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Resumo 

O Brasil encontra-se entre as seis maiores indústrias farmacêuticas do mundo, 
movimentando entre junho de 2015 e maio de 2016 cerca de R$ 79,4 bilhões (IMS 
HEALTH, 2016). Mesmo com os problemas alavancados pela crise político-
econômica do país, esse setor continua crescendo e investindo em pesquisas e 
produção. Segundo a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(INTERFARMA) de maio de 2014 a maio de 2015 o setor apresentou um aumento de 
12%, além do aumento de vendas que passaram de R$ 123,7 bilhões para R$ 134,4 
bilhões (IBPT, 2015). O mercado farmacêutico pode ser dividido em duas 
categorias, a de Medicamentos Isentos de Prescrição Médica (MIP), e os que 
necessitam de prescrição médica. O objetivo deste trabalho é analisar quais são os 
principais influenciadores para a compra de MIP. Para fundamentar a pesquisa foi 
usada a abordagem mista (qualitativa e quantitativa), que contou com métodos de 
pesquisa survey e análise de conteúdo de entrevistas em profundidade, além de 
pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa foi utilizada para identificar os 
influenciadores para a compra de MIP, analisar o comportamento do consumidor 
em relação a esses medicamentos e desenvolver recomendações gerenciais, 
apresentando oportunidades para a indústria farmacêutica baseadas nos 
influenciadores de compra. As análises realizadas permitiram a identificação de 
influenciadores na compra de MIP a partir do uso de médias e, também, da 
identificação de dois clusters. Os dados obtidos permitiram compreender o papel 
dos farmacêuticos e balconistas no processo de compra e a opinião desses 
profissionais com relação ao seu papel e importância para o consumidor. 
 
Palavras chave: Medicamentos isentos de prescrição médica (MIP). Influenciadores 
de compra. Indústria farmacêutica. Análise de Cluster.  

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é a identificação dos principais fatores influenciadores na 

compra de medicamentos isentos de prescrição – MIP (ou OTC, Over the Counter, 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Administração da ESPM-SP. E-mail: 
yasmindelnero@hotmail.com 
2 Professor do curso de graduação em Administração da ESPM-SP. E-mail: smoraes@espm.br 



2 
 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

na sigla em inglês) e, para isso, é necessário conhecer o mercado de MIP e 

compreender quais são os processos que afetam a escolha do consumidor, ou seja, 

como é vista a necessidade do uso de medicamento e as decisões subsequentes do 

processo de compra.  

A indústria farmacêutica é responsável por pesquisas e desenvolvimento de 

medicamentos alopáticos e homeopáticos, além de medicamentos dermatológicos, 

anti-infecciosos, soros, vacinas, contraceptivos, entre outros (FIEP, S/D). O MIP é 

uma das categorias de medicamentos disponibilizados no mercado por essa 

indústria e é definido pela Organização Mundial de Saúde como: 

...medicamentos 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 (ABIMIP, 2015). 

De acordo com a Associação Brasileira de Medicamentos Isentos de 

Prescrição (ABIMIP), os principais sintomas tratados pelos MIP são dores de cabeça, 

acidez estomacal, febre, tosse, azia, prisão de ventre, aftas, dores de garganta, 

assaduras, hemorroidas e congestão nasal.  

A Tabela 1 apresenta as principais marcas de MIP no mercado brasileiro, o 

fabricante e sua participação de mercado entre os anos de 2013 a 2015.  

Tabela 1 - Principais medicamentos isentos de prescrição consumidor no Brasil 

Marca  Empresa 2013 2014 2015 
Herbalife Herbalife Ltd 5,1 4,9 4,8 
Halls Mondelez International Inc 3,4 3,0 2,8 
Neosaldina Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,3 2,4 2,5 
Dorflex Sanofi 2,7 2,6 2,5 
Gerovital EMS AS 1,3 1,5 1,5 
Tylenol Johnson & Johnson Inc 1,4 1,4 1,4 
Multigrip Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,3 1,3 1,3 
Benegrip Hypermarcas AS 1,2 1,3 1,3 
Expec EMS AS 1,2 1,3 1,3 
Valda GlaxoSmithKline Plc 1,4 1,3 1,3 
Hipoglós Procter & Gamble Co, The 1,2 1,2 1,2 
Eno GlaxoSmithKline Plc 1,2 1,2 1,2 
Centrum Pfizer Inc 1,0 1,0 1,2 
Novalgin Sanofi 1,1 1,1 1,1 
Vicks Procter & Gamble Co, The 1,3 1,1 1,0 
Fonte: EUROMONITOR, 2016 

Durante o período de 2010 a 2015 a categoria de medicamentos isentos de 

prescrição cresceu 71,6% no Brasil e as expectativas são de que esse crescimento 
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continue ao longo dos próximos anos (EUROMONITOR, 2016) e o faturamento do 

setor foi de R$ 23,4 bilhões entre junho de 2015 e maio de 2016 (IMS HEALTH, 

2016). O fato de os MIP serem produtos de primeira necessidade, faz com que esses 

oscilem menos em momentos de retração do comércio (IBPT, 2015). As taxas de 

crescimento no período entre 2010 e 2015 foram, em média, de 11,4% ao ano, e 

esse crescimento se dá em um mercado que já é o quarto maior do mundo, atrás 

apenas de Estados Unidos, China e Japão.  

Tabela 2 - Tamanho de mercado em milhões de dólares 

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
EUA 62.973,3 65.133,1 67.213,9 69.103,3 70.848,4 72.480,3 
China 32.804,5 34.981,7 37.163,1 39.339,8 41.472,6 43.552,6 
Japão 16.482,1 16.672,6 16.862,5 17.019,3 17.153,7 17.266,9 
Brasil 7.018,9 7.203,9 7.425,2 7.685,0 7.970,3 8.280,3 
Fonte: EUROMONITOR, 2016 

Analisando o market share das farmacêuticas líderes de mercado percebe-se 

uma grande variedade de marcas com pequena participação, o que demonstra que 

o consumidor pode ter grande dificuldade na hora da sua escolha.  

Por tratar-se de um produto de saúde, há grande preocupação dos órgãos 

públicos com relação ao seu uso, deste modo o site da Anvisa apresenta listas de 

preços de medicamentos, listas com medicamentos suspensos, desregulamentados, 

em processo de regularização, matérias sobre medicamentos falsificados, 

especificações de leis para propaganda de medicamentos, informações sobre 

farmacovigilância, entre outros, para que o consumidor possa estar ciente dos 

compromissos éticos e dos níveis de qualidade de matéria prima e dos laboratórios 

permitidos no mercado brasileiro (ANVISA a, S/D).  

Para que um medicamento possa ser comercializado e anunciado em 

propaganda é necessário que este esteja registrado na Anvisa (ANVISA b, S/D), e a 

legislação sobre a indústria farmacêutica é extremamente rigorosa, tanto no 

âmbito de regulamentação de medicamentos, quanto nas regras de publicidade, 

uma vez que os medicamentos são considerados bens de saúde e não bens de 

consumo comuns (ANVISA c, S/D).  

O site da ABIMIP (2015) dá sugestões para o uso responsável de MIP, entre 

elas a escolha do medicamento com a ajuda de um farmacêutico, que pode ser 

considerado um importante influenciador neste processo de compra. 
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Para se atingir o objetivo do artigo será feita a análise do comportamento 

dos consumidores com relação a categoria de MIP. Do lado da venda, discute-se a 

questão ética na comercialização desses produtos. Porém, por tratar-se de 

medicamentos há uma discussão sobre até que ponto o seu uso não é considerado 

automedicação e, portanto, um perigo para as pessoas que o fazem. Assim, o 

problema de pesquisa proposto é: 

Quais são os principais fatores influenciadores na decisão da compra de 

medicamentos isentos de prescrição? 

 

REVISÃO TEÓRICA 

A área do comportamento do consumidor pode ser entendida como “a 

atividade mental e física realizada por consumidores domésticos e comerciais, que 

resulta em decisões e ações de pagar, comprar e usar produtos” (CZINKOTA, 2001, 

p. 138). O campo de estudo do comportamento do consumidor é bem amplo, já que 

são estudados os processos relacionados à seleção, aquisição e utilização, de bens 

e serviços, pelos indivíduos, para satisfazer necessidades e desejos (SOLOMON, 

2011). 

O consumidor passa por várias etapas em um processo de compra: 

reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, 

decisão de compra, e, após realizar a compra, revela seu comportamento pós-

compra, e, finalmente, descarta o produto. 

O reconhecimento da necessidade depende da grandeza da discrepância que 

existe entre o estado real (a situação atual do consumidor) e o estado desejado (a 

situação em que o consumidor desejaria estar) (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2008). Essas necessidades tornam-se desejos quando “direcionadas a objetivos 

específicos que possam satisfaze-las” (KOTLER, 2012, p. 8). 

Na fase da busca da informação, o consumidor investiga o seu ambiente em 

busca de dados e informações para fazer a melhor escolha e tomar a decisão 

correta (SOLOMON, 2011). O indivíduo busca na memória o que já conhece sobre as 

opções disponíveis e avalia se já é suficiente para permitir uma escolha ou se 

precisará de mais informações (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008).  
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Para isso há cinco fontes básicas para o consumidor buscar informação para 

satisfazer a sua necessidade: fontes internas (memória), grupo (pessoas de 

relacionamento), de marketing (embalagens, vendedores, propaganda, etc.), 

públicas (mídia e institutos como Procon), e experimentação (uso do produto). 

A partir destas fontes, o consumidor pode identificar várias marcas de um 

produto que podem satisfazer suas necessidades (GILBERT; CHURCHILL; PETER, 

2000). Compreender com a avaliação dessas diversas opções é feita pode revelar 

numerosas oportunidades para empresas influenciarem o comportamento do 

consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008).  

Comprar ou não o produto é a questão decidida no quarto estágio do 

processo de decisão. Com isso, o consumidor decide se irá ou não comprar o 

produto, onde fazê-lo, quando, o que comprar (tipo de produto e marca) e como 

irá efetuar o pagamento (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). No caso de 

medicamentos isentos de prescrição o local de 99% das vendas são realizadas nas 

farmácias (EUROMONITOR, 2016).  

 Contudo, a venda não termina no momento da compra, muitas 

atividades importantes ocorrem após o consumidor levar o bem para casa 

(SOLOMON, 2011). A satisfação do cliente deriva da proximidade entre suas 

expectativas e o desempenho percebido do produto (KOTLER, 2012).  Os 

processos de pós-compra, referem-se ao consumo, à avaliação pós-escolha e 

disposição de produtos, serviços, experiências e ideias. Durante o estágio de 

avaliação pós-escolha, pode ocorrer satisfação ou insatisfação com a compra 

(MOWEN; MINOR, 2003).  

 Cada pessoa possui históricos pessoais e experiências de vida 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000) gerando motivações, necessidades e comportamentos 

de compra diferentes, o que os leva a processos de compra diferentes 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). Essa diferenciação individual que leva a 

diferenciação da oferta de bens no mercado, uma vez que se todos os indivíduos 

pensassem e agissem da mesma forma em suas preferências e comportamentos, 

não seria necessário segmentar o mercado nem diferenciar a oferta de bens 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008).  

 Em geral há três tipos de tomada de decisão: rotineira, moderada e 

complexa. O foco do artigo está na a tomada de decisão rotineira, que ocorre 



6 
 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

geralmente na compra de produtos simples, baratos e conhecidos; costuma 

envolver a consideração de uma ou poucas marcas e as compara em termos de uma 

ou poucas características (como por exemplo cor, preço, velocidade de entrega) 

(GILBERT; CHURCHILL; PETER, 2000). 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a abordagem mista, com uma 

etapa quantitativa e outra qualitativa (Quadro1).  

Quadro 1 - Percurso metodológico 

Vertente Quantitativa Qualitativa 
Amostra/corpus 150 Consumidores 10 Balconistas 
Modalidade Descritiva Exploratória 
Tipo De campo De campo 
Método de coleta Survey Entrevista 

profundidade 
Método de análise Estatística descritiva/ Análise 

fatorial 
Análise de conteúdo 

Fonte: Autora. 

A pesquisa quantitativa foi utilizada para descrever o processo de decisão de 

compra de MIP e seus influenciadores, constituindo-se em uma pesquisa da 

modalidade descritiva (CASTRO, 2006). Os dados foram coletados mediante a 

utilização de método survey. Para a análise dos resultados foi utilizada a estatística 

descritiva e a análise fatorial. A amostra empregada foi de 150 compradores de 

MIP, tamanho suficiente para se atingir os objetivos da pesquisa. Foram utilizadas 

escalas validadas previamente para conhecer o processo de compra pelo 

consumidor, do tipo Likert com cinco pontos, na qual o respondente deve dizer se 

concorda totalmente ou discorda totalmente de uma determinada afirmação, com 

alternativas intermediárias (BRUNI, 2012). O questionário foi construído com 

variáveis categóricas sobre hábitos de compra e uma série de escalas previamente 

validadas sobre atributos e sua relevância no ato de compra. As escalas foram 

extraídas de Aday e Yener (2014) e Muncy (1996). O resumo delas encontra-se no 

Quadro 2. 

As escalas abordam as possíveis influências da comunicação sobre os 

medicamentos, da embalagem, da decisão de compra e do processo pós compra. 
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Quadro 2 - Descrição das escalas 

Referência Descrição  
COM Fatores para a decisão de compra 
EMB Aspectos relevantes da embalagem 
DEC Processo de decisão de compra 
POS Comportamento pós-compra 
Fonte: Autora 

A pesquisa qualitativa é um meio mais indutivo de pesquisa, uma vez que 

explora o tema de forma mais livre e aberta (CASTRO, 2006). Permite aprofundar 

razões e motivações de um determinado grupo de indivíduos em relação a um 

problema específico (CASTRO, 2006) e foi utilizada para compreender o papel do 

balconista de farmácia e se esse exerce influência no consumidor.  

Para a compreensão dos dados foi aplicada a análise de conteúdo, conforme 

proposta por Bardin (2009). Foi utilizada a entrevista em profundidade para a 

coleta dos dados, que é muito pouco estruturada, mas segue um roteiro 

previamente desenvolvido pela autora. O corpus de pesquisa foi de 10 balconistas e 

farmacêuticos de grandes redes de varejo em São Paulo e de farmácias próprias, o 

que permitiu atingir a saturação (THIRY-CHERQUES, 2009).  

O Quadro 3 apresenta as farmácias em que as entrevistas foram realizadas e 

o cargo dos respondentes. Foi observado que dos dez entrevistados quatro não 

tinham curso superior ou especialização e dois ainda estavam cursando o ensino 

superior.  

Quadro 3 - Relação dos entrevistados 

 Cargo Farmácia 
1 Balconista Onofre 
2 Farmacêutico Drogasil 
3 Farmacêutico Pague Menos 
4 Balconista Drogasil 
5 Balconista Drogaria São Paulo 
6 
7 
8 

Gerente 
Farmacêutico 
Farmacêutico 

Droga Raia 
Droga Raia 
Droga Raia 

9 Balconista Droga Apoio 
10 Balconista Droga Apoio 
Fonte: Autora, 2017 
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RESULTADOS DE PESQUISA 

 A coleta de dados da pesquisa quantitativa foi realizada no período de 

fevereiro e março de 2017, mediante compartilhamento do questionário 

desenvolvido pela autora em redes sociais e hospedado no site “Google Docs”. 

Foram coletados 150 questionários, dos quais foram aproveitados 101. Os 

questionários excluídos encontravam-se incompletos ou com respostas muito 

homogêneas (por exemplo, todas as respostas “concordo totalmente”). 

Ao se comparar o perfil da amostra com dados da população obtidos na 

Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD) de 2015 (IBGE, 2016), 

observa-se que a amostra é mais instruída (57,4% contra 13,5% com ensino 

superior), e com mais solteiros (56,4% contra 48,1%) do que a população em geral. 

A distribuição por gênero está próxima àquela da população (49,5% contra 51,5% de 

mulheres).  

A amostra está concentrada no estado de São Paulo (86,1%), e predomina a 

presença de filhos (63,4% dos entrevistados). Com relação à idade, a maior 

concentração encontra-se na faixa de 21 a 30 anos (33,7%). Nota-se, porém, uma 

participação expressiva de respondentes acima de 50 anos (20,8%), que são grandes 

consumidores potenciais de medicamentos. Apesar do efeito da coleta de dados via 

redes sociais aproximar o perfil da amostra em certas variáveis daquele da 

pesquisadora, no caso da idade isso parece não ter ocorrido, pois a idade média da 

amostra é de 35,2 anos. 

 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA 

Das perguntas referentes a hábitos de compra (razão de compra e local de 

compra) conclui-se que os consumidores adquirem os MIP basicamente quando se 

tornam necessários (65,3% das respostas). A compra periódica responde apenas por 

23,8% dos atos de compra, enquanto que a estocagem de remédios em casa parece 

não fazer parte dos hábitos de compra dos consumidores, pois apenas 10,9% deles 

declararam comprar MIP para este fim e usa-los quando necessário. 

O local de compra preferido são as farmácias pertencentes as grandes redes, 

responsável por 4 em cada 5 atos de compra (79,2%), enquanto que as compras 
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restantes são realizadas nas pequenas farmácias de bairro. Essa constatação 

facilita o trabalho dos grandes fabricantes, que podem concentrar suas atividades 

de divulgação e de distribuição (displays, material promocional, etc.) em um 

menor número de negociações com essas redes. Por outro lado, grandes redes 

tendem a ter maior poder de barganha nas negociações. 

A análise das médias para cada uma das variáveis permite concluir que o 

aspecto mais importante na decisão de compra do MIP é o conhecimento prévio do 

medicamento (DEC03 – média 4,04). Assim, a conquista da confiança do consumidor 

é primordial, para que ele efetue a recompra. Em seguida, o consumidor leva em 

conta para a sua decisão a tradição do fabricante (DEC12 – média 3,76). A 

construção de uma imagem de marca confiável e de longa permanência no mercado 

é fundamental. 

Os atributos preço e facilidade da embalagem são vistos pelo consumidor 

com o mesmo peso (DEC15 e COM07 – média 3,67). A embalagem deve ser 

principalmente funcional (COM08 – média 3,33) e ser fácil de abrir (EMB02 – média 

3,37). Os fabricantes devem concentrar atenção nesses aspectos da embalagem, no 

seu manuseio pelo consumidor, que pode ter tido experiências ruins já com 

embalagens pouco funcionais, difíceis de abrir ou de extrair o medicamento, seja 

em blister, seja em frascos. 

Por fim, se aprovar o medicamento usado, o consumidor mostra-se disposto 

a indicar para amigos (POS02 – média 3,72), e tornar-se fiel à marca (POS01 – 

média 3,50). O ciclo se fecha considerando que o principal atributo que influencia 

a decisão de compra é o fato de já conhecer o medicamento. 

 

4.2. ANÁLISE FATORIAL 

Foi realizada a análise fatorial com técnica de extração análise dos 

principais componentes, e para identificar o número mínimo de fatores que 

maximiza a quantidade de variância total explicada foi utilizado o critério 

eigenvalue acima de um; o método de rotação utilizado foi o VARIMAX que busca 

agregar o menor número de variáveis sobre cada fator, possibilitando assim, a 

existência de mais aglomerados de fatores interpretáveis (FIELD, 2009). 
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A primeira rodada da análise fatorial resultou em 10 fatores, o que prejudica 

a redução e simplificação, além de resultar em fatores com dois ou menos itens, o 

que reduz a possibilidade de reprodução do fator (RAUBENHEIMER, 2004). Em vista 

disso, foi realizada a depuração dos itens das escalas. Foram retirados: a) itens sem 

carga fatorial significativa; b) itens de fatores com apenas um item; c) itens 

alocados em fatores com apenas dois itens. Essa depuração não afeta em nada a 

teoria aplicada às escalas, não resultando em problemas na definição dos 

constructos. 

A nova rodada da análise fatorial resultou em seis fatores com eigenvalue 

acima de 1, com variância explicada de 68,6%, o que está em linha com o que é 

definido na teoria, que pede em torno de pelo menos 70% de variância explicada 

(HAIR et al, 2009). Para analisar o coeficiente de correlação, foi utilizada a técnica 

de medição Kaiser-Meyer-Olkim – KMO obtendo um resultado (0,705) aceitável, 

assim como o teste de esfericidade de Bartlett – BTS, com resultado 

estatisticamente significante, abaixo de 0,0 (5HAIR et al, 2009). 

Com essa distribuição em seis fatores, todos eles resultaram em pelo menos 

três itens, com carga fatorial de pelo menos 0,50, conforme recomendação da 

teoria (HAIR et al, 2009). A análise da estrutura dos fatores à luz da teoria, é 

possível nomeá-los para obter a simplificação desejada pela análise fatorial 

(Quadro 4). 

Quadro 4 - Fatores resultantes 
Fatores  

Embalagem  
EMB04 Simplicidade ,817 
EMB02 Facilidade de abertura ,785 
EMB05 Transparência ,696 
COM07 Uma embalagem de medicamento que facilita a minha vida é 

melhor do que uma apenas bonita 
,696 

EMB03 Cor 653 
Propaganda  
DEC05 ... a influência mais importante são as propagandas de 

jornais/revistas. 
,927 

DEC06 ... a influência mais importante são as propagandas de rádio. ,904 
DEC04 ... a influência mais importante são as propagandas de TV. ,878 
DEC10 ... as informações da propaganda são as mais importantes no 

meu processo de decisão de compra. 
,765 

Paridade  
COM03 Todas as marcas de medicamentos são basicamente a mesma ,875 
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coisa quanto à qualidade 
COM04 Existem apenas variações pequenas entre marcas de 

medicamentos em termos de qualidade 
,864 

COM05 Todas os medicamentos são parecidos ,820 
Aparência  
COM02 Se eu não conheço a marca de medicamento, escolho pela 

embalagem que me chama mais atenção. 
,842 

COM01 Escolho o medicamento pela sua embalagem ,811 
EMB01 Aparência atraente ,634 
DEC08 A aparência da embalagem do produto é fonte de informação 

que influencia meu processo de decisão de compra de 
medicamentos. 

,613 

Fatores decisão  
DEC15 O preço é fundamental para efetuar a compra. ,721 
DEC14 A quantidade disponível na embalagem é fundamental para 

efetuar a compra. 
,693 

DEC13 A marca é o que determina o produto a ser comprado. ,691 
DEC12 A tradição do fabricante no ramo de medicamentos é 

fundamental para a minha decisão de compra. 
,608 

Pós compra  
POS02 Indicar o medicamento para os meus amigos. ,741 
POS01 Ficar fiel ao medicamento independente do preço ,718 
DEC09 ... as informações de pessoas que já utilizaram o produto são 

mais importantes no meu processo de decisão de compra. 
,545 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3. ANÁLISE DE CLUSTER 

Após a análise fatorial, foi realizada uma análise de conglomerados 

(clusters) que classifica objetos ou pessoas em grupos relativamente homogêneos 

(LIMEIRA, 2008). Os subgrupos obtidos apresentam elevada homogeneidade interna, 

dentro dos clusters, e elevada heterogeneidade externa, entre os clusters (HAIR et 

al, 2009). 

A análise de cluster foi realizada pelo método Two Step Cluster, com 

distância de medidas Log-likelihood, utilizando o critério BIC (Schwarz’s Bayesian 

Criterion) (Quadro 5). 

Quadro 5 - Descrição dos clusters obtidos 

  1 2 
  Familiar Individual 
Porcentagem 42,6% 57,4% 
Idade 49 25 
Filhos 3,5 2,1 
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Estado civil Casado Solteiro 

Nível de escolaridade 
Acima de 
superior 

Até 
superior 

Sexo - - 
Frequência de compra - Planejada 
Local de compra - Bairro 
Principal fator para decisão de 
compra Embalagem Propaganda 

Diferenciação marcas Mais Menos 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os clusters foram chamados de Familiar e Individual, de acordo com o 

conceito de unidade de compra (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). O cluster 1 

foi chamado de Familiar pois engloba consumidores casados (ou divorciados), com 

idade mais alta (49 anos), com mais filhos (3,5) e mais anos de estudo. O cluster 2, 

chamado de Individual, ao contrário, concentra solteiros, mais jovens (25 anos), 

com menos filhos (2,1), com menor escolaridade (até superior), provavelmente 

pela pouca idade.  

O estado civil é a variável categórica mais importante para a diferenciação 

dos clusters. Praticamente a totalidade dos solteiros (98,2%) está no cluster 

Individual, e o resultado tem significância estatística. 

Dentre as variáveis contínuas, a Idade e o Número de filhos apresentam 

diferenças entre os clusters, não apenas nominalmente - 49 anos e 3,5 filhos para 

Familiar; e 25 anos e 2,1 filhos para Individual, mas também uma diferença 

estatisticamente significativa. 

O nível de escolaridade se diferencia, apesar de não ter alta significância, 

com o cluster Familiar sendo constituído de pessoas com maior nível de 

escolaridade, o que pode ser influenciado pela maior idade dos seus componentes. 

Com relação aos hábitos de compra, os clusters se diferenciam em relação a 

local e frequência de compra. O cluster Individual faz mais compras planejadas 

(periódicas ou para estoque) em farmácias de bairro, enquanto que o cluster 

Familiar faz suas compras em grandes redes de drogarias, e quando necessário. 

Dois fatores chamam a atenção: a) a fidelidade a grandes redes pode ser devida à 

maior idade dos componentes do Familiar, e o uso de cartões de fidelidade das 

redes; b) apesar de maior número de filhos, o cluster Familiar não manteria 

estoque de MIP para uso com os filhos em casa. 
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Com relação aos fatores de decisão de compra, a maior diferença encontra-

se em relação ao fator Embalagem: o cluster Familiar preocupa-se mais com as 

questões de praticidade e facilidade de uso das embalagens. A diferença está bem 

próxima de alcançar a significância estatística, e pode ser atribuída à idade dos 

componentes, que podem já não ter a habilidade manual para lidar com tampas, 

blisters, contagem de gotas e outros aspectos envolvidos no manuseio dos MIP. Já o 

cluster Individual tende a ser o mais susceptível às ações de comunicação e 

propaganda, seja em TV, rádio ou veículos impressos. 

Quanto à diferenciação de marcas (Paridade de marcas), não se pode 

afirmar que haja uma diferença estatisticamente significativa entre os clusters, 

mas verifica-se uma tendência do cluster Individual de considerar as marcas 

parecidas entre si, sem grande diferencial, o que ocorre menos com o cluster 

Familiar  

 

4.4. PESQUISA QUALITATIVA 

Ao realizar as entrevistas foi possível observar que os farmacêuticos e 

balconistas tem receio de admitir que indicam MIP e tornam-se hostis na hora de 

responder as perguntas, sendo estas extremamente sucintas, respostas como... 

“Eu não indico medicamento” (Respondente 9) 

 “Aqui nós não fazemos indicação de nada” (Respondente 1) 

O respondente cinco admitiu que indicava medicamentos, mas que a 

resposta instruída pela farmácia para este tipo de pergunta era... 

“Não, não podemos indicar medicamentos, nós apresentamos as opções para 

o problema do cliente e eu pergunto qual ele já usou e mostro quais as opções 

para o problema dele e ele escolhe o que prefere” (Respondente 5). 

Conforme as entrevistas foram realizadas, foi possível observar que os 

profissionais das farmácias acreditavam ter influência no processo de compra de 

MIP e sobre a escolha do medicamento, mesmo que esses não pudessem assumir 

que indicavam medicamentos. Quatro entre os dez respondentes afirmaram que 

acreditam que a opinião do farmacêutico é o maior influenciador na hora da 

compra de medicamentos:  

“Opinião do farmacêutico e marca” (Respondente 7), 
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“Se pedir a opinião do farmacêutico eles levam o que a gente indicar” 

(Respondente 8),  

“Opinião” (Respondente 9), 

“Preço e opinião do farmacêutico, quando perguntam” (Respondente 10). 

Em uma das farmácias foi possível observar a seguinte mensagem “antes de 

consumir um medicamento, peça ajuda ao balconista”, porém quando questionados 

sobre a indicação de medicamentos foi dito que tal prática não era realizada. 

Dois dos entrevistados consideraram que os consumidores são influenciados 

por outros fatores, além do preço e opinião. Um dos respondentes considerou... 

“Layout da farmácia e embalagem do produto” (Respondente 2),  

...como maior influenciador do consumidor na compra de medicamentos, 

enquanto o outro observou que... 

“Propaganda, às vezes nós apresentamos as opções e eles falam ‘eu vou 

levar esse porque eu vi na televisão’” (Respondente 6).  

Observando os dados obtidos com a pesquisa quantitativa, ficou claro que os 

consumidores não consideram a opinião do farmacêutico ou balconista um grande 

diferencial na hora da escolha do MIP, bem como não se consideram influenciados 

pela opinião deles. 

Assim, pode-se concluir que, por mais que os profissionais das farmácias se 

considerem importantes e, até os maiores influenciadores na compra de MIP, os 

consumidores não os veem da mesma maneira. Mesmo que os sites da ABIMIP e da 

OMC indiquem que o consumidor se informe com os farmacêuticos e balconistas, 

esses preferem considerar outras variáveis na hora de sua escolha, o que pode 

gerar uma grande oportunidade para a indústria farmacêutica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira proposição levantada para esse estudo considerou os 

farmacêuticos e balconistas como principais influenciadores na compra de MIP. Tal 

proposição foi desenvolvida a partir de indicações feitas no site da ABIMIP e da OMC 

para que o consumidor consultasse os profissionais do varejo farmacêutico para a 

compra dos medicamentos. A pesquisa quantitativa, no entanto, concluiu que, por 

mais que os profissionais do varejo farmacêutico se considerem importantes na 
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hora da escolha de um MIP (conforme resultados da etapa qualitativa), os 

consumidores não se consideram influenciados por suas opiniões. Tal compreensão 

dos dados fez com que a proposição não encontrasse respaldo. 

A análise de cluster identificou dois perfis de compra, o Familiar e o 

Individual, que devem ser levados em conta pela indústria para diferentes ações de 

marketing. O perfil Individual é influenciado por propaganda, demonstrando que o 

investimento em publicidade pode ser efetivo com esse público; efetua compras 

planejadas em farmácias de bairro; já o Familiar faz mais compras em grandes 

redes de farmácia, consome por necessidade e se preocupa mais com as questões 

de praticidade e facilidade de uso das embalagens. Assim, ações em veículos de 

massa visando a compra planejada são indicadas passa o perfil Individual, e as 

ações em ponto de venda, com destaque para a embalagem atingiriam mais o perfil 

Familiar. 

Por outro lado, os diferentes perfis mostram-se fieis com relação aos 

medicamentos que já conhecem e/ou utilizam. Os consumidores preferem comprar 

medicamentos que já usam ou já conhecem e, caso utilizem medicamentos que 

desconhecem e os aprovem, tornam-se fieis e os indicam para amigos e familiares. 

Como a tradição do laboratório é essencial, recomenda-se um investimento maior 

em comunicação institucional, para que o consumidor final possa conhecer o 

laboratório e sua trajetória, bem como seus diferenciais e atividades filantrópicas. 

Como maior limitação do estudo, destaca-se a amostra reduzida e não-

probabilística, que impede que seja feita a generalização dos resultados. Porém, 

mesmo de tamanho reduzido, a amostra conseguiu reunir respondentes de várias 

faixas etárias, o que melhora a qualidade dos resultados da pesquisa. Já a pesquisa 

qualitativa contou com um número razoável de respondentes, que foi limitado à 

saturação das respostas. Também não foram contemplados na amostra os 

consumidores de baixa renda. Percebeu-se uma dificuldade de comunicação com os 

balconistas e farmacêuticos, principalmente nas grandes redes de farmácia. Esses, 

muitas vezes, eram instruídos a não responder as perguntas ou a negar qualquer 

tipo de indicação de medicamentos aos clientes da farmácia. 

Visto que as pesquisas realizadas demonstraram grandes possibilidades para 

a indústria farmacêutica, é recomendado que se realizem pesquisas futuras para 

analisar e compreender os influenciadores na compra de medicamentos isentos de 
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prescrição médica em consumidores de baixa renda e, que essas pesquisas sejam 

implementadas de maneira mais representativa em outros estados brasileiros.  
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