
Tecnologia e atendimento direcionado apresentam ganhos 
para a indústria e paciente

A adesão do paciente ao programa passa 
necessariamente pelo seu médico, que 
concorda em participar de acordo com sua 
visão clínica e social, avaliando a 
importância do programa para seus 
pacientes. Dentre alguns pontos, pesam 
como fatores importantes a amplitude e 
facilidade de acesso à rede de pontos de 
venda (PDVs) credenciada e a qualidade 
no atendimento.

Programas de relacionamento crescem no 
Brasil com novas tecnologias e otimização do 
atendimento ao paciente.

Em seu início, muito papel e burocracia 
imperavam em todos os processos de 
gestão dos programas de 
relacionamento, em geral, geridos por 
plataformas de call center
descentralizadas e terceirizadas. O 
caminho que o cupom dado pelo médico 
ao paciente era extremamente longo e os 
trâmites podiam perdurar até 90 dias.

Pode parecer uma situação típica de uma 
era em que computadores ainda não 
eram o dia a dia de todos, mas a 
realidade é que há pouco menos de 10 
anos, a tecnologia empregada em 
programas de relacionamento era 
limitada e deficiente.

Hoje, esses programas de 
relacionamento são ótimas 
alternativas estratégicas para as

conta Edson Suster, Gerente de Marketing e 
Planejamento da Interplayers. O uso da 
tecnologia permite, desse modo, que o 
processo de venda se dinamize e o paciente 
passe a contar com uma ampla rede 
credenciada de farmácias capacitadas para 
atendê-lo perto de sua casa ou de seu 

trabalho.

Segundo Suster,



A rapidez na prestação de serviços significa 
também informações necessárias passadas 
em tempo real. O paciente liga para a central 
de atendimento do programa e a atendente 
busca, na hora, dados sobre seu cadastro, 
histórico de relacionamento, transações, 
entre outros. Com isso, as respostas podem 
ser dadas imediatamente, solucionando 
dúvidas e ocorrências com muito mais 
rapidez e qualidade. 

As vantagens com o emprego dessas 
ferramentas também são percebidas pela 
indústria, em decorrência da criação de um 
banco de dados, que permite um maior 
controle sobre sua base de informações, 
envolvendo todas as operações do 
programa. Detectar níveis de abandono, 
frequência de compra, tempo de adesão, são 
algumas das análises que podem ser 
extraídas em questão de segundos, diz 
Suster. 

As soluções permitem a aplicação dos mais 
modernos conceitos do marketing de 
permissão e relacionamento "one to one". 
Como explica Suster, "pacientes que não 
desejam receber e-mails podem ser 
impactados somente por ligações 
periódicas; ou, ainda, o envio de materiais 
e conteúdo pode ocorrer de forma 
segmentada de acordo com o 
medicamento consumido". Dessa forma, 
"o paciente recebe somente os benefícios 
que lhe são realmente importantes e a 
indústria maximiza seus investimentos, 
evitando o desperdício e aumentando a base 
de pacientes com os quais se relaciona", 

completa o gerente de InterPlayers.

As farmácias também saem ganhando nessa 
nova realidade. 

Os processos de reposição das mercadorias 
comercializadas são mais seguros, 
confiáveis e coerentes dentro da realidade 
fiscal e logística do país. "Em nossos 
programas, garantimos que o processo de 
reposição possa ser efetuado rapidamente e 
dentro de critérios que garantam a 
rentabilidade da farmácia nessas 
transações", afirma Suster. 

É importante salientar o fato de que todas as 
decisões devem estar alinhadas às 
legislações específicas e regulatórias, sejam 
do Código de Defesa do Consumidor, 
Agências Regulatórias e demais órgãos. 

É o fim dos cupons, substituídos por 
cartões inteligentes, autorizadores no 
PDV e banco de dados relacionais. Tudo 
integrado. 

A flexibilidade na gestão das regras do 
programa com o uso da tecnologia também é
algo que sem os sistemas especialmente 
projetados não ocorreria.

A modernização dos 
programas criou a capacidade de gerenciar 
programas múltiplos ou diversos produtos 
dentro de um mesmo programa, além de 
propiciar respostas imediatas, a partir da 
observação dos pontos a serem melhorados.

Os programas de relacionamento da 
indústria não são novidades e já existem há
muitos anos. Conforme analisa Edson 
Suster, 



próprio consiga uma melhor qualidade de 
vida.

A palavra-chave, enfim, é flexibilidade 
para adotar a tecnologia como aliada e 
adequá-la a um gerenciamento correto, 
que atenda às necessidades de todos os 
participantes.

ENTREVISTA: Rioko Kudo e
Guiomar Mônaco, Diretoras 
Executivas do GRUPASP

Desde 19 de setembro de 1999, quando foi 
fundado, até 15 de fevereiro de 2005, o 
GRUPASP era um Núcleo do GRUPARJ -
Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de 
Janeiro. 
A partir de 16 de fevereiro de 2005, o Grupo 
começou a funcionar como autônomo. Com 
1700 associados, de diversas classes 
sociais, a instituição congrega portadores de 
doença reumática, como artrite reumatóide, 
osteoartrite, lúpus, gota, fibromialgia, 
espondilite anquilosante, miosites e outras.

Rioko Kudo - Temos o objetivo de promover 
o bem-estar dos associados, apoiando, 
informando, orientando e levando o 
esclarecimento de vários tipos de doença 
reumática para toda a população brasileira. 
Além de ajudar o paciente a conhecer melhor 
sua doença, mostramos a importância do 
artrítico seguir corretamente o tratamento e 
também de se auto-ajudar para que ele 

Guiomar Mônaco - Promovemos 
atividades que contribuam para o 
tratamento do paciente. Realizamos terapia 
em grupo, palestras e oficina de artesanato, 
por exemplo. Todas as ações têm um 
cunho educativo para promoção da saúde 

integral do paciente.

Rioko Kudo - O nosso trabalho é divulgado 
por meio do boletim informativo 
CONVIVER, de edição trimestral. Temos 
também mala-direta, nosso site 
www.grupasp.org.br, o "boca-a-boca", 
eventuais entrevistas na mídia e nos 
ambulatórios de reumatologia. Contamos 
também com a divulgação da Sociedade 
Paulista de Reumatologia que recebe o 
nosso boletim, enviando-o para os médicos 
associados.

Precisamos de incentivo para maior 
divulgação do GRUPASP e para inserção 
de outras atividades no Grupo. Não é
fácil manter essa estrutura, pois temos 
funcionários e profissionais 
remunerados que trabalham para nós.



Rioko Kudo - Temos algumas indústrias 
como parceiros. Esse ano não conseguimos 
muito apoio, mas cremos que a crise 
econômica afetou o segmento, de alguma 
maneira. Isso é um cenário geral do País. 
Mas sabemos que essa contribuição não 
depende somente da indústria. Algumas já
possuem programas de assistência e 
relacionamento com pacientes, facilitando o 
acesso ao medicamento, com vantagens 
econômicas, além de programas de gestão 
de saúde e qualidade de vida, com a 
participação de nutricionistas, enfermeiros, 
entre outros especialistas. Avaliamos que 
cada órgão deve ter sua parcela de ajuda, 
como o governo, as empresas e a própria 
sociedade. Cada um pode fazer sua parte.

toda a indústria, sejam aquelas que têm 
medicamentos para cardiologia, 
pneumologia, nefrologia, assim como 
equipamentos para fisioterapia, órteses e 
próteses, por exemplo. Esse trabalho já é
feito para algumas instituições de apoio, 
mas ainda precisa ser aprimorado.

Rioko Kudo - O objetivo do setor tem que 
ser um só: promover a qualidade de vida 
da população, independente do tipo da 
doença que a acomete. Precisamos de 
incentivadores que apoiem os projetos, por 
meio de ações sociais de cada empresa. 
Acreditamos que a prioridade do 
medicamento é promover a saúde, antes do 
lucro.

Sanofi-Aventis lança 
portal de relacionamento 
CONEXÃO SA

Programa inovador de relacionamento entre 
indústria e varejo farmacêutico permite 
negociar vendas de medicamentos de seu 
portfólio diretamente com as farmácias.
O CONEXÃO SA é um programa pioneiro de 
relacionamento e comercialização a longo

Guiomar Mônaco - Não falo só em nome do 
GRUPASP, mas em nome de toda 
instituição, sem fins lucrativos, da área de 
saúde. O que consideramos importante é
que todas as empresas, independente do 
segmento de atuação, devem incentivar 
esses trabalhos. No caso de incentivo ao 
GRUPASP, por exemplo, não interessa se a 
indústria comercializa um medicamento 
específico para doença reumática. Essas 
patologias requerem tratamentos 
multidisciplinares, em que não só produtos 
reumatológicos são importantes. Mas é
necessário que tenhamos do nosso lado



Lá, o farmacêutico tem 
acesso a:

•notícias do mercado relacionadas a 
marketing e vendas;

•assuntos regulatórios, finanças e recursos 
humanos;

•matérias e cases de merchandising 
preparados pela Editora Price, que podem 
auxiliá-lo a otimizar o ponto de venda (PDV) 
e potencializar seu poder de vendas. 

Além de ser ferramenta útil no 
relacionamento com o farmacêutico, o site é
também direcionado àqueles que buscam 
cursos customizados de capacitação técnica 
em gestão de negócios e programas 
exclusivos de treinamento a distância são 
elaborados e certificados pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

prazo, criado há dois anos pela Sanofi-
Aventis para facilitar a intermediação 
entre a indústria e o varejo farmacêutico.

O cliente acessa o portal da 
Pharmalink:

• que disponibiliza os recursos de 
conectividade nos quais compra 
pode ser efetuada;

• solicita o pedido de acordo com a 
negociação fechada com o 
representante e aguarda a 
entrega", explica Rodrigues.

No novo portal, de forma prática e 
acessível, o farmacêutico 
encontra:informações referentes a 
promoções;

• lançamentos dos produtos da 
Sanofi-Aventis;

• realiza sua compra online por meio 
do link que dá acesso direto ao 
sistema Pharmalink. 

Daniel Guedes fala sobre os 
desafios do Trade Marketing 
no segmento farmacêutico 
brasileiro.

O portal CONEXÃO SA oferece 
comunicação, treinamento, 

desenvolvimento, e informação. 



Nos últimos 10 anos, o mercado 
farmacêutico brasileiro vem passando por 
diversas mudanças na sua dinâmica. 
O surgimento dos genéricos, a aceleração do 
processo de concentração na distribuição e 
no varejo, o advento da substituição tributária 
e as novas resoluções da Anvisa sobre a 
publicidade de medicamentos são alguns 
exemplos dessas mudanças, que 
destacaram, sobremaneira, a importância 
dos PDVs dentro do "mix" de marketing. 

Dentro desse cenário cada vez mais 
complexo, entender como impactar 
positivamente o onsumidor/"shopper" no 
ponto de venda tornou-se essencial para 
as indústrias farmacêuticas.
E é essa a grande responsabilidade do 
Trade Marketing.

Nas empresas farmacêuticas, o Trade
Marketing é uma área em desenvolvimento.
Enquanto nas grandes indústrias de 
consumo o Trade Marketing já está bem
consolidado, nas indústrias farmacêuticas ele 
começou a surgir nos início desta década, 
quando as indústrias que possuíam produtos 
OTC no seu portfólio perceberam que havia 
um grande potencial para incremento da 
demanda, desde que esses produtos fossem 
trabalhados como produtos de consumo. 
Nessa nova estratégia, o PDV passou a ter 
um papel fundamental.

No início desse processo de 
desenvolvimento, o Trade Marketing era 
geralmente visto como uma área de suporte 
à equipe de vendas e não como uma área 
estratégica dentro das organizações. 
Atividades mais voltadas ao controle, como 
os processos de envio de material 
promocional, pagamento das ações 
promocionais e a gestão das equipes de

promoção, por exemplo, eram as principais 
atividades desempenhadas pelo Trade
Marketing. Essas tarefas ainda fazem parte 
das suas atribuições, mas o que deve ser 
entendido pelas organizações é que o 
Trade Marketing, por ser uma área de 
desenvolvimento de negócios, não pode 
deixar de ter no planejamento estratégico 
de atuação com os canais de vendas sua 
principal atividade, visto que será o 
balanceamento correto das ferramentas 
que compõem o "trade marketing mix" que 
possibilitará aos consumidores/"shoppers" 
perceber e entender as estratégias das 
marcas no momento da compra dos 
produtos dentro das lojas.

promoção, por exemplo, eram as principais 
atividades desempenhadas pelo Trade
Marketing. Essas tarefas ainda fazem parte 
das suas atribuições, mas o que deve ser 
entendido pelas organizações é que o 
Trade Marketing, por ser uma área de 
desenvolvimento de negócios, não pode 
deixar de ter no planejamento estratégico 
de atuação com os canais de vendas sua 
principal atividade, visto que será o 
balanceamento correto das ferramentas 
que compõem o "trade marketing mix" que 
possibilitará aos consumidores/"shoppers" 
perceber e entender as estratégias das 
marcas no momento da compra dos 
produtos dentro das lojas.



Como o segmento farmacêutico é
extremamente regulamentado,
principalmente no que tange à publicidade e 
às ações promocionais de medicamentos, 
não basta apenas conhecer os canais, mas 
também se faz necessário ter o pleno 
domínio das legislações dos órgãos 
reguladores, com destaque especial para a 
Anvisa. O alto nível de regulamentação do 
setor aliado às políticas de "compliance" 
dos grandes laboratórios torna o trabalho do 
Trade Marketing ainda mais desafiador com 
o varejo. É exatamente por isso que o bom 
uso da inteligência competitiva e a 
criatividade são fundamentais para o 
sucesso das estratégias de Trade no 
segmento. 

 
E que, dessa forma, possuir uma área de 
Trade Marketing, que atue de forma 
integrada e estratégica com as outras áreas 
da empresa e com os clientes, é cada vez 
mais importante. Isso se torna evidente 
quando analisamos, por exemplo, os 
resultados de demanda dos produtos OTC
e percebemos que os produtos que se 
destacam são exatamente aqueles 
pertencentes às empresas que estão 
seguindo nessa direção. 

Atividades que envolvam educação 
continuada para os farmacistas também 
são percebidas positivamente pelo varejo e 
são outros exemplos de como ações que 
não possuem uma relação direta com a 
venda e a exposição de produtos nas lojas 
(merchandising) podem ajudar a 
incrementar os negócios com o varejo e se 
tornar um diferencial competitivo. 

Vale ressaltar, inclusive, que algumas 
dessas ações podem ser executadas não 
apenas com os produtos OTC, mas 
também com produtos de prescrição 
médica. 

Em resumo, dentro do cenário atual de 
competição cada vez mais acirrada do 
segmento farmacêutico, o que vai definir 
quem vai ganhar ou perder o jogo dentro 
das lojas será a capacidade das indústrias


