
Bula para
enfrentar crises
João Sanches, diretor de comunicação corporativa da
subsidiária brasileira do laboratório norte-americano Merck Sharp & Dohme
(MSD), descreve como foi montada a estratégia para retirar do mercado um
remédio que vendia o equivalente a US$ 2,5 bilhões por ano e como isso afetou a imagem da
companhia perante os pacientes, a comunidade médica e o governo.

COSTÁBILE NlCOLETTA
FOTOS DE JOSÉ BASSIT

Meio & Mensagem — Em 30 de setembro de 2004, a MSD
retirou voluntariamente do mercado o Vioxx, um de seus
mais lucrativos medicamentos — indicado para o trata-
mento de artrites e dores agudas —, pois um estudo
mostrou que ele poderia causar problemas cardíacos.
Como foi feita essa operação?
João Sanches — Por volta das 9 horas da manhã
estabelecemos um comitê de crise, liderado pelo
presidente da companhia e com a participação do
diretor-médico, do diretor legal e de minha equi-
pe. Houve a preparação de uma sala de crise ao
lado da do presidente - - com aparelhos de TV,
várias linhas de telefone e computadores — na qual
nos reuníamos, em companhia de nossa agência
de relações públicas (Burson-Marstellef), para
acompanhar o noticiário e definir as ações. Boa
parte da estratégia veio da sede, nos Estados Uni-
dos, mas precisávamos adaptar o material ao nos-
so mercado. Ao meio-dia fizemos uma conferência
de imprensa para explicar a decisão e como reco-
lheríamos o remédio. A partir da l da tarde inicia-
mos uma série de reuniões internas e teleconfe-
rências com os funcionários e representantes do
laboratório no País para esclarecer o que estava
acontecendo. O mesmo cuidado houve em relação
aos órgãos governamentais, aos de defesa do con-
sumidor e às comunidades médica e científica.

M&M — Que medidas foram tomadas para avisar rapida-
mente os pacientes que se medicavam com o remédio?
Sanches — Nossas equipes de vendas foram aciona-
das para contatar cerca de 60 mil médicos a fim de

divulgar-lhes as informações sobre a retirada do pro-
duto do mercado. O paciente é o nosso consumidor
real, mas o consumidor virtual é o médico, pois é
ele quem prescreve o medicamento. Vendíamos 550
mil caixas de Vioxx por mês, o que significa que a
cada 30 dias meio milhão de pessoas tomavam o
medicamento. Era necessário comunicá-las adequa-
damente, sem causar alardes. O mesmo foi feito com
50 mil farmácias e distribuidores, pois a MSD reem-
bolsou quem havia comprado o produto.

M&M — Todas as ações foram adotadas no dia 30 de
setembro?
Sanches — O processo começou na quinta-feira, dia
30, e seguiu na sexta-feira, e aí começaram a ocorrer
os problemas. No fim de semana seriam realizadas
eleições municipais. Imagine nossa dificuldade de
conseguir uma gráfica para rodar 60 mil cartas para
médicos e 50 mil para farmácias às vésperas de um
escrutínio. E, uma vez vencida essa etapa, tivemos
de postar todos os comunicados no Correio até de
madrugada. Contamos com vários parceiros e com a
reputação de nossa marca para realizar esse feito.

M&M — Houve dificuldades semelhantes para proce-
der ao reembolso?
Sanches — Começamos essa etapa uma semana de-
pois. A operação foi mais complexa ainda. Vende-
mos para grandes redes de farmácias e distribuido-
res, que entregam os produtos a farmácias de menor
porte. Tivemos de inverter o processo logístico todo:
pagar os pacientes e fazer com que as embalagens

com o medicamento voltassem das farmácias para
os armazéns da MSD, onde foram destruídas.

M&M — Os pacientes receberam o pagamento em
dinheiro?

Sanches — Sim, mas nem todos os estabelecimen-
tos queriam fazer isso. Também houve cuidado na
comunicação, a fim de evitar uma correria instan-
tânea às farmácias. Mas acabou dando tudo certo.

M&M — Quanto a MSD gastou para retirar o produto?
Sanches—A gente ainda não fechou o número, mas.
se você imaginar que tivemos de recolher 600 mil
caixas, dá mais do que um faturamento mensal.
Acrescentando o reembolso, seguramente os gas-
tos superaram US$ 3 milhões.

M&M-Só no Brasil?
Sanches — Sim.

M&M —E no mundo?
Sanches — Não temos esse dado ainda.

M&M — O que motivou a retirada do medicamento do
mercado?
Sanches—Estávamos fazendo um estudo para verifi-
car a eficácia do Vioxx na prevenção de pólipos co-
lorretais (câncer de cólon). Nessa pesquisa ocorreu
a constatação de um risco de problemas cardiovas-
culares (como ataques cardíacos e derrames) a par-
tir de 18 meses após o início do tratamento em pacien-
tes que receberam Vioxx em comparação com aque-
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lês que tomaram placebo (droga inerte). Não houve
diferença de número de mortes entre os dois grupos,
mas a empresa decidiu que a atitude mais correta
seria a retirada voluntária. No Brasil, recebemos 80
mil telefonemas de pessoas com dúvidas e fizemos
um esforço de guerra para esclarecer todas.

M&M — É verdade que o Vioxx teve o maiorinvest imen-
to em market ing da indústr ia farmacêutica mund ia l ?
Sanches — Acho que não. O investimento em me-
dicamentos é proporcional à venda. Há produtos
com mais apelo, como os para problemas de ere-
ção e emagrecimento, cuja verba é muito maior. O
destinado ao Vioxx foi do mesmo porte dos gran-
des produtos da indústria farmacêutica.

M&M —De quanto foi?
Sanches — Não divulgamos esse número por ra-
zões competitivas. O que posso dizer é que nossa
verba de marketing, em termos globais, não ul-
trapassa 8% do faturamento. As pessoas sempre
torcem o nariz sobre esse assunto. Dizem que re-
médio é caro porque os laboratórios gastam mui-
to em marketing. Basicamente 50% da verba é
aplicada em amostras grátis, que têm sentido mais
social do que mercadológico. Os médicos as for-
necem a pacientes que não podem comprar. Ou-
tra boa parte do investimento é usada em even-
tos científicos, para informar os profissionais de
saúde. Em média, o médico brasileiro tem três
empregos e não lhe sobra tempo para estudar. Às
vezes não tem tempo nem de ir para casa. Contri-
buímos para atualizá-lo.

M&M — Como um paciente pode saber se seu médico
lhe receita o remédio que ju lga mais adequado ou o
do laboratório que oferece mais vantagens?
Sanches — O que deve definir isso é a relação de con-
fiança entre paciente e médico. Tenho sérias dúvidas
de que os médicos vão prescrever medicamento por
causa do marketing. Ele normalmente receita por co-
nhecimento próprio, ou de colegas por quem tem
admiração ou de informações obtidas em eventos ci-
entíficos. Nos Estados Unidos, onde a propaganda
de medicamentos é permitida, os anúncios são pro-
duzidos com o objetivo de oferecer ao paciente co-
nhecimento prévio dos remédios antes de ele ir ao
médico. Quanto mais bem informado, mais ele pode-
rá cobrar de seu médico por que lhe receitou o remé-
dio A e não o B. Mas lá, de fato, drogas que precisam
de prescrição só são vendidas com receita. No Brasil,
como não se pode fazer nada disso, temos de confiar
que o tratamento decidido pelo médico é o melhor.

M&M — Mas no País essa relação de confiança também
é frágil, pois a maior parte da população usa convênios
para fugir da precariedade dos serviços públicos. E os
convênios impõem os médicos com os quais devemos
nos consultar, que não são necessariamente os de
nossa confiança.
Sanches — Lamentavelmente é isso. Mas há um fe-
nômeno embrionário no Brasil: as associações de

"Nos Estados Unidos,
onde a propaganda de
medicamentos é permitida,
os anúncios têm o objetivo
de oferecer ao paciente um
conhecimento dos remédios
antes de ele ir ao médico"

pacientes. Elas acabam substituindo esse papel na
relação porque pesquisam e informam as pessoas
sobre novos tratamentos e drogas.

M&M — De forma geral, a população considera que a
indústria farmacêutica está mais interessada em ga-
nhard inhe i ro do que em ajudar as pessoas a tratarem
de suas doenças. Problemas como o ocorrido com o
Vioxx e outros medicamentos que tiveram de ser reti-
rados do mercado não reforçam essa imagem de vilã?
Sanches — Em certa medida sim, porém precisa-
mos analisar outras situações. Quando o Vioxx foi
retirado do mercado, havíamos feito estudos clíni-
cos com 28 mil pacientes. Mas, mesmo assim, não
necessariamente se descobre tudo sobre um pro-
duto. Isso é inerente ao setor. A MSD estava estu-
dando a medicação contra o câncer. Para avaliar
se podia ser usada, era preciso fazer um estudo
mais longo, com mais de um ano. Por estar sendo
investigado para outra infecção crônica é que apa-
receu o problema que motivou sua retirada. Até
hoje, por exemplo, são descobertas novas indica-
ções para o ácido acetil salicüico, a Aspirina, um
produto com mais de cem anos. A toxina botulíni-
ca existe há dezenas de anos e recentemente se
descobriu o Botox, para esticar a pele. E o Botox
já tem mais de 30 indicações sendo estudadas, até

para enxaqueca. Os laboratórios tentam avaliar o
máximo possível, mas os efeitos das drogas só apa-
recem depois de um uso mais prolongado. Veja-
mos o lado positivo: o Viagra, por exemplo, é o efei-
to colateral de um anti-hipertensivo. Temos outro
produto originalmente lançado para hiperplasia de
próstata que, depois de alguns anos, lançamos para
a calvície. Descobriu-se que tinha um efeito cola-
teral que fazia crescer cabelo. O Vioxx estava no
mercado fazia cinco anos, mas continuava sendo
estudado. Tinha vendas anuais de US$ 2,5 bilhões
no mundo (US$ 30 milhões no Brasil) e, de repen-
te, precisou ser retirado do mercado. O desenvol-
vimento de uma droga é caro e arriscado.

M&M — O que a MSD está fazendo para avaliar os im-
pactos da retirada do produto?
Sanches — Há uma pesquisa, mas não só por causa
do Vioxx. Queremos saber qual é nossa imagem
corporativa. De acordo com o que vimos até ago-
ra, a reação foi muito positiva. Agimos de maneira
responsável. Foi a primeira vez que um laborató-
rio recolheu um medicamento voluntariamente.
Essa preocupação com a segurança do paciente,
mesmo que o risco fosse pequeno, foi reconhecida
pela FDA (Food and Dmg Administration, órgão
que controla alimentos e remédios nos Estados Uni-
dos) e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).

M&M — Essa reação positiva está sendo demonstrada

na pesquisa?

Sanches — Não temos dados completos, mas há uma
maneira de inferir isso. Temos outro medicamento
na classe do Vioxx, o Arcoxia. Nosso concorrente
conta com dois remédios nesse segmento de an-
tiinflamatórios. O Vioxx era líder em receita e ven-
das, mas, com sua retirada, o Arpoxia assumiu a
liderança e os concorrentes perderam mercado.
Atribuímos isso à credibilidade que a companhia
conquistou, pois só tendo a confiança dos médicos
para tirar um produto do mercado e conseguir pôr
outro na liderança. Dá para deduzir que as pessoas
entenderam e valorizaram o que a MSD fez.

M&M — A MSD pretende ir ao mercado e mostrar que a
atitude foi bem recebida pela população?
Sanches — Não. Fomos movidos pelos princípios éti-
cos e em nenhum momento tentamos tarar proveito
da situação. Entendemos que as conseqüências favo-
ráveis virão naturalmente. A pesquisa que encomen-
damos é mais para pautar nossa estratégia interna.

M&M — Por que a MSD não trabalha com agência de
publicidade no Brasil?
Sanches — Em geral, as agências de publicidade
são muito caras para produtos farmacêuticos.
Nosso trabalho também não é com o público de
consumo. Também achamos que não somos mui-
to atrativos para elas, pois nosso gasto com pu-
blicidade é pouco, ao contrário do que muita
gente pensa.
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