação dos dados.

3.3.1.2.2. INTE

O INTE (índice Nacional de Terapêutica e Eníermidades}" é um

relatório trimestral publicado pelo IMS que permite relacionar a prescrição

de medicamentos com os diagnósticos correspondentes.

A classificação utilizada para os diagnósticos é a nona edição da

Classificação Internacional de Doenças (CID_9)47da Organização Mundial

de Saúde e, para os medicamentos, é utilizada a Classificação Anatômica

descrita anteriormente.
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Participam do INTE 1.150 médicos, amostrados por sistema de

quotas", estratificadas por regiões e especialidades, a partir de um

universo de 131.458 médicos. Os médicos excluídos deste universo são

aqueles que não praticam a medicina, praticam especiafidades que

usualmente não requerem prescrições (por exemplo, radiologia e patologia)

ou especialidades com pequeno número de médicos (por exemplo,

alergologia e geriatria).

Os estratos correspondem a 5 regiões do país (Nordeste, Centro-

Leste, Centro-Oeste,$ãó Paulo e Sul) e a 11 grupos de especialidades

(clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia e ortopedia,

cardiologia, psiquiatria e neurologia, oftalmologia e otorrinolaringologia,

urologia e gastroenterologia, reumatologia, dermatologia, endccnnoloqía e

pneumologia).

Os estratos referentes às regiões geográficas foram estabelecidos

levando em conta as condições climáticas e sócio-econômicas que

estariam associadas a características endêmicas e práticas terapêuticas

vigentes na região. Dentro de cada região são escolhidas áreas para

amostragem consideradas como representativas pelos responsáveis pela

pesquisa.
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A cada trimestre, os médicos da amostra, recrutados pessoalmente,

anotam em formulários especiais as informações dos pacientes atendidos

em um período de 5 dias consecutivos. Os períodos em que devem ser

feitos os registros são designados aos médicos e distribuídos

uniformemente pelo trimestre. O grupo de médicos participantes é fixo em

cerca de 80% e são excluídos médicos considerados pelos pesquisadores

como tendo prática terapêutica atípica.

Os dados registrados pelos médicos são os seguintes: idade e

sexo do paciente, categoria do paciente (particular ou previdenciária), local

de consulta (consultório, residência, hospital), diagnósticos, tipo de

consulta (primeira Ou seguimento), referência (se o paciente foi

encaminhado por outro médico), medicamentos, forma farmacêutica,

concentração, duração do tratamento, efeito desejado e condição do

tratamento (início ou continuação).

São apresentados dados do trimestre e dos últimos 12 meses de

número e porcentagem de receitas por principais ernpresas, por principais

produtos, por principais diagnósticos, por principais efeitos desejados, por

produtos novos, por produto e empresa, por diagnóstico e especialidade,

por diagnóstico e região, por diagnóstico e dias de tratamento, por

diagnóstico e produto, por produto e posologia, entre outros dados.
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Os dados obtidos nos estratos são projetados para o universo a

partir de fatores de proporcionalidade que levam em conta o número de

médicos da amostra, número de médicos do universo e número de dias

trabalhados no trimestre.

3.3.1.2.3. CLOSE-UP

A Ctose-Up" é uma empresa de origem Argentina que publica

mensalmente um relatório com dados de receituário médico.

A metodologia de obtenção dos dados consiste na microfilmagem

de receitas médicas que chegam a farmácias selecionadas como sendo

representativas de 20 regiões (grande São Paulo, Campinas, Ribeirão

Preto, São José do Rio Preto, Marília, São José dos Campos, Sorocaba,

restante do interior de São Paulo, grande Rio de Janeiro, Salvador, Belo

Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Recife, Brasília, Porto Alegre, Goiânia,

Belém, Vitória-Vila Velha, Florianópolis).

Idealmente são microfilmadas todas as receitas que chegam às

farmácias participantes. As receitas são selecionadas de forma que, a cada

mês, no mínimo 20% dos médicos de cada região tenham originado

receitas e, anualmente, a porcentagem mínima seja de 70%. O total de
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receitas microfilmadas mensalmente é de 302.000 e anualmente de

3.624.000.

o relatório fornece dados de receituário mensais e acumulados dos

últimos doze meses, totais e por região, referentes a classificação das

empresas, produtos por empresa, produtos por classe terapêutica e

produtos novos por classe terapêutica.

Os dados fornecidos são aqueles obtidos da microfilmagem, não

sendo feita projeção.

3.3.1.2.4. GRUPEMEF

O GRUPEMEF18 é constituído por um pool de cerca de 60

empresas responsáveis por 95% das vendas do mercado farmacêutico.

Publica um boletim mensal que inclui as vendas hospitalares.

Os dados apresentados no boletim incluem resultados de vendas

para cada empresa em valores e unidades mensais, acumulados do ano e

últimos 12 meses móveis. Além disso apresenta a evolução, a participação,

a penetração no mercado, o preço médio eas vendas per capita em

relação ao número de representantes.
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Baseia-se em dados fornecidos pelas próprias empresas e, assim, é

considerado como um retrato mais fiel do volume do mercado.

3.3.2. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

Da mesma forma que, para os dois subsistemas anteriormente

descritos, apresentamos as informações organizadas através da utilização

de nove elementos, o sistema de pesquisa em marketing será apresentado

com organização similar. Os principais elementos identificados que

contibuem para a organização do subsistema de pesquisa em marketing

são vendas, médicos, atividades promocionais, produtos e produtos

concorrentes (Figura 19).
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Figura 19 - Principais elementos geradores de informações para o subsistema de
pesquisa de marketing e principal origem das informações (auditorias).

3.3.2.1. VENDAS

As informações sobre. vendas referem-se basicamente ao volume

de vendas do universo amostrado pelas auditorias PMB e GRUPEMEF,

sendo apresentados em unidades, valores e participação, com relação aos

períodos: mês, acumulado do ano e acumulado móvel dos últimos 12

meses e 24 meses para produtos novos. Além disso, tendo como fonte o

GRUPEMEF, é utilizada a evolução, a participação, a penetração no

mercado, o preço médio e as vendas per capita em relação ao número de

representantes.

146
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São também utilizados dados de receituário, tendo como fonte o

Close-Up, que fornece dados de receituário mensais e acumulados dos

últimos doze meses, totais e por região, referentes a classificação das

empresas, produtos por empresa, produtos por classe terapêutica e

produtos novos por classe terapêutica. A rigor, dados de receituário

poderiam ser considerados como referentes a médicos, mas na opinião da

maioria dos entrevistados, são um indicador de vendas.

3.3.2.2. MÉDICOS

Com relação a médicos, as informações mais utilizadas são

aquelas obtidas do INTE. Os dados registrados pelos médicos são os

seguintes: idade e sexo do paciente, categoria do paciente (particular ou

previdenciária), local de consulta (consultório, residência, hospital),

diagnósticos, tipo de consulta (primeira ou seguimento), referência (se o

paciente foi encaminhado por outro médico), medicamentos, forma

farmacêutica, concentração, duração do tratamento, efeito desejado e

condição do tratamento (início ou continuação).
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São utilizados dados do trimestre e dos últimos 12 meses de

número e porcentagem de receitas por principais empresas, por principais

produtos, por principais diagnósticos, por principais efeitos desejados, por

produtos novos, por produto e empresa, por diagnóstico e especialidade,

por diagnóstico e região, por diagnóstico e dias de tratamento, por

diagnóstico e produto, por produto e posologia.

3.3.2.3. ATIVIDADES PROMOCIONAIS

Informações sobre atividades promocionais são obtidas de dados

primários, principalmente a partir de entrevistas e foeus groups para avaliar

a opinião de médicos sobre, por exemplo, conteúdo e lay-out de literaturas

promocionais, tipos de brindes, entre outros. Em geral as pesquisas são

programadas para obter informações sobre pontos específicos da

promoção e variam conforme a oportunidade.

3.3.2.4. PRODUTOS

As informações sobre produtos da empresa no subsistema de

pesquisa de marketing são similares às obtidas através de auditorias para

os produtos concorrentes (descritas no item seguinte). Além dessas, são

utilizados principalmente dados primários a partir de entrevistas, foeus

groups e auditorias específicas realizados para avaliar os produtos. Essas
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informações variam conforme a oportunidade, mas em geral referem-se a

opiniões .sobre desempenho de produtos ou expectativas para novos

produtos, posologia e apresentações.

3.3.2.5. PRODUTOS CONCORRENTES

Quanto a produtos concorrentes, tendo o PMB como fonte, são

utilizados dados de vendas de 15 grandes classes terapêuticas baseadas

na Classificação Anatômica. As 15 classes são quebradas em 102

subclasses que por sua vez são quebradas em subclasses de terceiro

nível. Os dados são apresentados em função de 283 subclasses de

terceiro nível das quais 84 são ainda quebradas em 281 classes de quarto

nível, representadas por um código alfanumérico

Ainda em relação a produtos concorrentes e tendo o PMB como

fonte, é utilizado um sumário dos dados por classe terapêutica, por

principais empresas, por principais produtos, por produtos de cada

empresa, participação por classe terapêutica, estudo especial por forma de

medicação e alteração de preços.
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3.4. SISTEMA ANALiTICO DE MARKETING

o sistema analítico de marketing, de acordo com a descrição de

Kotler', reúne características de um sistema de suporte à decisão. Algumas

dessas características são: recuperar dados provenientes de outros

sistemas e apresentá-los de forma amigável, analisar os dados através de

modelos matemáticos e estatísticos, ser interativo e flexível, oferecer

alternativas a problemas propostos e permitir a criação de cenários

reproduzindo situações que exigem tomada de decisão.

Sistemas com tais características tendem a ser heterogêneos,

variando conforme a cultura da empresa e das situações específicas a que

se propõem a dar suporte. Dillon, Madden e firtle36 consideram que um

sistema de suporte à decisão de marketing tem três componentes: base de

dados, interface com o usuário e uma biblioteca de modelos e ferramentas

de análise. Kotler resume o sistema em dois componentes: o banco

estatístico e o banco de modelos.

Para descrever o sistema analítico de marketing vamos considerar

que o mesmo seja composto por uma base de dados, uma interface e

ferramentas de análise.
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A base de dados é composta dos dados originados das principais

fontes que geravam os três subsistemas anteriormente descritos: o

movimento da empresa (relatórios internos); o ambiente de marketing

(inteligência de marketing); os resultados de pesquisas sobre problemas

específicos (pesquisas de marketing). Esses dados já foram coletados e

organizados através dos subsistemas anteriormente descritos e,

idealmente, encontram-se disponíveis em computadores.

A interface faz a integração entre as informações da base de dados

e permite sua consulta de forma interativa e em tempo real na tela do

computador, com fácil acesso aos executivos de marketing.

As ferramentas de análise permitem o processamento dos dados

gerando resultados, modelos e cenários para suporte à decisão.

Dentre os gerentes entrevistados, apenas um considerou que em

sua empresa exista um software que integra as bases de dados com

aplicativos para suporte à decisão. Todos os outros entrevistados relatam a

utilização de planilhas eletrônicas e dez em dezenove relataram a

utilização de software isolados para funções específicas. Assim, embora

computadores sejam utilizados por todos os executivos de marketing

entrevistados, não foi possível caracterizar a utilização de sistemas

informatizados integrados (Quadro 21).
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SISTEMAS INFORMATIZADOS

· E-mail
· planilhas eletrônicas
· software para problemas específicos
· software integrados
· pesquisa bibliográfica on line ou em CO-ROM

Quadro 21 - Principais sistemas informatizados utilizados no marketing
farmacêutico, segundo gerentes da área.

ANÁLISE DE MARKETING
APLICATIVOS

· previsão de vendas
· definição de preços
· resposta à promoção
· segmentação do público alvo
· metanálise de estudos clínicos
· plano de marketing
· planilhas eletrônicas

Quadro 22 - Principais aplicações de sistemas analíticos de marketing, segundo
gerentes da área de marketing farmacêutico.

Em princípio, os aplicativos que podem ser desenvolvidos como

parte de um sistema analítico de marketing são tantos quantos os

problemas para os quais são necessárias decisões na administração de

marketing. A título de ilustração vamos descrever e comentar sucintamente

alguns aplicativos citados nas entrevistas para os quais um sistema

analítico é utilizado (Quadro 22 e Figura 20)
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Figura 20 - Alguns dos possíveis aplicativos que constituem o sistema analítico
de marketing farmacêutico.

3.4.1. APLICATIVOS

3.4.1.1. PREVISÃO DE VENDAS

Os métodos para fazer previsões de vendas (forecasting) podem

utilizar estimativas baseadas na experiência, em modelos matemáticos ou

em uma combinação de ambos. Descrições desses métodos e seus

principais pontos fortes e fracos são apresentadas por Kotler' e por Dillon,

Madden e Firtle36.
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A previsão com base na opinião da força de vendas usa

estimativas feitas de acordo com o julgamento dos profissionais envolvidos

na área. Essas estimativas podem sofrer ajustes por parte dos executivos

de marketing que em geral tendem a ter uma visão mais global dos

negócios da empresa. Um sistema analítico que atenda a essa modalidade

de previsão pode, por exemplo, permitir fácil acesso ao registro das

previsões provenientes dos vendedores e daquelas reajustadas, fazendo

comparações periódicas aos dados reais de vendas. Essas comparações

estariam acessíveis a todos os envolvidos no processo de modo a permitir

o aumento gradual da precisão do método.

A previsão com base na opinião de especialistas combina as

estimativas de executivos de diferentes áreas da empresa, podendo incluir

estimativas de indivíduos externos à empresa tais como distribuidores ou

consultores especializados. A combinação das estimativas pode ser feita

através de consenso durante reuniões periódicas ou através de pesquisas

individuais que serão analisadas e consolidadas por um analista. Uma

variante é obtida através do método Delphi, onde os especialistas revisam

ciclicamente suas estimativas com o auxílio de uma comparação de suas

previsões com os valores reais. Modelos informatizados podem ser

desenvolvidos como suporte a esse tipo de análise.
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o modelo de séries temporais" é um método que fornece

previsões com base na análise estatística de dados passados. Uma série

temporal pode ser considerada como a soma de três componentes: uma

tendência, uma sazonalidade e um componente aleatório. Alguns autores1

ainda consideram um componente cíclico (considerando sazonalidade

apenas como referente às variações regulares, por exemplo, dentro do

período de um ano) e um componente eventual que seria relacionado a

acontecimentos ocasionais que afetam o volume de vendas.

Um modelo de séries temporais bastante simples é o método das

médias móveis. Esse método utiliza a média dos valores reais das vendas

de um dado período imediatamente anterior ao período para o qual se quer

fazer a previsão. Uma variante do método é tomar a média entre as médias

para o período, obtidas da forma descrita anteriormente.

Outro método utilizado em séries temporais é o alisamento

exponencial que pode ser interpretado como sendo uma média ponderada

que atribui pesos maiores aos dados mais recentes. A tendência pode ser

avaliada através do ajuste de uma função aos dados, em geral um

polinômio com grau bem inferior ao número de observações.
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A regressão linear' é um método bastante utilizado e permite a

inclusão não só do tempo mas também de outras variáveis que possam

afetar as vendas futuras.

Um sistema analítico de marketing pode incluir um software que

permita a aplicação de um ou mais modelos similares aos descritos,

permitindo, de forma amigável, que os gerentes criem cenários de

previsões de vendas, manipulando os diversos componentes.

Seis das empresas estudadas fazem previsão de vendas através

de sistemas específicos e as demais utilizam planilhas eletrônicas sem

aplicativo específico, geralmente utilizando o método das médias móveis

ou regressão linear. Todas utilizam opiniões dos executivos da área de

vendas adequadas pelos executivos de marketing em função de estratégias

da empresa.

3.4.1.2. DEFINIÇÃO DE PREÇOS

Como exemplo de um sistema analítico para definição de preços,

podemos citar a determinação do preço de um produto a ser lançado. Um

sistema descrito por um gerente tem um desenho bastante simples,

consistindo em uma planilha que calcula um preço líquido a partir do custo

de fabricação, importação, taxas e margem planejada, para todas as
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apresentações. A seguir recalcula o preço a partir dos preços de produtos

dos principais concorrentes que sejam similares ou que tenham mesmo

posicionamento. É necessário um ajuste levando em conta as doses

indicadas para cada produto e apresentações disponíveis, para calcular,

por exemplo, custo mensal de tratamento. Ao valor encontrado pode ser

acrescentada uma porcentagem referente ao prêmio desejado, caso o

produto seja um breakthrough, ou ser definida uma pequena faixa de

variação aceitável em torno do preço dos concorrentes, caso o produto seja

um me too. A planilha calcula o preço pelos dois caminhos, a partir de

diferentes cenários, e compara os valores, permitindo ajustes.

Como aperfeiçoamento da determinação do preço, podem ser

introduzidos dados de previsão de vendas em unidades, que multiplicados

pelos possíveis valores do preço e descontados os investimentos

planejados em marketing, indicarão o lucro líquido. Assim, para a decisão

final, a planilha permitirá a criação de diferentes cenários tendo como

principais variáveis o preço unitário, o lucro líquido e a previsão de vendas.

Outro sistema analítico relatado por um gerente entrevistado, ainda

não implementado, que pode ser utilizado para dar suporte a uma definição

de política de preços é uma análise quantitativa da influência do preço

sobre o consumo de medicamentos de receituário. Essa análise seria

realizada através de urna regressão mutttvaríada" tendo corno variável
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preditora O preço ou custo mensal do tratamento nas doses mais utilizadas

e como variável resposta as vendas em unidades. Utilizando dados de

receituário em vez de vendas é possível estimar a influência do preço no

receituário. Para aperfeiçoar o modelo, outras variáveis devem ser

consideradas, como por exemplo, incidência da doença a que o

medicamento é indicado, categoria terapêutica a que o medicamento

pertence, duração estimada para o tratamento, tempo que o medicamento

encontra-se no mercado, quantidade de genéricos ou similares e

especialidade médica com predominância no receituário daquele

medicamento. Os dados originam-se de vários produtos (cada produto é

um ponto na regressão) e devem ser padronizados em função de uma

unidade apropriada, uma vez que as fontes para esses dados utilizam

unidades distintas em função das diferentes apresentações. Podem ser

utilizados também dados históricos.

O modelo vai fornecer uma equação linear com coeficientes que

permitem estimar para cada unidade de preço quanto varia o número de

unidades vendidas ou de prescrições médicas.

Como um prolongamento do modelo, e lembrando que o volume de

vendas em valores pode ser dado pela multiplicação do preço pelas

vendas em unidades, obtemos uma dependência quadrática entre o volume

. de vendas em valores e o preço, para cada produto. Essa curva poderá ter
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um ponto de máximo que fornece uma indicação de qual o preço ótimo

para aquele produto.

3.4.1.3. AVALIAÇÃO DA RESPOSTA À PROMOÇÃO

Um modelo para analisar a resposta à promoção pode fornecer

informações a respeito de qual meio de promoção está oferecendo melhor

retorno e quanto deveria ser investido em cada meio e para quais produtos.

Três gerentes entrevistados relatam a utilização potencial de aplicativos

para avaliação da resposta à promoção. Vamos citar algumas

características mencionadas complementadas por informações originadas

da literatura, uma vez que os gerentes entrevistados não forneceram

detalhes sobre a implementação dos aplicativos.

Através da técnica de regressão multivariada", onde diversas

variáveis preditoras são combinadas para prever uma variável resposta,

pode ser avaliado o resultado dos esforços promocionais utilizando, por

exemplo, o número de novas receitas como variável independente.

o número de novas receitas é uma resposta direta do médico ao

esforço promocional, enquanto que o número total de prescrições pode

estar mais sujeito à influência do tempo de mercado e de eventos

passados. Por outro lado, medidas diretas das atividades do negócio da
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empresa tais como resultados de vendas ou de auditorias podem ser

influenciadas por condições especiais tais como descontos, inflação e

estoque de ditribuidores.

Em princípio qualquer variável para medir a promoção pode ser

utilizada como preditora. Entre elas temos: a visitação médica em número

de visitas, tempo gasto ou valores, anúncios em revistas especializadas em

páginas ou valores, amostras em unidades ou valores, eventos médicos em

número de eventos ou investimento e audiência, mala direta em quantidade

de destinatários ou valores.

Dados de vários meses devem ser considerados e para a

construção do modelo deve ser utilizado o número de novas receitas com

uma defasagem de alguns meses, uma vez que a promoção pode demorar

para surtir efeito.

o modelo deve ser repetido para cada produto e a regressão vai

fornecer coeficientes que indicam para cada unidade de esforço

promocional quantas novas receitas são geradas.

A descrição de um modelo de avalição da efetividade da promoção

aplicado a duas marcas de anti-histamínicos através de regressão

multivariada está publicada por Lloyd Wohler52
.
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3.4.1.4. SEGMENTAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Dois gerentes relataram que suas empresas utilizam aplicativos

para segmentação do público alvo, cujo objetivo seria separar os médicos

em grupos. Como não dispomos de mais detalhes dos aplicativos citados,

vamos descrever um possível modelo com base em um modelo para

identificação de grupos de médicos em função de algumas características

que podem influenciar o receituário. A identificação desses grupos pode

ser feita através da técnica de cluster analysis51
.

o processo de agrupamento é iniciado selecionando-se um certo

número de variáveis que permitem caracterizar os objetos a ser agrupados,

neste caso representados por um dado número de médicos visitados. A

partir dos dados dos médicos referentes às características escolhidas são

calculadas medidas de distâncias ou de similaridades entre os pares com

relação ao conjunto de variáveis. A seguir é escolhido um algoritmo para

agrupar os objetos em subgrupos com base nas similaridades entre eles. O

objetivo é gerar grupos que tenham a menor distância entre os elementos

de dentro do grupo e a maior distância entre os elementos de fora do

grupo.
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Os agrupamentos podem, por exemplo, ser gerados dentro de cada

especialidade e região geográfica. Algumas das variáveis que podem

entrar no modelo são número de consultas semanais, classe econômica

predominante entre o público atendido, vínculo com instituições

acadêmicas, bairro onde realiza o atendimento, sexo e idade ou tempo

desde a formatura. Além desses dados, que eventualmente já constam do

cadastro de médicos visitados, são necessárias informações relativas aos

hábitos de receituário, linhas terapêuticas que adota, preferência por

produtos novos ou tradicionais, reação diante da promoção, entre outros,

que podem ser obtidos a partir de pesquisa específica ou a partir dos

representantes.

3.4.1.5. METANÁLlSEDE ESTUDOS CLíNICOS

Ao realizar um levantamento bibliográfico em busca de resultados a

respeito de um medicamento, para utilização em materiais promocionais, é

comum o gerente de produto deparar-se com um estudo mostrando

excelente desempenho de seu produto porém em um número demasiado

pequeno de pacientes. A tentativa de simplesmente adicionar resultados

originados de vários estudos de pequeno porte com o objetivo de criar um

quadro de maior impacto é metodologicamente incorreta.
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A metanálise é uma técnica que permite combinar dados de

pesquisas já díspontveís". Se as pesquisas têm os mesmos endpoints e

metodologias compatíveis determina-se a significância estatísttca do

conjunto de resultados. Se os endpoints são diferentes é possível

padronizá-los através da medida do tamanho do efeito (effect size) em cada

estudo. Essas novas variáveis, agora padronizadas, podem ser

ponderadas de acordo com o tamanho das amostras, com uma pontuação

dependente de critérios de qualidade metodológica e outros fatores que

possam interferir nos resultados. A análise deve envolver todos os estudos

relevantes obtidos na literatura e determinar o grau de significância

estatística dos resultados avaliados em coníunto".

A metanálise é considerada uma técnica importante para os

executivos de marketing55 pois acrescenta dados mensuráveis aos estudos

de revisão bibliográfica, amplifica o poder estatístico de cada estudo

individual, tem custo muito inferior a um estudo clínico, mesmo de pequeno

porte, e oferece resultados rapidamente.

Os gerentes entrevistados não relataram espontaneamente a

utilização de metanálise de estudos clínicos como sendo um sistema

analítico de marketing. No entanto, três entrevistados atribuíram grande

importância a esse tipo de técnica quando falavam sobre pesquisa clínica.

Por tratar-se de um tipo de análise, entendemos que esse tipo de
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aplicativo, dentro do modelo aqui descrito, poderia ser classificado no

subsistema de análise de marketing.

Uma razão pela qual um sistema analítico de marketing deve incluir

procedimentos para a utilização de metanálise para os principais produtos,

segundo relatos de gerentes de marketing sobre o que ocorre em suas

empresas, é que tendo à mão esse tipo de dado é possível rebater

prontamente resultados negativos de um novo estudo isolado que venha a

ter uma divulgação na mídia especializada ou leiga, repercutindo

desfavoravelmente sobre o produto. _

3.4.1.6. SUPORTE NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING

Cinco gerentes entrevistados descreveram sucintamente

aplicativos cujo objetivo fundamental era a produção de um plano de

marketing. Embora os entrevistados não considerem que os aplicativos

utilizados sejam integrados, idealizam um modelo, que descreveremos a

seguir.

Um sistema analítico pode dar suporte à elaboração das diversas

etapas de um plano de marketing como por exemplo: situação atual do

ambiente, análise de oportunidades, objetivos, estratégias, programas de

ação, projeção de lucros e controles.
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Idealmente deve permitir o acesso às bases de dados contendo

informações sobre o mercado, produto, concorrentes, distribuição,

resultados e ambiente e apresentar essas informações em telas amigáveis

e gráficos, permitindo fácil visualização e interpretação.

o sistema deve também permitir a entrada de informações

analíticas tais como históricos, oportunidades, desafios, ameaças, pontos

. fortes e fracos e fatores críticos de sucesso. Deverão estar disponíveis

telas para entrada dos objetivos e metas que o plano propõe, tais como

volume de vendas, receituário, participação e lucro.

Informações descritivas tais como as estratégias planejadas, o que

se pretende fazer, quem e quando fará, quanto custará, deverão dispor de

telas apropriadas para uma digitação amigável e simples, pois idealmente

é realizada pelo próprio gerente de marketing que prepara o plano.

o sistema deve conter uma planilha que permite resumir o

resultado financeiro esperado do plano bem como comparações periódicas

com os resultados obtidos para controle da implementação do plano.

o sistema anal ítico permite que sejam preparados planos por

produto, por marca, por categoria terapêutica bem como um plano global
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para uso da alta direção. Devem estar disponíveis diferentes tipos de

visualização que permitam comparações dos vários itens em diversos

níveis, como por exemplo, quanto se pretende investir em promoção para

todos os produtos de uma categoria ou então todos os esforços

promocionais para um dado produto.

A visualização deve preferencialmente ser ilustrada por gráficos,

sempre que se tratar de dados numéricos, e por diagramas, no caso de

informações descritivas, como por exemplo, mapas de posicionamento de

produtos frente aos concorrentes, potencial de mercado e competitividade

para cada produto e categoria, orientações a seguir, ações e

compromissos propostos, entre outros.

Finalmente, o sistema deverá permitir alterações periódicas com

um mínimo esforço de digitação e também a impressão das telas, quando

necessário, com o layout que a empresa espera para um plano de

marketing.

3.4.2. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

o subsistema analítico de marketing pode utilizar em princípio

qualquer informação gerada peJos demais subsistemas, recuperando
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essas informações, apresentando-as de forma amigável, analisando-as e

criando modelos.

Considerando as aplicações citadas pelos entrevistados, e com o

objetivo de organizar essas informações de acordo com os nove elementos

utilizados para os outros subsistemas, identificamos que os principais

elementos utilizados pelos subsistema analítico de marketing são vendas,

médicos, atividades promocionais e pesquisas clínicas (Figura 21).

Figura 21 - Principais elementos geradores de informações parao subsistema
analítico de marketing e principal origem das informações (modelagem de dados).
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Com relação a vendas, as informações são aquelas geradas pelas

aplicações previsão de vendas, definição de preços e suporte na

elaboração do plano de marketing, descritas anteriormente. O elemento

atividades promocionais está presente nas aplicações avaliação da

resposta à promoção e no suporte na elaboração do plano de marketing.

Em relação a médicos, as informações referem-se à aplicação descrita de

segmentação do público alvo e, em relação pesquisas clínicas, à

metanálise de estudos clínicos.
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CONCLUSÕES

1. MODELO PROPOSTO

Um dos objetivos desta monografia é apresentar um modelo

descritivo de sistema de informações em marketing farmacêutico. Iniciamos

o trabalho realizando entrevistas não estruturadas com gerentes da área

de marketing farmacêutico para obter uma descrição da realidade, do ponto

de vista desses gerentes. Tendo em mente o modelo de sistema de

informações em marketing proposto por Kotler que considera quatro

subsistemas (relatórios internos, inteligência de marketing, pesquisa de

marketing e análise de marketing), tentamos identificar os mesmos através

das descrições dos gerentes entrevistados.

Também a partir das entrevistas obtivemos um conjunto de

informações citadas como sendo as mais utilizadas para suporte à decisão

em marketing, segundo aqueles gerentes. Já nas entrevistas preliminares,

delinearam-se alguns agrupamentos das informações em subconjuntos,

referentes a diferentes áreas consideradas relevantes no marketing

farmacêutico. Foram identificadas as nove áreas seguintes: médicos,

produtos, produtos concorrentes, eventos médicos, pesquisas clínicas,

informações científicas, assuntos regulatórios, atividades promocionais e

vendas.
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A partir dos dados preliminares foi considerado um modelo com

base no sistema de Kotler no qual cada subsistema utilizava subconjuntos

de informações provenientes das áreas citadas. Dessa forma,

consideramos essas áreas como elementos geradores de informação, com

os quais os subsistemas seriam construídos. Tendo em mente esse modelo

básico foram então realizadas entrevistas estruturadas para complementar

o conjunto de informações e fazer ajustes ao modelo.

o conjunto de informações obtido bem como as áreas identificadas

foram descritos no capítulo precedente. Como mencionado anteriormente,

cada uma das nove áreas identificadas foram compreendidas como

elementos geradores de informações. Cada um desses elementos refere-se

a um conjunto de informações que por sua vez apresenta subconjuntos que

alimentam cada um dos quatro subsistemas, de acordo coma natureza,

método de coleta e periodicidade da informação.

Assim, por exemplo, o elemento denominado de médicos, contribui

para o subsistema de relatórios internos com informações básicas de

cadastros, gerados através da atividade de rotina que é a visitação médica

regular pelos representantes da empresa. O mesmo elemento contribui

para o subsistema de inteligência de marketing, com informações relativas,

por exemplo, a atitude diante da promoção e aos hábitos prescritivos,
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obtidas pelos representantes através de diálogos durante as visitas a

médicos com potencial prescritivo ou pelos próprios gerentes quando surge

uma oportunidade. Esse tipo de informação provém do ambiente de

marketing, é complexa, sem periodicidade, depende da oportunidade

adequada para ser obtida e dificilmente' gera relatórios estruturados. O

elemento médicos alimenta o subsistema de pesquisa de marketing

principalmente através de auditorias, fornecendo, por exemplo, dados de

receituário a partir de amostragem e de questionários fixos, em geral

realizados por terceiros. O sistema analítico de marketing utiliza o elemento

médicos para modelagem, por exemplo, ao fazer uma análise de target,

agrupando os médicos de acordo com determinadas características que

vão permitir uma promoção diferenciada.

Exemplo similar podemos citar com o elemento vendas, que

participa do subsistema de relatórios internos através das informações

sobre vendas, obtidas a partir do movimento rotineiro da empresa; do

subsistema de inteligência de marketing através de informações sobre

contatos com clientes; do subsistema de pesquisa de marketing através

dos dados de vendas do universo de empresas obtidos através de

auditorias feitas por amostragem; do subsistema analítico de marketing

através do modelo de previsão de vendas.
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Consideramos então que é possível representar um sistema de

informações em marketing farmacêutico composto por quatro subsistemas

(relatórios internos, inteligência de marketing, pesquisa de marketing e

análise de marketing), cada um desses subsistemas alimentado por

informações agrupadas em nove elementos, de acordo com a área a que

se refere a informação (Figura 22).

Do ponto de vista prático, e emprestando a terminologia de Chen

para o modelo conceitual de entidades e relacionamentos para facilitar a

exposição, cada um dos nove elementos seria representado por uma ou

mais entidades (ou tabelas) com seus atributos (ou campos), sendo que a

divisão em nove grupos de entidades pode facilitar a modelagem e

especificação do sistema.

Assim, propomos um modelo de sistema de informações que pode

ser entendido como composto por quatro subsistemas organizados com

informações provenientes de nove elementos ou, visto transversalmente,

como nove elementos, com um grau razoável de independência, que

organizam as informações de quatro subsistemas (Figura 22 e Apêndice

111).

Ressaltamos que os elementos não são as fontes de informações,

mas apenas a organização das informações de acordo com sua natureza.
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As fontes de informações são as atividade rotineiras da empresa (relatórios

internos), o ambiente de marketing (inteligência de marketing), dados de

auditorias (pesquisa de marketing) e modelagem de dados (análise de

marketing).
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Figura 22 - Esquema de modelo proposto para um sistema de informações em
marketing farmacêutico composto por quatro subsistemas com informações
organizadas a partir de nove elementos.

2. FATORES CRíTICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO

Embora não tivesse sido objetivo deste estudo avaliar fatores

relacionados à implementação de um sistema de informações em



marketing, durante as entrevistas diversos comentários foram feitos pelos

gerentes a respeito de sugestões e críticas a esse respeito. Vamos resumir

alguns fatores críticos identificados, agrupando-os de acordo com sua

natureza, para facilitar a exposição.

Assim, os fatores críticos identificados foram resumidos em dois

principais grupos: os referentes às características do próprio sistema e os

que dizem respeito ao ambiente organizacional e responsabilidades pela

implementação (Figura 23).

CARACTERíSTICAS
DO SISTEMA

_ ... AMBIENTI: ....
-ORGANIZACIONAL

E
.RESPONSABILIDADES

. :~ELA IMPLEMENTAÇÃO

Figura 23 - Fatores críticos para a implementação de um sistema de informações
em marketing relatados por gerentes da área farmacêutica.
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Quanto às características do sistema, podem ser resumidas em três

aspectos: coleta de dados, relatórios de saída e desenho do sistema.

A coleta de dados deve ser feita de forma sistematizada, através de

formulários objetivos e de relatórios sucintos. A periodicidade estabelecida

deve ser tal que as atualizações sejam qualitativamente relevantes. Vias de

comunicação devem ser estabelecidas para garantir que informações

ocasionais, porém críticas, cheguem em tempo hábil ao sistema.

Os relatórios de saída, sejam. impressos ou em tela, devem

fornecer informações em formato que permita sua utilização efetiva pelos

executivos de marketing, isto é, a quantidade e visualização dos dados

devem ser limitadas à necessidade de um dado momento no qual uma

decisão vai ser tomada. Além disso, o relatório disponível deve atender à

necessidade específica de cada nível gerencial. Em outras palavras, o

gerente de produto tem acesso a todos os dados disponíveis sobre seu

produto, mas à medida que se passa a níveis de gerência superiores, os

dados são agrupados gerando informações concisas, estando os detalhes

acessíveis apenas para uso em situações específicas. Assim, o gerente

geral da empresa tem no seu relatório, como visão inicial, uma imagem

global do negócio e, conforme julgue necessário, vai ampliando cada tópico

de interesse para que os detalhes se tornem visíveis.
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o sistema, entendido como um conjunto de procedimentos e

métodos padronizados, deve ter uma concepção que permita fácil evolução

compatível com as necessidades da empresa. Deve também enxergar a

empresa como um conjunto de unidades de negócio, que podem ser

redefinidas de acordo com a estratégia adotada para cada necessidade.

Assim, o sistema deve dispensar um tratamento às filiais regionais, aos

produtos, às categorias terapêuticas, aos níveis gerenciais, permitindo

visões ao longo de todas aquelas dimensões.

Quanto à responsabilidade pelo sistema, a decisão básica a ser

tomada, assim que a empresa opta pela adoção de um sistema de

informações em marketing, refere-se a quem será responsável pela

implementação e manutenção do sistema. Segundo Berenson56,o suporte

primário deve vir da alta direção, que deve buscar o comprometimento não

apenas dos executivos de marketing, mas também das áreas relacionadas.

Outro ponto a ser definido é se a atribuição da implementação e

operação será de um especialista em processamento de dados ou de

pessoal da área de marketing. Especialistas em processamento de dados

têm aptidões técnicas mais desenvolvidas, enquanto que os executivos de

marketing podem ter uma visão mais clara do que se espera do sistema.

Berenson considera que a responsabilidade prática deve estar nas mãos



177

de um executivo de marketing, contando com o suporte de técnicos em

processamento de dados.

Com relação aos aspectos organizacionais, o ponto de partida para

o estabelecimento de um sistema de informações em marketing, segundo

Berenson, não é a criação de um grupo de sistemas de marketing, mas sim

uma compreensão e avaliação da cultura e estrutura de marketing da

empresa, incluindo os papéis de cada gerente, os procedimentos de rotina

e as principais políticas.

Cox e Good" descrevem quatro tipos de abordagens que

usualmente as empresas adotam para implementar um sistema de

informações em marketing. Uma primeira abordagem é a de eliminação de

papel, que interpreta, de forma simplista, um sistema de informações como

sendo a substituição do material impresso por arquivos eletrônicos,

gerenciados pela área de informática da empresa. Embora dados assim

armazenados possam permitir um acesso mais racional, dificilmente uma

coleção de arquivos de computador terá as características que se esperam

de um sistema de informações em marketing.

A segunda abordagem é a de criar uma comissão. Em princípio, a

existência de um grupo com membros das diversas áreas envolvidas com

atividades de marketing facilita o compromettmento. No entanto, cada
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executivo continuará envolvido prioritariamente com sua atividade básica,

com a qual está de fato comprometido, dificilmente dedicando tempo e

envolvimento necessários para a implementação do sistema.

A terceira abordagem é a de relegaras atividades de coleta e

geração de informações a gerentes júniors ou analistas da área de

pesquisa de mercado. Em geral, estes profissionais não dispõem de tempo

e nem tiveram oportunidade de adquirir um conhecimento mais profundo

dos negócios da empresa. Embora o papel dos profissionais de pesquisa

de mercado na indústria farmacêutica esteja mudando, seu envolvimento

ainda está aquém do que os executivos de marketing ioeatízarn".

A quarta abordagem é a de designar um coordenador ou diretor de

informações, geralmente um executivo de nível hieráquico elevado. Cox e

Good" consideram que, se for possívet encontrar um profissional que

reúna uma visão dos negócios da empresa e experiência em

gerenciamento de informação, é possível obter-se grandes progressos na

implementação de um sistema de informações em marketing.
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A partir deste estudo, observamos que apenas quatro entre as

dezenove empresas estudadas contam com uma área específica de

informações de marketing. Em uma delas o responsável pela área pertence

ao planejamento de marketing, em outra à pesquisa de marketing, e em

apenas duas existe área específica no organograma, subordinada à

diretoria de marketing. Uma observação dos quadros apresentados no

Apêndice 11mostra que as duas empresas são aquelas cujos gerentes

entrevistados citaram o conjunto de informações mais completo, o que

permitiria inferir que são as que dispõem de melhor estrutura para

obtenção e utilização de informações de marketing.

MARKETING

PLANEJAMENTO DE MARKETING •••INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

VENDAS

ASSUNTOS REGULATÓRIOS

PESQUISA DE
MERCADO

PESQUISA CLíNICA

PRODUÇÃO

INFORMÁTICA

Figura 24 - Sugestão para posição da área de informações em marketing dentro
do organograma.
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Consideramos, a partir dos comentários dos entrevistados, que

uma abordagem combinada e equilibrada possa ser a mais efetiva no

estabelecimento de um sistema de informações em marketing farmacêutico

(Figura 24). Uma posição de alto nível hierárquico, subordinada à diretoria

de marketing, pode ter a função de definir, implementar e manter o sistema.

Os profissionais de pesquisa de mercado devem ser envolvidos

diretamente, podendo ser subordinados ao executivo responsável pelo

sistema, a depender da estrutura organizacional e do tamanho da área de

pesquisa de mercado. Os profissionais de informática devem participar

ativamente, dando suporte técnico com relação à escolha de equipamentos

e software. Finalmente, pode ser constituída uma comissão com executivos

das áreas envolvidas (planejamento de marketing, vendas, informações

científicas, assuntos regulatórios, pesquisa clínica, produção,informática),

cujo objetivo é reunir-se periodicamente com o responsável pelo sistema,

contribuindo com sugestões e críticas originadas em suas áreas e levando

para elas um feed-back sobre o status de implementação, evolução

planejada e necessidades para aprimoramento do sistema de informações.
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3. COMENTÁRIOS FINAIS

Os objetivos desta monografia foram apresentar uma relação das

principais informações utilizadas pela área de marketing em grandes

indústrias farmacêuticas no Brasil e propor um modelo para organização

das informações de modo a caracterizar um sistema de informações de

marketing, de acordo com o modelo de Kotler. Além disso, propusemo-nos

a apresentar uma breve descrição do mercado farmacêutico no Brasil e um

resumo das principais características do marketing farmacêutico.

Para uma breve discussão das limitações deste trabalho vamos

tratar separadamente as limitações decorrentes da metodologia empregada

e da modelagem proposta.

Quanto à metodologia, foi utilizado um roteiro para entrevistas,

criado a partir de entrevistas iniciais não estruturadas. Desta forma,

quando as entrevistas foram realizadas já se tinha em mente um modelo

que pareceu mais adequado e,assim, o roteiro seguia o formato do modelo

que ia ser proposto. Embora não se tenha apresentado o modelo aos

entrevistados, os subsistemas e elementos foram facilmente reconhecidos,

exceto por ligeiras variações na terminologia.
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Uma limitação comum ao método de entrevistas, notadamente

quando se trata de informações com um relativo grau de confidencialidade,

é que os entrevistados podem omitir detalhes relevantes. Levando em

conta que o objetivo era obter informações de caráter geral e como os

relatos, exceto por diferenças de terminologia, foram bastante repetitivos,

podemos considerar que as entrevistas contemplaram os objetivos deste

trabalho.

Com relação ao modelo, cabe um comentário comum aos modelos

em geral. Um modelo é a representação da realidade ou do que

entendemos como tal. Na área de sistemas de informações, em particular,

os responsáveis pela criação dos modelos, em geral não são os mesmos

que lidam com a realidade que se quer modelar. Assim, existe uma

sequência de passos sujeitos a distorções: a interpretação da realidade por

aqueles que lidam com ela, o relato das mesmas para os profissionais de

sistemas e a interpretação desse relato pelos profissionais de sistemas

responsáveis pela modelagem.

o modelo aqui proposto utilizou a interpretação de um modelo mais

geral proposto por Kotler para sistemas de informações em marketing. Na

adaptação para o marketing farmacêutico e para facilitar a compreensão e

a organização das informações optamos por definir nove elementos

(médicos, produtos, produtos concorrentes, eventos médicos, pesquisas
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clínicas, informações científicas, assuntos regulatórios, atividades

promocionais e vendas), identificados a partir de uma análise preliminar

dos resultados das entrevistas. Estes nove elementos não são

independentes nem estanques, isto é, determinadas informações podem

ser consideradas como pertencentes a um ou outro ou ambos, dependendo

da interpretação individual e da situação considerada. Por exemplo, dados

de receituário podem ser considerados como parte de vendas ou de

médicos; promoções dentro de um congresso podem fazer parte de

eventos médicos ou de atividades promocionais. Consideramos que o grau

de independência entre os elementos é suficiente para sua utilização como

base para um modelo e que um certo grau de redundância é aceitável em

uma base de dados, desde que sem inconsistências.

Quanto aos subsistemas, também estão sujeitos a limitações

quando adaptados a situações específicas. De forma geral, podemos

entender que os quatro subsistemas estão relacionados à inteligência de

marketing uma vez que o sistema destina-se ao suporte à decisão. A

divisão em quatro subsistemas pode ser artificial considerando, por

exemplo, que um mesmo tipo de informação (receituário, por exemplo) faz

parte de um relatório interno, está relacionada à inteligência de marketing e

é proveniente de auditorias, que aqui foram consideradas como as

principais fontes do subsistema de pesquisa de marketing.
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As atividades relacionadas a informações de marketing são em

geral complexas demais para que se ajustem perfeitamente a um modelo.

No entanto, para que uma empresa estabeleça um conjunto de

procedimentos é necessário tomar como base algum modelo, que por sua

vez implica em um grau variável de simplificações e suposições.

Um sistema de informações em marketing farmacêutico pode

utilizar como base diferentes modelos. Consideramos que essa é uma área

aberta para estudos com o objetivo de aperfeiçoar a obtenção e

organização de informações para suporte à decisão no marketing

farmacêutico. Para dar continuidade a essa linha de pesquisa sugerimos o

desenvolvimento de trabalhos para aperfeiçoamento do modelo, levando

em conta características particulares de uma ou mais empresas da área

farmacêutica, onde seriam estudadas em profundidade as informações

utilizadas para decisão em marketing, com as necessárias adequações do

modelo aqui proposto para casos individuais. Também sugerimos a

continuidade de estudos em relação aos fatores críticos para

implementação de um sistema de informações em marketing farmacêutico,

seja em casos particulares ou quanto aos aspectos mais gerais, aplicáveis

a um grupo de empresas.
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IEMPRESA

rARGO DO ENTREVISTADO

1 Quais as principais áreas da empresa das quais a área de marketing recebe
informações?

2 Existem procedimentos padronizados para obtenção das informações?

3 Existem sistemas informatizados para acesso às informações?

4A Existe uma área específica dedicada a informações de marketing?

48 Qual a relação organizacional da área de informações de marketing com as áreas
de pesquisa de mercado, informática ou outras áreas relacionadas?
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5 Que tipo de informações são geradas por atividades internas da empresa?
(RELATÓRIOS INTERNOS)
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6 Que tipo de informações são geradas no ambiente de marketing?
(INTELIGÊNCIA DE MARKETING)
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7 Como são obtidas as informações de pesquisa de mercado?

8 Que tipo de sistemas são utilizados para suporte à decisão ou para resolução de
problemas específicos?
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RESULTADOS DAS ENTREVISTAS
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cobertura das cotas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

- __ - - ~_ ". - o ••• _. __ ••• ~_ • • • •

cadastro de clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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vendas em unidades e valores
· por região geográfica
· por produto
· por cliente (distribuidores, atacadistas, farmácias, instituições)
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preços de fábrica
margem
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descontos
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receituário
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· por diagnóstico

participação de mercado em receituário
penetração em receituário
evolução em receituário por produto e por região
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MÉDICOS

cadastro de médicos
cadastro de médicos visitados
cadastro para mala direta
cadastro de líderes de opinião
cadastro de investigadores
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· endereço
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· locais onde presta atendimento
· local de visitação
· representante que o visita
· endereço para correspondência
· titulação acadêmica
· posições ocupadas em instituições ou sociedades

atendimento de solicitações de informações sobre
produtos e trabalhos

estudos clínicos que participa
solicitações de patrocínios de atividades



RELATÓRIOS INTERNOS

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

número de representantes
frequência de visitação.rnédica
intervalo de visitação
número de médicos visitados
cobertura do cadastro
visitação por especialidade e por produto promovido
conteúdo da literatura médica utilizada nas visitas
custo do material gráfico
relação de agências de propaganda encarregadas das campanhas
investimento em anúncios em revistas médicas
material promocional para farmácias
quantidade de amostras grátis em unidades e valor
materiais promocionais utilizados em eventos médicos
despesas com mala direta
tipo de material enviado
brindes
prestação de serviços
investimentos com educação médica
previsões de despesas com cada item que compõe o
conjunto de atividades promocionais

atividades promocionais programadas para um dado ciclo promocional
número de visitas e revisitas previstas para o ciclo para cada produto
literatura promocional a ser utilizada
material científico a ser entregue ou enviado
malas diretas enviadas para médicos e farmácias
despesas efetuadas com todos os itens relativos a esforços
promocionais e comparação com valores previstos em orçamento

RELATÓRIOS INTERNOS

PESQUISAS CLíNICAS

produto avaliado
produto utilizado como comparador
doses utilizadas
principais endpoints do estudo
número de pacientes previstos
número de pacientes no estudo até o momento
relação dos investigadores participantes
instituições onde o estudo está sendo conduzido
orçamento previsto e despesas efetuadas até o momento
data prevista para conclusão da parte experimental
data prevista para conclusão da análise final ou interina dos resultados
cronograma para disponibilidade de resultados
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leis que regem a comercialização e promoção dos produtos
alterações das leis
portarias, exigências e regulamentações feitas pelas
autoridades sobre os produtos comercializados

produtos submetidos a registro
data de submissão
cronograma de submissão de novos registros
data e conteúdo dos pareceres emitidos pelas
autoridades até o momento

tipo de solicitações de alterações relativas a produtos
comercializados e respectivas datas

regulamentação e status das importações
regulamentação e status de embalagens
regulamentação e status de rotulagem
produtos sujeitos a restrições especiais
status dos produtos da empresa em relação à legislação
alterações recomendadas para atender à legislação
exigências regulatórias relevantes que afetam os
produtos da empresa internacionalmente e como estão
sendo administradas
registros obtidos pelos produtos concorrentes
marcas registradas pela empresa local e internacionalmente
disponibilidade de marcas

RELATÓRIOS INTERNOS

ASSUNTOS REGULATÓRIOS



RELATÓRIOS INTERNOS

EVENTOS MÉDICOS

eventos médicos previstos para um determinado período
data

. local

. entidade organizadora
participação da empresa em atividades e em valores
espaço para atividades patrocinadas pela indústria
estimativa do número e perfil dos participantes
líderes de opinião nacionais e internacionais disponíveis
para convites para palestras

lançamentos de novos produtos previstos para a ocasião do evento
sociedadesde especialidades médicas organizadoras
que solicitam apoio logístico ou patrocínio

dados de estudos clínicos disponíveis para apresentação nos eventos
investigadores interessados em enviar os trabalhos e
apresentá-los no evento

datas limites para envio de abstracts
material promocional e científico a ser distribuído
atividades de lazer
metragem do stand
atividades de apoio (si ide desk. sala vip. pastas. crachás)
taxas de inscrição

RELATÓRIOS INTERNOS

PRODUTOS

composição
apresentações
posologia
indicações e contra-indicações
dados de eficácia, segurança e tolerabilidade
efeitos adversos observados na prática clínica
experiências com as diferentes dosagens
novas indicações potenciais
relatos espontâneos de efeitos adversos
status de registro de novos produtos ou de alterações solicitadas
textos atualizados de bulas
prazos para produção ou importação
descrição da embalagem e rotulagem
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produtos e temas que geram mais solicitações
dúvidas mais frequentes, por região geográfica de origem
e relação temporal com eventos médicos ou campanhas promocionais

c/ipping de periódicos científicos
c/ipping da imprensa leiga
artigos de interesse
pesquisas bibliográficas

RELATÓRIOS INTERNOS

INFORMAÇÕES CIENTíFICAS
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VENDAS

MÉDICOS

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

PESQUISAS CLíNICAS

ASSUNTOS REGULATÓRIOS

EVENTOS MÉDICOS

PRODUTOS

PRODUTOS CONCORRENTES

INFORMAÇÕES CIENTíFICAS
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participações e resultados de concorrências
resumos de contatos com instituições de saúde
informações sobre convênios médicos e cooperativas

INTELIGÊNCIA DE MARKETlNG

VENDAS

nome
especialidade
número de consultas mensais
número de casos novos
principais diagnósticos e sua porcentagem
características do público que atende
tempo que dedica a receber representantes
postura que assume diante da promoção
acompanhamento dos avanços na medicina
participação em congressos
principais hábitos prescritivos
tratamento de primeira escolha e alternativos para cada
um dos principais diagnósticos

preferências, rejeições e opiniões sobre determinados produtos
opiniões emitidas durante palestras em congressos e simpósios
publicações

INTELIGÊNCIA DE MARKEilNG

MÉDICOS



INTELIGÊNCIA DE MARKETING

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

comentários dos médicos a respeito dos produtos da
empresa e dos concorrentes durante a promoção

material promocional distribuído pelos concorrentes
razões que levam alguns médicos a receitar ou rejeitar
determinados produtos
principais objeções levantadas pelos médicos durante a promoção
posicionamento dos produtos em relação aos hábitos dos médicos
expectativas com relação a novos produtos e
aprimoramentos dos produtos existentes

caracterização do público alvo
reação aos materiais promocionais apresentados ou oferecidos

INTELIGÊNCIA DE MARKETING

PESQUISAS CLÍNICAS

opiniões dos investigadores sobre a imagem da empresa
opiniões dos investigadores sobre o desempenho dos produtos
interesse dos investigadores em realizar novos projetos
tendências dentro das especialidades

INTELIGÊNCIA DE MARKETlNG

ASSUNTOS REGULATÓRIOS

informações sobre o ambiente legal e governamental
com relação a área de saúde em geral e de
medicamentos em particular

relatos de contatos com autoridades
resumos de publicações oficiais
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INTELIGÊNCIA DE MARKETING

EVENTOS MÉDICOS

eventos realizados
número de participantes
perfil das especialidades que compareceram
estimativas de investimento por parte das empresas concorrentes
temas sobre os quais transcorreram as principais
palestras e simpósios

patrocinadores de palestras e simpósios
principais patestrantes
produtos da empresa e concorrentes que estiveram em evidência
tipos de atividades de fazer que a empresa e os
concorrentes promoveram

investimento da empresa

INTELIGÊNCIA DE MARKETlNG

PRODUTOS

opiniões advindas da experiência a respeito dos
resultados obtidos com os produtos

expectativas sobre aprimoramentos dos produtos. novas
apresentações e embalagens



INTELIGÊNCIA DE MARKETING

PRODUTOS CONCORRENTES
produtos similares ou com mesmo posicionamento
pontos fortes e fracos comparativamente aos produtos da empresa
dados de eficácia, segurança e tolerabilidade
facilidade de prescrição
disponibilidade de diferentes vias de administração e apresentações
facilidade posológica
flexibilidade de dosagem
recomendações de sociedades especializadas
aprovação por órgãos regUlatórios internacionais
comercialização em outros países
disponibilidade de trabalhos clínicos publicados
preços
novos registros
futuros lançamentos
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rNTELlGÊNcrA DE MARKETrNG

INFORMAÇÕES CIENTíFICAS

principais resultados publicados com os produtos da empresa
periódicos onde foram publicados
publicações de dados comparativos entre produtos
concorrentes comercializados e os produtos da empresa
pontos fortes e fracos demonstrados em caso de dados
comparativos a concorrentes

análise dos pontos fortes e fracos dos produtos concorrentes
conclusões que podem ser valorizadas em materiais promocionais
publicações para mala direta a líderes de opinião
publicações para distribuição em larga escala aos médicos visitados
publicações de estudos pré-comercialização dos produtos concorrentes
dados que representam novidade
relevância das conclusões
tipo de influência que as publicações poderiam exercer
no comportamento prescritivo

impacto dos resultados
argumentos que podem ser utilizados para neutralizar
impactos negativos

tendências da evolução do tratamento das diversas
condições clínicas

avanços do conhecimento médico
mudanças dos hábitos prescritivos
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---'PESQUISA DEMARKETING

VENDAS

MÉDICOS

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

PRODUTOS

PRODUTOS CONCORRENTES

INFORMAÇÕES CIENTíFICAS
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PESQUISA DE MARKETING

VENDAS

volume de vendas
· em unidades
· em valores

participação
· mensal

acumulado ano
· acumulado 12 meses
· acumulado 24 meses (produtos novos)

evolução
penetração
preço médio
vendas per capita por representante
receituário

· mensal
· acumulado 12 meses
· total
· por região

classificação das empresas
· por produtos
· por empresa
· por classe terapêutica
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características dos pacientes
· idade
· sexo
· categoria (particular ou previdenciária)

local da consulta
tipo de consulta (primeira ou seguimento)
referência
medicamentos receitados

· forma farmacêutica
· concentração

duração do tratamento
efeito desejado
condição do tratamento (início ou continuação)
número e porcentagem de receitas

· por empresas
· por produtos
· por diagnósticos
· por efeitos desejados
· por produtos novos
· por produto e empresa
· por diagnóstico e especialidade
· por diagnóstico e região
· por diagnóstico e dias de tratamento
· por diagnóstico e por produto
· por produto e posologia

trimestral
acumulado 12 meses

PESQUISA DE MARKETING

MÉDICOS

conteúdo de literaturas
Jay-out de literaturas
escolha de brindes
opinião sobre campanhas

PESQUISA DE MARKETfNG

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

I :
T
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opinião sobre desempenho
expectativas para novos produtos
posologias
apresentações
dados de vendas relativos a concorrentes

· por empresa
· por classe terapêutica

PESQUISA DE MARKETJNG

PRODUTOS

sumário de vendas
· por classes e subclasses terapêuticas
· por principais produtos
· por produtos de cada empresa

participação. por classe terapêutica
forma de medicação
alteração de preços

PESQUISA DE MARKETING

PRODUTOS CONCORRENTES
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..---)c(::ANAI.JSe-ÔE·MARKETING·:·:_<:·::- ---_._
-.:~~~~~~~.~~tgl~H~~~~i~hüt~

VENDAS

MÉDICOS

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

PESQUISAS CLíNICAS
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previsão de vendas
definição de preços
influência do preço sobre o consumo
suporte na elaboração do plano de marketing

ANÁLISE DE MARKETlNG

VENDAS

segmentação do público alvo
· por especialidade
· por região geográfica
· por hábitos prescritivos
· por atitude diante da promoção

ANÁLISE DE MARKETING

MÉDICOS

suporte na elaboração do plano de marketing
avaliação da resposta á promoção

ANÁLISE DE MARKETING

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

metanálise de estudos clínicos

~ .... {.i~...., ~
ANALISE DE MARKETING

PESQUISAS CLiNICAS

fio
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