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Brasil: prioridade no
diálogo constante

com os clientes

UM REMÉDIO EFICAZ E
SEM CONTRA-INDICAÇÕES
A indústria farmacêutica faz uso crescente das ferramentas
de Marketing Direto ef com isso, garante visibilidade e
aumento de vendas para seus produtos

Nos tempos em que os ferrovias começavam a dividir espaço com as

carroças, no Velho Oeste americano, a indústria farmacêutica dos Estados
Unidos fazia uso do Marketing Direto com suas equipes de representantes, que

saiam mundo afora na busca de médicos em cidades distantes a quem

pudessem apresentar os produtos de seus respectivos laboratórios. No entanto,

o que eles tinham em mãos era simplesmente o produto e, quando muito,
algum volante explicativo. Nesse sentido, para Eric Corrêa de Oliveira, gerente

geral da Ogilvy HealthCare, pode-se afirmar que o setor é a essência do
Marketing Direto. "Quer maneira mais direta de se comunicar e se relacionar
com um determinado público", acentua.

De fato, o sistema de abordagem é dos mais antigos e se mantém incó-

lume até os dias de hoje, porém com sua eficácia infinitamente melhorada
pelo suporte das sofisticadas técnicas e ferramentas de Marketing Direto. Mala

direta, publicações dirigidas, call center ativo e receptivo, database marketing
para ações de CRM, Internet, com e-mail marketing e sites e hotsites interativos

e anúncios de resposta direta em mídia de massa formam um verdadeiro
arsenal à disposição dos profissionais de marketing desse segmento.

Oportunidades
A indústria farmacêutica é uma área econômica dominada no Brasil por

multinacionais e que apresenta índices de faturamento significativos. Segun-

do dados da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma), as
vendas do setor atingiram valores nominais de quase R$ 20 bilhões em 2004,

o que representou um salto de pouco mais de 17% com relação ao ano
anterior. Só em janeiro, as quase 106,5 milhões de unidades de medicamen-



Abaetê Azevedo, da Rapp Coilins: poucos descobriram o perfeita
adequação entre programas de relacionamento para remédios de
uso contínuo

tos vendidas, representaram volume de RS 1,4 bilhão.

De fato, esse poderio é de encher os olhos das agências de Marketing

Direto, embora ainda sejam poucas as que atendam clientes desta área. É

que, além das severas restrições quanto à comunicação de seus produtos, suas

características técnicas exigem expertise das agências. "Um dos maiores desa-

fios do Marketing Direto na nossa indústria é a mudança cultural", diz Laura

Rodrigues Pinheiro, gerente do departamento de network da Roche Brasil.

Ela se refere ao fato de o foco das atividades de marketing sempre ter

sido centralizada na visão do produto e não do cliente. "Hoje priorizamos o

diálogo constante com nossos clientes", afirma ela. Com isso, o laboratório

aprende a captar e registrar dados, buscando constantemente canais mais

convenientes e apropriados de interação com seus vários públicos. Desde mar-

ço de 1931 quando se instalou no Rio de Janeiro, a Roche atua nas áreas

farmacêutica e diagnostica, com suas unidades de Jacarepaguá (RJ) e Jaguaré

(SP). Seus l .400 funcionários são responsáveis por colocar no mercado medi-

camentos e produtos para as disciplinas de oncologia, obesidade, AIDS, trans-

plantes, depressão, dermatologia, gripe e hepatite C.

Como a Ogilvy, a Rapp Coilins é uma agência que atendeu e atende

vários clientes desse setor, entre eles Organon, Roche e Pfizer, e teve quatro

cases ganhadores do Prêmio ABEMD no ano passado (veja mais no box

"Cases do setor farmacêutico"). Segundo lembra o CEO para a América

Latina, Abaetê Azevedo, para as agências de Marketing Direto, as limita-

ções de regulamentação oficial são muitas. "Ainda são poucos os que des-

cobriram a 'perfeita' adequação entre programas de relacionamento para

remédios de uso contínuo". A agência passou atender clientes da indústria

farmacêutica em 1998 quando passou por aprofundamento no tema

healthcare nos escritórios da Rapp dos EUA e Londres. "À época, nos chama-

ram a atenção os expressivos investimentos dos laboratórios norte-america-

nos em programas de relacionamento".

Relacionamento
Também vencedora do Prêmio ABEMD de 2004, só que faturando o

Grand Prix, com o Programa Cialis de Relacionamento com os Médicos, para

Eli Lilly (veja o box "Cases do setor farmacêutico"), a GreyZest Direct bebe na

fonte da Grey HealthCare. "O Marketing Direto tem uma importância muito

grande para o setor farmacêutico", assegura o sócio e vice-presidente, Otá-

vio Dias. Primeiro, porque é o médico o principal influenciador do paciente

e também pela necessidade de boa informação e treinamento de donos e

balconistas de farmácia. "As restrições à propaganda de massa de grande

parte dos medicamentos obriga o fortalecimento dos laços com médicos e

farmácias", reafirma Dias.

"O Marketing Direto é um importante complemento à ação de visita do

representante", afirma a gerente de network da Roche. Ela destaca o fato de,

através de CRM, poder identificar os clientes, diferenciá-los de acordo com as
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suas necessidades e comportamentos e, a partir disso, personalizar a mensa-

gem de forma relevante, passando a interagir com eles periodicamente. "E

imprescindível um banco de dados atualizado e validado". A Roche mantém

uma série de ações voltadas principalmente aos médicos. São muito utiliza-
das neste contato as publicações dirigidas, como a Revista Diálogo Médico, o

encarte Diálogo Científico, a mala direta Diálogo Roche.

Mas não é só no relacionamento com médicos, pacientes e farmácias

que o Marketing Direto é utilizado pela indústria farmacêutica. "Também é

importante na conversa com os convênios que são as fontes pagadoras",
acrescenta Luiz Buono, vice-presidente de planejamento e atendimento da

Fábrica Comunicação Dirigida, que desde 2003 atende o Hospital Albert

Einstein. Para ele, uma característica que diferencia o atendimento de uma
agência para esse setor é possuir equipes de redatores que saibam mesclar a

terminologia técnica com a da comunicação dirigida. "É preciso entender

mais profundamente as nuanças dos produtos e do segmento". Um fator que
colabora para um melhor entendimento da categoria, segundo Abaetê Azeve-
do, é a boa qualidade dos profissionais de marketing dos clientes. "O perfil

destes profissionais, geralmente sendo médicos atuando em marketing, faz

dos clientes desta categoria símbolos de planejamento".

Desafios
O casamento entre indústria farmacêutica e Marketing Direto só não é

perfeito porque ainda enfrentam o desafio dos custos. "A parafernália custa
caro", acentua Eric Oliveira, da Ogilvy HealthCare, que atende entre outras

empresas do setor os laboratórios Jansen-Cilag, GlaxoSmithKline (GSK), Aché

e Novartis. "É que para manter um diálogo eficaz e constante, seja com
médicos, farmácias e pacientes, é preciso lançar mão das várias ferramentas

constantemente". Ele se refere à mala direta, Internet, telemarketing, publica-
ções dirigidas, construção e manutenção de um database marketing para a

implantação de CRM e até DRTV dependendo do caso. Há casos ainda que não

vêm propriamente da indústria farmacêutica, mas com as mesmas caracterís-

ticas. Segundo o gerente geral da Ogilvy, a agência já foi responsável por um
trabalho relacionado à versão original do suco à base de soja ADES, da

divisão Best Foods da Unilever. "É que o produto se provou um importante
redutor de colesterol", lembra.

A GreyZest Direct começou em 1993 sua experiência com o setor ao

atender a Drogamed, uma rede de farmácias representativa do sul do País.
Para o cliente criou um programa de relacionamento voltado à terceira idade,

denominado Clube dos Velhos Amigos. Já em São Paulo, com a Pfizer, detonou

Luiz Buono, da Fábrica
Comunicação Dirigido:
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o Programa SIMP (Sistema Integrado Médico-Paciente). "Na minha visão, é

uma referência em aplicação de marketing de relacionamento. Conseguiu
triangular o diálogo entre médicos, pacientes e as redes de farmácia", explica

o vice-presidente da agência. Além do premiado Cialis, a agência desenvolve

programas de relacionamento com médicos e farmácias para os produtos

Evista e Cymbalta.

Mix de ferramentas
Dentro deste espírito de integração dos públicos e das ferramentas, o

case do contraceptivo vaginal NuvaRing, do Organon, se tornou referência

mundial a partir do Brasil. A ação foi dirigida a 18 mil médicos ginecologistas

e a mulheres usuárias de contraceptivo, classe AB, de 17 a 35 anos e fez uso de
database marketing integrando ações on e off-line, com DRTV em mídia

dirigida e de massa. Para funcionários do laboratório foram desenvolvidas
ações de endomarketing e nos pontos-de-venda material de divulgação como

folhetos, take-one e displays. O suporte foi feito por central de telemarketing e
Internet, outras duas ferramentas importantíssimas nas ações do setor.

A Roche possui, por exemplo, o Serviço de Informação Roche (SIR), um
SAC com nove posições certificado pelo ISO 9001, com ênfase em contato

passivo, que atende tanto chamadas telefônicas quanto responde a e-mails.

"O SIR está apto a atender e superar as expectativas dos clientes, porque

fornece informações sobre medicamentos e serviços e sobre documentação
científica", explica Laura, acrescentando que mala direta e Internet são utili-

zados mais eventualmente nas ações do laboratório. "O passo marcante para
nós, foi a estruturação do departamento de network, responsável por estabele-

cer o relacionamento com os clientes, mas principalmente pela multiplicação

da cultura do CRM na empresa. O departamento tem como objetivo tratar
diferentes clientes de formas distintas e transformar o monólogo da propagan-

da em diálogo".



CASES DO SETOR
FARMACÊUTICO

Programas de relacionamento, CRM,
Internet e telemarketing são algumas
das ferramentas de Marketing Direto
utilizadas cada vez mais pela indústria
farmacêutica. Veja a seguir alguns cases
vencedores na décima edição do Prêmio
ABEMD de Marketing Direto, realizado
em 2004:

Programa Cialis de
Relacionamento com Médicos

O maior objetivo do programa era tornar o relacionamento com os médicos urologistas,
cardiologistas, clínicos gerais e cirurgiões mais agressivo, prevendo a prescrição do medicamen-
to a partir do lançamento e manutenção do uso pós "euforia" do lançamento. A estratégia
adotada pela Eli Lilly foi dividir o programa em três etapas e cada etapa foi dividida em ciclos
mensais, sendo assim reportados:

1) Pré-lançamento: antes da aprovação do Cialis por parte da Anvisa era necessário
informar o médico sobre o novo produto.

2) Lançamento: a partir de maio de 2003, os ciclos começaram a trabalhar fortemente
a prescrição e as outras classes médicas começaram a ser importadas.

3) Pós-lançamento: em junho de 2003 passou-se para a fase de continuar "formando"
outras classes médicas e divulgando informações relevantes aos urologistas.

Estas comunicações eram um misto de literatura científica com materiais um pouco mais
promocionais, que tangibilizavam os principais diferenciais do Cialis frente à concorrência. O
conceito estabelecido para isso era utilizar o número "36" que remetia ao principal "feature"

do produto, ou seja, 36 horas de duração. No decorrer dos ciclos, conforme o lançamento se
aproximava, a abordagem tornava-se mais agressiva do ponto de vista de diferenciais do
produto, com o claro objetivo incentivar os médicos a fazer seus pacientes "experimentar" o
novo produto.

O escopo de um programa de relacionamento de um produto ético não pode ser
avaliado por dados quantitativos e suas variações, uma vez que o esforço concentra-se em
comunicar toda a base médica impactada. Portanto, os números que indicam a eficiência
deste projeto podem ser extraídos das prescrições (41,4%) e da participação de mercado
(32%), atingidos em pouco tempo, apesar de ser um mercado com um forte concorrente,
identificado até então como sinônimo de eficiência.

Apotex - Estreitando o Relacionamento
com Consumidores e a Comunidade Médica

A Apotex acredita que uma parceria forte com todos os membros da comunidade
médica, farmacêutico e do sistema de saúde, assim como com seus consumidores, é fator
essencial paro divulgar o medicamento genérico e a marca Apotex. Neste contexto, era
fundamental dispor de um canal paro se relacionar com cada público-alvo.

O laboratório resolveu então terceirizar seu atendimento com uma empresa especi-
alizado em gestão do relacionamento. Optou pela Proxis, que estava capacitada para
atender a Apotex e seus consumidores com profissionalismo e personalização, através de um
programa de relacionamento dirigido.

Entre as medidas tomadas para ofender a nova configuração do SAC, foram contra-

tados estudantes de farmácia, o script e book de atendimento foram estruturados por grupos
(pacientes, médicos e farmacêuticos) e a integração entre a Proxis e a Apotex, responsável pelo
segundo nível de atendimento (casos específicos que requerem instrução médica) foi fundamen-
tal para dar agilidade nas respostas.

A estruturação do SAC permitiu ganhos significativos de produtividade e conseqüente
economia. Foi possível diminuir índices como TMA, TME, abandono de chamadas e reclamações
recebidas. Por outro lado, mais ligações foram atendidas no primeiro nível, repassando para
o segundo nível ligações específicas.
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Bem-Estar com Cerazette
Doutor, está servido? Deseja oferecer bem-estar para suas pacientes? Esta é a cena que

melhor descreve o sucesso de Cerazette, uma pílula contraceptiva sem estrogênio, que combina
eficácia com mínimos efeitos colaterais e diminuição da TPM.

O desafio lançado pela Organon, dentro do competitivo mercado de pílulas, que
movimenta cerca de RS 770 milhões (com 65 produtos oferecidos por 18 laboratórios), foi
aumentar o recall de Cerazette junto à classe médica e alavancar suas vendas, uma vez que
segundo a lei que regulamenta a comunicação do setor só é possível vender pílulas com
prescrição médica.

Foi criada uma campanha direcionada a 18 mil ginecologistas extraídos da base de 28
mil médicos do mailing da Orgonon, com três segmentações distintas, cruzando diversos tipos
de informação, como nível de prescrições, posição demográfica, potencial de consumo do
consultório, etc.

A estratégia criativa foi tangibilizar o diferencial do produto de forma que gerasse
impacto. O conceito trabalhou o benefício do bem-estar, associando que receitar Cerazette é
algo tão simples e agradável quanto tomar um chá. E o mesmo bem-estar as pacientes

Elas Querem um Anel
O briefing era lançar Nuvaring, um novo método contraceptivo vaginal desenvolvido

pelo laboratório Organon, que a mulher coloca uma vez e fica protegida o mês inteiro. O
desafio para a agência foi criar uma nova cultura em contracepção no Brasil - a via vaginal
- algo novo para as mulheres e também posicioná-lo no mercado e divulgá-lo para as
consumidoras com todas as restrições da legislação de comunicação voltada para o segmento.

Para disseminar os benefícios do novo método, o criação convocou o testemunhai de três
atrizes famosas da Rede Globo: Carolina Ferraz, Mariana Ximenez, Camila Pitanga, para
representarem alguns estilos de mulheres brasileiras e a opinião delas quanto à contracepção.
Assim, o solução criativa procurou demonstrar o desejo de toda mulher de se ver livre do
compromisso diário de tomar a pílula, representado através de um calendário com o qual os
atrizes interagiam, riscando os dias, jogando tinta, a fim de mostrar que os incômodos da
pílula estavam com os dias contados.

Roche Dia do Médico
A grande concorrendo no mercado farmacêutico levou a Roche a criar diversas ações de

relacionamento com os médicos brasileiros. Este case, aproveitou o Dia do Médico para estreitar
os laços da empresa com a classe médica.

Para isso, a Rapp Digital criou uma campanha de member get member dirigida aos
médicos cadastrados. Materializada em banners, e-mails marketing e um hotsite, a campa-
nha adotou o tema Piadas de Médico.

Ao receber o e-mail, ou clicar no banner, o médico era direcionado ao hotsite, onde
podia escolher uma piada ilustrada e personalizá-la para enviar a um colega médico, que,
por sua vez, podia escolher outra piada e enviá-la a outro médico.

O hotsite teve 5496 visualizações (1,56 por usuário), 795 piadas foram reenviadas,
numa média de 4,4 piadas por usuário participante do member get member. Além disso,

poderiam experimentar ao tomar o pílula. Foram utilizados teasers, visual aid, brindes
pertinentes e remind.

A campanha conseguiu colocar Cerazette no primeiro lugar em prescrições em apenas
um mês e bateu o record em vendas com uma quantidade inédita no segmento pílulas e no
histórico do produto.

Foram registrados os seguintes resultados: resposta via web: 641.971, resposta
via telemarketing: 52.300, recall espontâneo de mais de 80% e intenção de falar com
médico: 69%.

A campanha foi tão bem sucedida que se tornou referência mundial para os outros
escritórios do Organon.

foram gerados 3520 leads, o que representou uma taxa de retorno de 44%.

Além dos resultados quantitativos, a iniciativa atingiu em cheio seus objetivos qualita-
tivos: um número expressivo de médicos enviou e-mails elogiando a campanha, o que mostra
que seu conceito criativo e a estratégia adotada conseguiram prender a atenção de um público
qualificado e geralmente muito ocupado, além de reforçar sua simpatia pelo laboratório suíço.



Mascote CRM Organon - Org
Tradicional fabricante de contraceptivos, a Organon criou a segmentação ABC para

dividir os médicos brasileiros em níveis diferentes de acordo com o seu potencial para a
empresa.

O desafio era convencer os representantes de vendas que o trabalho de segmentação
compensaria o desgaste adicional que e es teriam correndo atrás de mais informações.

O problema foi proposto à Rapp Digital, que o solucionou com a criação do Org,
personagem virtual lançado em uma campanha on-line, iniciada 90 dias antes da
convenção de vendas.

Foi criado um hotsite com apresentação do personagem e do projeto, um Quiz e e-
mail para falar com o Org, textos em formato txt e disparo das perguntas do Quiz no
handheld, e-mail e mala direta e apresentação em multimidia.

E o Org deu conta do recado. Foi ele quem tangibilizou a segmentação ABC para
os representantes, mostrando-lhes como o sistema funciona e como poderia ajudá-los no seu
trabalho.

Resultado: dos 245 representantes da Organon, 240 (98%) responderam positiva-
mente ao apelo da campanha até a véspera da convenção. No dia da convenção, 100%
se mostraram sensibilizados com a campanha e o personagem.

Anúncio

Fonte: Marketing Direto, ano 5, n. 38, p. 14-19, abr. 2005.




