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INTRODUÇÃO

A história de um ser humano, um grupo de pessoas, uma empresa, uma instituição ou uma
autarquia é traçada conscientemente ou não sob o prisma da identidade, imagem e reputação.
E ela pode ser planejada com estratégias de comunicação, relações públicas e/ou marketing.
Quando as partes diretamente envolvidas se dão conta disso, abre-se espaço para o trabalho
de composição, monitoramento, fortalecimento e gestão de marcas, produtos e serviços, por
meio de estratégias e táticas de ação. Isso aumenta as chances de melhores resultados junto
aos públicos-alvo.
As relações públicas ajudam organizações a se posicionarem perante a sociedade, na
definição de sua identidade, e a abrir canais de comunicação tendo em vista a confiança
mútua, construção de credibilidade e fortalecimento da dimensão institucional.
(KUNSCH, M.M.K., 2006a, pág.54).

Quando os objetivos do emissor, a mensagem e o canal vão de encontro à expectativa e
o feedback do receptor, há então um alinhamento, uma sintonia fundamental para o sucesso
da comunicação.
A função das relações públicas deve ser reconhecida como gerencial estratégica para
ajudar a organização a ser eficaz, isso porque um departamento de relações públicas tem
como papel observar o ambiente tanto organizacional como externo para fornecer
informações necessárias a respeito dos públicos estratégicos que serão atingidos pelas
decisões gerenciais. (GRUNIG, 2009, pág. 46-47).

Assim, é preciso salientar: as indústrias farmacêuticas – emissoras - existem para prover
saúde e lucro financeiro. E na outra ponta do processo de comunicação, há prismas bastante
significativos a serem considerados – receptores.
O site institucional é um canal online extremamente importante no processo de
comunicação. Ele propicia a divulgação de mensagens sob controle do autor, que pode
estabelecer apenas um contato imediato ou até mesmo um vínculo duradouro com os seus
públicos-alvo. Tudo depende das técnicas de persuasão, relacionamento e engajamento.
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Apesar da prevalência das sociedades capitalistas, voltadas absolutamente ao consumo
em todo o mundo, os laboratórios farmacêuticos têm seus sites institucionais com
característica mais fria, formal e consultiva, de maneira orgânica. A abordagem de vendas é
mais segmentada e discreta, feita especialmente por outros meios de comunicação.
Porém, na disputa por atenção, audiência, contato e principalmente negócios, cresce a
utilização dos sites institucionais com estratégias além da comunicação. Elas se voltam
também para as relações públicas e o marketing, uma vez que nem sempre a imprensa de
maneira geral abre espaço de maneira espontânea para publicações de caráter jornalístico
para as empresas desse segmento de saúde.
O desafio pode ser considerado ainda maior na medida em que os responsáveis por esses
portais precisam atualizar e aprimorar seus conhecimentos e aglutinar esforços para a
aplicação das novas técnicas e tecnologias digitais, que surgem de forma muito veloz no
ambiente digital.
Formatar e reformatar informações, inserir e retirar conceitos, ser útil e fazer ressoar,
inspirar, liderar e promover uma atitude favorável a partir da identidade, imagem e reputação
positivas, com credibilidade, de marcas, produtos e serviços, seja para o sucesso dos
relacionamentos, negócios e/ou da sociedade, beneficia quaisquer personagens sociais.
Em uma indústria farmacêutica, o papel de conduzir esse trabalho institucional está em
geral a cargo do departamento de Comunicação. Podendo ele trabalhar em conjunto com as
áreas e necessidades de Relações Públicas, Relações Governamentais/Institucionais, de
Responsabilidade Social e/ou de Marketing.
A identidade está comumente relacionada à raiz, ao que cada personagem social é de fato.
Vincula-se à teoria (discurso) e à prática (ações). Aos valores propagados e aplicados.
Quaisquer maquiagens, mais cedo ou mais tarde, podem ser percebidas e ter consequências.
A identidade é formada a partir de uma base de apoio, da soma de informações, propostas
e experiências de vida, da relação com o mundo interior e exterior. À visão, missão e valores.
Premeditados ou não. Consentidos ou não.
A identidade serve à imagem, numa composição de como a mensagem é transmitida,
recebida e percebida, descrita ou lembrada inicialmente. Ela pode sofrer decréscimos ou
acréscimos, mediante interferências externas, tempo de exposição e julgamentos, entre outros
fatores.
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A imagem é composta por toda informação que voluntária ou involuntariamente é
divulgada sobre um personagem social, seja por ele mesmo ou não. Muitas vezes esses dados
são compartilhados, multiplicados por pares, redes e viram alvo de influências, elogios ou
críticas. Por isso pode exigir refinamento constante e monitoramento.
A imagem nem sempre corresponde à realidade, pois depende muito do transmissor, do
sucesso da ferramenta usada e da mensagem transmitida de fato, da realidade da informação
e sua abrangência ou dissipação, bem como do que se forma no imaginário dos outros
personagens sociais num dado momento.
A imagem está atrelada às relações, interligações, contexto, à elaboração de conceitos.
Basta um deslize para toda uma construção positiva perder a credibilidade. Dessa forma, ela
nem sempre é a mais correta ou justa.
A percepção ou fixação mais intensa ou duradoura da imagem corresponde à reputação. É
o senso comum. O balanço de como a maioria dos personagens sociais e a opinião pública
percebem uma proposta de realidade e se sentem prontos para reagir, com um grau de
segurança que consideram viável, ao que se transmite ou é propagado.
A reputação corresponde ao que é construído ou desconstruído na mente do público, em
geral a partir dos posicionamentos, da qualidade ou do volume de dados, da relevância, do
maior ou melhor impacto para um ou mais indivíduos.
Diante desse quadro, o papel de um planejamento estratégico de comunicação e relações
públicas é justamente o de alinhar identidade, imagem e reputação para um ambiente positivo
a um personagem social.
A opinião pública atua como força política capaz de influenciar para pressionar as
organizações dentro do sistema social, daí a importância das relações públicas na gestão
dessas relações. (SIMÕES, R.P., 1995, pág.23).

O trabalho de comunicação e relações públicas, feito por especialistas, se traduz em
valores tangíveis e intangíveis de uma marca, produto ou serviço, seja para as relações
humanas ou comerciais, tendo na maioria dos casos como objetivo final a satisfação
intelecto/pessoal e o retorno financeiro/institucional.
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A atividade de relações públicas tem como objetivo consolidar a marca de uma empresa,
promover seu conceito corporativo para estabelecer relacionamentos estrategicamente
planejados com seus públicos. (FRANÇA, 2008, pág. 02).

Para uma instituição e a sua divulgação via site oficial, objeto de estudo desse trabalho, a
comunicação

e

as

relações

públicas

têm

papel

estratégico.

Quando

com

a

participação/suporte/utilização conjunta com o marketing, elas podem promover maior
empatia, engajamento, fidelização e especialmente vendas.
De forma mais detalhada, os trabalhos de comunicação e relações públicas auxiliam no
rumo e legitimidade do comportamento e das propostas de uma empresa, com narrativas que
proporcionam maior confiança, respeito e interesse dos públicos-alvo e de veículos
mediáticos, motivam a produtividade dos funcionários, atraem melhores candidatos a
colaboradores e fornecedores, retêm e ampliam a relação com os atuais e novos stakeholders,
dentre eles os consumidores, e contribuem para o ingresso de novos clientes, permitindo
maiores lucros. Trabalhos esses que ganham cada vez maior importância com a interatividade
própria dos meios digitais.
Em razão de seus efeitos positivos, comunicação e relações públicas muitas vezes se unem
ou servem ao marketing. A prioridade deixa de ser meramente informativa ou de
estreitamento de relações. Ganha ainda mais a vertente de vendas.
O trabalho de relações públicas corresponde a uma função organizacional política, por
meio da qual a organização consegue exercer seu poder junto aos seus públicos, a fim de
obter compreensão mútua, para assim atingir os objetivos organizacionais. (SIMÕES,
R.P., 1995, pág. 23).

No caso específico da indústria farmacêutica, em especial no atendimento a demandas de
saúde humana, um planejamento estratégico de comunicação, relações públicas e marketing
institucional promove maior impacto no negócio. Em uma relação bastante especial com
cientistas, médicos, farmacêuticos e pacientes, embora haja outros públicos importantes.
O planejamento estratégico de comunicação, relações públicas e marketing para a indústria
farmacêutica trata-se da formatação da identidade, imagem e reputação ideais, mais
interessantes – minimizando ou contendo crises - para o sucesso no diálogo com cientistas,
pesquisadores, médicos, farmacêuticos, consumidores, fornecedores, distribuidores, grandes
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compradores, tais como as redes de drogarias e farmácias, as agências reguladoras, os
poderes público, legislativo e executivo, entre outros, e crescimento do resultado financeiro.
Dentro do planejamento estratégico de comunicação e relações públicas em sites
institucionais, vertentes do chamado marketing de conteúdo digital estão sendo adotadas por
indústrias farmacêuticas.
Os conceitos mais modernos no ambiente digital trazem inovações que vão além do
conteúdo simples e tradicional de posicionamento institucional. Eles tratam de uma narrativa
contínua da marca, produtos, prestação de serviços e responsabilidade social como elementos
de impacto direto nas vendas.
Os sujeitos narram o seu entorno e são narrados novamente pelos demais sujeitos. Muito disso
se deve ao poder das tecnologias da era digital, que transformam as informações do primeiro
narrador em potencial informação para novos narradores e assim por diante. Isto quer dizer
que as informações não são mais estáticas como antes, quando as organizações acreditavam
que o discurso emitido por elas era suficiente para transmitir a mensagem aos interlocutores.
Hoje as informações se desdobram em sites, blogs, comunidades virtuais, “tuítes” e etc. Esses
desdobramentos geram novas narrativas do conteúdo inicialmente narrado e tomam
dimensões que superam as expectativas do enunciado inicial ou do fato em si.
(MAGALHÃES, A. C. C., 2014, p. 95).

Um planejamento que corresponde às ações de comunicação, relações públicas e
marketing na internet, com os benefícios da tecnologia móvel via laptops, tablets, e
principalmente telefonia celular, para divulgar e comercializar suas marcas, produtos e
serviços, melhorando e ativando redes de relacionamentos, mantendo e conquistando novos
clientes.
Entre os instrumentos de comunicação e relações públicas em sites institucionais de
indústrias farmacêuticas, destacam-se peças informativas, direcionadoras e/ou interativas,
tais como banners, seções de notícias e canais de diálogo como Ouvidoria e
Farmacovigilância (como e-mails, formulários e chats online por exemplo).
Entre os instrumentos de marketing vale citar as vitrines de produtos e serviços, programas
de fidelidade e principalmente os sistemas B2B, B2C e e-learnings com campanhas de
benefícios.
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Mas o marketing de conteúdo digital vai além. Penetra na privacidade do público na
internet e, por meio de aparatos tecnológicos e técnicas narrativas sutis e positivas, o conduz
para uma relação na qual é difícil ficar indiferente a uma compra, mais cedo ou mais tarde.
Essa vertente trabalha em geral com informações não aleatórias, mas sim muito precisas
e preciosas a respeito do comportamento do público-alvo e suas necessidades. Usa de
ferramentas e mensagens a partir de pesquisas do que os consumidores apresentam como
afinidade ou interesse durante sua navegação.
O marketing de conteúdo digital também está vinculado à personalização. Ele se faz
presente em páginas, peças ou posts específicos, de acesso rápido e cômoda visualização, em
formatos variados e que mais agradam os clientes nos sites: blogs, podcasts (arquivos de
áudio digital), infográficos, vídeos...
Esse marketing de conteúdo leva o consumidor, sem perceber, aos dados pelos quais
procurava. Na maioria dos casos, mal sabe ele que uma linguagem de programação e
rastreamento informatizados para gerenciamento e abordagem mais específica ao internauta
ajuda a melhorar a performance das empresas e a estreitar os relacionamentos.
Com esse sistema informatizado, dados de internautas podem ser coletados, armazenados,
tratados e compartilhados, de forma privada por empresas. Ele está presente desde a origem
da navegação de qualquer internauta, em navegadores (Internet Explorer, Safari, Firefox,
Chrome...) e outras páginas, com a função de identificar computadores, telefones e
comportamentos em geral, personalizando a abordagem ou a utilidade de serviços na rede.
Com filtros, o approach é mais assertivo em sites, redes sociais e outros. Consumidores
podem então se deparar com conteúdos fixos nos sites e Pop-Ups (janelas temporárias e com
uma hiperligação específica que abrem no navegador durante a visita uma página web), além
de e-mails marketing e newsletter, entre outras ferramentas, de maneira mais bem planejada
do que se imagina.
“Seja útil para se diferenciar no seu mercado” é o conceito geral proposto por Jay Baer,
especialista em marketing, no livro Youtility – Why Smart Marketing is about Help not Hype,
ainda sem tradução em português.
A publicação destaca: organizações com conteúdos úteis para seus consumidores tendem
a ser mais lembradas e, em última análise, preferidas por eles. Conceito que serve bem à
comunicação, relações públicas e marketing.
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Em sites institucionais e nas redes sociais, a “preferência de amizade” é muito
significativa, pois leva ao recall afetivo e aos embaixadores da marca, que compartilham
mensagens com fundamentos institucionais para as suas redes de relacionamentos. E as
pessoas em geral confiam mais nos amigos mais próximos do que em quaisquer outras fontes
de informação, sendo o segundo colocado os sites de busca, segundo inúmeras pesquisas do
mercado de comunicação e marketing.
“A mensagem principal das organizações não deveria ser sobre como elas são a melhor
opção para seus clientes, mas sim sobre como elas podem ajudá-los a serem melhores no que
fazem”, frisa Jay Baer.
Esse conceito está entre os mais interessantes para sites institucionais, como no caso das
indústrias farmacêuticas, mas não é o único. É preciso ser também relevante, de preferência
pelo e para o bem. E cada vez mais liderar, inspirar, educar e promover atitude positiva, com
impacto nas vendas.
A Edelman Significa, uma das agências de comunicação e relações públicas mais
prestigiadas no mundo, frisa em diversas comunicações que as instituições mais bem-vistas
no mundo são aquelas que inspiram o seu público-alvo.
Os posicionamentos de Baer e da Edelman casam com o marketing de conteúdo digital,
que corresponde a um avanço em relação à propaganda e à publicidade tradicional, utilizada
especial e maciçamente na TV no Brasil, mas onipresente por toda parte, que costuma
interromper os clientes buscando sua atenção de forma desordenada, sem que se saiba de fato
se a proposta é relevante para quem a recebe.
Companhias modernas trabalham os conceitos de propaganda e publicidade em
multicanais. O primeiro induz à aquisição do que se anuncia. É mais apelativo, visa o impacto
direto, de preferência instantâneo = uma venda! O segundo tem como princípio fortalecer
marcas, produtos e serviços. Quando vai além do trivial, como no marketing de conteúdo
digital, pode exercer influência sobre hábitos e consumo. De forma quantitativa e qualitativa,
propicia maior recall afetivo, vínculo. Contribui para a sequência das relações e das vendas.
O marketing digital de conteúdo corresponde a uma publicidade seletiva, que é mais
duradoura e contribui para a fidelização. Cria-se reciprocidade, gratidão, em geral de maneira
sutil. Efetuam-se conversões e as vendas ficam facilitadas.
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A proposta desse trabalho é olhar para o mercado farmacêutico, as grandes empresas, seus
sites institucionais e suas estratégias de comunicação. Sendo no formato de pesquisa de
campo para o acompanhamento e o entendimento mais aprofundado do site do Aché –
www.ache.com.br –, ou por meio de análise de narrativas, incluindo ainda o site institucional
da Abbott - http://www.abbottbrasil.com.br -, o da Bayer - www.bayer.com.br - e o da Teuto
– www.teuto.com.br.
Essas empresas estão entre as líderes de faturamento nesse segmento comercial e suas
páginas oficiais e de apoio na internet trazem formatos distintos de comunicação, relações
públicas e marketing, interessantes para a análise a qual esse trabalho se propõe.
Uma das propostas desse trabalho é também servir de base para consultorias com vistas à
formulação ou reformulação de um site de uma grande instituição, em especial as do
segmento de saúde.
O início da prestação desse serviço passa pelo que apregoa a teoria, os materiais didáticos.
Pela experiência de catedráticos e profissionais consagrados de mercado. Por conversas
internas com vários departamentos, uma série de análises e a elaboração de um plano
estratégico de comunicação e relações públicas. Por um olhar apurado pelo que já há de bom
no atual endereço eletrônico, caso ele exista. Pelo que é considerado mais moderno na
concorrência. Pelo que é tendência e inovação no segmento online.
Óbvio, nem sempre o cotidiano, a realidade de trabalho permite uma pesquisa desse porte,
uma avaliação tão apurada. Entretanto, um estudo nesse nível certamente assegura maior
assertividade.
Em novembro de 2013, esse estudo foi iniciado foram iniciados. As pesquisas do mercado
de comunicação, relações públicas e marketing digital para indústrias farmacêuticas
prosseguiram. A amplitude e a velocidade com que novas técnicas e tecnologias regem o
setor e o ambiente digital, provocando impacto direto em um negócio que só cresce e, que na
maioria dos casos parece inabalável há muitos anos, apesar da crise econômica/financeira do
final de 2014, também serviram como molas propulsoras.
Em um plano estratégico de comunicação institucional, aspectos de relações públicas e
marketing podem ou não serem aceitos ou implantados. O poder de decisão quanto a um site,
porta de entrada de uma companhia no ambiente digital, é compartilhado por vários setores
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e líderes da empresa. A postura de seguir estudando o tema visa inclusive melhorias e
correções de desvios.
Em um projeto de novo site ou de sua reformulação há que se considerar possíveis
limitações técnicas e práticas, sejam elas políticas, orçamentárias ou temporais, entre outras,
para a realização do trabalho. Nem sempre a melhor programação ou o máximo em termos
de comunicação é o que vai realmente para o ar.
Em geral, em sites no ar já há algum tempo, layout, conteúdo, navegabilidade e
usabilidade estão limitados, restritos às práticas consideradas adequadas na época de seu
lançamento.
Para novos sites a dinâmica imposta visa uma abordagem mais rápida, bem organizada,
personalizada, responsiva, multiplataforma e capaz de gerar interações e leads (banco de
dados para novas ações de relacionamento e especialmente engajamento), com novas seções
em destaque e o melhor formato disponível de apresentação de mercado, conforme os anseios
especialmente de médicos, farmacêuticos e pacientes/consumidores.
É preciso aprovar uma boa edição das informações, tal como novas experiências por meio
da convergência de mídias. Uma melhor versão móbile. Um aprimoramento das páginas em
inglês e em espanhol. E ações para retenção e ganho de novo público.
Todo esse trabalho apoia-se nos conceitos de utilidade, relevância, liderança, inspiração,
educação, engajamento e vendas a partir da simplicidade, objetividade, clareza, eficácia,
segurança e qualidade, casando com os valores propostos e praticados pela empresa no dia a
dia.
É preciso também planejar e executar divulgação para os públicos interno e externo – por
meio de marketing de conteúdo digital, capaz de aumentar o tráfego e fazer a marca ser ainda
mais conhecida, propiciar altas taxas de conversões e ampliar as vendas.
Aché, Bayer, Abbott e Teuto têm algumas características semelhantes. Entre elas o fato
de sofrerem restrições na divulgação dos produtos. Parte deles pode viciar se utilizado de
forma inadequada. Por isso a importância do respeito à prescrição médica, de conhecer as
regras do setor – em especial de intercambialidade - e o combate à automedicação.
Assim, cabe sempre o respeito ao histórico, à missão, visão e valores da empresa. Às
mensagens-chave, mesmo com públicos diferentes a serem atingidos. E ao contexto como
um todo do mercado.
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Do ponto de vista conceitual, além das mensagens, é preciso escolher quais as novas
ferramentas a serem utilizadas. Implantar um novo sistema e monitorar para ver a efetividade.
Por fim, apresentar o retorno sobre o investimento.
Simples assim?! Não. Muito trabalho. Briefings e rebriefings. Brainstorms. Idas e vindas
com as agências de apoio. Uma série de reuniões com departamentos distintos, com diretores
com interesses distintos. Muitas ações de relações públicas. E a lembrança constante de
pertencer a uma área de apoio, de prestação de serviço, embora com atuação estratégica.
Da ideia de layout e do mapeamento de seções e suas interligações surgem as primeiras
páginas. Da seleção de peças e temas à distribuição, acompanhamento e correção das tarefas.
Dos banners às chamadas quentes, títulos internos, textos e vídeos – nem, sempre os gerentes
médicos da companhia estavam à disposição. Das seleções de fotos – o banco de imagens
americanizado prejudica muito – aos créditos e remissões.
Logo, a fase mais técnica ganha corpo. Das múltiplas plataformas – vídeos, e-books,
games, e-learnings, e-commerces... - até a melhor navegabilidade e usabilidade – todas as
seções a no máximo três cliques, com adaptação imediata do site a todo e qualquer
dispositivo/aparelho. O site precisa ser intuitivo. Então vem a fase de desenvolvimento e a
de homologação, com inúmeras checagens. Do site no ar às críticas, elogios, adaptações e
novos progressos.
Esse estudo não pretende esgotar o tema, tampouco trazer à tona dados absolutamente
estratégicos e privados que servem à imagem e reputação do Aché. Ele apresenta um
panorama do que pode ser notado através de uma análise criteriosa dos sites institucionais
das indústrias farmacêuticas selecionadas.
Esse trabalho apresenta toda uma conceituação por trás da elaboração e evolução de um
endereço eletrônico de uma instituição vinculada à saúde e às técnicas mais modernas de
comunicação, relações públicas e marketing. Cujo olhar se concentrou em três questões
essenciais: para que serve um plano estratégico de comunicação e relações públicas? E um
site de uma grande instituição? Quais são e como implantar as técnicas mais modernas de
divulgações de informações e posicionamentos somadas ao marketing de conteúdo digital?
Esse estudo remete a descobertas, evolução e consolidações de teoria e prática. A ser
instrumento de informação, formação opinião e diálogo com diferentes públicos. A pensar
como construir, reconstruir e pôr para rodar toda uma comunicação, via plataforma online,
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vinculada à qualidade de vida, levando bem-estar, prazer e felicidade a milhões de brasileiros,
e gerando vendas.
O Aché adotou o slogan “Mais vida para você”. A Abbott chegou à proposta “Viva ao
máximo” e “Com saúde, tudo é possível”, viralizada através de técnicas bastante modernas
em seu site, prova certa de inspiração e engajamento com os consumidores e seguidores. A
Bayer aposta em sua vocação inovadora para a criação de produtos, procurando reforçar o
conceito em seu site, um atrativo extra para médicos e cientistas. Já a Teuto valoriza sua
grande abordagem junto aos farmacêuticos. Vale também observar as estratégias da Medley,
Libbs e NeoQuímica, entre outras.
Além do histórico, da missão, visão e valores da instituição, é importante visitar o Manual
de Identidade Visual (MIV) da empresa para construir ou reconstruir um site, respeitando a
padronização da comunicação.
É importante acessar endereços eletrônicos de grandes portais de saúde, como o “Minha
Vida” – referência para a geração de leads -, que se “criaram” justamente em brechas
deixadas pelas farmacêuticas e outras do setor.
É fundamental aprofundar-se nos sites de entidades representativas do segmento
farmacêutico, como o do Sindusfarma, de órgãos de classe, como o do Conselho Federal de
Farmácia, e o da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre outros.
Por fim, um projeto como esse pede análise atual de veículos de comunicação de massa
em geral, TV, rádio e impressos, no tocante à abordagem ao público do segmento
farmacêutico e à saúde. E também pesquisas como do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e de outros ligados ao segmento, ou que são cases no ambiente digital, em
especial na divulgação e fidelização via sites e redes sociais.
Esse trabalho se propõe a despertar as indústrias farmacêuticas para sites mais voltados à
utilidade, afinidade, engajamento e conversões dos seus públicos-alvo. Ele pretende destacar
formas atuais de comunicação capazes de aproximar e aprimorar o diálogo e a interação,
agregando valor à imagem institucional e ao negócio.
Toda essa pesquisa visa o sucesso da comunicação, relações públicas e marketing das
farmacêuticas, em atendimento às necessidades dos seus públicos-alvo. Ela serve como apoio
aos profissionais e prestadores de serviços do setor. Por mais saúde e bons negócios no
mundo.
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1. O MERCADO FARMACÊUTICO NO BRASIL

O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes. Quinto maior do mundo em
extensão territorial (tem o equivalente a 47% do espaço físico sul-americano). De língua
portuguesa e plural em culturas e etnias, lida com graves deficiências sociais, com impacto
direto na saúde.
A saúde no Brasil é regida por diversos fatores, tais como as necessidades da população
e sua interação com o clima e o meio ambiente, bem como a capacidade de atendimento dos
poderes públicos e dos serviços privados. Em um país de tão extensas dimensões territoriais,
devem também ser levadas em consideração as diferenças culturais, econômicas e
sociais das regiões.
O setor registrou avanços mais significativos a partir de 1940, com o declínio dos níveis
de mortalidade, graças a melhorias no sistema público, à previdência social, infraestrutura
urbana e legislações trabalhistas. Simultaneamente, houve um aprimoramento dos
conhecimentos científicos na área químico-farmacêutica, que levou ao controle e redução de
várias doenças, principalmente as infectocontagiosas e pulmonares, maiores responsáveis
pelos altos níveis de mortalidade daquela época.
A partir da metade dos anos 1970, ocorreu acentuada transformação no padrão
demográfico brasileiro, com uma significativa queda da fecundidade associada à redução da
mortalidade infantil, as migrações e a urbanização, as transformações econômica e cultural,
a reorganização na composição e tamanho da família, entre outros fatores. Esse quadro foi
se acentuando ao longo dos anos. Um dos resultados desse conjunto de mudanças foi o
progressivo envelhecimento da população, gerando impactos e novas demandas para
o sistema de saúde. O Índice de envelhecimento da população brasileira saltou de 7,5% em
1970 para 30,7% em 2010.
Por outro lado, o padrão do perfil epidemiológico do País também mudou ao longo do
período 1970-2010. Se antes era caracterizado por doenças e óbitos por causas infecciosas e
transmissíveis,

passou

a

ser

progressivamente

substituído

pelo

de doenças

crônicas, degenerativas e causas externas ligadas a acidentes e violência. A redução da
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desnutrição em crianças e adultos e o aumento da prevalência de excesso de peso
e obesidade na população em geral são também resultados dos processos em curso.
O modelo de administração da saúde pública no Brasil foi substancialmente modificado
a partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que definiu as diretrizes a serem
seguidas para a criação de um sistema unificado e integrado de saúde, com autonomia dos
Estados e Municípios, participação popular na gestão e principalmente estabelecendo a saúde
como "um direito de todos e um dever do Estado", conforme o artigo 196 da Constituição.
A Lei que criou esse sistema unificado de saúde viria a ser promulgada dois anos depois,
criando o SUS (Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90).
Apesar dessas evoluções, há graves desigualdades na distribuição de médicos no Brasil.
Segundo o estudo "Demografia Médica no Brasil-Vol 1", realizado em 2011 pelo Conselho
Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não
faltam profissionais de forma generalizada, porém a concentração é desigual, determinada
pelo mercado,

concentração

de

renda,

disparidades

regionais e

distribuição

das especialidades.
A expansão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a ampliação do segmento regulamentado
de planos e seguros de saúde privados intensificaram mecanismos de intervenção do Estado
e do mercado sobre a profissão médica.
No

mesmo

estudo "Demografia

Médica

no

Brasil-Vol

2",

o CFM e

o CREMESP concluem que "há uma má gestão federal, na medida em que o Governo Federal
anuncia uma meta nacional de 2,5 médicos por mil habitantes, mas não diz como irá diminuir
as desigualdades de concentração de médicos entre regiões e municípios, entre serviços e
entre os setores público e privado da saúde".
Em 1970 existiam no Brasil cerca de 60 mil médicos para uma população de 94,5 milhões
de habitantes (um médico por cerca de 1,57 mil habitantes). Em 2010, eram cerca de 365 mil
médicos para uma população de 190,8 milhões de habitantes (um médico por cerca de 540
habitantes). Em 2012, esta relação estava próxima de 2 médicos por mil habitantes (ou um
médico por 500 habitantes).
Em julho de 2013, foi lançado pelo Governo Federal o Programa Mais Médicos, com o
objetivo de atrair profissionais brasileiros e estrangeiros para atuar no interior do país. O
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programa estabelece ainda que os cursos de formação em Medicina tenham dois anos a mais
(passando a ter oito anos) e torna obrigatória a prestação de serviços no SUS nestes dois anos
extras.
Estas medidas não foram bem aceitas pelos conselhos de medicina, provocando protestos.
O CFM e outras associações médicas anunciaram ainda no mês de julho de 2013 o
desligamento de comissões do Ministério da Saúde das quais participavam, entre elas
a Comissão Nacional de Residência Médica e o Conselho Nacional de Saúde.
Paralelamente à deficiência na distribuição de médicos, há falhas constantes no
atendimento hospitalar público em todo país, com a carência de leitos, equipamentos,
medicamentos, funcionários e produtos de apoio. Parte do serviço privado também é
deficiente, com demora para o atendimento e a não cobertura de uma série de exames ou
intervenções cirúrgicas. Isso provoca um agravamento dos quadros clínicos e das mortes.
Esse quadro negativo, somado à condição financeira restrita da maior parte da população
e à corrupção enraizada na cultura do país destacam ainda mais a carência por melhor suporte
em saúde.
Por outro lado, crises levam às oportunidades. Logo as indústrias farmacêuticas
perceberam um bom cenário para o crescimento financeiro. Elas multiplicaram a
apresentação de medicamentos e trouxeram inovações de outros países. Drogarias e
farmácias proliferaram em centros urbanos onde a compra das drogas é mais possível.
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1.1 VARIÁVEIS FINANCEIRAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS
O Brasil é atualmente o sexto mercado interno em vendas de medicamentos do mundo.
Segundo a revista Exame, de janeiro a setembro de 2015, o setor farmacêutico movimentou
R$ 55,89 bilhões de reais – um crescimento de 15,01% ante os mesmos meses de 2014. Os
dados são de um levantamento da consultoria IMS Health, feito a pedido da Associação
Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos).
No período, foram comercializadas 2,53 bilhões de caixas de medicamentos país – um
aumento de 7,99% ante os nove primeiros meses do ano passado. Só no terceiro trimestre,
872,6 milhões de caixas de remédio foram vendidas, contra 821,2 milhões registradas no
mesmo período de 2014.
A despeito da crise internacional, o mercado brasileiro de medicamentos é pujante.
Desconhece recessão há quase 15 anos. A expectativa é que, até 2020, amplie o faturamento
para cerca de R$ 181 bilhões/ano, segundo dados da consultoria GlobalData.
As dez maiores farmacêuticas em faturamento nos nove primeiros meses de 2015 foram:
Colocação

Empresa

Vendas em
set/2015

Vendas em
set/2014

Variação
no período

Fatia de
mercado/2015

1º

EMS

R$ 6,7 bi

R$ 5,8 bi

15,0%

12,1%

2º

Hypermarcas

R$ 5,7 bi

R$ 4,6 bi

24,4%

10,2%

3º

Sanofi

R$ 4,4 bi

R$ 3,9 bi

13,6%

8,0%

4º

Novartis

R$ 3,3 bi

R$ 3,1 bi

7,4%

6,0%

5º

Aché

R$ 3,2 bi

R$ 2,6 bi

22,4%

5,7%

6º

Eurofarma

R$ 2,8 bi

R$ 2,3 bi

22,0%

5,0%

7º

Takeda

R$ 1,6 bi

R$ 1,5 bi

2,5%

2,8%

8º

Bayer

R$ 1,5 bi

R$ 1,3 bi

10,9%

2,7%

9º

Teuto

R$ 1,3 bi

R$ 1,2 bi

5,0%

2,4%

10º

GSK

R$ 1,3 bi

R$ 1,1 bi

14,0%

2,3%

A indústria farmacêutica dispõe dos seguintes tipos de medicamentos para os seres
humanos, com variações de preços significativos:
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Original ou Referência -> trata-se de um produto pesquisado e elaborado a partir de um ou
mais princípios ativos, com eficácia e segurança comprovadas conforme as normas
brasileiras de saúde. Medicamento descoberto e produzido pela primeira vez, patenteado e
vendido para a prevenção ou tratamento de uma dada patologia. Em geral, mais caro;

Similar -> é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos do original,
apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e
indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento referência, podendo diferir
somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículo. Deve sempre ser identificado por nome
comercial ou marca;

Genérico-> contém o mesmo princípio ativo do original, dose e forma farmacêutica, é
administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do
medicamento de referência. Tem eficácia e segurança equivalentes a do medicamento de
referência podendo, com este, ser intercambiável (o substituto). Por não ter envolvido custos
de pesquisa e não necessitar de publicidade, é em geral vendido com valor mais baixo que os
demais.

A indústria farmacêutica também divide os medicamentos, voltados para os seres
humanos, por classificação quanto ao uso (consumo):

Sob Prescrição-> são os aprovados pelas autoridades sanitárias para tratar sintomas e males
maiores e estão disponíveis apenas a partir de receituário médico, conforme a necessidade de
cada paciente. Eles devem ser administrados sob supervisão e orientação do seu médico.

Isentos de Prescrição-> são os aprovados pelas autoridades sanitárias para tratar sintomas e
males menores, disponíveis sem prescrição ou receita médica devido à sua segurança e
eficácia, desde que utilizados conforme as orientações disponíveis nas bulas e rotulagens.
Exemplo: dores de cabeça; acidez estomacal ou azia; febre; tosse; prisão de ventre; aftas;
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dores de garganta; assaduras; hemorroidas; congestão nasal. Os produtos nutracêuticos e
probióticos, também chamados de alimentos funcionais, estão nessa classe.

Dermatológicos-> incluem os dermomedicamentos e dermoprocedimentos, que servem para
tratamentos mais rigorosos da pele, como o preenchimento de rugas, dermatites, micoses e
outros.

Dermocosméticos-> produtos para uma pele mais saudável e bonita. São clareadores,
fotoprotetores, antirrugas, para pele oleosa e hidratantes, entre outros.

Há também uma divisão por nível de procedimento para a concepção dos medicamentos:

Inovação radical -> consiste na pesquisa e no desenvolvimento de novos ativos, sejam eles
sintéticos, fitomedicamentos, biológicos, nutracêuticos ou dermocosméticos. Essa linha de
pesquisa exige alto custo de investimento e longo período de pesquisa.

Inovação incremental -> consiste em introduzir no mercado brasileiro ativos já existentes
no mundo ou promover melhorias incrementais, como novas associações, formulações,
indicações terapêuticas e aplicação de diferentes tecnologias, trazendo, assim, propostas
inovadoras para atender a necessidades de médicos e pacientes;

Desenvolvimento Farmacotécnico -> criação de produtos similares e genéricos, bem como
produtos com algum grau de diferenciação farmacotécnica. É o aperfeiçoamento dos
medicamentos já existentes;

Biotecnológicos -> respostas terapêuticas eficientes em doenças de alta complexidade, que
não respondem adequadamente aos medicamentos originários de fabricação sintética;

Fitomedicamentos -> medicamentos de origem vegetal, elaborados com extratos
padronizados. Ao contrário das preparações tradicionais como chás e garrafadas, o
fitomedicamento é elaborado por um complexo processo químico que visa concentrar os
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princípios ativos da planta em um extrato. A padronização química (ou estandardização)
garante o teor de princípios ativos para obtenção de uma atividade farmacológica.
(...) terá que se basear nas atividades que se espera que a organização desenvolva,
confrontadas com as que atualmente desenvolve, para atingir sua visão e cumprir sua
missão. Dada a multiplicidade dessas atividades, esse tipo de análise comporta variadas
amplitudes e formas de abordagens, todas apresentando vantagens e limitações.
(TAVARES, 2000, pp. 267-8).

Há também uma divisão por especialidades médicas, tais como carbiometabólica,
gastroenterologia e sistema respiratório, entre outros. Um nível de detalhamento que não cabe
aqui aprofundar-se.
Nesse mercado, o Aché, como já destacado, muda seu slogan de “Valorização da vida”,
que dá margem à dupla interpretação, para “Para mais vida para você”. A Bayer segue sua
lógica de diversificação de atuação, embora do ponto de vista de indústria farmacêutica se
concentre mais em produtos isentos de prescrição médica ou focados em certas
especialidades, sempre sob a premissa de inovação. O Teuto investe na aproximação com o
farmacêutico, com os cursos da campanha “Seu Negócio Mais Lucrativo”. De acordo com a
empresa, mais de 12 mil pessoas foram atingidas com o programa até o início de 2016.
No ano passado, o mercado farmacêutico confirmou previsão de avanço nas vendas para
a casa de dois dígitos de bilhões de reais, considerando especialmente os laboratórios que
investem em diversificação e aproximação com os seus públicos-alvo. Um crescimento de
16% no ano, segundo previsão da IMS Health, empresa líder global de indicadores para a
saúde.
O resultado foi influenciado pela realidade econômica brasileira. Como boa parte dos
insumos é importado, comprado em dólar, apertos no orçamento foram inevitáveis. E na
medida em que a inflação cresceu e há impacto da crise, o preço dos medicamentos também
sofreu reajustes.
Nesse cenário, os laboratórios brasileiros seguem atentos em relação às oportunidades,
lançando moléculas e produtos. Em outubro de 2014, a Bayer adquiriu o negócio de
Consumer Care da Merck & Co., Inc., com sede nos EUA, e se envolveu em uma cooperação
farmacêutica estratégica no campo dos moduladores de sGC (conjunto de fibras). Já o Aché
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terminou 2015 com quase 40 novas apresentações de medicamentos e acabou de anunciar
um laboratório interno de pesquisa e um acordo com um laboratório estrangeiro.
O negócio que mais chamou atenção recentemente foi o feito pela Pfizer, que anunciou a
compra da Allergan por US$ 160 bilhões. Cada ação foi avaliada na transação em US$ 363,63
— mais de 30% acima do preço do papel no fechamento do mercado, de US$ 312,46.
Trataria-se da maior aquisição da história da indústria farmacêutica, se a Pfizer não fizesse
um recálculo e desse pra trás em 2016.
Sediada em Nova York, a Pfizer produz uma série de medicamentos, entre eles o Viagra,
o analgésico Lyrica e a vacina Prevnar. Já a Allergan, além do Botox, fabrica o remédio
Nameda, para o tratamento do Mal de para Alzheimer, e os principais colírios mundiais.
Juntas, as duas empresas formariam a maior companhia farmacêutica do mundo em vendas
anuais, totalizando US$ 60 bilhões.
A GSK anunciou que pretende dobrar de tamanho em cinco anos. A Aboott previu lançar
um centro de desenvolvimento farmacotécnico no Brasil, em 2016. O grupo fatura US$ 22
bilhões e o Brasil contribui com US$ 500 milhões.
As indústrias farmacêuticas localizadas em São Paulo ainda receberam em novembro
deste ano uma boa notícia. O governador do Estado Geraldo Alckmin reduziu de 18% para
12% o imposto sobre os medicamentos genéricos.
Os laboratórios têm ainda firmado parcerias com o varejo, fortalecendo o trade marketing.
As tendências para o mercado farmacêutico para 2016 são:

Pesquisa e inovação: devem polarizar os investimentos dos maiores laboratórios. A
inovação radical, em especial, agrega valores tangíveis e intangíveis ao laboratório. Colocao em outro patamar perante a concorrência e os investidores. Em 2017, entrará em operação
a Bionovis, empresa que reúne um pool de farmacêuticas justamente para o lançamento de
medicamentos biotecnológicos, mais complexos que os atuais. Mas divulgar detalhes das
novidades no site nem pensar. É como entregar segredos à concorrência;

Especificidade e especialização: encontrar um nicho estável e rentável. Tanto a indústria
como o varejo farmacêutico devem buscar o atendimento a mercados específicos, atender
necessidades de nichos altamente concentrados, que formam um padrão de consumo. Por
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exemplo: redes varejistas para atendimento de idosos ou diabéticos, indústrias com foco no
desenvolvimento de vitaminas ou suplementos alimentares; marcas próprias a fim de
fidelizar cada vez mais os clientes. Eis um bom desafio na construção dos sites: como falar
direta e especificamente com esses grupos;

Programas de relacionamento e incentivo: focar em públicos estratégicos, multiplicadores,
embaixadores da marca. Oferecer benefícios para que médicos e farmacêuticos atuem a favor
dos laboratórios;

Programas de descontos para a compra de medicamentos: têm crescido de forma fora do
comum. O Aché por exemplo tem mais de 3 milhões de pessoas cadastradas para a compra
de cerca de 20 produtos disponíveis para uso prolongado. É preciso avançar com inteligência
no programa de Farmácia Popular do Governo Federal e acordos públicos;

Comércio eletrônico de medicamentos: apesar da obediência a uma legislação rigorosa e
específica, é possível e necessário estabelecer empatia, fidelização e gerar venda a partir
dessa ferramenta, especialmente no tocantes aos produtos isentos de prescrição,
dermatológicos e dermocosméticos.

No varejo, a perspectiva é de expansão para as grandes redes. Porém, o pequeno varejo
precisa se reinventar, conquistando e fidelizando cada vez mais os clientes próximos, se
localizando em bairros e pequenos centros, como no interior dos estados.
As redes de farmácia despontam entre as varejistas que mais estão investindo em expansão
de número de lojas no Brasil. Diante de um mercado de varejo farmacêutico que ainda é
muito pulverizado, líderes como a RaiaDrogasil e Drogaria São Paulo estão abrindo um
número de lojas novas por ano na casa de uma centena, ritmo comparável ao de gigantes do
varejo nacional, como Lojas Americanas ou o Grupo Pão de Açúcar, com seus
minimercados.
As redes procuram ocupar novos espaços e ganhar mercado antes que a competição,
inclusive de grupos estrangeiros, ganhe fôlego. E defendem que o envelhecimento da
população brasileira e o comportamento da renda das famílias – da última década para cá,
23

cresceu muito o acesso da classe média aos medicamentos - criam condições favoráveis para
manutenção do ritmo de crescimento de vendas do setor e sustentam os investimentos em
novas lojas.
A CVS Health, companhia norte-americana que chegou ao Brasil com a compra da
Onofre, deve fazer novas aquisições e aumentar o número de lojas. Já a Brasil Pharma, quarto
maior grupo de farmácias criado pelo BTG Pactual, vem informando que desacelerou o ritmo
de expansão para se concentrar em integrar suas marcas.
A Ultrapar, ao comprar a Extrafarma, também falou em acelerar o número de lojas abertas
por ano, saindo do ritmo de 40 a 50 inaugurações anuais antes da aquisição, para uma média
próxima das líderes.
A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que reúne as 29
maiores redes do país, calcula que as líderes do setor juntas ampliem o total de lojas numa
média de 10% ao ano.
A confiança tanto das indústrias farmacêuticas quanto das drogarias e farmácias é de que
a população brasileira, que cresceu em sua classe média, mesmo frente à crise, não deixa de
adquirir medicamentos. Em muitos casos, se automedica. Tudo porque considera que esses
produtos são essenciais na valorização da vida, além de julgarem demorada e cara uma
consulta com o médico.
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1.2 VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E ECOLÓGICAS

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme o
levantamento divulgado em 2009, o Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico
que se caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e por transformações
profundas na composição de sua estrutura etária, com um significativo aumento do
contingente de idosos.
Há uma tendência do aumento progressivo de pessoas em idade ativa, previsto para o País
até 2030. Trata-se do fenômeno denominado “bônus demográfico”. De acordo com as
projeções, o número de idosos irá superar o de crianças e adolescentes (menores de 15 anos
de idade), em cerca de 4 milhões, diferença essa que aumentará para 35,8 milhões, em 2050
(64,1 milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). Nesse ano, os idosos representarão
28,8% contra 13,1% de crianças e adolescentes no total da população.
Estas modificações têm imprimido importantes mudanças também no perfil
epidemiológico

da

população,

com

alterações

relevantes

nos

indicadores

de

morbimortalidade. Estimativas derivadas do Censo Demográfico 1991 indicam que, na
década anterior, intensificou-se o declínio dos níveis de natalidade, cuja taxa bruta seria, em
média, de 26,7 nascimentos por mil habitantes. Estimativas mais recentes apontam um valor
de 22 por mil nascidos vivos, para o ano 2000, caindo para 18 por mil nascidos vivos, em
2005. Média de 1,4 filho por mulher nos segmentos mais instruídos da população.
Em paralelo, as taxas brutas de mortalidade decaem mais lentamente nas últimas décadas,
visto que seus patamares já são relativamente baixos, oscilando apenas em função de
comportamentos específicos por idade. Em 2005, elas apontam para um valor em torno de
6,3 óbitos por mil habitantes.
Ao comparar a população em idade potencialmente inativa (menores de 15 anos e 60 anos
ou mais) com a população em idade potencialmente ativa (15 a 59 anos), percebe-se o peso
ou “carga econômica” do grupo formado por crianças/adolescentes e idosos sobre o segmento
populacional que poderia estar exercendo alguma atividade produtiva.
A tendência dessa “carga econômica” é de redução até 2020 (50,9 inativos para cada 100
pessoas em idade ativa), iniciando-se reversão dessa tendência a partir dessa data,
principalmente em função do aumento do contingente de idosos, tanto em termos absolutos
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quanto relativos, chegando, em 2050, a uma relação de 75 pessoas inativas para cada 100 em
idade ativa.
Em 2006, no País como um todo, a expectativa de vida das pessoas de 60 anos era de 19,3
anos a mais para os homens e de 22,4 anos para as mulheres. Entre os idosos de 80 anos ou
mais, a expectativa de vida das mulheres excede, também, a dos homens: 9,8 anos e 8,9 anos
a mais, respectivamente.
Nessas faixas etárias dos idosos, as doenças são crônicas e crescem de forma muito
importante: elas atingem 75,5% do grupo, sendo 69,3% entre os homens e 80,2% entre as
mulheres.
Embora a proporção de idosos que declararam doença crônica tenha diminuído, já que era
78,7%, em 1998, e, em 2003, passou para 75,5%, fica evidenciada a característica de
múltiplas patologias entre aqueles que declararam alguma doença crônica: 64,4% tinham
mais de uma patologia.
O número de consultas médicas dos idosos é ampliada na comparação com adultos e
crianças. As mulheres são mais facilmente fidelizadas pelos processos de prevenção. Outro
ponto significativo é o que apresenta apenas 29,4% dos idosos com planos privados de saúde
no Brasil.
Esses dados apontam para a necessidade de planejamentos reformulados das políticas
social, econômica e de saúde, bem como da disposição das informações em um site (elas
devem atender especialmente aos consumidores mulheres e idosos). Atentas ao cenário, as
indústrias farmacêuticas estão produzindo mais medicamentos para dificuldades de
locomoção e o Mal de Alzheimer e o Mal de Parkinson, entre outras doenças que afetam
muito a terceira idade.
Esses medicamentos não podem ser tão caros em função de o público-alvo estar em idade
não economicamente ativa. Por isso o trabalho dessas indústrias visa à fidelização dos
médicos aos idosos, considerando que o uso dos produtos é prolongado.
Do ponto de vista ecológico, cabe ressaltar o avanço crescente do desmatamento, o
aquecimento global, o excesso de agentes poluentes no ar e a crise hídrica no Brasil. Todos
esses itens influenciam na qualidade de vida e bem-estar limitados da população.
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1.3 VARIÁVEIS POLÍTICAS E LEGAIS

País subdesenvolvido, o Brasil viveu período contínuo de crescimento econômico por
cerca de 15 anos. No entanto, a partir do segundo semestre de 2014, muitos segmentos da
indústria, com reflexo direto nos comércios e serviços, prosperaram aquém da expectativa.
As farmacêuticas mantiveram o seu ritmo.
O ponto nevrálgico da crise esteve no cenário político/econômico. Um embate entre o
Partido dos Trabalhadores (PT), à frente do Governo Federal com a presidente Dilma
Rousseff (capitaneada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva), até meados de agosto
de 2016, e grupos dissidentes e de oposição, puxados especialmente pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), cujos líderes foram o deputado Eduardo Cunha
(cassado) e o vice-presidente Michel Temer, e o Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), sob comando do senador Aécio Neves (alicerçado pelo ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso), travaram as decisões mais importantes para o país.
Dilma Rousseff foi acusada do uso da máquina pública para se perpetuar no poder. De
tomar decisões econômicas equivocadas que elevaram a taxa de juros (Selic) a quase 15% ao
ano e levaram o país à recessão, provocando especialmente o fechamento de metalúrgicas e
empresas de apoio do setor automobilístico, bem como um alto índice de desemprego (média
de 8,7% nos primeiros nove meses deste ano). De crime de responsabilidade fiscal.
O dólar e o euro chegaram a superar a casa dos R$ 4. A inflação ultrapassou o teto
estipulado pelo governo, comprometendo o poder de compra dos consumidores. O Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) serve de parâmetro e sinaliza que as pessoas deixaram
de comprar o que consideram supérfluo.
Na Bolsa de Valores, investidores revelaram cautela, medo. As compras de ações ficaram
mais tímidas, inclusive por parte de empresas e grupos estrangeiros. Agências que medem a
credibilidade do país rebaixaram as notas de grau de investimento.
Casos de corrupção se multiplicam no Governo Federal, como o da Petrobrás. Propinas
favoreceram construtoras, empreiteiras e políticos, nos mais diversos níveis. As prisões não
param. Parte do dinheiro sujo está sendo devolvido na chamada “Operação Lava-Jato”.
A série de conchavos não sustentou a governabilidade. O pedido para o julgamento do
impeachment de Dilma Rousseff foi acatado e ela sofreu o impeachment.
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Quando fazemos um planejamento estratégico de comunicação organizacional, temos de
verificar quais variáveis externas econômicas, políticas, sociais, legais, tecnológicas,
culturais, demográficas e ecológicas são relevantes para a organização e podem exercer
maiores influências para sua atuação e sobrevivência na sociedade. (KUNSCH, 2003, pág.
260).

A indústria farmacêutica sabe que os bons resultados dependem entre vários fatores de
momentos de expansão econômica, mas também das decisões políticas tomadas nas
principais instâncias de poder do país.
Pesa a favor das farmacêuticas decisões como a aprovação da Lei 9.279/96, a chamada
Lei de Patentes, que criou forte esquema de proteção para o monopólio de exploração de
medicamentos no país e que, apesar das mudanças legislativas propostas desde então, ainda
favorece os interesses dos grandes laboratórios multinacionais e alguns nacionais.
É a Lei de Patentes que impede, por exemplo, que um remédio recém-descoberto e
chamado referência possa ter seu princípio ativo imediatamente utilizado na fabricação do
similar e do genérico, com preços mais competitivos. Caso concreto do Avastin, produzido
pelo laboratório multinacional Roche e utilizado no tratamento de vários tipos de câncer. Sua
patente deveria expirar em 2018, mas as singularidades da legislação brasileira estenderam o
monopólio de exploração até 2023. E até lá, como a Roche é a única que fabrica o
medicamento, cobra o que quer por ele: hoje, o preço de uma única ampola injetável, de 100
miligramas, é cerca de R$ 1,5 mil. No exterior, a dose do genérico pode sair por apenas R$
200.
“É a Lei de Patentes que evita a entrada de medicamentos genéricos no mercado, mantém
os monopólios dos grandes laboratórios e, consequentemente, faz com que os preços dos
remédios fiquem mais caros”, explicou Jorge Bermudez, vice-presidente de Produção e
Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, um dos maiores centros públicos de
pesquisa e produção de medicamentos do país, que atua no suporte do Sistema Único de
Saúde (SUS), em entrevista ao portal Repórter Brasil.
As patentes preservam o esforço de pesquisa, mas elevam o preço dos remédios porque
dão ao detentor o direito de exclusividade de venda, ou mesmo de designar quem vai poder
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vender, por um período de 20 anos, além de permitir que se coloque o preço que quiser. E
não é só a substância ativa que pode ser patenteada. Há patentes da substância e da
manipulação que vão transformá-la em medicamento e até das combinações entre as
substâncias que poderão vir a ser feitas. Isso causa confusão jurídica, e os laboratórios se
aproveitam de brechas para postergar a validade dessa proteção.
“Os prejuízos são enormes. Calcula-se que só entre 2009 e 2010, o Ministério da Saúde
gastou R$ 123 milhões a mais com a compra de quatro medicamentos da lista protegida por
patentes. Se for contabilizado tudo o que governo e a sociedade já gastaram a mais por causa
disso desde 1996, o valor ultrapassaria o orçamento da União”, afirmou a farmacêutica Célia
Chaves, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar). “Não sou contra
patentes, quando legítimas. Mas nesse caso, da maneira como tudo foi feito, não tem como
ser a favor. Trata-se de um grande desfalque em que uma lei atendeu aos interesses das
grandes empresas e não do país”, declarou ela para a Rede Brasil Atual.
Se por um lado a Lei de Patentes ajuda a indústria farmacêutica, a Lei número 9.787, de
1999, que instituiu os genéricos, trouxe maior alento aos consumidores – a partir do princípio
ativo, os medicamentos são cópias do original/referência e, por não terem investimento
pesado em pesquisa e propaganda, obrigatoriamente são vendidos com até 35% de desconto.
Isso soou como afronta às indústrias farmacêuticas.
Na época, o então Ministro da Saúde José Serra chegou a publicar artigo na revista
Dinheiro, citado em seguida pela Folha de S. Paulo, criticando a postura do Aché, que
organizou um grupo na tentativa de barrar as investidas do Governo Federal no segmento.
Para manter seus lucros, a indústria farmacêutica investe pesado em estratégias de lobby
para convencer os parlamentares a manter a legislação tal como está, ou torná-la ainda mais
aberta à concessão de patentes, mesmo que isso represente medicamentos inacessíveis para
milhões de brasileiros. Além de ajudar partidos políticos com doações.
As 259 empresas farmacêuticas que atuam no Brasil se organizam em representações
corporativas diversas, que obedecem a crivos específicos. Um dos mais importantes deles é
o que coloca em campos opostos os laboratórios multinacionais e a indústria de capital
nacional. Os dois grupos possuem bandeiras comuns, como a desoneração dos
medicamentos, mas também pautas antagônicas, como a própria Lei de Patentes.
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Os laboratórios multinacionais são representados, principalmente, pela Associação da
Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), criada em 1990. Presidida pelo exgovernador do Rio Grande do Sul, o jornalista Antônio Britto, representa 56 laboratórios
estrangeiros que, hoje, são responsáveis pela venda de 82% dos medicamentos referência e
por 33% dos genéricos disponíveis no mercado brasileiro. São multinacionais de grande
porte, com atuação em vários países do mundo e orçamentos bilionários, inclusive para a
prática de lobby.
No campo oposto, estão entidades que respondem pela indústria nacional. A de
organização mais recente é o Grupo Farma Brasil, que representa as nove maiores
farmacêuticas de capital nacional. Essas companhias respondem por 36% do mercado total
farmacêutico e 53% do segmento de genéricos. Entretanto, como mantêm muitas parcerias
com os grandes laboratórios multinacionais, acabam por impor ao Grupo Farma Brasil um
posicionamento recuado em relação às pautas públicas que envolvem o seguimento.
Outra é a Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (Abifina), que tem protagonizado os maiores embates com os laboratórios
estrangeiros em defesa dos interesses nacionais. Segundo seu vice-presidente, Reinaldo
Guimarães, este seguimento do setor farmacêutico tem peso crescente na economia nacional:
responde por 50% da venda de unidades de medicamentos e fatura algo entre 40% e 50% dos
lucros totais.
Para tentar influir nas decisões pertinentes ao setor, esses grupos se valem de variadas
estratégias de lobby junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
regulamenta o setor no país, além de Congresso Nacional e Governo Federal. O lobby é uma
atividade legal no país, mas não regulamentada, o que a faz quase invisível e gera um déficit
democrático para o país.
No parlamento, tramitam proposições para regulamentar o lobby, todas elas emperradas
na burocracia legislativa. É que a regulamentação, a exemplo do que ocorre em outros países,
torna a atividade transparente, o que não é interessante para quem faz uso indevido dela. Nos
Estados Unidos, por exemplo, os grupos de pressão precisam registrar no parlamento todo o
dinheiro empregado em atividades de lobby, o que permite que a sociedade identifique como
e porque tais grupos tentam convencer os parlamentares a tomarem determinada decisão.
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Entre as principais estratégias de lobby utilizadas pelo setor está a doação para campanhas
eleitorais, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até pouco
tempo. Em 2014, a Interfarma não doou para as campanhas eleitorais. Ficou intimidada por
uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2010, que questionava suas
doações para quatro candidatos a deputados pelo Rio Grande do Sul, já que a legislação
brasileira proíbe doações de entidades de classe.
A Justiça acabou julgando as doações regulares por considerar que a Interfarma não se
configura como uma representação corporativa tradicional. Mas a entidade preferiu não se
arriscar mais por este caminho. Antes disso, porém, usou e abusou da estratégia.
Nas eleições de 2010, a Interfarma investiu R$ 1,8 milhão em doações nominais para dois
candidatos ao Senado e 18 à Câmara. Eles ajudam a reforçar a chamada “bancada dos
medicamentos”, uma estrutura informal que, segundo críticos, auxilia os grandes laboratórios
internacionais a defenderem seus interesses no parlamento. Embora advogue interesses
ideologicamente identificados com a direita, é uma bancada apartidária.
A indústria nacional atua tanto para reforçar as representações dos laboratórios
multinacionais quanto para defender interesses próprios. Como as maiores empresas
farmacêuticas brasileiras lucram com as parcerias firmadas com as estrangeiras, é do
interesse delas que o setor prospere. Mas também há aquelas empresas de capital nacional
mais voltadas à produção local que advogam interesses antagônicos. Traçar a linha que
diferencia umas e outras é sempre uma tarefa complexa, principalmente devido à falta de
transparência nos dados relativos ao lobby no país.
Nas eleições de 2014, as empresas de capital nacional doaram nominalmente para 27
candidatos à Câmara Federal, fora os repasses direcionados aos partidos. Destes, 19 foram
eleitos. A Hypermarcas foi a que mais investiu (R$ 6,2 milhões), seguida pela Geolab (R$
1,39 milhão), Eurofarma (R$ 1,02 milhão) e União Química Farmacêutica Nacional (R$ 890
mil). Os deputados que mais receberam contribuições do setor foram Arlindo Chinaglia (PTSP), o candidato derrotado por Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na disputa pela presidência da
Casa, Newton Lima (PT-SP), autor do projeto de lei que muda a Lei de Patentes de forma a
facilitar o acesso ao medicamento, mas que não conseguiu se reeleger, e o atual presidente
da Frente Nacional pela Desoneração de Medicamentos, Walter Ihoshi (PSD-SP).
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A indústria nacional também fez doações generosas para a presidenta reeleita, Dilma
Rousseff (PT), que recebeu um total de R$ 6,7 milhões de seis laboratórios. Nenhum dos
laboratórios de capital nacional doou nominalmente para a campanha do principal
concorrente, o senador Aécio Neves (PSDB), mas a Hypermarcas contribuiu com R$ 5
milhões para o comitê financeiro da campanha para a presidência do PSDB e a Eurofarma
com R$ 200 mil. O PSDB Nacional recebeu R$ 1,64 milhão em doações de cinco laboratórios
e o PT Nacional, R$ 1,08 milhão de quatro.
A Interfarma desenvolveu estratégias para influenciar os deputados. Entre elas, uma
parceria com o Brazil Institute do Woodrow Wilson International Center for Scholars, com
sede em Washington, que entre 2011 e 2013 patrocinou a viagem de 32 parlamentares aos
Estados Unidos e à Europa para participarem e seminários sobre Ciência & Tecnologia e
Inovação. O diretor do Brazil Institute é o jornalista brasileiro Paulo Sotero, que, de 1990 a
1996, quando o Brasil discutia os termos da sua abertura econômica, atuava como
correspondente do jornal Estado de S. Paulo na capital norte-americana e produzia as notícias
relativas às questões de patentes e propriedade intelectual.
Não existem provas de que o pagamento de propina faça parte das estratégias utilizadas
pelo setor farmacêutico para convencer os parlamentares a abraçarem seus projetos.
Entretanto, há denúncias. Em fevereiro de 2013, a revista Veja publicou uma gravação, feita
em Belo Horizonte (MG), em que o deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), ex-ministro da
Saúde do governo Lula (2005-2006), admitia receber dinheiro de um grande laboratório
nacional e da representação coorporativa dos multinacionais. Ao interlocutor, ele explicava:
“Você me ajuda e, se der certo, eu te dou não sei o quê; e a outra forma é como eu trabalho
para a Interfarma e a Hypermarcas: nós damos uma ajuda mensal e você, diante das
demandas, encaminha aqui e ali”.
Na gravação, Saraiva Felipe revela também que tinha boa relação com Dirceu Barbano, o
então presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o órgão responsável
pela fiscalização dos medicamentos no país. “O Dirceu Barbano me ajuda muito. Tenho bom
acesso a ele”, alardeou.
Saraiva Felipe participou de uma das viagens internacionais promovida pela Interfarma e
recebeu R$ 150 mil de doação da entidade na campanha eleitoral de 2010. Reeleito, cumpre
hoje o 6º mandato como deputado.
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Para se ter uma ideia de onde vai o lobby, chama-se porta giratória a expressão coloquial
usada para classificar a contratação de ex-gestores públicos pela iniciativa privada ou viceversa. No Brasil, a prática também não é crime: são poucos os cargos públicos que exigem
do seu ocupante uma quarentena mínima de quatro meses, após a demissão. Por isso, a portagiratória é muito utilizada pela indústria farmacêutica para influir nas decisões do país, já que
os ex-gestores públicos trazem com eles não só acesso privilegiado às instâncias de poder,
como também um acúmulo de conhecimento do modus operandi do órgão em que atuou.
Foi o que aconteceu com o ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, demitido do órgão
em outubro de 2014 e contratado pela Interfarma em maio de 2015. Barbano é aquele com
quem o deputado Saraiva Felipe afirmava ter boa relação na gravação divulgada pela revista
Veja em que o parlamentar admitia receber propina da representação corporativa dos
laboratórios multinacionais.
O maior exemplo de porta-giratória praticada pela Interfarma, porém, diz respeito à
contratação do seu próprio presidente, Antônio Britto. Jornalista, atuou em veículos como o
jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul, e a TV Globo, na capital federal. Convidado para
ser o secretário de Imprensa do então presidente eleito Tancredo Neves (PMDB), em meados
dos anos oitenta, foi o porta-voz das informações médicas que precederam a morte prematura
do político. Pelo mesmo PMDB, candidatou-se a deputado federal e foi eleito em 1986. Em
1994, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, que transformou em laboratório de
implantação das políticas neoliberais tão em voga no período. Só deixou a vida pública em
2002, quando decidiu trabalhar para a iniciativa privada. Portanto, Britto já tinha profundo
conhecimento dos caminhos da política quando assumiu a Interfarma, em 2009. Na lista de
beneficiários das doações eleitorais e das viagens da entidade é possível visualizar, inclusive,
vários dos seus colegas políticos gaúchos.
O lobby da indústria farmacêutica também avança sobre médicos e farmacêuticos. No
caso dos primeiros, há uma espécie de troca: quanto mais medicamentos prescritos, mais
convites para congressos internacionais, presença em camarotes em eventos esportivos e
shows, entre outros benefícios. No caso da segunda classe, mais incentivos à formação
profissional, ascensão na carreira, premiações diversas e apoio para a manutenção dos
estabelecimentos comerciais.

33

A aferição da venda de produtos e quantidade de indicações ou recomendações feitas
pelos médicos se dá com o trabalho de consultorias especializadas, que têm acesso às receitas
retidas nas farmácias e às notas fiscais. Um levantamento criterioso aponta quais foram os
medicamentos mais vendidos, de quais companhias e por quais médicos.
A Anvisa, criada pela Lei nº 9.782, de 1999, foi instituída sob regime especial e tem como
área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a
produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira.
No que tange ao mercado farmacêutico, a Anvisa entende que medicamentos favorecem
à vida, mas podem viciar. Por isso atua de forma reguladora e fiscalizadora, exigindo
pesquisas clínicas e de bioequivalência e biodisponibilidade para os medicamentos, liberando
ou retirando produtos do mercado a partir de boas técnicas de fabricação, dispensação e
descontinuação, contendo propagandas de caráter excessivo, multando ou fechando
laboratórios após práticas danosas à saúde. Trata-se de mais um órgão muito assediado pelos
laboratórios farmacêuticos.
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1.4 VARIÁVEIS TECNOLÓGICAS

O incentivo a pesquisas é o grande desafio da indústria farmacêutica. Isso porque requer
muito estudo, tempo e tecnologias. No mundo, o setor investe de 15% a 25% das vendas
nisso. Compreende testes e trâmites árduos de aprovação governamental.
Em geral, apenas uma entre 5 mil a 10 mil moléculas analisadas se transforma em
medicamento aprovado. Há o risco altíssimo de desembolsos vultosos sem a obtenção de
retorno. Por isso, a capacidade de desenvolver novas drogas é dominada por empresas de
apenas sete países. Tal cenário marginaliza os países que não se articularam eficazmente no
campo da investigação científica, que demanda alta tecnologia.
O Brasil não pode mais continuar produzindo com tecnologia importada, sem cultura de
investimento de risco e uma agenda efetiva de aplicação em inovação. Grande parte dos
medicamentos brasileiros é produzida em outros países ou usa insumos importados.
Nesse cenário, a alternativa tem sido o estudo e o relançamento de medicamentos
existentes em novas indicações ou com formulações galênicas diferenciadas. Um esforço
importante, mas ainda pequeno se olharmos para a riqueza da biodiversidade brasileira. É
certo que a participação dos genéricos deve aumentar. Isso, porém, está longe de ser a
solução.
É preciso uma política afinada entre governo, universidade e setor privado, para promover
ações que aumentem o tamanho e a interação entre empresas instaladas no País, que tenham
atividades de pesquisa, e incentivem a exportação de produtos nacionais.
A política industrial em curso tem como objetivos, entre outros, inovar tecnologicamente,
estimular a substituição dos insumos importados por substâncias feitas no Brasil e exportar
produtos brasileiros, desenvolvendo novas marcas e melhorando a gestão. Esses
financiamentos estão fortalecendo as indústrias nacionais.
Para o presidente da Interfarma, Antônio Britto, falta "ciência nacional" para o
desenvolvimento da indústria nacional de fármacos. Segundo ele, há um problema concreto,
já que a universidade é avessa à pesquisa aplicada, focando-se exclusivamente na pesquisa
de base.
Por outro lado, o executivo disse em entrevista à revista Carta Capital que a indústria
"detesta o risco". Para ele, se existe um mercado consumidor forte e apoio do Banco Nacional
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de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a fabricação de medicamentos, não
há porque investir e se arriscar em inovação no segmento de fármacos.
O chefe para o departamento de químicos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Pedro Lins Palmeira Filho, prefere enxergar os avanços
obtidos pelo setor, especialmente na última década, e acredita que inovação é um conceito
evolutivo. "Nenhum país acorda inovando. É um processo. O BNDES faz o balcão,
emprestando dinheiro, mas também temos o papel de pensar e induzir o desenvolvimento",
colocou.
Palmeira Filho concorda, no entanto, que a universidade seja o elo mais fraco neste
processo e defende uma aproximação pragmática entre pesquisadores e indústria. Este
avanço é fundamental para que a indústria brasileira possa suprir de forma eficiente a
demanda crescente por medicamentos para doenças crônicas, por exemplo, que aumentam
com o envelhecimento da população.
Quando se fala em inovação, Palmeira Filho lembra que dos dez medicamentos mais
vendidos no mundo, sete são biotecnológicos. Desenvolver a indústria nacional neste
segmento é um dos objetivos. "Para ampliar o acesso, é necessária uma indústria brasileira
forte, e essa é nossa esperança no médio e longo prazo num sistema universal", afirmou.
Ogarí Pacheco, presidente do laboratório Cristália, um dos poucos com 100% de capital
nacional e que investe em inovação e desenvolvimento de novos fármacos, é enfático em
dizer que quem investir apenas em commodities "vai dançar". Segundo ele, o Brasil precisa
superar o déficit de desenvolvimento em relação aos demais países, já que patentes quebradas
agora começaram a ser desenvolvidas há pelo menos 30 anos.
Dentro deste contexto, Britto lembra que é importante comemorar os avanços do Brasil,
mas não se pode esquecer que o País não compete com si mesmo, mas sim num mercado
global. E um dos fatores que fazem o Brasil caminhar mais devagar que a concorrência é a
burocracia.
No caso específico do registro de patentes de fármacos e medicamentos, o cenário é
desanimador. Segundo Britto, o Instituto Nacional Propriedade Industrial (INPI) conta
atualmente com 174 examinadores para 192 mil processos, o que gera uma demora de quase
15 anos. Nos Estados Unidos, uma patente é registrada em cerca de três anos.
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As variáveis tecnológicas também influenciam as indústrias farmacêuticas no tocante à
rastreabilidade dos medicamentos, a partir da Implantação do Sistema Nacional de Controle
de Medicamentos. O monitoramento atingiria produção, comercialização, dispensação e
prescrição dos produtos. O objetivo é evitar a falsificação e o contrabando, além de
administrar eventuais recalls.
A Lei federal 11.903/2009 prevê que esse controle será realizado por meio de sistema de
identificação exclusivo dos produtos, prestadores de serviços e usuários, com o emprego de
tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. Cada embalagem
de produto deve conter um código bidimensional e um número de identificação, ao lado da
data de fabricação, da validade e do número de lote.
Com o sistema, será possível rastrear fabricante, fornecedor, comprador, produto,
unidades de transporte/logísticas, consumidor/paciente, prescrição e médica, odontóloga e
veterinária. O prazo para implantação e conclusão dessa tecnologia era 2016. Pelo menos três
lotes deveriam estar prontos para testes. Porém, poucas são as farmacêuticas que se
adequaram. Drogarias e farmácias também não se prepararam. Há um pedido de órgãos
representativos dos laboratórios para que a novidade fique para 2025.
No Brasil há mais de 400 fabricantes e importadores de medicamentos, 300 distribuidores,
50 mil farmácias, 50 hospitais federais, entre outros que precisariam se adequar, segundo
dados da consultoria Pricewaterhouse. Caberia às indústrias fornecer os softwares às
farmácias. Os dados seriam remetidos ao Governo Federal. Porém, há posições contrárias em
todos da cadeia envolvida. Enquanto esse cenário está indefinido, os laboratórios investem
em outros aparatos tecnológicos para auxiliar as vendas.
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2. O PÚBLICO

O público das indústrias farmacêuticas tem características bastante peculiares, com uma
série de fatores influenciadores vinculados à saúde – o principal deles é o dinheiro. Os mais
decisórios seguem logo abaixo:

Consumidores -> A indústria farmacêutica, dada a pluralidade de produtos, já não trabalha
mais com o conceito de pacientes. Atualmente, as receitas médicas trazem muitas vezes mais
do que medicamentos. As prescrições envolvem drogas e suplementos (nutracêuticos e
probióticos, por exemplo), além de recomendações para atividades físicas, suporte
psicológico ou nutricional. Há ainda os dermocosméticos e dermatológicos e suas
subdivisões, agora incluídos nos portfólios de algumas farmacêuticas. Fala-se então em
consumidores, que são persuadidos pela indústria farmacêutica na internet quanto ao sexo,
faixa etária, condição social, costumes e males mais comuns, entre outros. Mulheres e mães,
em geral, têm maior poder de decisão de compra quanto à saúde. Idosos estão entre os com
maiores e mais constantes necessidades. Há também os hipocondríacos. Os alvos de doenças
específicas e de tratamento contínuo ou caro. Os mais hábeis com aplicativos. A maior parte
desse público segue esperando do médico ou do farmacêutico toda e qualquer orientação de
saúde. Porém, existe um anseio crescente da população, em especial da classe média e alta,
por informações de sintomas, causas, prevenções e tratamentos básicos. Há quem deseje
benefícios para fidelizar-se a uma marca, produto ou serviço. Não se comunicar ou interagir
por medo de danos à imagem é um erro.

Farmacêuticos -> nesse grupo estão inseridos os balconistas, os profissionais graduados em
Farmácia e em atendimento direto ao consumidor, gestores e/ou proprietários de uma
drogaria ou farmácia. Esse público tem papel importante na dispensação de produtos e forte
poder de influência sobre a decisão dos consumidores. Os primeiros integrantes citados, em
geral, ganham baixos salários e trabalham inclusive aos finais de semana. Indústrias
farmacêuticas têm procurado estabelecer uma relação de confiança com todos os integrantes
desse grupo, oferecendo aprimoramento dos conhecimentos e incentivos para que prestem
melhor atendimento, avancem na carreira e consequentemente na vida. Parte desse público
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ajuda os consumidores por essa ser sua premissa profissional. Mas uma outra parte espera
acesso a informações, apoio e benefícios para que as drogarias e farmácias prosperem. Tratase de um público que sofre abordagem mais ativa dos laboratórios com foco em genéricos,
que em razão da intercambialidade (substituição de medicamentos sem prejuízo para o
tratamento), saem mais baratos para os consumidores, geralmente.

Médicos -> Profissionais com conhecimento teórico e prático, que se ocupam da saúde
humana, diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, tendo como princípio a
consideração, compaixão, benevolência e a valorização da vida dos pacientes. Podem ser
generalistas ou especialistas. Parte desse público ajuda os consumidores por essa ser sua
premissa profissional, enquanto uma outra parte aceita benefícios. Os médicos são abordados
pelas indústrias farmacêuticas especialmente com o conteúdo de produtos referência ou
similares, com apresentações eficazes, seguras e mais cômodas para os pacientes (jato
contínuo, sabor cereja...). Nessa relação, são abordados com informações técnicas e
treinamentos, conteúdos aprofundados, de fácil e rápido acesso na internet, chats e fóruns
para troca de experiências e entretenimento.

Cientistas -> O alquimista suíço-alemão Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, que viveu de 1493 a 1541, foi um dos precursores da medicina atual. Ele
dizia: “Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a
dose correta diferencia o veneno do remédio”. Os cientistas da saúde são profissionais
(químicos, médicos e farmacêuticos) dedicados ao estudo de novas ou melhoradas drogas.
No Brasil eles ainda são poucos, em razão dos altos investimentos e do tempo necessário
para as pesquisas. Eles estão presentes especialmente em centros atrelados a universidades
ou fundações, tais como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação
Oswaldo Cruz. Espera-se deles respostas a problemas emergenciais, como as epidemias. Para
diferenciar-se da concorrência, laboratórios farmacêuticos os persuadem com processos de
comunicação e estratégias de marketing, inclusive na internet. São cursos, clippings das
revistas de entidades renomadas de pesquisa no exterior, além da participação em fóruns e
chats, entre outros. A abordagem nos sites institucionais ainda não é expressiva. Mas os
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laboratórios sabem bem da importância desses profissionais para negócios mais sustentáveis
e rentáveis. Os médicos e os cientistas também são levados pelas indústrias farmacêuticas
para congressos internacionais com todas as despesas pagas.
Além desses públicos citados, são importantes os grandes distribuidores de produtos
atrelados às indústrias farmacêuticas, os gestores, diretores e proprietários de grandes redes
de clínicas, laboratórios de medicina diagnóstica e hospitais, além de representantes
decisórios dos governos. Tratam-se de compradores ou apoiadores potenciais, em larga
escala, cuja persuasão em geral se dá pelas áreas Comercial e de Marketing, de Relações
Governamentais e lobistas, em visitas in loco, e até mesmo em ambientes digitais específicos
(e-commerces e landing pages que levam a outros sites do grupo).
Há que se ressaltar também a imprensa, grande formadora de opinião pública. Parte dela
informa com precisão, objetividade, isenção e imparcialidade. Está aberta à prestação de
serviços, com dados de qualidade para a saúde e o bem-estar do público em geral. Parte dela
tem preconceitos e restrições às informações atreladas às indústrias farmacêuticas, em razão
de um paradigma: as indústrias farmacêuticas estão mais interessadas em vender tratamentos
caros e de longo prazo em detrimento a cuidar de fato de um paciente ou consumidor.
Para um site, mesmo que aberto e destinado ao público externo, há que se considerar ainda
a participação do público interno, o primeiro a ser informado das principais ações de uma
instituição, tendo em vista a capacidade deste na multiplicação de dados e a influência
motivacional do acesso claro e constante à informação.
Em um site de indústria farmacêutica, além de uma área exclusiva para o diálogo com a
Força de Vendas, abrigar a Intranet também é interessante. A medida evita que o colaborador
faça confusão entre os endereços eletrônicos da companhia. E ao acessar cotidianamente as
páginas institucionais, o funcionário tem sempre na memória o conteúdo que a empresa
deseja transmitir para o ambiente externo.
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2.1 COMPORTAMENTO CONTEMPORÂNEO

Ciente da importância do segmento de saúde para a sociedade, do resultado econômico
positivo da maioria das indústrias farmacêuticas, do aumento de serviços privados de
atendimento médico/hospitalar/laboratorial nos últimos anos, a Edelman Significa, uma das
agências de comunicação e relações públicas mais prestigiadas no mundo, divulgou parte dos
dados de uma pesquisa bastante interessante sobre comportamentos destinados à qualidade
de vida e bem-estar.
A pesquisa Edelman Health Barometer está na terceira edição, contemplou 12 países –
incluindo o Brasil - e alcançou 15 mil entrevistas. Ela traça um completo panorama acerca
de hábitos, tendências e atitudes vinculadas a questões de saúde.
Os dados exploram a maneira pela qual as interações sociais e recursos tecnológicos (entre
eles os sites institucionais de indústrias farmacêuticas) podem contribuir para a disseminação
de comportamentos saudáveis. Os números auxiliam na evolução de como se define saúde
na contemporaneidade, considerando oportunidades ligadas a negócios, governo e
organizações.
Em 2008 e 2010, a pesquisa examinou a opinião do público sobre saúde, os pilares de
uma vida saudável e a maneira pela qual as marcas se comportam em relação ao tema. Porém,
na edição 2011, houve um aprofundamento da análise, que considera de forma mais extensiva
opiniões e comportamentos dos indivíduos no campo da saúde.
A pesquisa explora fatores específicos que motivam as pessoas a realizarem e manterem
mudanças em seus comportamentos. O estudo também avança na definição da Edelman sobre
o papel da saúde na obtenção, por parte das marcas, de uma licença para operar e, por
consequência, prosperar.
A seguir há algumas conclusões do material que foi disponibilizado em inglês.
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Os gráficos mostram que saúde para a sociedade significa em geral ausência de doenças,
dos pontos de vista mental, emocional e físico. E há importância dos bons hábitos
alimentares, das atividades físicas, do bom andamento dos negócios e das interações sociais.
O estudo também aponta o vertiginoso uso de tecnologias como suporte à saúde – em
especial de aplicativos -, especialmente pela geração com 18 a 30 anos na época. E reforça a
expectativa de que indústrias ligadas à saúde liderem processos de educação para mais
qualidade de vida e bem-estar.
O médico e os farmacêuticos são os profissionais mais bem vistos com experiência e
credibilidade para a condução de processos de saúde. E a sociedade em geral não vê o
interesse comercial de indústrias farmacêuticas e outros serviços do segmento como um
impeditivo ou fator negativo para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar.
A pesquisa sinaliza ordens de temas e relevância que podem ser utilizadas na montagem
de um site. E indica que as relações públicas precisam ir além deste canal em ambiente digital.
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3. COMUNICAÇÃO, MARKETING DIGITAL E SAÚDE

A internet nos computadores, notebooks, tablets e celulares (especialmente nos
smartphones) propicia acesso, interação, troca de informações, experiências com velocidade,
com pluralidade, comodidade, personalização e em larga escala.

Devido à multiplicação de mensagens e fontes, a própria audiência torna-se mais seletiva. A
audiência visada tende a escolher suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação,
intensificando o relacionamento individual entre o emissor e o receptor. (SANTAELLA,
2003, pág. 27).

O ambiente digital jamais despertou tanto interesse dos brasileiros como atualmente. Os
consumidores estão cada vez mais na rede mundial de computadores, em suas redes de
relacionamento, interagindo, produzindo, comentando e compartilhando conteúdos.

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, bem como os seres
humanos que navegam e alimentam esse universo. Cibercultura especifica o conjunto de
técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e valores que se desenvolvem
juntamente com o ciberespaço. (LÉVY, 1999, pág. 17).

Segundo pesquisa de 2013 do IBGE, 170 milhões de brasileiros teriam acesso à internet
em 2015. O correspondente a 85% da população. Público este que fica conectado em média
2h/dia. Tempo utilizado pela sociedade de maneira geral apenas com os televisores, numa
comparação com as demais ferramentas de comunicação de massa.
A maior parte desse público acessa e-mails, sites de notícias e principalmente as chamadas
mídias sociais online. Ele tem o Google como a principal ferramenta para quaisquer
pesquisas de informações. E o Wikipedia como fonte confiável (apesar dos critérios
subjetivos quanto à precisão).
Pesquisa de 2014 da ComScore, empresa de medição de audiência multiplataforma ligada
à internet, reforça essas características. Aproximadamente 9 em 10 dos brasileiros (87%)
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considera o meio online muito importante, enquanto um pouco mais da metade (54%)
considera a TV muito importante.
O levantamento aponta que a publicidade online tem impactado vertiginosamente o
comportamento de compra no Brasil. São 7 em cada 10 consumidores (69%) procurando
informações extras sobre marca/produto/serviço na internet. E mais da metade (54%) usam
os dispositivos móveis para checar informações de produto enquanto compram em lojas
físicas.
Os dados, solicitados pela Interactive Advertising Brasil (Iab), associação sem fins
lucrativos voltada ao desenvolvimento do mercado de mídia no país, também indicam que 7
em cada 10 consumidores brasileiros consideram a internet o modo mais fácil e conveniente
de fazer compras.
O uso de smartphones com conexão à internet é feito por 72% dos brasileiros, com 79%
via sistema Android, sendo a troca de mensagens de texto a funcionalidade mais usada,
seguida de um navegador online. A incidência é menor nas pessoas com mais de 45 anos,
que ainda preferem mensagens de voz.
Um dos quadros mais interessantes da pesquisa é que a internet é tida como a mais
completa em conteúdo, criatividade e confiabilidade, além de ser a forma menos intrusiva de
publicidade. Ponto que faz as indústrias farmacêuticas se descolarem um pouco – serem mais
independentes - da necessidade de presença nos meios midiáticos mais tradicionais: jornais,
revistas, TV, rádio...
No tocante à saúde, a pesquisa do IBGE informa: 60% dos internautas fazem pesquisas
para entender como lidar com o tratamento de uma patologia. E 40% deles estão atrás de
dados sobre drogas e medicamentos para um resultado imediato e efetivo.
Esses comportamentos, somados aos outros relatados ao longo desse trabalho, desafiam
as indústrias farmacêuticas na elaboração e atualização de seus sites. Embora a Anvisa veja
com restrições a comunicação de um laboratório com o paciente, principalmente em uma
abordagem que resulte na automedicação, esse relacionamento pode e deve ocorrer de
maneira “saudável”.
O interesse do público é tamanho, a ponto de emissoras de TV e rádio dedicarem parte de
sua grade diária de programação para o tema, com interação pela internet em tempo real
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(comentários, opiniões e trocas de conhecimentos e impressões). Há também uma série de
revistas com conteúdo e publicidade focados em saúde.

A interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do ciberespaço, na medida em que
sua dinâmica é dialógica. As comunidades virtuais “são construídas sobre afinidades de
interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de cooperação e troca.
(LÉVY, 1999, pág.127).

Na disputa por atenção e audiência online, sites tidos como de comunicação de massa
saíram na frente quanto à divulgação de informação vinculada à saúde. O
www.minhavida.com.br, www.saudeplena.com.br e www.abcdasaude.com.br são exemplos
específicos disso. Bem como as páginas internas do tema em grandes portais de notícias,
como Uol, MSN, R7, Terra e G1.
O Minha Vida alega o alcance de 72 milhões de pessoas em 2014. Como? Com milhares
de matérias, a participação de médicos e especialistas – que aumenta a credibilidade - e testes
educativos, nos quais consumidores podem interagir, em formatos multimídia. Além de toda
uma campanha de construção de marca e divulgação estruturada via internet, em especial nas
redes sociais.
A TV Globo também usa a integração de suas ferramentas de mídia. O programa matinal
Bem Estar converge com o canal de mesmo nome no site de notícias do grupo, onde vídeos
ficam disponíveis.
Após anos observando essa demanda de consumo de informação do público, as indústrias
farmacêuticas despertaram para um trabalho mais intenso na internet. Passaram a usar mais
sites, redes sociais e aplicativos, entre outros, para a divulgação de marcas e produtos – via
departamento de Marketing -, construção, fortalecimento e gestão de crise da marca
institucional, com a prestação de serviços e ações de responsabilidade social – Comunicação.
Já dizia o naturalista britânico Charles Robert Darwin, que influencia gerações de
cientistas há mais de dois séculos: “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente,
e sim o mais adaptável à mudança”. Portanto, se o público-alvo está mais tempo na internet,
e de forma massiva, é preciso persuadi-lo nesse canal.
Em especial em tempos de crise, o planejamento de mídia deve priorizar o marketing de
performance, mas não se pode esquecer do posicionamento da marca institucional, mesmo
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com a preocupação com o retorno sobre o investimento (ROI). Esse trabalho pode ocorrer
em conjunto.
Não há uma regra para o que vem antes ou depois, mas no ambiente digital tão importante
quanto o lead e a conversão é o conhecimento e a admiração do consumidor pela marca. É
preciso prover e promover soluções, envolvendo-o em diversos canais de persuasão. Nesse
sentido, o apelo emocional é indispensável.
Uma campanha programática – de divulgação e engajamento - deve atingir os
consumidores-alvo em uma variedade de destinos, inclusive e em especial no online,
propiciando experiências do usuário com a marca até o clique final para uma compra.
Sites institucionais, mesmo os de indústrias farmacêuticas, podem oferecer isso de forma
segmentada, promovendo empatia, fidelização e compra. Eles precisam ser mais atrativos e
dinâmicos, com caráter de maior impacto para o negócio.
É preciso levar o internauta até o endereço eletrônico principal – o site institucional - e
mantê-lo nesse ambiente por um bom tempo, a ponto de ele acessar os inúmeros produtos
oferecidos, simpatizar com as marcas e espalhá-la de forma espontânea em sua rede,
participando ativamente de um processo mais amplo compra/venda. É o que se chama de
“contribuição para o aprendizado coletivo” via “economia colaborativa”.
A Edelman Significa tem uma definição interessante para esse trabalho de marca, em
especial no tocante à saúde, que inclui o uso dos sites institucionais, pontos de referência
junto aos públicos-alvo.
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Marcas institucionais mais úteis e inspiradoras, que demonstram realmente se importar
com os seus públicos-alvo, tendem a agregar mais simpatizantes, serem lembradas e
consumidas. Como case exemplar de mercado, influenciam o seu segmento e os outros.
Para as indústrias farmacêuticas, não basta a aprovação dos médicos com base nos índices
de melhora dos resultados dos pacientes. O caminho a ser percorrido com o apoio da internet
é sem volta: há que se “ouvir” o público-alvo, oferecendo novos e incontáveis cuidados
constantemente.
Todo esse trabalho demanda a utilização de um plano estratégico de comunicação
integrada com o marketing e as relações públicas, por meio da personalização da informação,
uso de múltiplos canais e plataformas mediáticas, monitoramento, mensuração de resultados
e gestão de crises.
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3.1 SITES DE INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS

Os sites institucionais das indústrias farmacêuticas, do ponto de vista de conceitual,
precisam reunir as principais informações da empresa, o máximo de informações de saúde,
produtos e serviços para todos os seus públicos, disponibilizando-as em plataformas de
comunicação variadas, gerando inspiração, experiências positivas, engajamento e vendas.
No Brasil, os sites institucionais das farmacêuticas fogem à característica de grandes
portais de notícias ou de interação diária. Eles quase não propõem pautas, praticamente só
repetem ou reagem às fórmulas consagradas. Mantêm posicionamento mais formal, de
apresentação da empresa e de seus produtos, desvinculada da persuasão direta para as vendas,
evitando sanções da Anvisa.
Em linhas gerais, os sites institucionais das farmacêuticas partem sempre da finalidade
das indústrias ou laboratórios, desde quando produzem medicamentos, como e por qual razão
o fazem, e a quem o seu portfólio de produtos e serviços mais se destina.

No entanto, há uma movimentação para a aproximação e diálogo com os públicos, com a
oferta de serviços com valor agregado, para o relacionamento mais constante, além de
consultivo e referencial. Isso poderá ser observado nos exemplos nos próximos capítulos.
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Os sites institucionais de indústrias farmacêuticas dão ênfase inicial à abordagem ao
consumidor, em geral oferecendo-lhe dados sobre os produtos, sintomas, causas, prevenção
e tratamento de doenças. Nem todos destacam os seus programas de benefícios e descontos
para a compra de produtos de forma prolongada.

A maior parte desses sites destaca atividades físicas para a composição do bem-estar. Mas
trabalha pouco os aspectos nutricionais e psicológicos que também são importantes para a
qualidade de vida.

53

Raros são os casos de sites institucionais de indústrias farmacêuticas que trazem logo de
cara referências aos idosos, apesar destes serem clientes potenciais – destaque para o site da
Libbs, com banners em movimento, embora o portal não seja responsivo. Ainda assim,
percebe-se avanços nas menções a doenças degenerativas, mais presentes na terceira idade.
Os sites também trazem conteúdos personalizados para médicos, tais como as
monografias dos produtos, informações segmentadas e aprofundadas por especialidade
clínica, programas e eventos de qualificação profissional e networking. Parte deles, procura
valorizar essa relação com campanhas de respeito e valorização da prescrição médica,
entendimento correto da intercambialidade e combate à automedicação.
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Os farmacêuticos também têm tratamento especial. Há suporte para o sucesso financeiro
de drogarias e farmácias, com dados que vão desde o controle do fluxo de caixa ao melhor
atendimento. Existem iniciativas de qualificação profissional e programas de fidelidade.

A maioria dos sites institucionais das indústrias farmacêuticas não dispõe de seção
específica para pesquisadores, cientistas, fornecedores ou distribuidores. Sinal de que a
comunicação com esses públicos ocorre por meio de outras estratégias/canais ou inexiste.
A maioria dos sites institucionais das farmacêuticas preocupa-se com a geração de
formulários para captação e formatação de um banco de dados, que deve fomentar novas
comunicações. Atualmente, isso ocorre mais por e-mail marketing e newsletter, numa
comparação com o SMS ou WhatsApp.
Os sites das farmacêuticas também procuram propiciar experiências positivas para a
imprensa e, em um trabalho de gestão da imagem e reputação, dar ênfase às ações de
sustentabilidade.
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A maioria dos sites de indústrias farmacêuticas abrem espaço de forma tímida para as
redes sociais, temerosos de que reclamações de consumidores possam manchar sua imagem
logo na porta de entrada mais universal da companhia. Embora o caminho inverso, de dar
voz ao cliente, possa reforçar o quanto a empresa está aberta ao diálogo e é transparente.
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Em linhas gerais, os sites de indústrias farmacêuticas apontam para:

Pontos Positivos

Pontos Negativos

Forças

Fraquezas

- Parte dos sites ja trabalha com o

- Estilo protocolar nos sites. Vai pouco alem de

conceito de valor agregado: traz dicas

a razao de existir, desde quando e para quem o

de saude e apoio no dia a dia aos

portfolio de produtos e serviços se destina.

demais publicos.
- Diversificaçao limitada das ferramentas de

- Destaque para atividades físicas,

comunicaçao (vídeos, podcasts, blogs, chats,

apoio psicologico e nutricional como

aplicativos, games, e-books, whatsapp...).

sinonimo de saude.

Ausencia de taticas de SEO.

Ameaças

Oportunidades

- Pouco investimento na comunicaçao

- Trabalhar melhor a relaçao com os

direta com os idosos, com pesquisadores,

medicos e os farmaceuticos. Coligar a

cientistas, fornecedores ou distribuidores.

Intranet.
- Tornar mais interessantes e ageis os

- Nao dar destaque aos programas de

formularios e as geraçoes de leads.

benefícios, seçoes de compras e areas mais
acessadas.

- Aprimorar as chamadas de imprensa,
de responsabilidade socioambiental e

- Agendas positivas rasas. Poucas Landing

a visibilidade das redes sociais.

Pages. Sites nao responsivos.
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3.2 CONTEÚDO: NARRATIVAS, ATRIBUTOS E ATITUDES DA MARCA

Um bom plano estratégico de conteúdo de comunicação e relações públicas institucional
deve contemplar uma narrativa sólida, duradoura, verdadeira, com exposição qualitativa e
quantitativa, em diversas plataformas mediáticas. Deve ter ações contínuas e que
demonstrem os atributos e as atitudes da marca.
Na prática, uma narrativa corresponde ao contar uma história. Para as indústrias
farmacêuticas, essa história deve liderar, inovar, inspirar, humanizar, ser útil, relevante,
educar e engajar. Ela precisa se dar no contexto de apresentação dos valores intrínsecos à
marca e estabelecer conexões emocionais entre uma corporação e os seus públicos-alvo.
Não é simples expor todos os atributos esperados pelo público de uma indústria
farmacêutica. Em geral, as empresas apostam em bons exemplos, em estímulos subliminares
não percebidos conscientemente. O suporte e o estímulo à saúde por meio da atividade física,
do esporte, ações de responsabilidade social e sustentabilidade estão entre as narrativas mais
exploradas. Além da homenagem ou reconhecimento ao mérito dos stakeholders envolvidos.
O discurso é explorado nas chamadas “Agendas Positivas”. Textos, fotos, vídeos,
aplicativos, games, e-books e links, entre outros, servem às publicações ou divulgações de
bons conceitos e ao relacionamento via site (geralmente em banners de destaques, seção de
notícias ou blogs), embora eles sejam mais explorados cotidianamente nas redes sociais.
Esses conteúdos têm papel importante no aumento de tráfego e audiência dos sites.
Os conceitos positivos vinculados a uma marca podem gerar empatia, serem absorvidos,
assimilados na mente dos consumidores, dada a identificação imediata ou a aceitação pela
repetição. As melhores abordagens geram ações do público, engajamento.
As narrativas mais recentes e bem-sucedidas, nos mais diversos segmentos, apropriam-se
de inovações próprias da internet e das redes sociais. Na disputa pela atenção, elas usam o
curtir, o compartilhar, o recomendar, o opinar e o fazer por conta própria, hábitos que
refletem a atitude do consumidor moderno.
Empresas abertas à essa percepção e mudança concedem espaço para o desafio de criação
de uma comunicação mais interativa em seus sites institucionais. É preciso “surfar a onda
das redes sociais”, que leva tanta gente a ficar com celulares nas mãos o tempo todo e a tratar
a internet como um dos bens essenciais do dia a dia, mesmo numa crise financeira.
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Para que sejam fontes mais úteis de inspiração e engajamento em saúde, sites institucionais
de indústrias farmacêuticas precisam de planejamento, desenvolvimento, execução e gestão
que respondam especialmente às questões a seguir:

PREMISSAS - SITES INSTITUCIONAIS DAS FARMACÊUTICAS
 Quais

são

os

consumidores,

comportamentos
farmacêuticos,

e

necessidades

médicos,

de

pesquisadores,

cientistas, provedores e administradores de saúde, além dos
fornecedores e distribuidores?
 Como é possível se comunicar com eles de maneira mais
eficiente?

Quanto

conhecimento,

recall

das

minhas

afetivo,

campanhas

atitude

de

geram

prevenção,

tratamento e compra de produtos?
 Como integrar ferramentas de comunicação online e oferecer
os melhores formatos de conteúdo, layout, navegabilidade e
usabilidade no modelo Accountable Care?
 O monitoramento do site aponta eficácia da comunicação,
relações públicas e objetivos do marketing/comercial conversões e vendas? É preciso corrigir desvios e promover
melhorias? Qual é o retorno sobre o investimento (ROI)?
 Meu desempenho via site se destaca da concorrência?
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Entende-se por conversões as visitas a um site que atingem a uma meta pré-determinada,
como o preenchimento de formulários de contato visando principalmente formas diversas e
constantes de relacionamento e divulgação colaborativa e positiva institucional ou a
conclusão de uma compra por sistema e-commerce.
Os processos que levam à conversão e vendas nem sempre são adotados nesses sites por
desconhecimento, despreparo ou desprestígio em relação ao tema, ou ainda por conta da
ausência ou baixa interação dos departamentos de Comunicação e Marketing. Essas técnicas
modernas são relativamente novas no auxílio à persuasão, mensuração e entrega de resultados
por meio de uma página institucional.
Tão importante quanto promover melhorias nos sites é mensurar os acessos e a interação
do público em relação a eles. Enxergar quais páginas, links, fotos e aplicativos despertam
maior interesse e quantos são os usuários recorrentes. Quais conteúdos foram mais curtidos,
compartilhados e comentados via site para as redes sociais – também em seu site os usuários
podem ser colaboradores ou até mesmo embaixadores da marca. Entender de onde o público
vem e para onde ele vai. Acrescentar constantemente formas de comunicação capazes de
reter os principais alvos atrelados ao conteúdo e por mais tempo. E promover o endereço
eletrônico junto à Força de Vendas, nas visitações aos médicos, bem como nas demais formas
de comunicação da empresa. Tudo isso é relacionamento e ajuda nas vendas.
Quando compartilhamos algo, estamos implicitamente falando ‘Acabei de ver isso e gostei
tanto que acho que você também pode gostar’. Queremos que nossa rede de contatos saiba o
que estamos consumindo. Seus clientes podem ser seus garotos-propaganda. (PORTO, 2014,
pág. 162).

Um site institucional pode ir além do caráter de comunicação, da construção de uma marca
com credibilidade, da valorização da imagem e reputação. Ele pode servir como ferramenta
de marketing e também de relações públicas, agregando resultado financeiro à empresa.
Os programas de comunicação levados a efeito por um setor ou pelo departamento de
comunicação de uma organização devem ser decorrentes de todo um planejamento e agregar
valores aos negócios, ajudando as organizações a cumprirem suas missões, atingirem os
objetivos e a se posicionar institucionalmente perante a sociedade e os públicos com os quais
se relacionam. (KUNSCH, 2006, pág. 35).
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Para isso funcionar bem, deve haver uma parceria das áreas distintas (Comunicação e
Marketing), com equilíbrio, alinhamento de expectativas e limites de atuação. Do contrário,
é melhor que o site institucional sirva mais como ponte de comunicação para uma página
específica do Marketing.
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3.3 LAYOUT, NAVEGABILIDADE E USABILIDADE

Todo site institucional é criado a partir da logomarca da empresa. Ela em geral é
posicionada à esquerda e no ponto alto da tela, por esse se tratar do trecho inicial/habitual de
toda leitura.
As cores e o formato das letras podem nortear as demais seções e peças distribuídas ao
longo do endereço eletrônico, mantendo assim a identidade visual e facilitando o
reconhecimento da marca.
Em seguida, é preciso definir quantos menus o site terá. As técnicas mais modernas
apontam para o uso de no máximo três: o principal, o de apoio (muitas vezes suprimido) e o
de personalização. Eles devem variar de acordo com a necessidade de cada endereço
eletrônico.
Dentro de cada menu haverá a segmentação de ícones, que poderão ter subícones. Por isso
é necessário definir os principais motes, que em geral para o principal são: Sobre a Empresa;
Produtos; Inovação; Relacionamento; Imprensa; Recursos Humanos; Fale Conosco. O menu
de apoio pode gerar acesso às versões em inglês e espanhol. Já o menu de personalização
(com seções de destaque de acordo com cada público), para os sites de indústrias
farmacêuticas, é mais comumente dividido em: Consumidor; Farmácia; Médicos; Intranet.
Não se esqueça de, ainda no topo do site, incluir um Buscador.
Outro ponto extremamente significativo é escolher entre os banners/seções estendidas,
uma tendência de mercado, ou o modelo com margem lateral de respiro. Também é preciso
estar atento às cores – leves e cleans casam mais com o setor de saúde - e às bordas de cada
seção – as arredondadas dão ideias de ciclos.
Os banners centrais devem remeter ao que a empresa considera como principal no
relacionamento com os seus públicos. O conteúdo pode variar de acordo com a importância
de mensagens pontuais e temporais, informativas ou de fortalecimento de imagem, além das
voltadas para ações de marketing, como as de captação de dados e engajamento do público.
É interessante que eles sejam dinâmicos ou interativos. Porém, não se deve usar o Flash
(programa para animação), cujo impacto é negativo para as versões móbiles responsivas (que
se adaptam de acordo com o dispositivo móvel).
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Segundo pesquisa do IBGE já citada ao longo desse paper, o acesso à internet pelo
computador em 2013 era de 88% e em 2014 diminuiu para 76%. Já o acesso pelo celular passou
de 53% em 2013 para 80% em 2014. Por isso a importância dos sites responsivos, mais amigáveis
e preparados para as necessidades dos consumidores.
Nas seções subsequentes de destaque de um site, vale a pena apostar na variação
multimídia: textos, infográficos, fotos, vídeos, aplicativos, games, e-books, blogs... De
preferência, sempre trabalhando com informação, emoção, curiosidade e diversão. É o que
mais prende a atenção do público, que pode variar entre visual, auditivo e cinestésico.
A pesquisa do IBGE apontou que 68% do público ligado à internet e à saúde prefere
acessar conteúdos em vídeo. E 31% têm interesse em aplicativos, pois deseja personalização,
comodidade e agilidade no acesso às informações.
A mesma pesquisa aponta a preferência do público ligado à saúde é pelas versões online
de um conteúdo na comparação com materiais impressos.

Na internet, a maioria do público busca informações rápidas e curtas. E o consumidor de
saúde confia no médico. Por isso, é interessante destacar esse profissional ao longo das
páginas do endereço eletrônico. Não esquecendo que essa classe está habituada à
profundidade, ao conhecimento mais elaborado.
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É importante que o público possa escolher com facilidade a seção que mais lhe interessa,
por isso recomenda-se que as mais interessantes ou acessadas estejam na área de destaque.
Ele precisa também acessar toda e qualquer seção em no máximo três cliques. Se houver
necessidade do uso da barra de rolagem, é interessante que ela não seja tão longa, pois isso
pode gerar desinteresse. Por esses dois fatores, um rodapé com o menu principal também
funciona bem.
Vale ressaltar a importância de landing pages (links que remetam para uma página destino
ou entrada para um site, visando conversões). Não se esqueça também que o usuário quer
interagir com a empresa, então botões Call to Action são interessantes. Como citado
anteriormente, eles podem ser para curtir, compartilhar, opinar, baixar um arquivo e até
mesmo preencher um formulário. Nesse sentido, dar boa visibilidade aos chats e redes sociais
institucionais (especialmente se houver um gestor dessas comunidades, com respostas
rápidas) é um ponto positivo.
Os casos de relacionamento institucional pelo Whatsapp ainda são raros, mas é possível
citar a Aspen e a Pfizer como precursoras. E isso, embora essa venha sendo a ferramenta
mais usual de comunicação online dos brasileiros atualmente. Ponto que certamente deverá
ser amplificado no futuro.
Toda página deve transmitir sua mensagem, impactar o público ou promover o
entendimento do para que ela serve ou se propõe em até 5 segundos. O site, em linhas gerais,
deve ser sempre elaborado sob o conceito: Construir -> Engajar -> Amplificar -> Mensurar.
Vale lembrar que a repetição de termos chave, as seções multimídias – especialmente
vídeos e fotos –, a série de links que levam para o site e o apoio das técnicas de Search Engine
Optimization (para otimização, ou seja, para que uma determinada página seja visualizada
logo nas primeiras buscas do internauta) são bem importantes.
A posição que uma página ocupa nos resultados de busca na web pode determinar não
apenas seu sucesso, mas até mesmo sua existência. Assim, dominar as estratégias de
marketing de busca para alcançar posicionamentos privilegiados torna-se fundamental.
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4. ESTUDOS DE CASOS

Todo trabalho de comunicação parte de um briefing. Nessa fase inicial, o foco é entender
quem é o cliente/contratante – qual sua identidade, imagem e reputação - e o que ele deseja
transmitir para os seus públicos-alvo.
Uma avaliação no sentido inverso também é importante. Quem é o público-alvo e o que
ele anseia? Toda mensagem de um emissor deve procurar atender a expectativa de um
receptor.
A fase seguinte é a de diagnóstico, na qual há uma avaliação macro e micro do ambiente,
segmento de atuação do cliente/contratante. Logo depois vem o planejamento, com a
definição das estratégias/táticas primárias e secundárias para alcançar os objetivos.
Pensar dessa maneira ou seguir esse fluxo, deixando essas informações claras ao
cliente/contratante gera um alinhamento de expectativas e melhores resultados para as partes
distintas.
Como apontado anteriormente, a indústria farmacêutica existe por conta das demandas
dos consumidores, mas trabalha os seus públicos de forma cada vez mais segmentada, em
canais personalizados/específicos. Tudo para ampliar as vendas e consequentemente os
resultados financeiros. A mensuração ao final aponta os resultados e a correção dos rumos.
Para que haja realmente um Processo de Comunicação e não de simples informação, falta
um elemento fundamental: o feedback. Esse termo denomina a informação que vai e volta,
que diz ao remetente da mensagem se ela chegou a seu destino, se foi compreendida ou
não e que efeito provocou. (NETO, J. L., 2004, pág. 6).

A maioria dos departamentos de Comunicação atua em uma divulgação mais
institucional, focada num posicionamento globalizado e generalista da empresa em seus sites.
No entanto, cresce o assédio das áreas comerciais e de marketing por esse canal para o uso
de ferramentas de vendas – com técnicas de CRM (Customer Relationship Management),
leads, e-commerces... – e vínculo com os stakeholders. E é preciso ouvir o público-alvo,
abrindo canais de diálogo, promover a interatividade.
Para as indústrias farmacêuticas, há duas formas básicas de atuação comercial: a com
medicamentos e produtos para o tratamento dos sintomas e/ou das causas. O primeiro modelo
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de negócio ameniza dores e incômodos. O segundo procura dar fim a uma doença de ocasião
ou com maior temporalidade.
Formas de prevenção, que passam pelo respeito e manutenção de bons hábitos
psicológicos, físicos e nutricionais, entre outros, evitam que pacientes recorram
constantemente aos medicamentos. Ops! Então divulgar essas informações corresponde a um
tiro no pé, certo? Não!!!
As indústrias farmacêuticas despertaram para uma postura mais ética, com discursos mais
próximos da necessidade de seus públicos. Isso resulta em ganhos de imagem junto aos seus
públicos decisórios. Posicionar-se de forma mais aberta e transparente significa a valorização
da marca, de produtos e serviços. Propicia confiança, afinidade e engajamento. Trata-se de
uma medida real de responsabilidade social.
Toda essa postura de Comunicação Institucional tem um porquê. Na ponta final dessa
cadeia, os consumidores – maior razão de ser das farmacêuticas - se dividem em dois grupos:
os que só desejam uma indicação médica X aqueles que querem entender as razões e saber
como evitar e lidar com as doenças. E o segundo grupo está crescendo vertiginosamente.
Um dos grandes desafios das áreas de Comunicação das indústrias farmacêuticas está
justamente em como apresentar, por meios dos sites institucionais, narrativas e cases práticos
que confirmem a visão, a missão e os valores. Não só em seus produtos e serviços. Mas em
suas iniciativas de maneira geral.
Mais do que isso, a Comunicação precisa emocionar e levar o público a atitudes além do
consumo, para que ele assuma o papel de multiplicador, de embaixador da marca para as suas
redes. Especialmente porque a opinião do parente, amigo ou vizinho tem muito peso nas
decisões dos brasileiros.
Apesar de a Anvisa “segurar” propagandas de medicamentos (temerosa quanto ao
consumo indiscriminado ou sem o suporte de um médico), cabe lembrar mais uma vez a
relação afetiva do paciente com produtos e marcas que proporcionam alívio ou o
reestabelecimento das condições de saúde, e que tenham posturas inspiradoras ou propulsoras
de atitudes positivas.
O controle da agência está mais atrelado aos medicamentos, mas há uma nova relação das
indústrias farmacêuticas, por meio dos probióticos, nutracêuticos e comésticos, com os
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consumidores. Logo, Comunicação e Marketing podem fazer uso de mensagens subliminares
não apelativas.
É hora de as indústrias farmacêuticas despertarem para sites mais voltados à utilidade,
afinidade, engajamento e conversões. De agregarem maior valor à imagem institucional e ao
negócio, suportados por um plano de comunicação para a sua divulgação da página da
empresa na internet.
As análises a seguir são apenas recortes do que há de mais interessantes nos sites de quatro
gigantes do mercado farmacêutico brasileiro. Elas servem de estímulo para o planejamento
de outras empresas do setor.
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4.1 SITE ACHÉ

O Aché Laboratórios Farmacêuticos foi fundado em 1966, no interior de São Paulo, pelos
empresários Adalmiro Baptista, Antonio Depieri e Victor Siaulys. Na ocasião, teve como
primeiro lançamento o medicamento Moderex, um inibidor de apetite.
A Companhia se orgulha por ter capital 100% brasileiro até os dias atuais, forte abordagem
junto à classe médica e tem em seu discurso sempre aprimorar e diversificar os produtos e
apresentações eficazes, seguras e de qualidade.
Por oito anos seguidos, o Aché liderou o mercado de Medicamentos Sob Prescrição. A
companhia também produz Medicamentos Isentos de Prescrição, Genéricos, Dermatológicos
e Dermocosméticos. Dispõe ainda de Nutracêuticos e Probióticos. São cerca de 747 produtos.
Por meio das plantas industriais localizadas em Guarulhos (SP), São Paulo (SP) e Anápolis
(GO), o Aché trabalha com medicamentos originais, similares e genéricos. A empresa
cresceu apoiando-se em meio a parcerias e ampliando constantemente o seu portfólio.
O Aché licenciou produtos da Parke Davis no Brasil, uma subsidiária da Pfizer, em 1982.
Em seguida firmou acordo com a Merck Sharp e Dhome (MSD), que colaborou muito para
o aprimoramento e a ampliação do leque de produtos, a partir de 1988. Dois anos depois
houve a aquisição de 42% da Schering Plough Brasil.
O Aché ganhou respeito no mercado farmacêutico não só pela diversidade e qualidade de
seus produtos, mas também pela participação ativa de Victor Siaulys em organizações
aglutinadoras e promotoras do empreendedorismo, além da atuação em responsabilidade
social – especialmente atrelada à Associação Brasileira de Assistência do Deficiente Visual.
Na virada do século, a empresa teve uma exposição da imagem mais aguda, posicionandose abertamente como uma das lideranças farmacêuticas – inclusive por meio de instituições
formalizadas - num embate com o governo federal contra aos genéricos. Acabou vencida
nesse tema. Não só recuou na postura como ingressou no referido mercado.
Em 2002, o Aché partiu para uma gestão administrativa mais profissional e rompeu com
a Parke Davis e a MSD. Dois anos depois incorporou a Asta Médica e ampliou sua atuação
em novas classes terapêuticas. Em 2004, um momento bastante significativo: o laboratório
registrou o Acheflan, primeiro fitomedicamento totalmente pesquisado e desenvolvido no
Brasil. No ano seguinte, a empresa adquiriu a Genéricos Biosintética.
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Em 2008, o Aché passou a importar medicamentos para 11 países. Nesse período, a
empresa exibiu suas marcas em propriedades atreladas ao São Paulo Futebol Clube. As ações
de ativação se concentraram em médicos, proprietários ou gestores de drogarias e farmácias,
além de executivos da área hospitalar.
Logo em seguida, O Aché ingressou no mercado de produtos hormonais junto à Melcon.
Em 2011, a empresa alcançou a patente do Acheflan, quando ganhou força para distribuí-lo
com exclusividade especialmente na Europa e na Ásia, por 20 anos. Um ano depois, ela
firmou parceria com outras gigantes do Brasil para criar a Bionovis e ingressar no mercado
de produtos biotecnológicos.
Nesse período, a empresa ganhou prêmios e firmou-se como referência no segmento.
Também foi destaque por uma série de ações sociais, entre elas a da produção de cartilhas
impressas e digitais com informações de saúde distribuídas gratuitamente para comunidades
carentes.
Na mesma época, o Aché também sofreu tímidas críticas pela retirada do mercado de
inibidores de apetite, inicialmente por uma imposição da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Isso se deu em especial nas redes sociais.
Nesta década, até 2014, com o slogan “Nós valorizamos a vida”, o Aché manteve uma
comunicação institucional mais low profile. Mesmo tendo uma série de ações positivas a
destacar, tais como projetos de apoio cultural, social e esportivo, via leis de incentivo.
Com a chegada de um novo presidente no final de 2014, a empresa partiu para um
posicionamento mais agressivo de mercado, sempre explorando como motes inovação e
responsabilidade social.
A Companhia voltou a chamar o protagonismo para ações ligadas à saúde e agora também
ao esporte, com o apoio ao Hospital do Câncer de Barretos e a liderança do Pacto pelo
Esporte, do qual participa uma vasta gama de empresas, de diversos segmentos.
Do ponto de vista de resultados financeiros, o Aché vive uma fase de crescimento
contínuo. A empresa teve receita líquida total de R$ 2,3 bilhões em 2015. No ano anterior,
foram R$ 2,13 bilhões, superando a de 2013 em 14,7%.
Tal resultado foi obtido, principalmente, pela alta performance das forças de geração
de demanda e vendas, pela diversificação de medicamentos, potencializada por investimentos
contínuos em inovação – um dos principais direcionadores do negócio.
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O Aché é o 5ª colocado no país em faturamento entre as farmacêuticas. No início de 2016,
a empresa adquiriu os direitos da Nortis, em Londrina (Paraná), empresa particularmente
voltada aos antibióticos. A intenção é ampliar ainda mais a gama de produtos. Os principais
atualmente são Alenia, Motore, Acheflan e Sorine.
Com cerca de 4,5 mil colaboradores, sendo metade voltada à geração de demanda e vendas
de medicamentos, o slogan da empresa mudou para “Aché. Mais vida para você.”. Mote
presente no novo site (lançado ao final de 2015), que procura ser alicerce de uma narrativa
mais contínua da marca, propagando os seus atributos e atitudes para avançar em
credibilidade e resultados financeiros, conforme plano estratégico da companhia traçado para
até 2035.
Toda companhia é norteada por Missão, Visão e Valores. Quando aplicadas na prática,
elas se traduzem em funcionários mais motivados e mais clientes apaixonados e satisfeitos.
Para o Aché o posicionamento foi definido como:

Missão -> Disponibilizar continuamente, com qualidade, criatividade e rentabilidade,
produtos e serviços inovadores, melhorados e acessíveis, que promovam a saúde e bem-estar
dos consumidores, com colaboradores motivados e capacitados e respeito às pessoas e ao
meio ambiente.

Visão -> Ser o melhor laboratório farmacêutico do Brasil, preferido pelos consumidores e
profissionais de saúde por viabilizar o acesso a produtos e serviços inovadores que
proporcionam saúde e bem-estar para toda a população.

Valores -> Integridade, Respeito às Pessoas, Respeito ao Meio Ambiente, Espírito
Empreendedor, Inovação e Crescimento Sustentável.

Esses posicionamentos podem e devem ser aproveitados/explorados em campanhas de
relacionamento da companhia que levem o público ao site e ao universo Aché. A empresa
não fechou um posicionamento específico para a Biosintética (sua empresa de genéricos).
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O Aché está subdividido também nas seguintes unidades de negócios: Marketing
Prescrição e Marketing Demanda de Medicamentos Sob Prescrição; Marketing de
Medicamentos Isentos de Prescrição; Comercial Genéricos; Dermocosméticos.
O portfólio de produtos do Aché abrange mais de 20 especialidades médicas. São mais de
303 marcas – a maior parte de produtos similares -, em 747 apresentações, conforme dados
de 2015. Até 2020, a companhia lançará mais 184 produtos: 120 nos próximos três anos.

Feito esse panorama, é preciso tratar do reformulado e já no ar site Aché. Ele procura ser
mais útil do que a versão anterior e, de forma sutil, mostrar maior presença da empresa na
sociedade, com diferentes formatos de comunicação. Pretende uma relação mais focada nas
necessidades e apoio ao consumidor, tendo a venda de produtos como uma consequência.
Pretende facilitar o conhecimento e o acesso do público aos produtos, além de engajá-lo em
maiores compras e na divulgação da marca, produtos e serviços.
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A reconstrução do site teve por base ser útil, humanizar, inspirar com sutileza as relações,
educar com as melhores informações possíveis de saúde os públicos estratégicos. Os
conceitos liderar e engajar foram trabalhados, tal como o novo slogan adotado - “Aché. Mais
vida para você.”, de forma simples, objetiva e implícita nos atributos e atitudes da marca,
permitindo aos públicos formação de opinião. A interatividade teve apoio em verbos de ação.

Para o site, o Aché adotou a seguinte premissa: como ajudar o público a ser melhor no
que ele faz, vivendo em uma sociedade mais sustentável. O fato de a companhia ser a melhor
opção para os seus clientes, uma visão mais comercial, ficou de forma mais subliminar.
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Apoiado nas pesquisas de saúde de instituições renomadas, no comportamento do público
em relação ao site Aché, nas mensagens obrigatórias e na nova premissa a serem transmitidas
do ponto de vista institucional, as seções de destaque foram aos poucos sendo escolhidas.

Todas as ações tiveram como norte: serem atrativas, personalizadas, multimídias,
interativas, intuitivas e responsivas. Tudo para possibilitar melhores experiências, fidelizar
os públicos-alvo e impactar as vendas naturalmente.
Do ponto de vista de navegabilidade, há um menu de personalização ou segmentação
dos públicos, com informações personalizadas. O site se transforma de acordo com as
páginas mais requisitadas por cada público. Há geração de lead (captação de dados dos
participantes para o envolvimento em futuras formas de comunicação). As seções Força de
Vendas, Intranet e Cientistas não foram disponibilizadas ou adotadas pela companhia.
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Há também um menu institucional, dividido em nove seções, com as chamadas para os
temas mais importantes de uma companhia. Elas têm subícones segmentados e um número
relevante de informações. Apoiado pelas versões em inglês e espanhol, além de um sistema
de busca de palavras ou termos chave.

Os primeiros banners apresentam um pouco da narrativa proposta, os atributos e atitudes
da marca Aché. Eles ressaltam a história, a pesquisa, a inovação e o slogan da companhia.
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Eles levam o internauta a conhecer as razões de a empresa existir, sua trajetória no segmento
que atua e como ela compartilha valores com a sociedade – com destaque para os patrocínios,
doações e apoios às áreas de saúde, esporte e cultura.
No terceiro banner há uma chamada direta para vendas, uma landing page para o ecommerce B2B, voltada aos grandes distribuidores e redes próprias do mercado farmacêutico.
Fica uma observação para as imagens muito americanizadas que apoiam as chamadas.
A segunda faixa horizontal do site remete a produtos em destaque, traz vídeos com
médicos dando dicas de saúde – consumidores e outros médicos se reconhecem nos
profissionais da saúde - e trabalha informações por meio de diferentes plataformas
midiáticas: chama para aplicativos, imagens, texto e infográfico, entre outros. Essa variação
é proposital e visa atingir os diferentes tipos de públicos.

As seções subsequentes seguintes reforçam a imagem institucional, com as notícias
oficiais e o relatório anual, bem como com serviços ao consumidor, com benefícios
oferecidos pelo Governo Federal, e o programa de descontos para compras prolongadas.
Repare na interação nos vídeos: a vitrine ao centro permite cliques aos internautas para a
checagem de outros conteúdos, sem sair da página inicial.
Toda a apuração de conteúdo foi realizada com o apoio de gerentes médicos. Os temas
foram casados com conceitos modernos de layout: seções separadas por formas que
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lembram ciclos e tons que levam à marca, ao acolhimento e à limpeza. Em contrapartida, o
site não tem uma distribuição com seções estendidas (há muita lateral em branco margeando
as páginas de cima a embaixo), o que revela uma postura mais conservadora da companhia.

Quanto à usabilidade, o site conta com botões com sinais de mais, intuitivos e que
instigam o clique (causam a impressão de que há mais dentro). As fotos são coloridas e
procuram inspirar. Remetem à vida. O menu institucional no rodapé reforça o acesso às
seções em até três cliques. Os ícones de interatividade, para o Chat e as Redes Sociais dão
o tom da abertura ao diálogo da companhia.
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Dentre os subícones de destaque, atenção especial para o Quem Somos, sempre entre as
páginas mais acessadas do site. Como uma porta de entrada do site/empresa, é fundamental
que os dados sejam apresentados de forma atrativa, levando o internauta a conhecer a
empresa por meio de texto, vídeo, infográfico ou em um formato de comunicação ainda mais
dinâmico e interativo. Essa página deve trazer também uma remissão (link) para a página de
produtos da companhia, onde o internauta poderá explorar mais do universo do que a empresa
realmente oferece aos seus públicos.

Sem se alongar de forma pontual item a item, os diferenciais do site Aché são ainda a
seção “Onde Encontrar” os produtos, com os endereços de drogarias e farmácias de forma
regionalizada, bastante acessado. Repare também na imagem abaixo que, à direita, há botões
para compartilhamento em diversas redes sociais, facilitando a ação de embaixadores
espontâneos da marca.
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A experiência do público em geral com os produtos e as orientações da bula também
melhorou. Os mais de 700 produtos estão com as fotos amplas das embalagens. A Seção
Saúde e Bem-estar é impactante: traz um universo rico de dicas de especialidades médicas.

Todas as páginas internas do site contam ao final dos seus conteúdos com remissões, com
fotos e chamadas em destaque, para outras três páginas do site. O Aché escolheu repetir os
temas de acordo com a possibilidade de fidelização e venda. Essa tática visa maior
permanência do público no site em seções estratégicas de mercado para a companhia.

A destacar ainda as seções personalizadas. Em Farmácia. A solução Download de Bulas
e Produtos facilita a exibição de imagens e informações de medicamentos nos sites das
drogarias. Está em fase de testes o E-learning, que promete agregar treinamentos e
campanhas de fidelização para este público-alvo.
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Em Profissionais de Saúde, o Pop-Up para a Rede Ampliar – embora ele se sobreponha
quase que totalmente ao banner inicial - leva o médico especializado no segmento respiratório
a uma bacana rede de relacionamento via internet.
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Como a maioria dos sites institucionais, o do Aché também tem pontos de melhoria. Nos
banners principais há poucas referências a consumidores felizes, gozando de vida ao extremo,
e não há uma ação de responsabilidade social explícita. O Blog em destaque na página de
abertura não permite comentários dos internautas. Nas seções de personalização, em especial
na de Profissionais de Saúde, os vídeos com orientações médicas podem ser melhor
posicionados, embora haja nessa página personalizada remissões para eventos e
treinamentos.
Com todos esses conceitos aplicados, o site Aché reforça a imagem de uma empresa com
soluções completas, eficazes e confiáveis, além de moderna e de fato útil para a saúde, o
bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.
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4.2 ABBOTT

Em 1888, o médico e proprietário de farmácia Dr. Wallace C. Abbott começou a produzir
nos Estados Unidos medicamentos formulados com precisão científica, com o objetivo de
proporcionar terapias mais eficazes aos pacientes e aos médicos que os atendiam.
Surgia então a indústria farmacêutica Abbott, presente em 150 países atualmente, entre
eles o Brasil. Seu propósito é oferecer a pacientes e aos consumidores acesso a produtos
nutricionais, diagnósticos, dispositivos médicos e medicamentos de marca de qualidade.
Mantendo sempre a característica de pioneirismo no que faz.
Com cerca de 125 anos de existência, a Abbott iniciou os trabalhos com a produção de
grânulos medicamentosos, com ingredientes de plantas e ervas. Em 1907, a empresa
americana abriu um escritório na Inglaterra. Dez anos depois produziu o primeiro
medicamento sintético usado no tratamento de soldados da 1ª Guerra Mundial. Na década
seguinte, a empresa criou uma longa linha de anestésicos.
Em meados de 1929, a Abbott lançou ações na Bolsa de Valores. Logo depois entrou no
mercado de penicilinas. Em 1964, com a aquisição da M&R Dietetics, se tornou líder em
produtos para nutrição. Em 1972, a empresa lançou um analisador químico e virou referência
em diagnósticos. Em 1985, teve aprovado o primeiro teste para identificação do HIV.
Em 2002, a Abbott apresentou o primeiro anticorpo monoclonal humano. A empresa
tornou-se líder mundial em produtos farmacêuticos. Em 2013, após assumir a liderança de
medicamentos na Índia, a postura global reforçou o foco no consumidor.
A Abbott Brasil mantém sua sede administrativa em São Paulo, e sua unidade industrial
no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Conta com cerca de 1.400 colaboradores
trabalhando no país. Entre seus produtos, destaque para Pedialyte® Zinco, entre outros.
A meta da empresa é atingir cidades de tamanho médio onde as demandas de saúde ainda
não foram atendidas. Essa estratégia está alinhada à nova situação econômica do país, que
demonstra um crescimento das classes C e D, e também com o aumento da expectativa de
vida da população. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que em 2025
o Brasil terá a sexta maior população acima de 60 anos do mundo.
A Abbott tem como premissas:
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Promover ciência e tecnologia de ponta que retenham o potencial de melhorias
significativas da saúde e da prática da assistência à saúde;



Valorizar a diversidade dos nossos produtos, tecnologias, mercados e pessoas.
Acreditar que diferentes perspectivas combinadas a metas compartilhadas inspiram
novas ideias e melhores maneiras de abordar as necessidades da saúde, as quais estão
em constante mudança;



Desempenho excepcional – um marco do pessoal da Abbott em todo o mundo. Por
isso exige de si e dos outros, porque o trabalho tem forte impacto sobre as vidas das
pessoas.



Empenho para merecer a confiança daqueles a quem serve, observando os mais
elevados padrões de qualidade, a excelência nos relacionamentos interpessoais, e um
comportamento caracterizado por honestidade, justiça e integridade.



Manter o sucesso – para o negócio e as pessoas a quem serve – mantendo-se fiel a
princípios chave sobre os quais a empresa foi fundada há mais de um século:
assistência inovadora e o desejo de fazer uma diferença expressiva em tudo o que faz.

O site da Abbott no Brasil destaca-se por características positivas esperadas pelo
consumidor quanto à saúde – como ter momentos para o lazer - e tenta uma aproximação
com os brasileiros (com imagem de praia e futebol). A narrativa, os atributos e as atitudes
da marca procuram liderar, inovar, inspirar, humanizar, ser útil, educar e engajar.
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A narrativa está apoiada no slogan “Com saúde, tudo é possível. Viva ao máximo”. O
significado dela vem de pesquisas com os consumidores, em parceria com a editora Abril,
cuja atualização é constante, e a partir de questões abertas via site institucional da indústria
farmacêutica. As respostas indicam que saúde significa ter mais tempo livre para atividades
físicas, aproveitando e curtindo a vida ao extremo, especialmente em família.
Ao longo de 2016, o banner principal do site teve a triatleta Fernanda Keller, cuja história
de vida é de superação aos próprios limites, seguida do maestro João Carlos Martins, com
trajetória de vida semelhante. Repare que a narrativa é apoiada por uma chamada de vídeo,
que visa emocionar (essa plataforma de comunicação é a mais atrativa dentre as atuais,
segundo várias pesquisas de marketing atreladas à internet).
A vida de João Carlos Martins, por si só, humaniza, inspira e gera atitude. Ele sofreu um
acidente, passou por 20 cirurgias e aos 64 anos foi diagnosticado por médicos como
incapacitado para tocar piano. Mas ele não se deu por vencido para a música e decidiu virar
regente. Cada tecla de piano é “vista” em um membro de orquestra.
Antes de falar das seções individualizadas, é preciso destacar os ícones nos menus
institucional e de apoio. A empresa abre o site com Vida Saudável, que apresenta os seus
valores, o que a move. A intenção é parecer muito maior do que uma companhia somente
interessada no lucro financeiro.
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O número reduzido de ícones nos menus revela o quanto a empresa procura ser direta e
objetiva no que mais importa para os seus públicos. Por outro lado, ainda no topo da página,
nota-se que a remissão para sites da empresa em outras línguas não é clara (o acesso se dá a
partir de uma bandeira do Brasil e não inglesa/americana ou espanhola, mais habituais).
A segunda seção reforça não só o menu institucional, mas também a narrativa de ciência,
inovação e gestão ligada à saúde. As chamadas têm verbos de ação, estimulando o
engajamento e a interatividade, e os conteúdos remetem sempre ao apoio.

A terceira seção “Carreiras”, na ordem vertical de visualização do site, atende à demanda
de admiração de boa parte do público, que deseja trabalhar na companhia. Em geral, há muita
procura por informações nessa linha nas páginas eletrônicas de indústrias farmacêuticas.
Trata-se de um segmento que pouco se abala com as crises econômicas e financeiras.
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Nas duas seções seguintes na página principal, a Abbott traz um comunicado oficial sobre
o recolhimento de produtos e logo abaixo volta a buscar ser inspiração para o seu público
com vídeos e temas atrelados aos seus produtos.

Ao longo de todo o site, as seções procuram ser inspiradoras e engajadoras para os
consumidores. As chamadas e os conteúdos internos delas informam, prestam serviços e
levam a atitudes saudáveis para que cada indivíduo faça sua parte dentro do contexto “Vida
ao Máximo”.
Do ponto de vista de layout, as seções são estendidas, ou seja, aproveitam toda a tela, sem
margens laterais. Isso dá a ideia de amplitude, de ir além. Os textos, as imagens e vídeos
estão ancoradas em balões de comunicação ou ensaio. Uma proposta bastante interessante
para quem deseja interação e reforçar o conceito de ser uma farmacêutica.
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Quanto à navegabilidade, em cinco cliques na barra de rolagem é possível chegar ao final
da página de abertura, que tem no rodapé novamente o menu institucional. Os botões para as
próximas páginas estão quase sempre em caixas com verbos de ação. Por outro lado, o ícone
Mapa do Site mostra uma série de páginas acessíveis somente por esta seção (não presente
nos menus no topo). Ela está disponível apenas no trecho final da abertura do site.
Quanto à usabilidade, os internautas interagem com o site logo nos banners principais, à
medida em que podem acessá-los em um sistema rotativo, com um simples clique, sem sair
da mesma página. Feito semelhante ocorre no acesso aos vídeos.
Nas páginas internas, a partir dos banners principais, a Abbott insiste no aspecto
emocional. Para a empatia do público, aposta em crianças. Vídeos têm “os pequeninos”
entrevistando João Carlos Martins. Uma forma também de educar novas gerações.

Logo abaixo, na mesma página, a Abbott mantém estrutura/conceito semelhante a partir
da história de outros personagens. E propõe o engajamento do público mediante um jogo de
perguntas (parte da já referida pesquisa), ações que levam a publicações em redes sociais,
além de dicas de atividades simples e saudáveis que podem ser adotadas no dia a dia.
Ainda na seção citada acima, o internauta pode preencher um formulário e contar “o que
faz a vida ser mais importante?”. Dados do usuário são obtidos para novas interações,
praticamente sem que ele perceba. Um belo lead que promove embaixadores da marca.

86

Ao final dessa seção, a Abbott sugere (induz) ao público a criação de um anúncio para
rede social com a premissa de fazer o bem, a ser compartilhado. A marca da indústria
farmacêutica se faz presente nessa peça para Facebook e Twitter.
Em outras seções, sempre por meio de vídeos, a Abbott reforça a importância de
atividades em família, pois para o público em geral saúde está em passar mais tempo com
os parentes. Há também desafios do mês ligados à atividade física.
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A Abbott está entre as farmacêuticas que mais promove a interatividade com o conceito
de redes sociais via site institucional. Sempre com o prisma de que saúde está em bons hábitos
alimentares, mentais e físico.
Em seu site, a empresa brinca com o formato/layout de Blog, no qual as seções e letras
remetem à interação e não têm tamanhos fixos ou janelas iguais em todas as páginas. Isso
reforça o conceito de empresa dinâmica. As fotos são cheias de vida, inspiradoras.

Ainda como ponto positivo, destaque para o relacionamento com o Serviço de
Atendimento ao Cliente via WhatsApp. No entanto, tal informação, importante para o
posicionamento da marca, está escondida entre a série de releases na seção imprensa.
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Quanto à navegabilidade usabilidade cabe destacar que as seções são intuitivas e
expandidas (ocupam toda a tela horizontalmente), em harmonia com a narrativa, o que torna
o site bastante atrativo. Ao longo das páginas, há botões de simples compreensão e inclusive
para o compartilhamento de conteúdo para cerca de 30 canais digitais.

Apesar de a Home e boa parte das páginas internas trazerem características modernas e
persuasivas de conteúdo em geral, a Abbott trabalha pouco a personalização de acordo com
os públicos-alvo (concentra-se mais na preocupação com o consumidor). Há apenas um ícone
específico para distribuidores, que está com erro – “Está página não pode ser exibida”.
Parte das páginas são difíceis de ser encontradas. Embora elas tenham característica de
ícones, elas não estão sinalizadas logo nos principais menus, na página de abertura. Apenas
em algumas internas.
As páginas de produtos precisam de ajustes. Há conteúdo explicativo dos mesmos, mas
as imagens estão desconfiguradas (foram carregadas ou ampliadas de maneira fora do padrão
– não pela proporção).
A empresa também não destaca o programa de relacionamento com pacientes. Parte dos
textos do site mistura termos em português e inglês, mas nem todos são de imediato
entendimento para todos os brasileiros. A página para distribuidores está fora do ar. Não há
páginas personalizadas para médicos, farmacêuticos e demais profissionais da saúde.
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4.3 BAYER
O Grupo Bayer é uma empresa global, com competências nas áreas da saúde (Bayer
HealthCare), ciências agrícolas (Bayer CropScience) e materiais inovadores (Bayer
MaterialScience). Tem a missão de promover a ciência por uma vida melhor (Science For A
Better Life) e oferecer produtos e serviços que beneficiam a qualidade de vida da população.
A “Bayer” foi fundada em 1863, em Barmen (Alemanha), pelo empresário Friedrich Bayer
e pelo tintureiro Johann Friedrich Weskott, depois de descobrirem o método para produzir o
corante fucsina. A Companhia tem mais de 150 anos e representação em quase todos os
países do mundo. Após a fase de fabricação de produtos sintéticos, dedica-se atualmente a
medicamentos para a saúde humana e animal, bem como a produtos para a agricultura.
A Bayer chegou ao Brasil em 1896, quando dois consultores técnicos da companhia
desembarcaram no Rio de Janeiro com a missão de levantar possibilidades comerciais na
nova república sul-americana. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira representante dos
produtos Bayer no Brasil, a “Walty Lindt & Cia”. Em 1921, foi fundada a Chimica Industrial
Bayer Weskott & Cia., que, além de importar e comercializar os produtos da Bayer alema,̃
iniciou a produçaõ local de medicamentos, alavancada por Aspirina e CafiAspirina.
Atualmente, com cerca de 4.800 colaboradores em todo o paiś , a Bayer Brasil é a quarta
maior operaçaõ do Grupo Bayer no mundo. Com produtos para a prevenção, diagnóstico e
tratamento das mais diversas doenças, a Bayer HealthCare utiliza tecnologia de última
geração para a saúde humana e animal. E é formada por diferentes unidades de negócios.
A principal é a área farmacêutica, a partir da comercialização de medicamentos com
prescrição médica. A Consumer Care é responsável pelos medicamentos isentos de
prescriçaõ . Radiologia & Intervençaõ , Diabetes Care e Saúde Animal também compõem o
portfólio no Brasil e no mundo.
A premissa sinalizada pela empresa é de ajudar pacientes do mundo inteiro a prevenir,
aliviar e curar doenças, além de oferecer as melhores possibilidades de diagnóstico. Sempre
no papel de cidadão corporativo - que age de maneira ética e socialmente responsável -,
gerando benefícios para as comunidades. Por isso seus valores são: liderança, integridade,
flexibilidade e eficiência.
A aceitação e apreciação das atividades corporativas da Bayer são consideradas essenciais
para a reputação e os negócios de sucesso. O envolvimento dos diferentes grupos de interesse
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é tido como elemento vital das atividades da empresa com o objetivo de criar uma melhor
compreensão e confiança mútua nos trabalhos e produtos.
A influência dessas partes interessadas sobre a atividade da Bayer tem aumentado nos
últimos anos. A empresa avalia suas expectativas e requisitos como um importante impulso
para o desenvolvimento das atividades, gestão de risco e relatórios. O público é dividido em:

Público 1 -> parceiros: fornecedores, empregados, associações, escolas e universidades.

Público 2 -> participantes do mercado financeiro: stakeholders, bancos, companhias de
seguros, agências de risco.

Público 3 -> grupos de interesse social: comunidade local, ONGs, competidores.

Público 4 -> reguladores: políticos, autoridades e órgãos reguladores.

Por meio do site institucional no Brasil, a Bayer destaca em um dos seus banners forte
posicionamento: a paixão por inovar e transformar. Esse, aliás, é o conceito mais evidente
ao longo da maioria das páginas.
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Para tanto, cientistas e pesquisadores são essenciais. Logo, um segundo banner é voltado
para eles. A companhia dá relevância para uma revista em inglês e outra em alemão, com
estudos recentes de novas formulações, com vistas a solucionar graves doenças.
Um terceiro banner reforça o princípio inicial. Ele é destinado aos jovens, levando-os a
um universo de modernidade, com matérias, blogs de especialistas – uma delas já foi uma
sexóloga - e interatividade. A ideia é formar opinião desde cedo para que esse público opte
pela marca quando tiver autonomia para tomar decisões.

Para ir além na proposta de inovar, ser diferente das demais, a Bayer também tem páginas
específicas para o diálogo com os homens. E apela para artigos de boas práticas de
sustentabilidade.
Na gestão da imagem, a Bayer mostra-se bastante preocupada. Como o trabalho de
inovação é uma obsessão e requer muitas pesquisas e testes, envolvendo seres vivos, críticas
sempre existiram e vão continuar existindo. Por isso os comunicados oficiais estão logo na
área secundária da página de abertura, mantendo a imprensa informada de decisões
importantes da companhia.
No site institucional da Bayer há espaços específicos bem claros para as relações públicas,
com destaque para as seções:
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Notícias -> espaço dedicado a replicar fotos textos publicados pela imprensa sobre a Bayer
ou sobre nomes ligados à empresa. É um espaço atualizado com frequência e que também
possui destaque na parte inferior da Home do site institucional.

Comunicados -> nesse espaço estão eventuais comunicados oficiais da Bayer para o
esclarecimento de alguma política ou notícia veiculada sobre seus produtos.

Publicações -> revistas, relatórios e balanços disponíveis para download.

Quanto aos menus, a Bayer segmenta inicialmente o seu site em função de seus nichos de
atuação (negócios), conforme citado mais acima, a localização das empresas e suas principais
páginas na internet. Há um mix de dados em português e em inglês, numa clara adaptação de
sites/sistema de busca.
Logo em seguida, há o menu principal, com ícones para a história e a administração da
empresa, a importância da pesquisa e inovação, produtos, sustentabilidade, mídia, carreiras,
fale conosco e o buscador.
Mais à frente, ainda na Home, há a personalização para o consumidor conforme a
especialidade médica. E ainda para farmacêuticos e médicos. A abordagem aos dois últimos
públicos citados não foge ao trivial. Para os médicos por exemplo, as páginas dispõem de
treinamentos em vídeo, artigos técnicos, dicas de carreira, citações a eventos e congressos e
aplicativos (em ambiente distinto de seu site). Nada além do que apresenta o Aché.
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Em meio a tanto conteúdo informativo/marketing, a seção que leva às páginas de
produtos fica enfraquecida, até por conta do destaque que ela tem na página. As letras
pequenas e os textos longos também prejudicam o interesse do público nessa área do site.

Por outro lado, quando a área interna do ícone Produtos é acessada, parte deles têm as
dúvidas frequentes dos consumidores expostas de maneira melhor do que simplesmente em
uma bula online, o formato tradicionalmente usado pela maioria das farmacêuticas.
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Ainda para referendar seu posicionamento de inovadora, a Bayer está entre as
indústrias farmacêuticas que dá bom destaque em sua Home às redes sociais. Ela destaca a
publicação de seus próprios conteúdos, não deixando aberto os comentários dos fãs.

Facebook -> a Bayer Brasil disponibiliza quatro páginas oficiais, sendo elas a Bayer
CropScience Brasil, a Bayer Pet, a Bayer Carreiras e a Bayer Jovem. Essa última é atualizada
diariamente e conta com 1.296.258 de curtidas.

Twitter -> são três os perfis oficiais da Bayer Brasil: Bayer Carreiras, Bayer CropScience e
BayerJovens. Esse último tem mais seguidores e destaque na Home do site institucional.

Youtube -> são três canais oficiais da Bayer Brasil, sendo eles o canal Bayer Brasil, o canal
Bayer Saúde Animal (com frequência mensal de postagem de vídeos) e o canal Bayer
CropScience BR.

O Bayer para você é o programa de Bayer que oferece descontos na compra de alguns
medicamentos e informações sobre tratamento, desde que o paciente possua uma prescrição
médica. Na Home, a chamada para o programa utilíssimo aos pacientes fica posicionada de
forma indireta, na seção que leva às páginas específicas de relacionamento. São precisos
vários cliques até descobrir o link.
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O formulário para eventos adversos tem referência aberta apenas ao final da Home, que
ainda evidencia propagandas da Bayer na TV e os sites específicos de acordo com
especialidades médicas.

Ao longo de todo o site, a ideia é reforçar a premissa “Ciência para uma vida melhor”,
com pesquisas e dados voltados à qualidade de vida e bem-estar. Sempre com variações
multimídia e segmentação. Há uma série de remissões para Websites Bayer e Aplicativos.
Tratam-se de múltiplas ferramentas para facilitar o dia a dia de pacientes aos profissionais de
saúde.
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Do ponto de vista de layout, navegabilidade e usabilidade, há áreas com botões
interativos. Mas a tipologia da letra e a falta de espaçamento entre linhas, o excesso de
mensagens (muitas delas longas e rígidas) e menus (incluindo laterais), além de cores, peças
quadradas e seções com características diversas (e não estendidas) prejudicam a leitura ou o
interesse uniforme do público. O menu de rodapé com os ícones abertos, sem a padronização
do alinhamento, também tem impacto visual negativo.
Na ânsia por ser pioneira, a Bayer “esquece” mensagens iniciais/logo de cara no site para
os públicos mais decisórios de saúde: mulheres, idosos, farmacêuticos e médicos. Não
existem referências sobre a intercambialidade (substituição de medicamento referência por
similar ou genérico, este a Bayer não produz). Há também falhas de periodicidade nas
publicações e excesso da exposição da logomarca, que também é apresentada em cores
distintas.
As farmacêuticas concorrentes, em seus sites, têm abordado cada vez mais produtos que
vão além de medicamentos (fitoterápicos, nutracêuticos e cosméticos), estreitando assim o
relacionamento com médicos e consumidores, inclusive em redes sociais. Diferentemente da
Bayer.
O site também não propicia ao usuário chegar a todas as seções com apenas três cliques.
Parte das áreas não abre de acordo com o navegador utilizado. Falta chat online. A versão
móbile não é responsiva para todos os sistemas operacionais de smartphone. A página
destinada aos Farmacêuticos está em inglês.
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4.4 TEUTO
O “Laboratório Teuto Brasileiro” foi fundado em 1947. Inicialmente instalado em São
Paulo, ele teve seus primeiros passos de crescimento em sua nova sede, em Minas Gerais.
Em 1986, a indústria foi comprada pelos empreendedores Walterci de Melo e seu irmão
Lucimar de Melo.
Com a aquisição, Walterci transferiu toda a indústria para Anápolis (GO) e em um
trabalho árduo, em 1993, construiu sua nova sede com o triplo do tamanho das instalações
em Minas. Trata-se do maior complexo farmacêutico da América Latina - instalado numa
área de 1 milhão de metros quadrados, com 110 mil metros quadrados de área construída.
No final de 2010, a empresa teve 40% de suas ações compradas pela norte-americana
Pfizer. Em 2013, a geração de caixa chegou a R$ 159 milhões, duas vezes e meia a mais que
na origem da parceria.
Com esses números, o patrimônio e a marca Teuto valeriam cerca de R$ 2,3 bilhões. E a
intenção de Walterci era de vender os 60% restantes. Mas a Pfizer entendeu que o resultado
deveria cair nos próximos anos, segurando a compra.
Em 2014, morreu Walterci. Uma crise familiar se instalou. E a Pfizer já cogitou até deixar
o negócio. Atualmente as partes buscam trabalhar em harmonia, cada qual com seu
percentual acionário.
O Teuto possui mais de 700 apresentações de medicamentos, entre genéricos - que
representam 50% da linha – e similares, sendo eles MIPs (medicamentos isentos de
prescrição), próprios para a linha hospitalar, fitoterápicos, suplementos alimentares e
cosméticos.
O laboratório foi o primeiro de medicamentos genéricos e MIPs (medicamentos isentos
de prescrição) do Brasil com certificado ISO 9000. Além da atuação no mercado nacional,
ele exporta para América Central, América do Sul, África, Oriente Médio e Portugal.
A empresa trabalha sobre os seguintes conceitos:

Missão -> proporcionar saúde e contribuir para o bem-estar e qualidade de vida,
disponibilizando produtos e serviços de qualidade, gerando resultados que atendam as
expectativas de nossos clientes, acionistas, colaboradores e a sociedade.
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Visão -> Ser reconhecida como uma empresa altamente competitiva nos mercados lucrativos
do segmento de saúde, pela excelência no desenvolvimento, fabricação e comercialização de
produtos e serviços.

Valores -> Ética, qualidade, confiança, inovação, praticidade, responsabilidade
socioambiental.
O laboratório Teuto usa o slogan é “Se é Teuto é de confiança”, uma adaptação de um
mote habitual entre as farmacêuticas e empresas de outros segmentos. E mantém uma
abordagem maior junto aos farmacêuticos (com site específico para eles), profissionais
capazes de apoiar o consumidor na troca de um medicamento original pelos genéricos.
O site institucional do Teuto tem como banner inaugural um quizz voltado ao consumidor.
Aposta nada convencional entre as farmacêuticas, embora os produtos envolvidos sejam
isentos de prescrição.

A segunda mensagem via banner busca orientar consumidores, farmacêuticos e médicos
sobre a intercambialidade de medicamentos. O Teuto foi favorecido por alteração recente da
Anvisa, na medida em que parte dos medicamentos originais podem ser substituídos por
similares ou genéricos.
Os diferenciais da empresa estão um pouco mais à frente nos banners rotativos. Um deles
“chama” para a qualificação profissional por meio de e-learnings, programas de
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relacionamento e ascensão de carreira e negócios, além de entretenimento para
farmacêuticos.

Embora essas ações de marketing sejam viabilizadas por apoiadores terceirizados, elas
posicionam de forma positiva a instituição perante seus públicos. Tratam-se de narrativas,
atributos e atitudes da marca que são úteis, educativas, incentivadoras, engajadoras e soam
como próprias de uma liderança inspiradora e socialmente responsável. Trabalham de forma
qualitativa e quantitativa.
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A personalização também atende a médicos com a seção “Dr. Teuto”, logo em um dos
menus no topo da página de abertura. A área específica, aberta ao público em geral, tem
conteúdo para o aprimoramento de atendimentos médicos, informações de congressos e
simpósios, além de ferramentas de apoio para o dia a dia. Os vídeos no formato 3D tem bom
apelo visual.

Os releases e notícias compõe a segunda faixa da página de abertura do site. A terceira
faixa traz as seções Responsabilidade Social e Trabalhe Conosco. A primeira valoriza a
marca, enquanto a segunda atende demanda intensa do público que acompanha a empresa –
que quer trabalhar nela.
O site tem boa integração com as páginas institucionais nas redes sociais. Elas estão
destacadas em geral na quarta faixa de rolamento do site, em três colunas, e trazem apenas
imagens positivas para a companhia.
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Sobre os menus, no topo há três. O segundo é um desmembramento do principal e, apesar
de ter ícones importantes, poderia aparecer de forma internalizada. O menu de rodapé,
embora aberto, não tem tanta disparidade de alinhamento se comparado com o da Bayer.
A seção 360 graus dá noções claras de como é a empresa por dentro, com um passeio
virtual por cada área importante da fábrica. Nos vídeos, a linguagem procura ser bastante
simples para atingir especialmente os farmacêuticos. As seções aplicativos e concursos
também são bem atrativas.
O Compre Teuto, seção mais destinada a pedidos de Distribuidores de Farmácias e
Drogarias, dispõe apenas de um formulário. O sistema poderia ser mais automatizado, tal
como o do Aché.
Quanto ao layout, o site da Teuto tem conceitos simpáticos e modernos. Há um jogo de
formatos arredondados na primeira faixa que dão a sensação de dinamismo por estarem
acoplados às variações rotativas dos banners. Formato esse em harmonia com os menus
principais.
As demais seções também têm variações, com duas ou três colunas bem espaçadas. Os
botões, as cores e as letras utilizadas em geral são bastante claras e apoiam à marca 9azul e
branca). As fotos não comprometem.

Sobre navegabilidade e usabilidade, o site se mostra multimídia e intuitivo. As seções são
expandidas. Com poucos cliques é possível chegar na maioria das seções. A barra de rolagem
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não é muito longa. Há áreas de geração de leads. Existem versões em outras línguas bem
posicionadas, embora nem todas as seções estejam traduzidas. O site não é responsivo.
A seção de produtos merece maior destaque na página de abertura do site. A chamada
com um pequeno balão, ao lado direito, no topo, é pouco atrativa. Não há referências aos
programas de relacionamento com consumidores. As páginas em outras línguas não são
traduzidas na sua totalidade.
O site da Teuto tem, na área para os Farmacêuticos, curso em vídeo de Contabilidade. A
aposta é interessante, mas a narrativa pode ser melhorada, ocorrendo de forma mais direta e
objetiva.

103

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qual é a importância da sua IDENTIDADE? Como você constrói a sua IMAGEM
corporativa? Quanto vale a REPUTAÇÃO da sua empresa? Não há como negar a relevância
de um posicionamento com credibilidade na sociedade. Sim, ele abre portas e influencia
positivamente as relações comerciais.
A configuração do trio IDENTIDADE – IMAGEM – REPUTAÇÃO depende
prioritariamente da postura de uma organização. De como ela se comunica de maneira interna
e externa. De como COMUNICAÇÃO E MARKETING jogam a seu favor. De como a
empresa gerencia as suas relações públicas e as suas crises.
Quando um emissor faz bom uso da comunicação estratégica, utilizando de seu sistema
lógico por completo, as mensagens e os canais se multiplicam e são mais efetivos, e o receptor
demonstra seu grau de satisfação.
Com um planejamento de comunicação estratégico é possível responder questões
importantes: você lidera, educa, inspira e provoca engajamento? Sua interação propicia
feedbacks – você é de fato útil? Como você é visto pela opinião pública? Você tem um bom
retorno sobre o investimento?
Atualmente, a audiência migra cada vez mais da TV, rádio, jornais e revistas para a
internet. Logo, dada a dinâmica da comunicação contemporânea, os sites institucionais
ganharam muita relevância. Eles são um dos elos mais importantes das organizações com a
sociedade.
Por meio dos sites, redes sociais e aplicativos institucionais, as indústrias farmacêuticas
consolidam IDENTIDADE – IMAGEM – REPUTAÇÃO. E para avançar nas relações com
seus públicos-alvo, devem apresentar constantes novidades, prestar serviços e agregar valor.
O ideal é que a COMUNICAÇÃO não seja meramente uma área a ser demandada pelas
demais, prestando serviços para Recursos Humanos. Ela acrescentará mais ao resultado da
empresa quando tiver uma postura mais proativa, apoiada por uma política estabelecida pela
Presidência e o Conselho de Administração.
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A unidade de negócios deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para
acompanhar tendências e mudanças importantes. A administração precisa identificar as
oportunidades e ameaças associadas a cada tendência ou desenvolvimento. (KOTLER, 2000,
p.98).

Toda construção ou reconstrução de um site deve ser apoiada por estratégias de
divulgação e meios adicionais de audiência. O público-alvo deve ter presença mais constante
no principal canal de comunicação de uma empresa.
O sistema de buscadores da internet é por exemplo uma ferramenta a ser explorada para
o aumento de tráfego. O Google é atualmente a principal fonte de pesquisa dos brasileiros
para quaisquer temas. Segundo a Experian, empresa de métricas de internet, esse buscador
detém 90% da preferência. Bem à frente do Yahoo!, do Bing e de outros. O levantamento é
de 2012. A dinâmica pouco mudou de lá para cá.
Os buscadores têm alta relevância na geração de tráfego, pois somente após passar por
eles é que grande parte dos internautas se movimenta na rede. E para posicionar-se bem
nesses portais de pesquisa, um conjunto de medidas devem ser adotadas. Elas aumentam a
visibilidade de um site.
Os buscadores reagem por palavras-chaves, de acordo com a quantidade (muitas
procuras), a afinidade (termos interligados intrinsecamente), a exclusividade (baixa
concorrência), o conteúdo (aprofundamento) e as plataformas (vídeos, imagens e blogs
geram maior interesse do público).
O site de uma indústria farmacêutica trata obviamente de saúde. Logo, ao longo de suas
páginas, esse termo e as suas derivações – qualidade de vida e bem-estar - precisam ser
bastante repetidos. Assim como as suas vinculações: médico, farmacêutico, paciente... E
também as suas especificidades: como exemplo câncer, gastrite, pressão alta, diabetes...
O Google, o Bing e O Yahoo!, entre outros, são programados para dar o máximo de
referências em um mesmo portal para os internautas. Uma parte das páginas sugeridas serão
pagas e estarão no topo da pesquisa. Em geral vão aparecer com uma tarja com a palavra
“anúncio”. Mas uma outra parte dos sites será destacado justamente pelos critérios mais
técnicos descritos acima.
O Google oferece gratuitamente a ferramenta Planejador de Palavras-Chave no Google
Adwords, a sua página específica de anúncios, cujo
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endereço eletrônico é

https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner. Nele é possível receber dicas, identificar
grupos de anúncios, criar as tags e a acompanhar o desempenho.
Além do sistema gratuito do Google, é preciso frisar que há serviços pagos de anúncios
– onde há maior autonomia para o controle do quanto se deseja gastar de acordo com o
público a ser atingido - e também inúmeras agências de comunicação e empresas
especializadas em Tags Management Softwares.
Em geral, as Tags Management Softwares oferecem aplicativos para otimização e
personalização dos sites, com a análise mais precisa do comportamento do público para a
geração de experiências melhoradas e em especial conversões. Essa plataforma é agregada
ao portal institucional na internet por meio de códigos de programação informatizada.
Sites que querem aumentar o engajamento dos usuários e ter o controle maior de certas
páginas e dos resultados, de maneira rápida e fácil, costumam usar desse serviço. Os ecommerces e os e-learnings, cada vez mais importantes nos processos de alavancagem das
vendas, são “canais” a serem explorados pelo Search Engine Optmization (SEO), um sistema
de otimização de engenharia de pesquisa.
Um bom caminho para gerar tráfego é estabelecer para o título de cada página do seu site
uma metatag única, que descreva bem o conteúdo e o diferencie quanto aos demais.
Lembrando que a geração de tráfego ajuda na ampliação da rede ou da audiência, porém não
assegura a retenção desse público.
Além das ferramentas de melhoria de divulgação na internet (é importante utilizar-se de emails e demais canais de seu banco de dados), a COMUNICAÇÃO pode e deve fazer uso de
espaços midiáticos nos meios mais tradicionais da companhia – começando pelo público
interno, seus embaixadores. O endereço do site deve estar presente em toda forma de
comunicação. E, se possível, com destaque para alguma ferramenta pontual, conforme a
necessidade do público a ser abordado.
Ainda no ambiente digital, é preciso prender a atenção do público e retê-lo por mais tempo
no site. Assim, o destaque para redes sociais e aplicativos para consumidores e médicos estão
na moda.
Ter no site um blog e publicar com frequência nele também gera tráfego e retém a
audiência, com a vantagem de dar ao público a oportunidade de interagir com comentários e
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compartilhamentos. Essa ferramenta de comunicação, originária da internet, ajuda a marca a
aparecer com mais destaque nos mecanismos de busca.
Parte das farmacêuticas temem o efeito dos blogs em seus sites. Em razão dos relatos de
possíveis eventos adversos com medicamentos, do abalo emocional dos pacientes e dos seus
parentes, há chances de críticas fervorosas serem expostas em um ambiente até pouco tempo
absolutamente controlável e positivo para uma marca. Mas essa página geralmente depende
de um clique para a entrada do internauta, logo os comentários não ficam expostos logo na
abertura do site. E parte das críticas são construtivas.
Os programas de benefícios e incentivos também têm bastante força nessa relação
empresa x público-alvo. Nos Estados Unidos, por exemplo, via sites institucionais, empresas
pontuam seus consumidores e dão benefícios a eles através de escolhas saudáveis como: parar
de fumar, perder peso ou fazer exercícios.
Outras ferramentas inteligentes de suporte para tráfego e audiência, via site, são a
newsletter e o RSS. Eles contribuem para transformar leitores ocasionais em fiéis seguidores.
Trabalham de informações diretas e objetivos a técnicas de persuasão para o recall afetivo e
as conversões em vendas.
A primeira constitui-se em uma versão eletrônica de um boletim informativo periódico,
enviado por e-mail, SMS ou WhatsApp para o público estratégico. Pode ser com dados
institucionais e/ou até mesmo com uma mescla de produtos, dependendo da interação dos
departamentos de Comunicação e Marketing de cada empresa. O ideal é buscar o aval do
público para o envio constante dessas mensagens, de forma qua a marca não se torne
intrusiva.
O segundo trata-se de uma formato de programação e recebimento de conteúdo, mediante
atualizações, a partir do fornecimento de um e-mail e das preferências manifestadas pelo
internauta. Esse serviço é ainda pouco utilizado nos sites de caráter institucional em razão de
as publicações não serem tão constantes como em portais de comunicação de massa e nas
redes sociais. Para utilizá-lo é preciso atrelar a ferramenta FeedBurner, que é gratuita do
Google e permite atualizações de conteúdos independentemente de visitação (o internauta
escolhe receber grupos com resumos dos textos e os links para as versões completas das
notícias).
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Em todos os casos, além de gerar tráfego, é fundamental a criação de conteúdo relevante
para a audiência. Informações que de fato posicionem com credibilidade a instituição e sejam
de interesse do público-alvo.
Além disso, é primordial a mensuração de resultados para o convencimento de que o
investimento vale a pena. Mais do que trabalhar a imagem da companhia, espera-se que essas
iniciativas gerem dinheiro, não só recuperando o investimento como aumentando o
faturamento.
Nesse sentido, será preciso a composição de indicadores capazes de assegurar um retorno
estimado, a partir de um acréscimo no retorno de imagem, fidelização do público e venda de
produtos. Por isso a importância de acompanhar o comportamento do público no site, o
crescimento dos leads e das compras, os efeitos da publicidade espontânea em relação à
propaganda paga nos moldes tradicionais (mídia off), a adesão e as interações nas redes
sociais (mídia on), o feedback de médicos e farmacêuticos em congressos e eventos, a
aplicação de pesquisa em canais de suporte e até mesmo nos pontos de venda.
Todas essas práticas rementem a conceitos como oportunidade, conhecimento,
proximidade, sintonia, abertura ao diálogo, presença, globalização, responsabilidade social,
inovação, tecnologia, modernidade. De forma implícita, esses conceitos colaboram para uma
marca institucional mais forte junto aos seus públicos-alvo. E logo se tornam foco para as
indústrias farmacêuticas mais qualificadas.
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