
RENATO RODOLFO KLAUMANN JUNIOR 

ANALISE DO HABITO PRESCRITIVO DE MEDICOS DE DIFERENTES REGIOES 
DO BRASIL EM RELACAO AOS FITOMEDICAMENTOS 

Trabalho de conclusao do Curse de MBA em 
Marketing da Universidade Federal do Parana 
(UFPR), apresentado como requisite parcial para a 
obtengao do titulo de especialista em marketing. 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Jose Steiner Neto 

Curitiba 
2008 

1 



TERMO DE APROVAC'AO 

RENATO RODOLFO KLAUMANN JUNIOR 

ANALISE DO HABITO PRESCRITIVO DE MEDICOS DE DIFERENTES REGIOES 
DO BRASIL EM RELAC'AO AOS FITOMEDICAMENTOS 

Trabalho aprovado como requisite parcial de conclusao de curso de MBA em 
Marketing da Universidade Federal do Parana (UFPR) pelos seguintes examinadores: 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Jose Steiner Neto 
Coordenador do Curso: Prof. Dr. Romeu Rossler T elm a 

Curitiba, __ / __ / __ . 

2 



Dedico esse trabalho aos meus pais, Glacir e 
Renata, que sempre me incentivaram a enfrentar os 
desafios que a vida nos impoe. A minha esposa 
Jaqueline e aos meus filhos, Matheus e Dani/o, 
motivos de amor e dedicaqao. 

3 



AGRADECIMENTOS 

Agradec;o primeiramente a Deus que me permitiu chegar ate aqui e concretizar mais 

uma importante etapa em minha formac;ao profissional. 

Ao Sr. Clovis H. Teske, Diretor/Presidente, e a Celia Dias von Linsingen, Gerente de 

Marketing, pelo incentivo e por disponibilizar algumas horas de expediente para a 

conclusao desse curso e desse trabalho. 

Aos meus colegas de trabalho Fabio Farignoli e Larissa B. Rocha que se mostraram 

presentes em momentos de duvida, ajudando a esclarece-las. 

Aos meus colegas de trabalho Elizabete Bielsk e Carlos Jose Alves cuja ajuda foram 

fundamentais na obtenc;ao e compilac;ao dos dados aqui analisados. 

Aos meus amigos do MBA em Marketing por terem tornado meu ano de 2007 um 

ano de troca, aprendizagem e companheirismo. 

4 



"Ha pessoas que desejam saber s6 por saber, e 
isso e curiosidade; outras, para alcam;arem 
fama, e isso e vaidade; outras, para 
enriquecerem com a sua cii!mcia, e isso e um 
neg6cio torpe: outras, para serem edificadas, e 
isso e prudi!mcia; outras, para edificarem OS 

outros, e isso e caridade". 

(S. Tomas de Aquino) 

5 



RESUMO 

As industrias farmaceuticas devem urgentemente repensar suas estrategias de 

marketing e atuagao dentro de seus mercados. Atualmente, essas empresas nao 

trabalham mais em mercados onde existiam poucos concorrentes com suas 

condutas quase sempre previsfveis. Hoje os concorrentes estao focados tanto na 

penetragao como na expansao de seus mercados. Os avangos tecnol6gicos 

permitem que os produtos sejam langados num tempo cada vez mais curto onde 

conseqOentemente o seu ciclo de vida tambem sera mais curto, forgando os 

profissionais do marketing a buscar meio de maximizar a aceitagao e venda destes. 

Hoje nao e mais suficiente uma industria farmaceutica possuir um bom mix de 

produtos, uma marca forte ou uma equipe de vendas capacitada, e fundamental que 

as empresas possam identificar e entender as semelhangas e diferengas no habito 

prescritivo de medicos de diferentes regi6es do Brasil. Ao entender semelhangas e 

diferengas, as ag6es de marketing poderao ser focadas de forma a aperfeigoar 

recursos financeiros e humanos. Mas como identificar e entender o habito prescritivo 

em um pals com dimens6es continentais? Agrupando medicos em mercados 

especfficos e entao comparar os resultados obtidos em cada regiao brasileira. 

Palavras Chaves: Habito Prescritivo Fitomedicamentos, Prescrigao de 

Fitomedicamentos, Prescrigao de Fitoterapicos, Prescrigao Medica, 

Fitomedicamentos, Fitoterapicos. 
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ABSTRAC 

Development of new marketing strategies in pharmaceutical branch must be 

designed urgently. Pharmaceutical enterprises don't work alone in a foreseen 

market. Actually, competitors have been based on market penetration and 

expansion. Technological advances let products be cast out on a shorter period of 

time and consequently, a shorter circle of life. Marketing professionals have been 

forced to find a way to maximize acceptance and sale of these products. Actually a 

good mix of products is not sufficient in pharmaceutical industry. A strong mark or an 

enable sale staff is very important to identify agreement or disagreement on medical 

prescription of doctors from different regions of Brazil. Agreement and disagreement 

understanding is fundamental to center marketing actions and make capitalist and 

human resorts better. But how could we identify and understand medical prescription 

in a continental country? Medical groups on specific markets must be created and 

compared with each country's region. 

Key words: prescription costume, phytomedicine, phytotherapy prescription, 

phytotherapic, medical prescription, phytomedicine, phytotherapic .. 
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CAPiTULO 1 

1.1 lntrodu~ao 

0 mercado farmaceutico brasileiro viveu, nos ultimos anos, uma nova 

realidade: o advento dos medicamentos genericos. Com a chegada desse novo 

concorrente, a industria farmaceutica de marca, ate entao estabelecida, observou 

uma mudan9a, ate entao, sem precedentes nesse mercado. Nos ultimos anos a 

industria farmaceutica vinha crescendo, refletindo urn periodo de aquecimento e 

necessitando, portanto, de urn forte incremento na for9a de vendas. A prolifera9ao 

de farmacias, unicos estabelecimentos autorizados a vender medicamentos, 

tambem era enorme. Atualmente o numero de farmacias no Brasil chega a 55.000 

pontos de venda (CRF-2007) entre lojas independentes, redes e franquias. 

Para atender a esse grande numero de estabelecimentos comerciais a logistica 

de distribui9ao teve de ser alterada. Optou-se par urn sistema de distribui9ao via 

grandes distribuidoras, passando a inexistir, na maioria dos casas, uma rela9ao 

direta entre a industria e o varejo (Rosseti, 2000). lsso permitiu uma grande redu9ao 

de custos no que se refere a capilariza9ao dos medicamentos no mercado, 

reduzindo significativamente o custo operacional da entrega, pais a quantidade de 

itens ofertados pelas grandes distribuidoras passou a ser significativamente maior. 

Com isso a industria de medicamentos pode deslocar grande parte de seus 

custos da logistica de distribui9ao para a gera9ao de demanda. Basicamente a 

gera9ao de demanda na industria farmaceutica baseia-se em tres categorias 

distintas de medicamentos: 1) a chamada categoria de marca, ou "etica", cuja 

demand a e estimulada atraves do receituario medico. 2) a categoria OTC - Over the 

Counter - categoria isenta da obrigatoriedade de prescri9ao medica e demanda 

estimulada diretamente ao consumidor final e a96es de merchandising e 3) categoria 

de bonificados ou "guelta", onde a demanda e estimulada par condi96es comerciais 

favoraveis ao ponto de venda e aos profissionais que indicam essa categoria de 

medicamentos. 

A gera9ao de demanda dos medicamentos de marca ou "eticos" sempre 

representou urn grande esfor9o de marketing e propaganda par parte da industria 
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farmaceutica. A equipe de vendas passou a ser representada por profissionais 

treinados que visitam os consult6rios e clfnicas medicas fazendo propagandas 

tecnicas de seus produtos buscando forte empatia entre representantes e medicos. 

lnvestimentos para participagao em eventos medicos atraves de stands para expor 

seus produtos e marcas, incentive as palestras atraves de patrocfnios de 

professores renomados. Materiais tecnicos (separatas, literaturas e monografias) 

sao amplamente distribufdos a fim de comprovar que a marca "A" e superior a marca 

"B". lnvestimentos na area de pesquisa e desenvolvimento sao realizados a fim de 

descobrir uma nova molecula e, com isso, garantir uma maior participagao nesse 

competitive mercado. Ap6s a publicagao da ROC N° 102 de 30 de novembro de 

2000 (ver anexo 1) as campanhas promocionais e estrategias de marketing 

adotadas pela industria passaram a sofrer intensa fiscalizagao por parte dos 6rgaos 

reguladores, o que gera uma necessidade ainda maior das industrias de 

medicamentos identificarem corretamente seus publicos alva. 

Com o advento dos medicamentos genericos, o esfor<;o na geragao de 

demanda dos medicamentos de marca ficou extremamente abalado, pais todo o 

esforgo de marketing pode ser comprometido pelo fato do paciente poder substituir a 

marca prescrita pelo seu respective principia ativo generico por ocasiao da compra. 

Algumas questoes ainda nao estao totalmente esclarecidas: os instrumentos 

utilizados pela industria farmaceutica para consolidar suas marcas sao validos? 0 

que leva os medicos a prescrever uma marca especffica? A qualidade dos 

medicamentos genericos e realmente semelhante a dos medicamentos de marca? 

Como a classe medica e afetada por todo 0 processo? Ate que ponto OS pacientes 

estao conscientes sabre o medicamento generico ou se deixam influenciar no ponto 

de venda e trocam sua prescrigao por medicamentos bonificados? Existem 

semelhangas ou diferengas no habito prescritivo dos medicos de diferentes regioes 

do pals? A industria farmaceutica percebe essas possfveis semelhangas ou 

diferengas prescritivas? E possfvel criar estrategias de marketing em fungao dessas 

situagoes? 

Faz-se, portanto, necessaria entender se existem possfveis semelhangas ou 

diferen<;as no habito prescritivo de medicos de diferentes regioes do Brasil e verificar 
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como essas semelhanc;as ou diferenc;as impactam sobre a estratE3gia de marketing 

da industria de medicamentos de marca. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

0 objetivo geral desse trabalho e agrupar medicos auditados atraves do 

sistema de Audit Pharmab em mercados previamente definidos de acordo com as 

cinco regi6es geograticas do pafs (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sui) e 

analisar o habito prescritivo desses medicos. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

• Analisar a existencia de possfveis semelhanc;as/diferenc;as no habito 

prescritivo de medicos de diferentes regi6es do pafs. 

• Analisar como essas possfveis semelhanc;as/diferenc;as podem influenciar 

nas estrategias mercadol6gicas a serem adotadas pela industria farmaceutica. 

• Sugerir uma maior integrac;ao entre as areas envolvidas com Pesquisa, 

Desenvolvimento, Produc;ao e Marketing dos medicamentos de marca. 

E importante salientar que esse trabalho nao tern a intenc;ao de diminuir a 

importancia ou questionar a qualidade de qualquer uma das categorias de 

medicamentos, seja os de marca, OTC's ou genericos. 

1.3 Justificativas 

A alta competitividade existente no mercado farmaceutico e a grande variedade 

de marcas existentes no mercado obrigam as industrias farmaceuticas a buscarem 

instrumentos que possibilitem analises gerenciais e de marketing para que suas 

ac;6es mercadol6gicas tornem-se extremamente focadas, diminuindo com isso seus 

custos de divulgac;ao e aumentando a fixac;ao de suas marcas. 

Nesse processo, a correta identificac;ao de potenciais prescritores, o 

entendimento e a interpretac;ao dos seus habitos prescritivos levam a uma 

b Audit Pharma e urn produto fomecido pela empresa Close Up International (www.close-upintemational..com) 
cuja metodologia e sistematica sedio abordados adiante. 
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importante assertividade no processo de venda pessoal e da venda de conceitos. 

Para isso, o marketing associa-se a tecnologia para que uma ampla coleta de dados 

possa, atraves de analises criteriosas, estabelecer segmentos claros de atuac;ao. 

Nesse sentido, foram utilizados recursos humanos das areas de Marketing, 

Tecnica (Farmaceutica) e Tecnol6gica (para obtenc;ao amostral) com a finalidade de 

se obter a visao necessaria para urn born trabalho de identificac;ao do habito 

prescritivo de medicos de diferentes regioes do Brasil. 

1.4 Metodologia 

Este estudo se baseara na analise de dados secundarios obtidos atraves da 

captac;ao de receituario medico em diferentes regioes do pals. Para essa 

captac;ao foi utilizada a metodologia implementada pela empresa Close Up 

International denominada Audit Pharma2
· a_ 

A Close-Up toma amostras do universo de receitas geradas por medicos 

mediante a captac;ao direta das mesmas, atraves de urn quadro representative de 

farmacias (determinada de acordo com a distribuic;ao geografica da populac;ao 

medica em cada uma das zonas), devendo se integrar tal quadro com farmacias 

grandes, medias e pequenas, de zonas centrais, suburbanas e perifericas que 

recebam receitas originadas em todos os locais de atendimento: hospitais, 

clfnicas, consult6rios e instituic;oes, permitindo assim, saber com certeza quais 

sao os medicamentos prescritos no mercado2
. 

A amostra esta configurada por urn numero representative de prescric;oes 

estabelecido de acordo com urn desenho estatfstico-matematico. Os dados nao 

sao projetados, refletem com fidelidade a informac;ao obtida. Todos estes dados 

sao processados atraves de urn sofisticado e confiavel sistema informatica que, 

consolidado, ordena e processa a informac;ao obtida. Os dados sao depois 

armazenados em uma grande base de dados sistematizada, que oferece aos 

laborat6rios farmaceuticos a possibilidade de estabelecer uma estreita relac;ao de 

trabalho com o corpo medico2
• a_ 
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Figura 1 - Esquema de captac;ao de dados pela empresa Close Up lnternational2 

Vendas 

Pacientes 

' Verdas 

Captura de 
Dados 

0 produto Audit Pharma e urn instrumento especifico para analisar o 

comportamento do medico em rela9aO as diversas OP96es terapeuticas disponiveis 

no mercado. Para tanto sao utilizados criterios referentes ao potencial de prescri9ao 

dos diferentes medicos em classes terapeuticas previamente determinadas pela 

Companhia, urn periodo especifico de tempo e uma regiao previamente 

determinada. 0 Audit Pharma fornece informa96es objetivas sabre preceptores de 

produtos da Companhia e da concorrencia e informa96es sobre produtos da 

Companhia e da concorrencia2
· 
8

. 

As classes terapeuticasc sao utilizadas nesse trabalho serao denominadas de 

Cia sse de Antidepressivos, Classe de Ansioliticos, Cia sse de Antivirais T 6picos, 

Classe de Analogos Androgenicos, Classe de Fitoestr6genos, Classe de 

Fitoprogestagenos e Classe de Tratamentos para TPM. 0 periodo de tempo adotado 

foi o compreendido entre julho e dezembro de 2007. As regioes estudadas 

correspondem as regioes Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sui do Brasil. 

c As classes terapeuticas representam grupos de medicamentos com a mesma indica~ao terapeutica. Sao classes 
padronizadas para a industria farmaceutica atraves do IMS Health International- http://www.imshealth.com 
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CAPiTULO 2 - REVISAO BIBLIOGRAFICA. 

Particularmente para a industria farmaceutica e primordial que toda a linha de 

seus produtos esteja distribuida uniformemente em todos os pontos de venda 

existentes no Brasil. lsso se faz necessaria, pois nao existe como direcionar o 

receituario medico para urn determinado estabelecimento comercial. Cabe ao 

consumidor final decidir em qual ponto de venda ele ira adquirir a medicagao que lhe 

foi prescrita. Evidentemente, caso o medicamento nao esteja no ponto de venda 

escolhido pelo consumidor, todo o esforgo de marketing durante a venda pessoal e 

fixagao de marca perante os medicos foi absolutamente em vao. 

A literatura sobre organizagoes, tanto os trabalhos academicos quanta aqueles 

direcionados ao mundo executive, esta repleta de referencias sabre cadeias 

logisticas. As empresas precisam repensar suas estrategias competitivas, 

competencias centrais e principalmente suas fronteiras organizacionais. 

Strati (1995: p. 83) confirma esta proposigao argumentando que as 

organizagoes estao deixando de ser sistemas relativamente fechados para 

transformarem-se em sistemas cada vez mais abertos. As fronteiras estao se 

tornando cada vez mais permeaveis, em muitos casas, dificeis de se identificar. A 

separagao entre empresa e ambiente passa a ser delimitada por uma tenue linha 

divis6ria, incerta e mutavel. Muitas vezes, a empresa se confunde com o ambiente, 

misturando fornecedores e clientes. Fica dificil saber onde termina a cooperagao e 

comega a concorrencia 0Nood Jr citado por Caldas e Wood Jr., 1999: p.277). 

Lambert, Cooper e Pagh (1998: p.21) definem Supply Chain Management (SCM) 

como sendo "a integragao dos processes de neg6cio de uma cadeia produtiva, 

desde o ponto de origem ate o ponto de consume, visando fornecer produtos, 

servigos e informagoes com valor agregado aos clientes e outros stakeholders". De 

acordo com essa definigao, o SCM deveria abranger os processes de 

desenvolvimento de produtos, aquisigao, manufatura, gestao da demanda, 

relacionamento com cliente, atendimento do pedido e distribuigao. 0 Supply Chain 

Management pode ser considerado uma tentativa de estabelecer urn corte 

transversal das fronteiras organizacionais visando viabilizar a gestao de processes 

entre corporagoes. Porem, advertem os pr6prios autores: "gerenciar uma cadeia de 

16 



suprimento e uma tarefa desafiadora e que e muito mais facil escrever definic;oes 

sabre estes processos do que implementa-los"7
·
10

. 

A companhia precisa estabelecer a dimensao de sua cadeia produtiva assim 

como o tipo de relacionamento desejado com seus parceiros. Normalmente, a 

integrac;ao dos processos de neg6cio leva uma organizac;ao ao estabelecimento de 

relacionamento de Iongo prazo com fornecedores e clientes, mas sem a obrigac;ao 

de manter o mesmo vinculo com todos os membros de sua cadeia produtiva. Jarilla 

(1995: 97), ratifica que uma estrategia de rede possibilita a vantagem da 

organizac;ao integrar e controlar todas as atividades da cadeia produtiva, sem os 

males tradicionais de uma companhia integrada verticalmente, ou seja, elevada 

burocracia, falta de inovac;ao, custos elevados e falta de responsabilidade de seus 

membros7
• 

10
. 

0 setor de distribuic;ao de medicamentos e urn dos muitos setores da nossa 

economia que tern apresentado avanc;os significativos na area de logfstica. Nos 

ultimos anos a competitividade impos a necessidade de utilizac;ao de novas tecnicas 

de gestao de estoques, automac;ao dos depositos e principalmente, a busca de uma 

visao integrada dos neg6cios, envolvendo todas as atividades desde a materia-prima 

ate o consumo final. Parece diffcil nao notar as alterac;oes no setor decorrentes 

desses fatores. A formac;ao de grandes e numerosas redes de farmacias em 

detrimento das farmacias que funcionavam ate entao isoladamente, a abertura de 

lojas durante 24 horas, os requintes de elegancia e praticidade de layout 

apresentado por algumas unidades (que a cada dia mais se assemelham a lojas de 

auto-servic;o), o caixa computadorizado alem de outras melhorias nao menos 

significativas, estao af para quem quiser ver (Machline & Amaral, 1998: p.64)7
·
8

. 

A cadeia de suprimentos do setor farmaceutico se estende desde os 

fornecedores de materias-primas (farmacos) ate o consumidor final, passando pelos 

fabricantes (laborat6rios), que entregam medicamentos diretamente as redes, ou 

indiretamente, por meio dos distribuidores. Ha tambem o segmento institucional, 

composto por hospitais, centros de saude, e secretarias publicas (estaduais e 

municipais) ao lado das farmacias independentes, ainda constituindo importante 

parcela do mercado7
• 

8
· 

10
. 
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A cadeia de suprimentos do setor pode ser simplificada e representada pela 

figura 2. 

Figura 2- Cadeia de Suprimentos simplificada da Industria de Medicamentosd 

l 
Farmacias 

Redes lndependentes • 

! 
Consumidor final 

Fomecedores 
de materias primas 

l 
lndUstrias 

(laborat6rios) 

1 
Distribli doras 

! 
Mercado lnstitucional 

(hospitais, etc ... ) 

Pacientes I ... ____ __, 

Ha cerca de 15 anos, os laboratories farmaceuticos do pais deixaram de 

trabalhar diretamente com o varejo e passaram a utilizar os 

atacadistas/distribuidores nacionais para distribuirem seus medicamentos ate as 

farmacias. Segundo a Associac;ao Brasileira de Comercio Farmaceutico, o numero 

de estabelecimentos farmaceuticos no Brasil , em 1998, era de 52.447. Oeste total 

cerca de tres mil pontos de venda correspondem as farmacias das grandes redes. 

Dentro da distribuic;ao de produtos industrializados, a entrega de medicamentos e o 

segmento que requer maior especializac;ao. Trata-se de uma area de grande 

responsabilidade e importancia social , pais o remedio nao pode faltar nas farmacias 

de todo o pais7
· 

9
· 

10
. 

Alem disso, e um tipo de produto que sofre fiscalizac;ao da vigilancia sanitaria 

desde que sai da industria ate o ponto de venda e, por isso, e preciso ter o mais 

absolute controle em todas as etapas da sua comercializac;ao. Os distribuidores de 

d Fonte: MACHLINE C., AMARAL J. B.J. (1998) 
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medicamentos no Brasil estao entre atacadistas que dispoem da mais moderna 

tecnologia, com estrutura de logistica impecavel que lhes permite atender aos 

pedidos em menos de seis horas, chegando a fazer tres entregas diarias para uma 

mesma farmacia . Tambem possuem uma frota moderna de veiculos, rastreados por 

satelite que podem mudar de rota a qualquer momento e estao permanentemente 

protegidos contra roubos. A principal opc;ao para as farmacias independentes, que 

nao movimentam o volume minimo necessaria para a aquisic;ao direta do fabricante 

e a compra atraves dos distribuidores7
· 

9
• 

10
. 

Recentemente surgiu nesse segmento de mercado, o conceito de operador 

logistico, uma terceira parte que assume as atividades de armazenamento de 

medicamentos de diferentes laborat6rios e os encaminha para distribuidores e/ou 

atacadistas de todo o territ6rio nacional , conforme mostra a figura 3. 

Figura 3- Distribuivao Ffsica com Operador Log fstico7 

Estoque dos Laborat6rios __ _., 
Laborat6rios 

Operador 
Logtstico 

Local 

Distribuidores 

Farrnacias 

A atividade do operador logistico tern inicio com a retirada dos produtos do 

laborat6rio e o monitoramento do transporte da carga ate suas instalac;oes. Esses 

produtos sao recebidos no armazem, as notas fiscais sao conferidas e atraves de 

leitores 6pticos os produtos sao identificados e alocados na area de armazenagem 

segundo criterios e especificidade de cada medicamento. No caso de produtos 

controlados ou refrigerados, estes sao alocados em ambientes especiais. Urn 
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sistema de operagao totalmente informatizado, que utiliza c6digo de barras, leitores 

6pticos e radio freqUencia, permite a identificagao dos produtos e suas posigoes 

automaticamente, facilitando a contagem e sua expedigao. Alem disso, e possivel ao 

laborat6rio acompanhar on-line toda a etapa de circulagao dos seus produtos, 

incluindo datas de retirada, emissao de nota fiscal e recebimento do material pelos 

distribuidores e atacadistas. A expedigao e feita de acordo com o envio dos arquivos 

de notas fiscais do laborat6rio, atraves de um sistema de teleprocessamento, todos 

os pedidos sao remetidos on-line a central de distribuigao do operador logistico, que 

entao inicia a preparagao de pedidos e sua expedigao 7
• 
9

· 
10

. 

Outro fator extremamente importante ao se considerar o padrao de atuagao da 

industria farmaceutica no mercado, e o processo de segmentagao. E fundamental 

que suas agoes promocionais sejam corretamente direcionadas para os medicos 

segmentados de acordo com seus habitos prescritivos. Portanto, a correta definigao 

de seus mercados alvo e fator determinante para o seu sucesso enquanto 

corporagao. 

0 fundamento da segmentagao de mercado e relativamente simples. Baseia-se 

na ideia de que um produto comum nao pode satisfazer necessidades e desejos de 

todos os consumidores. 0 motive e simples: os consumidores sao muitos, disperses 

em diversas regioes; tem habitos de compra variados, gostos diferenciados e variam 

em suas necessidades, desejos e preferencias. Assim sendo, nao se pode tratar 

todos da mesma forma, bem como nao se pode tratar todos de forma diferente. 0 

que se pode fazer e tentar reunir grupos de pessoas com caracteristicas, 

preferencias e gostos semelhantes, e trata-los como se fossem iguais. Como se 

percebe, o centro de toda a discussao e que existem diferengas entre os 

consumidores, diferengas essas que devem ser consideradas no processo decis6rio 

da empresa. Dai a importancia da segmentagao de mercado como instrumento 

estrategico, que comega a ganhar forga a partir da publicagao do artigo de Wendell 

Smith (1956), no Journal of Marketing, EUA, intitulado: "Diferenciagao do Produto e 

Segmentagao de Mercado como Alternativas de Estrategia Mercadol6gica". Nesse 

classico do marketing, Smith ve a segmentagao como condigao indispensavel para o 

crescimento da empresa. Diz ainda que a segmentagao e baseada em 

20 



desdobramentos do lado da oferta de mercado e representa um ajuste mais racional 

e preciso de produto, e do esforc;o mercadol6gico as exigencias do consumidor. 11
•
13 

Muito se escreveu sobre o assunto ate os dias de hoje, com maior enfase para 

McCarthy (1960), citado em McCarthy (1982, p.173), o qual defendeu a adoc;ao da 

segmentac;ao para maior sucesso, no atingimento dos objetivos da empresa, 

incluindo-a nas considerac;oes estrategicas do marketing mix. Kotler (1967), citado 

em Kotler (1990, p.177), reconhece que a segmentac;ao de mercado esta no cerne 

da estrategia de marketing. Segundo ele, a segmentac;ao de mercado, a ideia mais 

recente para orientar a estrategia, comec;a nao com a distinc;ao de possibilidades de 

produto, mas sim com a distinc;ao de interesses ou de necessidades de clientes. A 

segmentac;ao e a subdivisao do mercado em subconjuntos homogeneos de clientes, 

em que qualquer subconjunto pode ser selecionado como meta de mercado a ser 

alcanc;ada com um composto de marketing especffico. 11 

No Brasil, a maior contribuic;ao ao estudo vern de Richer e Lima (1991 ), por 

intermedio do livro Segmentac;ao - opc;oes estrategicas para o mercado brasileiro. 

Nao menos importante e o trabalho academico de Toledo (1972), que deu a 

segmentac;ao tratamento integrado, evidenciando seus aspectos operativos e 

responsabilizando-os pela viabilidade de processo decis6rio. Seu trabalho teve a 

preocupac;ao de conferir a segmentac;ao uma dimensao mais ampla, considerando-a 

como conceito e como processo que conduz o executivo a escolha entre estrategias 

alternativas.13
'
14 

Segundo Richers (1991, p.17), com a segmentac;ao de mercado, a empresa 

procura obter uma serie de vantagens sinergicas. Essas vantagens incluem: 

a) dominio de tecnologia capaz de produzir bens preferidos por certas classes 

de compradores; 

b) maior proximidade ao consumidor final; 

c) possibilidade de oferecer bens e servic;os a prec;os altamente competitivos; 

d) disponibilidade de pontos de venda adequados aos seus produtos ou 

servic;os; 
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e) existencia de vefculos de publicidade que se dirijam direta e exclusivamente 

aos segmentos visados, etc. 14 

Esse conjunto de vantagens propicia a empresa melhores condig6es para 

localizar e avaliar as oportunidades de marketing, assim como para auxiliar o 

administrador de marketing na avaliagao das forgas e vulnerabilidade da 

concorrencia, e com isso tomar decis6es que possam minimizar os pontos fracos da 

empresa e otimizar seus pontos fortes. 

Segundo Kotler (1993, p.151) nao existe uma maneira (mica de segmentar 

mercados. 0 profissional de marketing deve experimentar diferentes variaveis de 

segmentagao, isoladas e combinadas, para encontrar a melhor maneira de visualizar 

a estrutura do mercado. Ainda segundo Kotler, as principais variaveis de 

segmentagao sao as Variaveis Geograficas (regiao, tamanho do municipio, clima, 

etc.), Variaveis Demograficas (idade, sexo, renda, ocupagao, nfvel de escolaridade, 

raga, nacionalidade, etc.), Variaveis Psicograficas (classe social, estilo de vida, 

personalidade, etc.) e Variaveis Comportamentais (ocasiao da compra, beneffcios 

procurados, status do usuario, grau de lealdade, etc.). 15 

A segmentagao de mercado e a concentragao, consciente e planejada, de uma 

empresa em parcelas especfficas de seu mercado. A empresa opta voluntariamente 

por concentrar todos os esforgos de marketing em determinados segmentos de 

mercados, possivelmente abandonando outros, mesmo que constituam potencial. 

Dessa forma, a fungao da segmentagao de mercado e agrupar indivfduos, 

cujas ag6es esperadas aos esforgos de marketing sejam semelhantes, ao Iongo de 

determinado perfodo. Objetiva, ainda, a determinagao de diferengas significativas 

entre grupos de compradores, separando-os, de forma a possibilitar a empresa a 

selegao daqueles, nos quais parega mais conveniente concentrar esforgos. Com 

isso, aumenta a competitividade da empresa em relagao aos concorrentes. 

Essa pratica tern, como principal objetivo, descobrir as diferengas importantes 

entre os consumidores visando a escolha e ao atendimento daqueles segmentos 

mais lucrativos, determinando assim a estrategia que, convenientemente conduzida, 

iniba a reagao da concorrencia e gere lucros satisfat6rios para a empresa. 
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CAPiTULO 3- A INDUSTRIA FARMACEUTICA 

3.1 Breve Hist6rico da Industria Farmaceutica no Brasil17
· 

18
• 

19
• 

20 

1549 

0 primeiro boticario brasileiro - Thome de Souza, primeiro governador geral da nova 

colonia portuguesa, desembarcou em 1549 na Bahia trazendo cerca de mil pessoas, 

entre elas apenas um boticario, Diogo da Costa. E ele o primeiro farmaceutico do 

pais. 

1550 

As boticas jesuitas - Jesuitas desembarcam na nova colonia portuguesa com missao 

evangelica e tambem sanitaria. Foram eles que atuaram como boticarios, 

preparando remedios e tratando doentes. Absorveram muitos dos preparados 

indigenas. 

1565 

Livro sobre produtos medicinais do Novo Mundo- 0 medico Nicolas Monardes (1493 

- 1588) publica em Sevilha, Espanha, sua obra Dos Iibras, el uno que trata de todas 

as cosas que traen de nuestras lndias Occiddentales que siervem al uso de Ia 

Medicina ... , reimpressa sucessivas vezes e traduzidas para varias lfnguas, em que 

descreve substancias minerais e vegetais usadas pelos indios. 

1640 

Permitido funcionamento de boticas - A Coroa portuguesa permite o funcionamento 

de boticas no territ6rio da colonia, melhorando o comercio local de remedios. 

1685 

Primeira publicac;ao medica brasileira - E publicado 0 Tratado Onico das Bexigas e 

Sarampo, de autoria de Romao M6sia Reinhipo, primeiro texto sobre medicina 

escrito no Brasil. 

1700 

A primeira formula brasileira - Surge o primeiro medicamento genuinamente 

brasileiro. ATriaga Brasilica era composta de varias drogas nacionais produzida pela 
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Botica do Coh§gio dos Jesuitas da Bahia. Era usada como antfdoto e contraveneno 

na mordedura de animais pegonhentos e em doengas febris. 

1744 

Boticas na colonia - Em 16 de maio, o ffsico-mor (medico) do reino de Portugal, 

doutor Cypriano de Pinna Pestana profbe o comercio ilegal de medicamentos. 

Desde o princfpio do seculo 16 o comercio de drogas e medicamentos, mediante ou 

nao receituario dos ffsicos, era privativo dos boticarios. 

1794 

Regulamentagao das boticas - Maria I publica edital em que torna obrigat6rio que 

toda botica tenha urn exemplar da Pharmacopeia Geral. As especialidades 

encontradas nas boticas eram em grande maioria importadas da Franga, lnglaterra e 

EUA, como Purgativo Le Roy, Agua de Melissa dos Carmelitas, Agua Francesa e a 

da Rainha da lnglaterra; Pflulas de Belloste, Peitoral de Cerejas de Ayer, Maravilha 

Curativa de Humphrey, Pastilhas de Vichy, Emulsao de Scott etc. 

1808 

Primeira escola de medicina - Com a transferencia da sede da Monarquia para o 

Brasil, o prfncipe regente - mais tarde rei - dom Joao IV cria a Escola de Cirurgia da 

Bahia e em 5 de novembro a Escola Anatomica, Cirurgica e Medica do Rio de 

Janeiro. Tambem cria por decreta a botica do Hospital Militar instalado no Colegio 

dos Jesuftas, no Morro do Castelo, Rio de Janeiro. 

1823 

Mais faculdades de medicina- Criadas as Faculdades de Medicina da Bahia e Rio 

de Janeiro tendo o Curso de Farmacia entre suas capacitagoes, com tres anos de 

duragao. 

1832 

Cursos de farmacia - Sao criados os primeiros cursos de farmacia no pals, 

integrados as Escolas de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia. 

1833 

Alcal6ide isolado: cloridrato de pereirinha - 0 boticario carioca Ezequiel Correia dos 

Santos, impressionado com o surto de malaria na cidade do Rio de Janeiro, 
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empreende pesquisas em torno do "pau-forquilha", ou "pau-pereira" (geissospermum 

vellosii, Fr. All. ou geissospermum laeve), vegetal que era empiricamente usado 

como remedio popular. Obteve exito isolando da casca do vegetal urn alcal6ide, ao 

qual denominou "pereirinha". Logo depois fabricou seu cloridrato, de largo uso ate 

princfpios do seculo. 

1839 

Primeira escola de farmacia - Criada a Escola de Farmacia de Ouro Preto em 4 de 

abril, pelo governo provincial de Minas Gerais, pioneira na formac;ao de 

farmaceuticos no pals. 

1850 

Laborat6rios em funcionamento - No ano de 1850 havia cinco laborat6rios 

farmaceuticos instalados na Capital do Imperio. 

1852 

Regulamentac;ao das boticas - 0 Governo Imperial estabelecia, em decreta, uma 

tabela de medicamentos indispensaveis para as boticas. 

1858 

Boticas e medicos em SP - Havia nesta data apenas quatro boticas na cidade de 

Sao Paulo e doze medicos, ano em que o alemao Gustav Schaumann inaugura a 
Rua Sao Bento a botica Veado D'Ouro. 

1860 

Primeiro produto industrializado - Lanc;ada pelo farmaceutico gaucho Joao Daudt 

Filho, a pomada Boro-boracica e considerada o primeiro produto industrializado da 

industria farmaceutica nacional. 

1861 

Exposic;ao Nacional da Industria - A realizac;ao no Rio de Janeiro da Exposic;ao 

Nacional da Industria no anode 1861 eo marco inicial da industrializac;ao brasileira, 

do qual participaram OS produtores farmaceuticos da epoca. A feira marca 0 fim da 

fase pre-industrial da industria farmaceutica brasileira. 
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1870 

Boticas viram farmacias- Surgem varias boticas ou "farmacias", como passam a se 

denominar, na capital paulista. Tambem foram criadas as drogarias, que deveriam 

por lei restringir-se a venda de drogas (sais basicos e outras) aos farmaceuticos, 

mas que frequentemente vendiam medicamentos ao publico em geral. As farmacias 

foram no Brasil, assim como nos demais paises ocidentais, bergos da industria 

farmaceutica que a partir de fins do seculo passa a se ocupar da produgao de 

remedios em larga escala. Criada a Casa Granado - Nasce a Casa Granado, um dos 

laborat6rios pioneiros do pais instalado no Rio de Janeiro, criador de diversas 

especialidades farmaceuticas como a Agua lnglesa Granado, Magnesia Fluida 

Granado, Vinho de Quina, Xarope Antiasmatico lmabaibina, Xarope de Urucu 

composto. 

1889 

Primeira fase industrial -A proclamagao da Republica em 15 de novembro encontrou 

a produgao farmaceutica brasileira no apogeu de sua primeira fase industrial, que se 

prolongaria ate 1914 e que assistiu a fundagao dos primeiros laborat6rios industriais 

produtores nao s6 de medicamentos de origem vegetal, mas tambem de origem 

mineral e ate animal (opoterapia, soros e vacinas). Havia entao 35 laborat6rios no 

pais. 

1899 

No Brasil, com a epidemia pestosa, surgiram varios laborat6rios para o preparo da 

vacina e do sora antipestoso, que depois se tornaram centros de pesquisa. Nesse 

contexto, destacou-se o nome de Oswaldo Cruz, que inicialmente trabalhava no 

lnstituto Soroterapico Municipal, no Rio de Janeiro, e depois em Manguinhos. 

1901 

Profissao farmaceutica reconhecida - Lei Epitacio Pessoa determina que s6 

farmaceuticos formados poderiam exercer a profissao. Paulatinamente os "boticarios 

aprovados" e praticos comegavam a desaparecer. 

1902 

lnstituto de Patologia de Manguinhos e criado oficialmente. Em 1907 obteve o 1° 

premia da Exposigao lnternacional de Higiene, realizada em Berlim. Era um instituto 
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reconhecido internacionalmente, com uma produgao de alta qualidade equiparando

se aos seus similares estrangeiros. 

1906 

Fundado lnstituto Pasteur - lnstalado em Sao Paulo, sob a forma de fundagao, o 

lnstituto Pasteur, com a finalidade de preparar vacinas contra a raiva. 

1907 

Censo de laborat6rios. Censo realizado pelo Centro Industrial do Brasil este ano 

revela a existencia de 60 laborat6rios farmaceuticos em funcionamento no pafs. 

1915 

Segunda fase da industria farmaceutica - Este ano marca o infcio da segunda fase 

industrial impulsionada pela deflagragao da Primeira Grande Guerra, que privou o 

Brasil de grande soma de medicamentos e deu infcio a uma fase de 

desenvolvimento geral dos nossos laborat6rios, com o aperfeigoamento dos 

metodos cientfficos e de produgao. Alem disso, foi o perfodo do despertar dos 

laborat6rios estrangeiros para o potencial representado pelo mercado brasileiro. 

Teve infcio a produgao no Brasil de produtos de origem francesa, italiana, sufga, 

alema, inglesa e norte-americana, em pequena escala. Ainda se fazia necessaria a 

importagao de quase todos os produtos qufmicos basicos. Fundado o lnstituto 

Medicamenta- Fontoura & Serpe- E fundado em Sao Paulo o lnstituto Medicamenta 

pelo farmaceutico Candido Fontoura, que se reuniu mais tarde em sociedade com 

outro farmaceutico, Francisco Serpe. 

1917 

Primeira farmacopeia - Editada a Pharmacopeia Paulista, pioneira no pafs, 

oficializada pelo governo passando a vigorar imediatamente em todo o Estado de 

Sao Paulo. 

1919 

Criada a Cia Chimica Rhodia Brasileira- E instalada em Santo Andre, SP, a Rhodia 

do Brasil, empresa de origem francesa, que passa a importar e fabricar aqui 

medicamentos e produtos qufmicos de ponta. 
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1920 

Censo de laborat6rios - 0 Recenseamento Geral da Republica encontra 186 

industrias farmaceuticas instaladas no pais, o triplo do que existia ha uma decada. 

1926 

Primeira farmacopeia nacional - Editada a Pharmacopeia dos Estados Unidos do 

Brasil, organizada pelo farmaceutico Rodolpho Albino Dias da Silva, com declaragao 

de usa obrigat6rio a partir de agosto de 1929. 

1936 

As sulfas - Da-se a introdugao da sulfanilamida, no mercado brasileiro havendo a 

partir de entao uma substituigao dos produtos biol6gicos pelos sinteticos. 

1938 

Desenvolvimento de farmacias e laborat6rios - Em publicagao intitulada "Pharmacia 

e Pharmaceuticos no Brasil", Candido Fontoura, pioneiro fundador do Laborat6rio 

Fontoura, aponta a existencia de 6.760 farmacias e 2.954 farmaceuticos formados 

em todo o pais; e ainda 452 laborat6rios farmaceuticos nacionais, contra 44 

laborat6rios estrangeiros. 

1939 

Segunda Grande Guerra - 0 inicio da Segunda Guerra Mundial leva o mercado 

farmaceutico brasileiro a uma nova etapa de crescimento devido as dificuldades de 

importagao de medicamentos. A industria nacional passou entao a fabricar cafeina, 

teobramina, estricnina, cumarina, atropina, hiosciamina e escopalamina, 6pio, 

eucliptol, quinina, curcumina, emetina, pilocarpina, digitalina, extrtatos glandulares, 

hormonios etc. 

1940 

Terceira fase da industria farmaceutica - lnicia-se a terceira fase industrial do setor 

farmaceutico brasileiro. Com as insuperaveis dificuldades para importagao de 

materias-primas, maquinas e utensllios nossos laborat6rios viram-se obrigados a 

suprir sozinhos a demanda interna, chegando ate a suprir os parses europeus de 

alguns produtos. 
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1947 

Levantamento mostra concentragao em SP e Rio - Levantamento realizado pelo 

Sindicato da Industria de Produtos Farmaceuticos indica a concentragao da 

produgao de medicamentos no eixo Rio- Sao Paulo. Das 611 empresas registradas, 

apenas 42 ficavam fora deste eixo. 0 setor absorvia 40 mil operarios. Devido a 
guerra, naquele perlodo o pals havia aumentado sua exportagao no setor. Do 

consumo interno, apenas 10,75% dos produtos eram importados. 

1954 

Balango positivo - Em balango sobre a industria nacional de medicamentos 

publicado no mes de julho, o presidente da Federagao das lndustrias do Rio, Zulfo 

de Freitas Mallmann, situa nossos laborat6rios em 4° Iugar no ranking internacional, 

logo abaixo da industrias americana, francesa e alema. Aponta a existencia de 682 

laborat6rios em atividade no pals, entre nacionais e nacionalizados, abastecendo o 

mercado em 95%, de suas necessidades. 

1959 

Farmacopeia Brasileira II - Publicado o decreto 45.502, em 27 de fevereiro, 

oficializando a Farmacopeia Brasileira II, que passou a vigorar em todo o territ6rio 

brasileiro. 

1963 

Consolidagao da industria farmaceutica - Em palestra proferida na Associagao 

Brasileira de Farmaceuticos, em 12 de outubro, o dr. Valdir da Rocha informa a 

existencia de cerca de 12 mil medicamentos em comercializagao no pals, 

proporcionando urn faturamento de 300 milhoes de d61ares anuais a industria 

farmaceutica, a 6a do pals. 

1964 

Relagao de Farmacos Essenciais- Em 26 de fevereiro e editado o Decreto n 53.612 

contendo a primeira Relagao Basica e Prioritaria de Produtos Biol6gicos e Materiais 

para uso farmaceutico humano e veterinario no pals. 

1965 

Criada a CONEP - Em 26 de fevereiro, o governo federal cria a CONEP - Comissao 
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Nacional de Estimulo a Estabilizagao dos Pregos -, com o objetivo de dar instrugoes 

e fiscalizar a manutengao de pregos dos produtos. 

1966 

SUNAB - Pela Resolugao 135, de 22/12/96, a SUNAB determina a marcagao do 

"Prego Nacional", o que gerou polemica, na medida em que as industrias teriam que 

arcar com os custos de transportes para longas distancias sem poder repassa-los 

aos pregos. 

1967 

Nomenclatura dos farmacos - Portaria n 9 do SNFMF, editada em 26 de maio de 

1967, "disciplina a nomenclatura das formas farmaceuticas excetuando o uso, em 

cartuchos, r6tulos e bulas, de termos inadequados". Fica proibida a nomenclatura do 

medicamento com vocabulo fantasia. 

1968 

FURP - 0 governo de Sao Paulo institui a FURP - Fundagao para o Remedio 

Popular, com fungao de fabricar medicamentos. CIP - Criado em setembro de 1968 

o CIP - Conselho lnterministerial de Pregos. Suas atribuigoes sao a analise e 

avaliagoes dos pregos dos medicamentos. 

1969 

Lei nao reconhece patentes - Legislagao nacional passa a admitir a produgao de 

produtos similares. A lei estimula a produgao de materia prima farmaceutica por 

c6pia de processes conhecidos a custos bern menores que os necessaries no 

desenvolvimento de novos medicamentos. 

1970 

Governo cria o INPI - A Lei n 5.468, de 11 de dezembro, criou o INPI - Institute 

Nacional De Propriedade Industrial. Sua principal fungao e "executar as normas que 

regulam a propriedade industrial". 

1971 

Lei a bole patentes - E editada a Lei n 5. 772 que estabelece que nao sao 

privilegiaveis "as substancias, materias, misturas ou produtos alimenticios, quimicos, 

farmaceuticos e medicamentos de qualquer especie, bern como os respectivos 
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processes de obtenc;ao ou modificac;ao". Dessa forma, sao abolidos os privilegios 

sabre patentes no Brasil. Com a lei, qualquer substancia ativa descoberta podia ser 

copiada, par similaridade. Criac;ao da CEME - E criada a Central de Medicamentos, 

6rgao do governo federal responsavel pela compra e distribuic;ao de medicamentos 

para a populac;ao. 

1973 

Balanc;o industrial da CEME - Das 50 empresas de grande porte atuando no setor, 

33 eram estrangeiras. Somadas as 71 de media, as 79 de pequeno e a outras 28 

nao classificadas, somou-se um total de 228 industrias farmaceuticas atuando no 

pals em 1973 apenas no setor de produc;ao. 

1974 

Balanc;o industrial - A industria farmaceutica congregava 529 empresas legalmente 

reconhecidas, das quais 460 nacionais e 69 estrangeiras. 50% dos princlpios ativos 

dos farmacos, obtidos par processes de extrac;ao, fermentac;ao ou slntese qulmica 

eram importados e 90% das drogas colocadas no mercado decorriam de pesquisas 

feitas no exterior. 

1976 

Receitas medicas - Em 23 de setembro, a Lei 6.360 cria a exigencia de 

apresentac;ao de receia medica na venda de medicamentos, com o objetivo de 

controlar o consumo de farmacos que geram dependencia qui mica. 

1977 

Embalagens - 0 Decreta n 79.094 estabelece a obrigatoriedade da impressao, nas 

embalagens dos medicamento, de tarjas para duas categorias: vermelha para 

medicamentos etico e preta para medicamentos psicotr6picos que causam 

dependencia. 

1985 

Congelamento de prec;os - 0 primeiro governo civil do pals, ap6s o perfodo militar, 

adota como polftica antiinflacionaria o congelamento geral de prec;os, incluindo os 

produtos farmaceuticos. 
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1991 

Liberagao de pregos - Com portaria n 430, o governo federal inicia um processo de 

liberagao de pregos de forma gradual e monitorada. A medida foi interrompida em 

agosto devido a problemas de desabastecimento do mercado. Continuaram 

tabelados os medicamentos para doengas cronicas, aiE§m dos de usa obrigat6rio e 

continuo. 

1992 

Novo controle - Em novembro, o governo federal volta a controlar os pregos dos 

medicamentos, cujos aumentos deveriam ser submetidos a aprovagao da 

Presid€mcia da Republica e dos Ministerios da Saude e da Fazenda. 

1994 

Plano Real - Em abril e implantado o Plano Real, que muda a moeda do Brasil. 0 

setor farmaceutico assume o compromisso de monitorar os procedimentos de 

conversao dos pregos dos farmacos para a nova moeda. 

1997 

Patente sabre medicamentos - Em 15 de maio e sancionada a Lei n 9.279, que 

institui o novo C6digo de Propriedade Industrial para o pais, estabelecendo novas 

regras para registro de patentes sabre remedios, alimentos, produtos quimicos e 

bacteriol6gicos. 0 periodo de vigencia da patentes para inveng6es e de 20 anos e, 

para registro de marcas, de 10 a nos. 

2000 

Publicada a RESOLU<;AO - ROC N° 102, de 30 de novembro de 2000 (ver anexo 1) 

que regulamenta a propaganda de medicamentos no Brasil. 

3.2 Medicamentos Eticos (Prescri~ao Medica) 

0 ana de 2007 foi marcado pela estabilidade na produgao e venda de 

medicamentos. Segundo as projeg6es da Federagao Brasileira da Industria 

Farmaceutica (FEBRAFARMA), com base na venda par unidades, 2007 registrou 

uma situagao de estabilidade no mercado farmaceutico (ver tabela 1 e figura 4). 1 
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0 mercado farmaceutico deve fechar o period a com vendas de 1 ,66 bilhao de 

unidades, urn patamar 1 0°/o inferior ao registrado em 1997, quando 1 ,85 bilhao de 

unidades foram vendidas, e semelhante ao registrado em 2001 , 2004, 2005 e 2006 

(ver tabela 2 e figura 5) . "0 ano de 2007 foi pontuado pela manuten9ao do mercado, 

pois nao existiram fatores que ampliaram as perspectivas da industria. As varia96es 

registradas ao Iongo de sse a no ocorreram em razao do cambia", afirmou o 

presidente executivo da FEBRAFARMA, Ciro Martella 1. 

Tabela 1- Mercado Farmaceutico Brasil (Valor nominal das vendas em R$ 1000) e 

Mesas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Jan 608.248 655.672 705.173 731 .467 687.179 961 .341 970.750 1.220.880 1.452.366 
Fev 665.176 665.290 770.019 816.826 761 .741 878.344 1.306.471 1.290.441 1.597.290 
Mar 771 .414 845.266 945.627 979.385 1.036.206 1.293.204 1.268.677 1.744.342 2 .114.500 
Abr 766.348 864.033 1.065.801 996.991 1.120.579 1.173.540 1.264.410 1.671 .589 1.865.826 
Mal 747.819 908.221 1.067 .674 1.135.220 1.192.334 1.285.172 1.488.836 1.779.391 2.013.345 
Jun 808.984 900.461 1.101 .111 1.168.263 1.269.060 1.264.982 1.475.514 1.794.811 2 .125.625 
Jut 846.519 829.663 997 .011 1.059.018 1.156.677 1.310.128 1.462.158 1.681 .011 1.963.581 
Ago 786.327 844.966 1.017.607 1.065.569 1.213.961 1.252.569 1.584.405 1.779.669 2.045.366 
Set 815.983 878.274 1.034.215 1.082.955 1.128.671 1.272.740 1.420.670 1.735.346 2 .108.934 
Out 823.405 865.249 1.040.666 981.454 1.350.421 1.377.056 1.596.557 1.773.996 2.055.908 
Nov 825.559 930.289 1.098.854 1.104.853 1.251 .460 1.549.742 1.572.394 1.928.083 2 .302.488 
Oez 744.558 877 .395 1.003.775 1.159. 750 1.259.439 1.366.314 1.523.51 4 1.790.542 2 .238.144 

Total 9.210.340 10.064.780 11 .847.533 12.281 .749 13.427.727 14.985.132 16.934.356 20.190.101 23.883.373 

Figura 4- Mercado Farmaceutico Brasil (vendas em R$ 1000,00) 
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MERCADO FARMACEUTICO -BRASIL 
Valor Nominal das Vendas em R$1000 (sem impastos) 

Periodos anuais: 1997 a 2007 

4.000.000 

2.000.000 

0 

2006 2007 
1.563.152 1.701 .926 
1.805.604 1.776.502 
2 .269.672 2.559.805 
1.838.091 2 .178.431 
2.150.247 2.429.925 
2 .256.034 2 .538.397 
2.277.036 2.328.245 
2.386.792 2.429.205 
2.184.328 2.526.401 
2.288.700 2.375.591 
2.469.209 2.566.497 
2.419.352 2.716.266 

25.908.217 28.127.191 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef 
(vide nota na tabela de dados) 
Fonte: GRUPEMEF 
Elaboracao: Febrafarma I Depto. de Economia 

e Fonte: GRUPEMEF elaborado pela FEBRAF ARMN Departamento de Economia 
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Tabela 2- Mercado Farmaceutico Brasil (Valor nominal das vend as em 1000 unidades) t 

Meses 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Jan 127.316 125.527 116.439 100.502 90.888 112.770 93.152 106.117 
Fev 143.265 127.025 129.420 118.150 97.531 121 .541 136.661 116.954 
Mar 162.644 160.581 159.241 145.239 136.718 134.313 109.828 159.503 
Abr 164.546 162.834 164.079 145.050 143.710 134.029 121 .460 140.498 
Mai 152.058 166.799 163.494 161 .610 147.168 150.605 137.151 153.585 
Jun 167.326 169.938 166.893 166.911 151 .307 142.581 133.652 154.556 
Jul 175.268 150.032 145.350 136.999 150.784 145.683 136.467 153.551 
Ago 154.841 144.252 141 .407 140.335 143.228 134.859 135.378 146.501 
Set 155.640 156.539 154.032 147.436 135.581 139.143 123.806 141 .800 
Out 160.551 144.633 140.008 134.779 154.374 146.842 132.561 136.767 
Nov 153.491 160.324 151 .503 151 .526 148.649 171 .054 133.522 154.037 
Dez 137.147 145.854 146.935 149.283 140.313 128.770 133.082 136.395 

TOTAL 1.854.094 1.814.337 1.778.800 1.697.822 1.640.251 1.662.190 1.526.720 1.700.264 

Figura 5- Mercado Farmaceutico Brasil (vendas em 1000 unidades) 
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MERCADO FARMACEUTICO -BRASIL 
Vendas -em 1000 Unidades 

Periodos anuais: 1997 a 2007 

2005 2006 
112.819 110.267 
125.239 124.430 
167.745 179.206 
138.315 133.037 
151 .831 154.436 
150.818 158.425 
139.135 150.611 
149.352 153.697 
143.201 142.632 
144.976 139.030 
164.810 152.194 
146.137 161 .850 

1.734.378 1.759.815 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef 
(vide nota na tabela de dados) 
Fonte: GRUPEMEF 
Elabora~ao: Febrafarma I Depto. de Economia 

2007 
108.939 
115.874 
186.081 
142.504 
154.893 
166.990 
146.917 
150.931 
153.931 
147.346 
155.830 
171 .012 

1.801.248 

0 cambio valorizou mais uma vez o real e, em varios momentos do ano, 

importa96es de insumos farmaceuticos foram registradas com contratos de US$ 1 ,00 

equivalendo a R$ 1 ,80. Uma taxa realmente favoravel ao cenario interno, sobretudo 

se comparado aos anos de 2002 e 2003, quando existiu forte deprecia9ao do real, 

gerando custos adicionais para importa96es. Varios tipos de drogas consumidas no 

Brasil usaram materias primas cuja tecnologia de produ9ao esta concentrada fora do 

Pais, especialmente nos Estados Unidos, em paises da Europa e da india 1•
4

. 

r Fonte: GRUPEMEF elaborado pela FEBRAFARMA/Departamento de Economia 
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Do ponto de vista do faturamento da industria, a tendemcia tambem e de 

estabilidade (na casa dos 3%). lsto ocorre porque, se nao existiu expansao no 

numero de unidades vendidas, tambem nao acontecem reajustes relevantes nos 

pregos das caixas dos medicamentos. Ate setembro de 2007, por exemplo, a 

inflagao dos medicamentos medida pelo iNDICE DE PRE<;OS AO CONSUMIDOR 

AMPLO (IPCA) do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), no 

acumulado de 12 meses (outubro de 2006 a setembro de 2007) foi de apenas de 

0,91 %, para uma inflagao geral de 4, 15%. Trata-se de uma das menores variag6es 

de pregos entre todos os grupos pesquisados pelo instituto 1 ,s. 

Urn fator novo que poderc~ influenciar o mercado farmaceutico e a redugao do 

IMPOSTO DE CIRCULA<;AO DE MERCADORIAS E SERVI<;OS (ICMS) sobre esse 

tipo de produto. A FEBRAFARMA defende a redugao da alfquota do ICMS. Urn 

estudo realizado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

(IBPT), divulgado em outubro de 2007, conclui que a diminuigao da alfquota de 

ICMS dos atuais 17,69%, em media, para urn percentual unico de 12% teria urn 

efeito direto na queda do prego final dos medicamentos para o consumidor, 

acarretando uma diminuigao de apenas 0,92% na cobranga de tributos 1. 

A perda de arrecadagao seria amplamente recompensada pela elevagao da 

receita resultante do aumento de consumo de medicamentos mais baratos e pela 

redugao da sonegagao de impastos 1. 

A tabela 3 nos mostra as dez maiores industrias farmaceuticas por faturamento 

no Brasil. 
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Tabela 3 - As 10 maiores industrias farmaceuticas por faturamento no Brasil9 

1 EMS 
2 Sanofi-Aventis 
3 Ache 
4 Medley 
5 Novartis 
6 Pfizer 
7 Eurofarma 
8 Bayer Schering Pharma 
9 Boehringer lngelheim 
1 0 Nycomed Pharma 

3.3 Medicamentos lsentos de Prescri~ao (MIP's) 

A inclusao de novas camadas da populac;ao brasileira no mercado de consumo 

ajudou o segmento de OTC a crescer acima de 5% em numero de unidades 

vendidas em 2007. 0 faturamento anual e de cerca de R$ 6 bilhoes. 0 dado e 

bastante significative, especialmente, especialmente se levadas em conta as 

dificuldades que o canal farma, como um todo, vern atravessando. Segundo 

projec;oes da Associac;ao Brasileira da industria de Medicamentos lsentos de 

Prescric;ao (Abimip), o faturamento do setor cresceu cerca de 11%> ao ano1
•
3

•
5

. 

Segundo dados da Abimip, dos 188 milhoes de brasileiros, s6 60 milhoes tern 

acesso as farmacias. Ou seja, possui renda para comprar medicamentos isentos de 

prescric;ao. A inclusao de novas consumidores nesse mercado, beneficiados pela 

expansao da economia, tern ajudado o setor a expandir as vend as 1. 

Um fator que gerou controversia no mercado de Medicamentos lsentos de 

Prescric;ao (MIP's) ao Iongo de 2007 foi a entrada de medicamentos genericos no 

setor de Medicamentos lsentos de Prescric;ao. 

Do ponto de vista regulat6rio, o ano de 2007 repetiu algumas caracteristicas 

que geram queixas por parte da industria. A principal delas refere-se ao processo de 

classificac;ao das categorias terapeuticas que podem ser vendidas como lsentas de 

Prescric;ao. Para resolver esse problema antigo, ha alguns anos a Abimip defende a 

8 Fonte: IMS Health (de j ulho de 2006 ajunho de 2007) 
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cria9ao de uma gen3ncia especial para cuidar do setor de MIP's dentro da ANVISA, 

com profissionais especializados nesse tipo de medicamento. A ANVISA e simpatica 

a ideia, mais alega nao possuir or9amento para criar uma nova gerencia, com seus 

novos custos, cargos e estrutura.1•
3

·
4 

A expectativa da industria de MIP's, no entanto, e a de que uma gerencia 

especifica ajude o setor a resolver as suas pendencias regulat6rias com maier 

agilidade e diminua as perdas com entraves burocraticos para aprovar, regular e 

reclassificar novos produtos. A gerencia ajudara ate o setor ao obter regras mais 

claras de publicidade, fator muito importante para informar aos consumidores sobre 

novas apresenta96es e drogas isentas de prescri9ao.1·
2 

Tabela 4 - As 10 maiores industrias farmaceuticas por faturamento de medicamentos isentos 

de prescric;ao no Brasilh 

Sanofi-Aventis 
Dorsay-Monange 
Nycomed Pharma 
EMS 
Boehringer lngelheim 
GlaxoSmith Kline 
Bayer 
Ache 
Jansen-Cilag 
Procter & Gamble 

3.4 Medicamentos Similares (OTC's) 

No periodo de dezembro de 2003 e dezembro de 2005, as vendas liquidas do 

setor farmaceutico registraram crescimento nominal de 28,34o/o , contra reajustes de 

pre9os acumulado de 12, 12%>, ou seja, representaram crescimento real de 14,47%>, 

segundo dados da ASSOCIA<;AO DOS LABORAT6RIOS FARMACEUTICOS 

NACIONAIS (ALANAC). Em 2007, a receita do setor farmaceutico como um todo, 

estava prevista para fechar em torno de R$ 25 bilhoes, sendo a faixa dos Similares 

na casa dos R$ 14 bilhoes, apresentado um crescimento medio de 7'.0/o ao ano, 

dentro da media hist6rica do segmento.1•
5 

h Fonte: IMS Health (de julho de 2006 ajunho de 2007) 
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Segundo informac;6es da ALANAC esses dados revelam que o desempenho do 

setor ficou abaixo do previsto, mas nao surpreenderam. 0 setor farmaceutico como 

um todo comercializou 1 ,6 bilhao em unidades em 2006. A fatia de simi lares ficou 

em 915 mil unidades, apontando um balanc;o positivo de ate 5%, naqueles anos. 0 

patamar esperado para 2007 foi na casa 7%1
. 

0 Medicamento Similar e a base da industria farmaceutica nacional. Em media, 

55% das quase 650 industrias farmaceuticas no Brasil. Fato que faz o segmento ter 

cerca de 70% de participac;ao no mercado. 

0 segmento de Similares vive as voltas com as regras impostas pela 

Resoluc;ao de Oiretoria Colegiada (ROC) numero 17, de 24 de fevereiro de 2000, 

que exigem mais dados tecnicos do principia ativo utilizado, alem do envio semestral 

do relat6rio com informac;6es de farmacovigilancia para algumas categorias de 

medicamentos - imunossupressores e anticoncepcionais hormonais. 0 regulamento 

para registros de medicamentos fez com que o mercado farmaceutico para os 

similares ganhasse maior rigor tecnico. Outra norma importante do setor tambem 

esta associada a regulac;ao. Trata-se de um regulamento sabre a terceirizac;ao das 

etapas de produc;ao, analises de controle de qualidade e de armazenamento de 

medicamentos (Resoluc;ao ROC numero 25, de 9 de dezembro de 1999) que, 

segundo a gerencia regulat6ria da ALANAC ainda ha problemas com a sua 

utilizac;ao entre as gerencias da ANVISA. Ja o regulamento de alterac;ao de p6s

registro (Resoluc;ao RE numero 893/03) foi revisado parcialmente com a criac;ao de 

um grupo de trabalho coordenado pela ANVISA, que resultou na publicac;ao de duas 

INSTRU<;OES NORMATIVAS - a IN 01/07, que cria novas procedimentos de 

analises para realizar alterac;6es e inclus6es de local de fabricac;ao de 

medicamentos por notificac;ao, quando nao existir alterac;6es nos processos de 

produc;ao; e a IN numero 10/07, que disp6e sabre os procedimento de analise para 

realizar exclusao de local de fabricac;ao, exclusao de local de embalagem primaria, 

exclusao de local de embalagem secundaria, reduc;ao no prazo de validade, 

exclusao do fabricante do farmaco e de alterac;ao nos cuidados de conservac;ao por 

meio de notificac;ao 1 
·
4

·
5

. 
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3.5 Medicamentos Genericos 

Bastante dinamico, o mercado de genericos da industria farmaceutica repetiu, 

em 2007, os 6timos resultados registrados, pelo menos, nos ultimos 4 anos. Os 

dados de 2007 revelam uma expansao nas vendas na casa dos 20%, conforme 

previsao do 6rgao que representa o setor, a ASSOCIA<;Ao BRASILEIRA DA 

INDOSTRIA DE MEDICAMENTOS GENERICOS (PRO GENERICOS) 1•
4

•
5

. 

Expandir 20% ao ano em urn mercado como o brasileiro, ha decadas 

registrando taxas modestas de aumento, e urn feito. De acordo com os dados da 

IMS Health, entidade que audita o canal farma, nos ultimos 4 anos (2002 a 2006), o 

mercado saltou de urn faturamento de R$ 1 ,27 bilhao para R$ 1 ,43 bilhao. A 

projegao e que tenha superado os R$ 2 bilhoes em 2007, segundo dados oficiais do 

segmento1.4'5 . 

Em numero de unidades, o mercado superou a marca de 200 milhoes de 

unidades vendidas. 0 rapido avango dos genericos em 2007 deveu-se ao fato de a 

categoria, alem de exibir pregos baixos, consolidar-se no conceito da populagao 

como urn medicamento que inspira confianga e por ser de qualidade. Produtos sem 

marca sao, em media, urn tergo mais em conta que o de referencia. Para o paciente, 

o mais importante e economizar. Substituir medicamentos com marcas bastante 

consolidadas por genericos s6 se justifica, do ponto de vista do consumidor, se a 

diferenga de prego for bastante relevante1
•
4

•
5

. 

Em 2007, o volume de investimento tambem cresceu. Para sustentar essa taxa 

de crescimento, a PRO GENERICOS estima que a industria tenha investido US$ 50 

milhoes na ampliagao de plantas industriais e na realizagao de testes de 

bioequivalencia e biodisponibilidade. A projegao e que, em 2007 e 2012, os 

fabricantes tenham aplicado US$ 350 milhoes no setor1
.4.

5
. 

Ao Iongo do ano que terminou o setor consolidou tambem importantes avangos 

regulat6rios, que devem permitir sustentar essa expansao nos anos seguintes. 0 

principal exemplo e a fabricagao de anticoncepcionais orais por laborat6rios 

genericos e o surgimento nas gondolas das farmacias de MEDICAMENTOS 
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ISENTOS DE PRESCRI<;AO (MIP's) com mais de uma substancia ativa de modo 

generico 1·
4

. 

A participa~ao desse grupo no total de unidades de medicamentos 

comercializados fechou 2007 na casa dos 15%, um market share relevante para 

quem surgiu como player no canal farma ha apenas oito anos. Em compara~ao a 

2006, o ultimo ano representou expansao de dois pontos percentuais (subiu de 12··o;o 

para 15°/o a participa~ao dos genericos) no bolo farmaceutico1
·
5

. 

A expectativa da PR6 GENERICOS e colher os frutos dos avan~os 

regulat6rios e dos investimentos feitos em novas plantas industriais, e testes e dos 

esfor~os de vendas e publicidade. Pelas contas da associa~ao de classe, no 

proximo ano as sementes plantadas em 2007 poderao catapultar o market share dos 

genericos para 20°/o, em unidades vendidas 1·
4

·
5

. 

Tabela 5 - As 10 maiores industrias farmaceuticas por faturamento de medicamentos genericos 

no Brasili 

1 Medley 
2 EMS* 
3 Eurofarma 
4 Ache 
5 Sandoz 
6 Rambaxy 
7 Merck 
8 Germed 
9 Brainfarma 
10 Mepha 

3.6 Medicamentos Fitoterapicos 

A industria fitoterapica brasileira movimenta US$ 550 milhoes anualmente, 

segundo levantamento da ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO 

SETOR FITOTERAPICO (ABIFISA). 0 crescimento medio das vendas dos ultimos 

a nos manteve-se em 12°/o, o mesmo percentual apurado para 2007. A previsao da 

i Fonte: IMS Health (de j ulho de 2006 ajunho de 2007). ·nados de 2007 demonstram que a EMS ultrapassou a 
Medley em numero de unidades vendidas. Porem em faturamento, a Medley ainda mantem a lideran~a nesse 
mercado. 

40 



ABIFISA e de que o faturamento dobre em 2010, ultrapassando US$ 1 bilhao, 

porque o setor vern crescendo de forma salida e acompanha tendencia internacional 

de maior consumo de produtos natura is 1•
4

•
5

. 

Com a aprovagao do Projeto de Lei n° 3.381/04 serao criadas as condigoes 

para fomentar as pesquisas no setor, gerando novas comprovagoes da eficacia de 

ervas e extratos, alem de abrir oportunidades para ampliar as alternativas de 

tratamentos das doengas que mais afetam a populagao brasileira. A regulamentagao 

garantira, ainda, a seguranga dos produtos vendidos a harmonizara a legislagao 

brasileira ao conjunto de leis adotado pela ORGANIZA<;AO MUNDIAL DE SAUDE 

(OMS). Outro beneffcio da norma, e a criagao de uma categoria de bens de 

consumo que contemplaria produtos de origem vegetal, animal e mineral destinados 

a promogao da saude humana e que deverao ter o devido registro na ANVISA 1. 

A situagao atual e um desestrmulo a pesquisa nacional porque muitos pedidos 

de registro sao indeferidos pela ANVISA e patentes sao perdidas por nao haver uma 

legislagao especifica para os fitoterapicos. Muitos laborat6rios sao obrigados a 

importar materia prima, abundante no Brasil, porque a lei brasileira nao permite a 

exploragao local de muitas ervas. Existem cerca de 200 industrias farmaceuticas 

ligadas ao setor fitoterapico, que tern, em sua maioria, um mix de produtos e que 

poderiam ampliar ainda mais a oferta utilizando materias primas da imensa 

biodiversidade brasileira 1·
4

•
5

. 

Estudos demonstram que toda a cadeia produtiva do setor emprega mais de 

100.000 pessoas no Pais. E um setor em plena expansao em todo o mundo. 

Segundo a OMS, 80% da populagao mundial utiliza a Fitoterapia no atendimento 

primario a saude 1. 
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Tabela 6 - As 10 maiores industrias farmaceuticas por faturamento de medicamentos 

fitoterapicos no Brasi~ 

1 Altana Pharma 
2 Farmasa 
3 Marjan 
4 Herbarium 
5 Boehringer lngelheim 
6 Catarinense 
7 Ache 
8 Ativus 
9 Hebron 
10 Millet Raux 

CAPiTULO 4- METODOLOGIA I COLETA DE DADOS 

A metodologia de coleta de dados segue o padrao estabelecido pela empresa 

Close Up lnternational2 atraves do seu produto Audit Pharma. Portanto, faz-se 

necessaria o entendimento dessa metodologia bern como a diferen<;a entre os 

termos receita, prescri<;ao e receituario. Receita e a indica<;ao escrita de uma 

prescri<;ao medica. Prescri<;ao e o ato de indicar como remedio e receituario e o 

conjunto de receitas 21
. 

A coleta de dados e obtida, primariamente, das receitas capturadas em 

diversas farmacias. Cabe salientar que atraves das receitas medicas as seguintes 

informa<;oes sao obtidas: nome do medico, inscri<;ao no CRM, nome do produto 

prescrito, nome do laborat6rio, nome do principia ativo, posologia, dura<;ao do 

tratamento, data da emissao e endere<;o complete do medico. Segundo a empresa 

Close Up lnternational2 as seguintes variaveis sao consideradas para cada regiao: 

1. Popula<;ao Residente 

2. Medicos Ativos 

3. Numero de farmacias (redes e independentes) 

4. Unidades vendidas (segundo informa<;oes do produto DDDk) 

5. Numero de Prescri<;oes capturadas no periodo 

j Fonte: IMS Health (de julho de 2006 ajunho de 2007). 
k ODD = Dados de Distribuiyao de Drogas: produto fomecido pela empresa IMS Health que demonstra as 
vendas da industria farmaceutica no varejo. 
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6. Numero de propagandistas medicos na regiao analisada. 

A Close Up lnternational2 considera como periodo de captac;ao todos os dias 

do mes. Todas as receitas emitidas em um prazo de ate sessenta dias atras sao 

consideradas validas e os dados sao retroativos aos ultimos quinze meses. Para 

avaliac;ao do habito prescritivo dos medicos sao considerados periodos de tres 

meses. lsso minimiza distorc;oes causadas por participac;oes em eventos medicos, 

ferias, cursos, licenc;as, etc. 

A captac;ao de receitas e efetuada de duas formas: captura por microfilmagem 

(envolve a microfilmagem das receitas e valida a captura eletronica) e captura 

eletronica (validada por processos tecnicos de controle de qualidade). Em media sao 

auditados 2.836 pontos de venda por mes (sendo 50% farmacias independentes e 

50% redes). Esse montante de pontos de venda auditados fornece, mensalmente, 

uma media de 300 microfilmagens (50% de farmacias independentes e 50% de 

redes) e 2.500 capturas eletronicas (1 00% redes).2 

A captac;ao de prescric;oes validas e, na media, de 2.600.000/mes. Desse total, 

70% correspondem a captura eletronica e 30% as microfilmagens. Para 

determinac;ao dos pontos de venda a serem auditados a Close Up lnternational2 

realiza um estudo estatistico da representatividade das vendas nos diferentes 

pontos de venda e, seguindo modelos estatisticos, determina as lojas a serem 

selecionadas. Atualmente sao auditadas 118 regioes e 180 cidades (ver tabela 7). 
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Tabela 7- RegiOes e Cidades auditadas pela empresa Close Up lnternational2 

ARARAS 

ARARAQUARA 

BARRETOS 

BAURU 

BEBEDOURO 

CATANDUVA 

FRANCA 

GDE. AMERICANA 

Americana 
Santa Barbara D 'Oeste 

GDE.BOTUCATU 

Avare 
Botucatu 
GDE.BRAGAN~A PAULISTA 

Atibaia 
Bragan~ Paulista 

GDE.CAMPINAS 

campinas 
Hortolandia 

GDE.BELO HORIZONTE 

Belo Horizonte 
Betim 
Contagem 

GDE. LAVRAS 

Fonnig~ 

Lavras 
GDE. GOV. VALADARES 

Governador Valadares 
Teofilo Otoni 

GDE. UBERLANDIA 

Araguari 
Uberlandia 

GUAXUPE 

ITAJUBA 

JUIZ DE FORA 

MONTES CLAROS 

PASSOS 

PATOS DE MINAS 

SAo PAULO 

GDE.GUARUJA 

Guaruja 
Vicente de carvalho 

GDE. ITAPETININGA 

Itapetininga 
Tatui 

GDE. ITU 

Indaiatuba 
uu 
Saito 

GDE.MOGI -MIRIM 

Mogi-Gua~u 

Mogi-Mirim 

GDE.SANTOS 

Santos 
Cuba tao 

GDE.SOROCABA 

Sorocaba 
Votorantim 

POUSO ALEGRE 

usA 
UBERABA 

VARGINHA 

GDE.SAO PAULO 

Barueri 
carapicuiba 
Cotia 
Diadema 
Ferraz de Vasconcelos 
Guarulhos 
Itapevi 
Itaquaquecetuba 
Maua 
Mogi das Cruzes 
Osasco 
Po a 
Ribeirao Pires 
Santo Andre 
sao Bernardo do campo 
sao caetano do Sui 
sao Paulo 
Suzano 
Taboao da Serra 

RIO Dl! JANBRO 
. . . 

GDE.PETROPOLIS 

Petro polis 
Teres6polis 

GDE.RIO DE JANEIRO 

Belford Roxo 
Duque de caxias 
Nilopolis ______ _ 
Niteroi 
Nova Igua~u 
Rio de Janeiro 
Sao Gon~lo 
sao Joao do Meriti 

GDE.VOLTA REDONDA 

Barra Mansa 
Volta Redonda 

MARICA 

NOVA FRIBURGO 

REGIAO DOS LAGOS 

JUNDIAI 

LARANJAL PAULISTA 

LIME IRA 

MARILlA 

OURINHOS 

PINDAMONHANGABA 

PIRACICABA 

PRESIDENTE PRUDENTE 

RIBEIRAO PRETO 

RIO CLARO 

SAO CARLOS 

SAO JOSE DOS CAMPOS 

SAO JOSE DO RIO PRETO 

SAO VICENTE 

TAU BATE 

~ I!SPiRJTO SANTO I 
tf.!; I [e]§i:{ei •lj I f·l Q§$fi:J i$ 

GDE. VIlORIA 

canacica 
Serra 
Vila Velha 
Vito ria 
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RIO GDI!. SUL 

CAXIAS DO SUL 

CASCAVEL CHAPECO GDE.NOVO HAMBURGO 

FOZ DO IGUA<;U CRICIUMA Novo Hamburgo 
GDE.CURITIBA GDE.FLORIANOPOLIS Sapiranga 

Curitiba Florianopolis GDE.PORTO ALEGRE 

Sao Jose dos Pinhais Sao Jose Canoas 
LONDRINA GDE. ITAJAi Porto Alegre 
MARINGA Balneario de Camboriu GRAMADO 

PARANAGUA Itajaf PASSO FUNDO 

PATO BRANCO GDE. JARAGUA DO SUL PELOT AS 

PONTA GROSSA Jaragua do Sui RIO GRANDE 

UNIAO DA VITORIA Sao Bento do Sui SANTA MARIA 

• SANTA ROSA 

LAGES SAO LEOPOLDO 

URUGUAIANA 

VENANCIO AIRES 

Bayeux 
AMAZONAS Guara Joao Pessoa GOlAS 

--~~~~~!!mllllll -~~ag~u_au_·n~ga _________ __ CAMPINA GRANDE I , 

Lauro Freitas 
Salvador 

FEIRA DE SANTANA MATO GROSSO 
I : . 

caucaia 
Fortaleza 
Maracanau 

I ; • ' 

GDE. JUAZEIRO DO NORTE Ananindeua 
Crato Bel em 
Juazeiro do Norte 

Jaboatao dos Guararapes 
Olinda 
Paulista 
Recife 

CARUARU 

PIAUI 

RIO GDE. NORTE 
I I ' I 

NATAL 

ANAPOLIS 

JATAI 

Sl!ltGIPI! 
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Figura 6- Representa9ao das cidades auditadas x Estados da Federa9ao2 

El 

11 

8 3 
~ 5 
1 

A captac;ao dos dados primaries envolve, segundo a metodologia adotada pela 

empresa Close Up lnternational2 tres variaveis fundamentais para validac;ao das 

amostras: periodo, mercado1 e regiao. 

0 periodo e compreendido pelo prazo de sessenta dias anteriores ao mes 

relativo a captac;ao de receitas e as regioes foram previamente descritas. Os 

mercados sao compostos por grupos de medicamentos que concorrem entre si em 

uma mesma indicac;ao terapeutica. Sao formatados pelas Gerencias de Produtos 

das lndustrias Farmaceuticas e podem seguir os seguintes criterios2
: 

1. Todos os medicamentos que concorrem entre si em uma mesma 

indicac;ao terapeutica (Ex: antiinflamat6rios) ou; 

1 Mercado; grupo de medicamentos que concorrem entre si em uma mesma indica~ao terapeutica. 
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2. Todos os medicamentos que concorrem entre si em uma mesma classe 

terapeuticam (Ex: antiinflamat6rios esteroidais) ou; 

3. Todos os medicamentos que concorrem entre si como mesmo principia 

ativo (Ex: dexametasona). 

Segundo a metodologia adotada pela industria farmaceutica, os mercados 

podem variar de uma empresa para outra em fungao dos posicionamentos de seus 

produtos e de suas estrategias de marketing. Portanto, quando as diferentes 

industrias formatam um determinado mercado, os dados primaries fornecidos pela 

empresa Close Up lnternational2 passam por um tratamento e sao adaptados as 

suas necessidades, originando os dados secundarios. 

Com a finalidade de verificar o habito prescritivo de medicos de diferentes 

regioes do Brasil, nesse trabalho serao analisados os dados secundarios de acordo 

com a composigao dos mercados denominados Mercado de TPM, Mercado de 

Fitoestr6genos, Mercado de Agentes Androgenios e Mercado de Antivirais T6picosn 

formatados por uma industria de fitomedicamentos localizada no Estado do Parana. 

Para analise do Mercado de TPM serao analisadas as prescrigoes vinculadas 

aos seguintes principios ativos: Acido Gama-Linolenico (GLA) e a associagao da 

Flufenazina com a Bendroflumetiazida. Para o Mercado de Fitoestr6genos serao 

analisados os principios ativos denominados lsoflavonas e Glicosideos. Para o 

Mercado denominado Androgenicos serao analisados os principios Ativos 

Protodioscina, Testosterona e Mesterolona. Para a analise do Mercado de Antivirais 

T6picos serao analisados os principios ativos Aciclovir, Mitrafilina, ldoxuridina e 

Tromantad ina. 23 

Para verificagao das possiveis semelhangas ou diferengas dos habitos 

prescritivos dos medicos brasileiros, os mesmos foram agrupados de acordo com as 

seguintes regioes geograficas: Regiao Sui (Rio Grande do Sui, Santa Catarina e 

Parana), Regiao Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sao 

Paulo), Regiao Centro Oeste (Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui e Distrito 

Federal), Regiao Norte (Acre,Amapa, Amazonas, Para, Rondonia, Roraima e 

m Classe terapeutica = conjunto de substancias com a mesma finalidade clinica. 
n Os nomes dos mercados aqui citados sao uma nomenclatura intema, adotada pela empresa objeto de estudo. 
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Tocantins) e Regiao Nordeste (Aiagoas, Bahia, Ceara, Maranhao, Paraiba, 

Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe). 22 

Figura 7- Mapa das Divisoes Regionais do Brail22 

1. Regiao Centro-Oeste. 

2. Regiao Nordeste. 

3. Regiao Norte. 

4. Regiao Sudeste. 

5. Regiao Sui. 
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CAPITULO 5- ANALISE DOS DADOS 

Os dados obtidos sao demonstrados nas tabelas abaixo: 

Tabela 8 - Percentuais de Prescri9ao para o Mercado de TPM 

Prlnciplo Ativo 
Bendroflumetiazida + Flufenazina 
GLA 

Principio Ativo 
Bendroflumetiazida + Flufenazina 
GLA 

Principlo Ativo 
Bendroflumetiazida + Flufenazina 
GLA 

TT Medicos 
726 

2.192 
2.918 

TT edicos 
26 
242 
268 

TT Medicos 
351 
163 
514 

24,9% 
75,1% 
100 o ·~ 

9,7% 
9:l,3% 
100,0 ~~ 

68,3% 
31,7% 

100 o•;, 

Prlnciplo Ativo 
Bendroflumetiazida + Flufenazina 
GLA 

Principio Ativo 
Bendroflumetiazida + Flufenazina 
GLA 

Tabela 9 - Percentuais de Prescri9ao para o Mercado de Fitoestr6genos 

Principio Ativo 
Glicosfdeos 
lsoflavona 

Principio Ativo 
Glicosideos 
lsoflavona 

Principio Ativo 
Glicosfdeos 
lsoflavona 

TT Medicos 
68 
177 
2 5 

TT edicos 
79 
202 
281 

TT Medicos 
96 
195 
291 

27,8% 
72,2% 
100,0'/• 

28,1% 
71,9% 
100 0~4 

33,0% 
67,0% 

Principio Ativo 
Glicosideos 
lsoflavona 

Principio Ativo 
Glicosideos 
lsoflavona 

TT edico 
88 
321 
409 

TT Medicos 
1.111 
20J6 
3.117 

TT Me leo 
234 
642 
876 

TT edicos 
2lE8 
1900 
4054 

21,5% 
78,5% 

35,6% 
64,4% 
100,0'/o 

26,7% 
73,3% 
100,0 ~~ 

51 10% 
49,0% 
100,0'~ 
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Tabela 10- Percentuais de Prescri9ao para o Mercado de Androgenicos 

Principio Ativo 
Protodioscina 
T estost erona 
Mesterolona 

Princit)io Ativo 
Protodioscina 
Testosterona 
Mesterolona 

Princit>io Ativo 
Protodioscina 
Testosterona 
Mesterolona 

TT Medicos 
40 
212 
6 

258 

TT Me licos 
53 
223 
9 

285 

TT edicos 
84 
677 
28 
789 

15,5% 
82 2 °~ 

23% 
100,0 ~/. 

18,6% 
78,2% 
3,2% 

100 0 ~~ 

10,6% 
85,8% 
3,5% 

Princi1,io Ativo TT edicos 
Protodioscina 82 13,8% 
Testosterona 501 84,5% 
Mesterolona 10 1,7% 

593 100 0~~ 

Principio Ativo TT Medicos 
Protodioscina 786 19,8% 
Testosterona 3072 77,3% 
Mesterolona 115 2,9% 

3973 100 0~! 

Tabela 11 - Percentuais de Prescri9ao para o Mercado de Antivirais T6picos 

Pricipio Ativo TT edicos Pricipio Ativo TT Medicos 
Aciclovir 269 00,3% Aciclovir 343 00,0% 
Mitrafilina 18 6,0% Mitrafilina 27 6,3% 
ldoxuridina 10 3,4% ldoxuridina 35 8,2% 
Tromantadina 1 0,3% Tromantadina 24 5,6% 

298 100,0% 429 1 

Pricipio Ativo TT Medicos Pricil)io Ativo TT Medicos 
Aciclovir 165 67,9% Aciclovir 3119 93,4% 
Mitrafilina 44 18,1% Mitrafilina 78 2,3% 
ldoxuridina 29 11,9% ldoxuridina 133 4,0% 
Tromantadina 5 2,1% Tromantadina 11 0,3% 

243 1000% 3341 100 0 ~~ 
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Pricit>io Ativo 
Aciclovir 
Mitrafilina 
ldoxuridina 
Tromant ad ina 

TT Medicos 
410 
15 
16 
4 

445 

92,1% 
3,4% 
3,6% 
0,9% 

100,0% 

Para efeitos comparatives, foi aplicado o metodo estatistico denominado Chi

Quadrado. 

0 Teste do Chi-Quadrado, simbolizado por X2
, e um teste de hip6teses que se 

destina a encontrar um valor da dispersao para duas variaveis nominais, avaliando a 
associa<;ao existente entre variaveis qualitativas. 

E um teste nao parametrico, ou seja, nao depende dos parametres 
populacionais, como media e variancia. 0 principio basico deste metodo e comparar 
propor<;oes, isto e, as possiveis divergencias entre as frequencias observadas e 
esperadas para um certo evento. 

A afirma<;ao de que os dois grupos se comportam de forma semelhante se as 
diferen<;as entre as frequencias observadas e as esperadas em cada categoria 
forem muito pequenas, pr6ximas a zero e verdadeira. 

0 teste e utilizado para verificar se a frequencia com que um determinado 
acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou nao da 
frequencia com que ele e esperado. Tambem e utilizado para comparar a 
distribui<;ao de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim de avaliar se 
as propor<;6es observadas destes eventos mostram ou nao diferen<;as significativas 
ou se as amostras diferem significativamente quanto as propor<;6es desses 
acontecimentos. 

Para aplicar o teste as seguintes supost<;oes precisam ser satisfeitas: os 
grupos devem ser independentes. Os itens de cada grupo sao selecionados 
aleatoriamente. As observa<;6es devem ser frequencias ou contagens. Gada 
observa<;ao pertence a uma e somente uma categoria. A amostra deve ser 
relativamente grande (pelo menos 5 observa<;6es em cada celula e no caso de 
poucos grupos - exemplo: em tabelas 2x2 - pelo menos 1 0). 

Pode-se trabalhar com duas hip6teses: 

1. Hip6tese nula: As frequencias observadas nao sao diferentes das 
frequencias esperadas. Nao existe diferen<;a entre as frequencias (contagens) dos 
grupos. 
Portanto, nao ha associa<;ao entre os grupos 
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2. Hip6tese alternativa: As frequencias observadas sao diferentes das frequencias 
esperadas, Portanto, ha associa<;ao entre os grupos. 

Abaixo segue as tabelas com os resultados do Teste do Chi-Quadrado para os 

mercados analisados. 

Tabela 12- Teste do Chi-Quadrado para o Mercado de TPM 

Variavel AI.. 5 estratos) 
Variavel 8( 2 estratos) 

Resultados Encontrados 

Resultados Esperados 

Regiao 

Regiao 

qui-quadrado 

Valor-p 

Estrato 2 

Bendroflumetiazida 

Centro Oeste 100 
Nordeste 100 

Norte 100 
Sudeste 100 

Sui 100 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

muito grande 

0 000 

Princfpio Ativo 
GLA Bendroflumetiazida 

63,00 36,12 
6300 3612 
63,00 36 12 
6300 3612 
6300 3612 
256 72 

500 

100 
100 
100 
100 
100 
500 
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Tabela 13- Teste do Chi-Quadrado para o Mercado de Fitoestr6genos 

Variavel A( 5 estratos) 
Variavel 8( 2 estratos) 

Resultados Encontrados 

·Resultados Esperados 

Regiao 

Regiao 

qui-quadrado 

Valor-p 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

51,9076 

0223 

Principia Ativo 
1 fl c· · ·~ so avonas lmJcl uga 

n: 21Jl 
78J 21.5 
71J 28.1 ... 351 

fi1 33 
354 146 

Principia Ativo 
1 fl c· · ·~ so avonas 1m1C1 uga 

70,00 29,20 
70,00 29,20 
70,00 29,20 
70,00 29,20 
70 00 2920 
283 58 

100 
100 
100 
100 
100 
500 

100 
100 
100 
100 
100 
500 

Tabela 14- Teste do Chi-Quadrado para o Mercado de Androgenios 

Variavel M. 5 estratos) 
Variavel 8( 3 estratos) 

Resultados Encontrados 

Resultados Esperados 

Regi~o 

Regiao 

qui-quadrado 

Valor-p 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

6,6251 

0,760 

Estrato 2 

Testosterona 

Princfpio Ativo 
Protodioscina Testosterona Mesterolona 

15 

10 
78,3 

Protodioscina 
15,66 
15 ,66 
15 ,66 
15 ,68 
15,64 

63 

82 
.. J 
78 
Tl. 
a; 

Princfpio Ativo 
" Testosterona 

81,60 
81,60 
81,60 
81,68 
81,52 
326 

2 I 
1 
31 
3 

3.5 
13,7 

Mesterolona 
2.74 
2,74 
2.74 
2.74 
2,74 
11 

Estrato 5 
Sui 

100 
100 
100 
100 
100 
500 

100 
100 
100 
100 
100 
500 
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Tabela 15- Teste do Chi-Quadrado para o Mercado de Antivirais T6picos 

Variavel AI, 5 estratos) 
Variavel 8( 4 estratos) 

Resultados Encontrados 

Resultados Esperados 

Regiao 

Regiao 

qui-quadrado 

Valor-p 

Centro Oeste t-.-;::~:....-+-~~--+-~~-+--~l----1 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

Centro Oeste 
Nordeste 

Norte 
Sudeste 

Sui 

47,fJ728 

0000 

Aciclovir 
84,74 
84,74 
84,74 
84,74 
84,74 
424 

Principio Ativo 
Mitrafilina ldoxuridina 

7,22 6,22 
7,22 6,22 
7,n 6.22 
7,22 6,22 
7,22 6,22 
:J5 31 

Tromantadina 
1,82 
1,82 
1.82 
1,82 
1,82 

9 
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100 
100 
100 
100 
500 

100 
100 
100 
100 
100 
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CAPiTULO 6 - CONSIDERACOES FINAlS E CONCLUSOES 

0 mercado farmaceutico passou por profundas e irreversfveis alteragoes nos 

ultimos anos. Fatores economicos e novas polfticas regulat6rias surgiram e 

obrigaram a industria a se adaptar a uma nova realidade. Juntamente com as novas 

polfticas regulat6rias novas categorias de medicamentos ganharam mercados que, 

ate entao, eram dominados pelos chamados "medicamentos eticos". Essa nova 

realidade obrigou os profissionais de marketing a atuarem com uma nova visao no 

mercado, adaptando suas estrategias de marketing e criando alternativas que 

busquem, nao somente a obtengao da venda do medicamento, mas, sobretudo, 

entender os fatores que motivam essas vendas. 

0 presente trabalho demonstrou que a analise estatfstica dos dados obtidos 

atraves das informagoes oriundas do receituario medico pode configurar-se como 

urn importante agente para tomadas de decisoes para a industria farmaceutica. 

A industria farmaceutica, de maneira geral, preocupa-se com a formagao 

tecnico-cientffica de seus propagandistas, com a elaboragao de pegas promocionais 

(monografias, separatas, visual aid, etc.) atrativas, com o estabelecimento de urn 

marketing de relacionamento entre os seus propagandistas e os medicos, com a 

participagao em eventos medicos, com investimentos para construir urn born 

relacionamento com formadores de opiniao, com foco na distribuigao das amostras

gratis, entre outros fatores. 

Fica claro, porem, que a propaganda medica deve proporcionar ferramentas 

para analises gerenciais para a real mensuragao dos resultados obtidos atraves das 

agoes de marketing. 0 presente estudo deixa claro tambem que, nao basta somente 

avaliar a assertividade das agoes de marketing, mas principalmente, devem-se 

avaliar as possfveis razoes para que uma determinada agao tenha oferecido 

resultados positives ou negatives. 

Ao acompanharmos a analise estatfstica para o Mercado de TPM, por exemplo, 

(ver tabela 12), fica evidenciada uma forte diferenga no habito prescritivo dos 

medicos da Regiao Norte para os da Regiao Sui do Brasil. Ja para o Mercado de 

Fitoestr6genos (ver tabela 13), as diferengas entre o habito prescritivo dos medicos 

55 



de diferentes regioes do Brasil nao sao significativas. Esses fatos demonstram 

claramente a necessidade de urn estudo mais aprofundado que proporcione o 

entendimento dos fatores que impactam na formac;ao desse habito prescritivo, pois 

de nada adianta a criac;ao de uma ampla campanha de marketing se a industria nao 

conseguir entender o que motiva os medicos de diferentes regioes do Brasil a optar 

pela prescric;ao de diferentes substancias farmacol6gicas. 
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Anexo 116 

RESOLUCAO - ROC N° 102, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000 

A Diretoria Colegiada da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria no uso da 

atribuigao que lhe confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da Agencia Nacional 

de Vigilancia Sanitaria aprovado pelo Decreto n.0 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o 

artigo 8°, IV do Regimento lnterno aprovado pela Portaria n° 593 de 25 de Agosto de 

2000, em reuniao realizada em 29 de novembro de 2000, 

considerando a Lei n. 0 6.360 de 23 de setembro de 1976 publicada no DOU de 

24 de setembro de 1976; 

considerando a Medida-Provis6ria 2.039-22/2000; 

considerando a Constituigao Federal de 1988; 

considerando o disposto na Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999; 

considerando o Decreto n. 0 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regulamenta a 

Lei n° 6360, de 24 de setembro de 1976; 

considerando a Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976; 

considerando o Decreto n° 78.992, de 21 de dezembro de 1976, que 

regulamenta a Lei n° 6368, de 21 de outubro de 1976; 

considerando a Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, sobre infragoes 

sanitarias, alterada pela Lei n° 9005 de 16 de margo de 1995 e pela Lei n° 9.695 de 

20/08/1998, DOU de 21/08/1998; 

considerando a lei n° 9.294 de 15 de julho de 1996; 

considerando o Decreto n o 2.018, de 01 de outubro de 1996 que regulamenta 

a Lei n° 9294, de 15 de julho de 1996; 

considerando a M.P. n° 1.814, de 26 de fevereiro de 1999; 
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considerando o art. 3° daM. P. n° 1912-10, de 25 de novembro de 1999; 

considerando a Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990; 

considerando o Decreto n° 2.181, de 20 de margo de 1997; 

adotou a seguinte Resoluc;ao de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 

determine a sua publicac;ao. 

Art.1 ° Aprovar o Regulamento sobre propagandas, mensagens publicitarias e 

promocionais e outras praticas cujo objeto seja a divulgac;ao, promoc;ao ou 

comercializac;ao de medicamentos de produc;ao nacional ou importados, quaisquer 

que sejam as formas e meios de sua veiculac;ao, incluindo as transmitidas no 

decorrer da programac;ao normal das emissoras de radio e televisao. 

Art. 2° A inobservancia do disposto nesta Resoluc;ao configura infrac;ao de 

natureza sanitaria, sujeitando os infratores as penalidades previstas na Lei n° 6.437, 

de 1977, sem prejufzo de outras sanc;oes de natureza civil ou penal cabfveis. 

Art. 3° Esta Resoluc;ao de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua 

publicac;ao. 

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO I 

REGULAMENTO 

Art. 1 o Este Regulamento se a plica as propagandas, mensagens publicitarias e 

promocionais e outras praticas cujo objeto seja a divulgac;ao, promoc;ao e/ou 

comercializac;ao de medicamentos, de produc;ao nacional ou importados, quaisquer 

que sejam suas formas e meios de veiculac;ao incluindo as transmitidas no decorrer 

da programac;ao normal das emissoras de radio e televisao. 

TiTULO I 

REQUISITOS GERAIS 
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Art. 2° Para efeito deste regulamento sao adotadas as seguintes definig6es: * 

MENSAGEM RETIFICADORA e a que corrige ou emenda erros, equfvocos, 

enganos ou o que nao se mostra certo ou exato e recomp6e a verdade, segundo as 

normas impostas por este regulamento. 

PREMIO - refere-se a tudo aquilo que se recebe ou se ganha em razao de 

trabalho executado e/ou servigo prestado. 

PROMO<;AO - e urn conjunto de atividades informativas e de persuasao 

procedentes de empresas responsaveis pela produgao e/ou manipulagao, 

distribuigao, comercializagao, 6rgaos de comunicagao e agencias de publicidade 

com o objetivo de induzir a prescrigao, dispensagao, aquisigao e utilizagao de 

medicamentos. 

PROPAGANDA/PUBLICIDADE conjunto de tecnicas utilizadas com objetivo de 

divulgar conhecimentos e/ou promover adesao a princfpios, ideias ou teorias, 

visando exercer influencia sobre o publico atraves de agoes que objetivem promover 

determinado medicamento com fins comerciais. 

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PROMO<;AO ABUSIVA sao aquelas que 

incitam discriminagao de qualquer natureza, a violencia, exploram o medo ou 

superstigoes, se aproveitem de deficiencia de julgamento e experiencia da crianga, 

desrespeite valores ambientais, ou que sejam capazes de induzir o usuario a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saude ou seguranga. 

PROPAGANDA/PUBLICI DADE/PROMO<;AO ENGANOSA qualquer 

modalidade de informagao ou comunicagao de carater publicitario, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissao, que seja 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, caracterfsticas, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, prego e quaisquer outros dados sobre 

medicamentos. 

Art. 3° Na propaganda, mensagens publicitarias e/ou outras praticas cujo objeto 

seja a promogao de medicamentos, devem ser cumpridos os requisites gerais, sem 
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prejufzo dos que particularmente se estabele<;am para determinados tipos de 

medicamentos, sendo exigido: 

I - constar, em portugues, de forma clara e precisa a contra-indica<;ao principal, 

se for o caso, tal como foi registrados na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; * 

II - Os mesmos requisites do inciso I, aplicam-se as formula<;oes oficinais, 

tendo como embasamento tecnico-cientffico a literatura nacional e internacional 

oficialmente reconhecida e relacionada em anexo. 

Art. 4° E vedado: 

I - anunciar medicamentos nao registrados pela Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria nos casos exigidos por lei; 

II - realizar compara<;oes, de forma direta e/ou indireta, que nao estejam 

baseadas em informa<;oes comprovadas por estudos clfnicos veiculados em 

publica<;oes indexadas; 

Ill - anunciar o mesmo medicamento como novo, depois de transcorridos dois 

anos da data de infcio de sua comercializa<;ao, exceto novas apresenta<;oes ou 

novas indica<;oes terapeuticas registradas junto a Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria; 

IV - provocar temor, angustia e/ou sugerir que a saude de uma pessoa sera ou 

podera ser afetada por nao usar o medicamento; 

V- discriminar, por motives de nacionalidade, sexo, ra<;a, religiao e outros; 

VI - publicar mensagens tais como: "Aprovado", "Recomendado por 

especialista", "Demonstrado em ensaios clfnicos" ou "Publicidade Aprovada pela 

Vigilancia Sanitaria", pelo "Ministerio da Saude", ou 6rgao congenere Estadual, 

Municipal e Distrito Federal, exceto nos casos especificamente determinados pela 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; 

VII - sugerir diminui<;ao de risco, em qualquer grau, salvo nos casos em que tal 

diminui<;ao de risco conste explicitamente das indica<;oes ou propriedades 
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aprovadas no ato de registro junto a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria e, 

mesmo nesses cases, apenas em publicagoes dirigidas aos profissionais de saude; 

VIII - incluir mensagens, verbais e nao verbais, que mascarem as indicagoes 

reais dos medicamentos registrados junto a Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria; 

IX - atribuir propriedades curativas ao medicamento quando este e destinado -

conforme registro na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - apenas ao 

tratamento sintomatico e/ou ao controle de doengas cronicas; 

X - sugerir ausencia de efeitos colaterais ou adversos ou utilizar expressoes 

tais como: "in6cuo", "seguro" ou "produto natural", exceto nos cases registrados na 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; 

Art. 5° Tendo em vista a especificidade do meio de comunicagao, denominado 

"Internet", a rede mundial de computadores, a promogao de medicamentos pelo 

referido meio devera observar os seguintes requisites, alem dos demais previstos 

neste regulamento: * 

a) e vedada a veiculagao de propaganda, publicidade e promogao de 

medicamentos de venda sob prescrigao, exceto quando acessfveis exclusivamente a 

profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos; 

b) na veiculagao de propaganda e publicidade de medicamentos de venda sem 

exigencia de prescrigao devem constar da mensagem publicitaria a identidade do 

fornecedor e seu "enderego geografico". 

Art. 6° As informagoes veiculadas pelo Servigo de Atendimento ao Consumidor 

deverao respeitar as normas do presente regulamento e demais normas aplicaveis. 

Art. 7° 0 programa de fidelizagao, dirigido ao consumidor, e permitido dentro 

dos seguintes criterios: * 

I - nao vise estimular a venda, prescrigao e/ou dispensagao de medicamentos; 

* 
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II- mediante anuencia previa da ANVISA; * 

Ill - no memento de solicitagao da anuencia previa, a empresa devera 

apresentar a ANVISA, um sistema informatizado que garanta a dispensagao de 

medicamentos de venda sob prescrigao somente mediante a apresentagao de 

receita medica; 

IV - os pontes acumulados no programa devem corresponder ao valor total da 

nota fiscal.* 

Art. 8° (Revogado) (ROC n° 199, de 17.8.2004 pela Republicagao no Diario 

Oficial da Uniao de 25, de agosto de 2004). 

TiTULO II 

REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SEM EXIGENCIA DE 

PRESCRI<;AO 

Art. go Qualquer tipo de propaganda, publicidade ou promogao de 

medicamento dirigida ao publico em geral deve ser realizada de maneira que resulte 

evidente o carater promocional da mensagem e deve sujeitar-se as disposigoes 

legais descritas neste regulamento tecnico. 

Paragrafo unico: As comunicagoes dirigidas aos profissionais de saude, 

veiculadas em meios de comunicagao de massa, verbais ou nao verbais, 

consideram-se propaganda, devendo submeter-se as disposigoes legais descritas 

neste regulamento tecnico. 

Art. 1 0 Na propaganda, publicidade e promogao de medicamentos de vend a 

sem exigencia de prescrigao e vedado: 

I - estimular e/ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos e/ou emprego 

de dosagens e indicagoes que nao constem no registro do medicamento junto a 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; 
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II - incluir mensagens de qualquer natureza dirigidas a crianc;as ou 

adolescentes, conforme classificac;ao do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, bern 

como utilizar sfmbolos e imagens com este fim; 

Ill - promover ou organizar concursos, prometer ou oferecer bonificac;6es 

financeiras ou premios condicionados a venda de medicamentos; * 

IV - sugerir ou estimular diagn6sticos aconselhando urn tratamento 

correspondente, sendo admitido apenas que sejam utilizadas frases ou imagens que 

definam em termos cientfficos ou leigos a indicac;ao do medicamento para sintomas 

isolados; 

V- afirmar que urn medicamento e "seguro", "sem contra-indicac;oes", "isento 

de efeitos secundarios ou riscos de uso" ou usar express6es equivalentes; * 

VI - afirmar que o medicamento e urn alimento, cosmetico ou outro produto de 

consumo, da mesma maneira que nenhum alimento, cosmetico ou outro produto de 

consumo possa mostrar ou parecer tratar-se de urn medicamento; 

VII - explorar enfermidades, les6es ou deficiencias de forma grotesca, abusiva 

ou enganosa, sejam ou nao decorrentes do uso de medicamentos; 

VIII - afirmar e/ou sugerir ter urn medicamento efeito superior a outro usando 

express6es tais como: "mais eficaz", "menos t6xico", sera (mica alternativa possfvel 

dentro da categoria ou ainda utilizar express6es, como: "o produto", "o de maior 

escolha", "o (mica", "o mais freqi.ientemente recomendado", "o melhor". As 

express6es s6 poderao ser utilizadas se comprovadas por evidencias cientfficas, e 

previamente aprovadas pela ANVISA; * 

IX - afirmar e/ou sugerir ter urn medicamento efeito superior a outro usando 

express6es tais como: "mais efetivo", "melhor tolerado". As express6es s6 poderao 

ser utilizadas se comprovadas por evidencias cientfficas, e previamente aprovadas 

pela ANVISA; * 

X - usar de linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento ao 

desempenho ffsico, intelectual, emocional, sexual ou a beleza de uma pessoa, 
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exceto quando forem propriedades aprovadas pela Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria; 

XI - sugerir que o medicamento possua caracteristicas organolepticas 

agradaveis tais como: "saboroso", "gostoso", "delicioso" ou express6es equivalentes. 

Art. 11 No caso especifico de ser mencionado nome e/ou imagem de 

profissional como respaldo das propriedades anunciadas do medicamento, e 

obrigat6rio constar na mensagem publicitaria o nome do profissional interveniente, 

seu numero de matrfcula no respective conselho ou outre 6rgao de registro 

profissional. 

Art. 12 A propaganda, publicidade e promoc;ao de medicamento de venda sem 

exigencia de prescric;ao deverao incluir, alem das informac;oes constantes no incise I 

do artigo 3° desta regulamentac;ao: 

a) o nome comercial do medicamento; o numero de registro na Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria e o nome dos principios ativos segundo a DCB e na 

sua falta a DCI; 

b) as advertencias: "AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, 0 MEDICO DEVERA 

SER CONSULTADO". A inclusao da mensagem devera respeitar as seguintes 

regras: * 

§ 1° No radio, a advertencia sera veiculada imediatamente ap6s o termino da 

mensagem publicitaria e tera locuc;ao diferenciada, cadenciada e perfeitamente 

audivel. 

§ 2° Na televisao, cinema e assemelhados sera observado: 

a) ap6s o termino da mensagem publicitaria, a advertencia sera exibida em 

cartela unica, com fundo azul em letras brancas, de forma a permitir a perfeita 

legibilidade e visibilidade, permanecendo im6vel no video; 

b) a cartela obedecera ao gabarito RTV de filmagem no tamanho padrao de 

36,5cmx27cm (trinta e seis e meio centimetres par vinte e sete centimetres); 
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c) as letras apostas na cartela serao de familia tipografica Univers, variagao 

Medium, corpo 38, caixa alta; 

d) toda propaganda de medicamentos contera obrigatoriamente a advertencia 

indicando que "AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, 0 MEDICO DEVERA SER 

CONSULTADO". * 

§ 3° Nas placas luminosas, nos paim§is eletr6nicos e na Internet serao 

observados os itens a, b e c constantes do paragrafo 2°; 

§ 4° Nos paineis, cartazes, munidores, jornais, revistas ou qualquer outra forma 

de midia impressa, os textos de advertencia serao escritos em letras de cor preta, 

padrao Univers 65 bold, sendo impresso sobre retangulo branco com um filete 

interno emoldurando a advertencia sendo observado o seguinte: 

CARTAZES, CARTAZETES, PAINEIS 

0 a 250 cm2 Corpo 16 

251 a 500 cm2 Corpo 20 

501 a 1000 cm2 Corpo 24 

1001 a 1500 cm2 Corpo 26 

1501 a 2000 cm2 Corpo 30 

2001 a 3000 cm2 Corpo 36 

3001 a 4000 cm2 Corpo 40 

4001 a 5000 cm2 Corpo 48 
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REVISTAS 

Pagina Dupla/Pagina simples Corpo 12 

1/2 Pagina Corpo 8 * 

1/4 Pagina Corpo 4 

JORNAIS 

Tamanho Padrao 

1 Pagina Corpo 24 

1/2 Pagina Corpo 16 

1/4 Pagina Corpo 8 

Tamanho Tabl6ide 

1 Pagina Corpo 16 

1/2 Pagina Corpo 10 

1/4 Pagina Corpo 8 

a) Qualquer tamanho nao especificado nos itens relacionados a revistas e 

jornais sera proporcionalizado tomando-se par base a definigao para 1/4 de pagina. 
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REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SOB PRESCRI<;AO 

Art. 13 Qualquer propaganda, publicidade ou promogao de medicamentos de 

venda sob prescrigao, fica restrita aos meios de comunicagao dirigida, destinados 

exclusivamente aos profissionais de saude habilitados a prescrever ou dispensar tais 

produtos e devem incluir: 

I - informagoes essenciais compatfveis com as registradas junto a Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria como: 

a) o nome comercial do medicamento, se houver; 

b) o nome do principia ativo segundo a DCB - na sua falta a DCI o nome 

generico e o numero de registro na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; 

c) as indicagoes; 

d) as contra-indicagoes; 

e) os cuidados e advertencias (incluindo as reagoes adversas mais freqOentes 

e interagoes medicamentosas); 

f) a posologia. 

II- a classificagao do medicamento em relagao a prescrigao e dispensagao. 

Art. 14 E vedada a veiculagao de propaganda e publicidade de medicamentos 

sujeitos a prescrigao dirigida a proprietarios de farmacias nao farmaceuticos, 

balconistas ou outras pessoas nao habilitadas para dispensagao de medicamentos. 

Art. 15 As citagoes, tabelas ou outras ilustragoes extrafdas de publicagoes 

cientfficas utilizadas em qualquer propaganda, publicidade ou promogao, devem ser 

fielmente reproduzidas e especificar a referencia bibliografica completa. 

Art. 16 Quando se tratar de medicamento generico, de acordo com a Lei 

9.787/99 e suas regulamentagoes, devera haver a inclusao da frase: "medicamento 

generico- Lei 9.787/99". 
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Art. 17 Quando se tratar de medicamento a base de substancias sujeitas a 

controle especial deverao ser respeitadas as limitagoes e advertemcias previstas na 

legislagao sanitaria em vigor. 

REQUISITOS PARA VISITAS DE PROPAGANDISTA DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS 

Art. 18 Os representantes dos laborat6rios devem transmitir informagoes 

precisas e completas sabre os medicamentos que representem no decorrer da agao 

de propaganda, promogao e publicidade junto aos profissionais de saude habilitados 

a prescrever e dispensar. 

Paragrafo unico: Em suas agoes de promogao, propaganda e publicidade, os 

representantes aludidos no caput deste artigo devem limitar-se as informagoes 

cientificas e caracteristicas do medicamento registradas junto a Agemcia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria. 

Art. 19 E. proibido outorgar, oferecer ou prometer, pn3mios, vantagens 

pecuniarias ou em especie, aos profissionais de saude habilitados a prescrever ou 

dispensar medicamentos, bern como aqueles que exergam atividade de venda direta 

ao consumidor. 

Paragrafo unico: Os profissionais de saude habilitados a prescrever ou 

dispensar medicamentos, bern como aqueles de atividade de venda direta de 

medicamentos ao consumidor, nao podem solicitar ou aceitar nenhum dos incentives 

indicados no caput deste artigo se estes estiverem vinculados a prescrigao, 

dispensagao ou venda. 

Art. 20 0 patrocinio par urn laborat6rio fabricante ou distribuidor de 

medicamentos, de quaisquer eventos publicos ou privados simp6sios, congresses, 

reunioes, conferemcias e assemelhados seja ele parcial ou total, deve constar em 

todos os documentos de divulgagao ou resultantes e consequentes ao respective 

evento. 

§ 1 o Qualquer apoio aos profissionais de saude, para participar de encontros, 

nacionais ou internacionais, nao deve estar condicionado a promogao de algum tipo 
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de medicamento ou institui9ao e deve constar claramente nos documentos referidos 

no caput desse artigo. 

§ 2° Todo palestrante patrocinado pela industria devera fazer constar o nome 

do seu patrocinador no material de divulga9ao do evento. 

Art. 21 A distribui9ao de amostras gratis somente podera ser feita em 

embalagens, com apresenta9ao de no minima 50% do conteudo da original 

aprovadas pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, destinadas exclusivamente 

aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. 

§ 1° A distribui9ao de que trata o caput deste artigo devera ser realizada em 

embalagens contendo a seguinte expressao: "AMOSTRA GRATIS", em destaque 

com os caracteres nunca inferior a 70% do tamanho do nome comercial ou, na sua 

falta, da DCB/DCI em tonalidades contrastantes ao padrao daquelas, inseridos no 

segundo ter9o da embalagem secundaria e em cada unidade farmaceutica da 

embalagem primaria. 

§ 2° Deve constar da rotulagem da amostra gratis o numero de lote e a 

empresa deve manter atualizado e disponivel a Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria seu quadro de distribui9ao por um periodo minima de 2 anos. 

§ 3° A distribui9ao de amostras gratis de medicamentos a base de substancias 

sujeitas a controle especial, dar-se-a mediante os dispositivos regulamentados na 

legisla9ao sanitaria vigente. 

DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 22 Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

publica9ao deste regulamento, para as empresas responsaveis pela produ9ao, 

distribui9ao e comercializa9ao, 6rgaos de comunica9ao e agencias de publicidade se 

adequarem as novas disposi96es objeto desta republica9ao, abaixo citadas: * 

artigo 7°, I; 
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artigo 7°, II; 

artigo 7°, Ill; 

artigo 7°, IV; 

artigo 10, Ill; 

artigo 10, V; 

artigo 10, VIII; 

artigo 10, IX; 

artigo 12, b; 

artigo 12, § 2°, d; 

artigo 21, § 1°; 

artigo 22. 

Paragrafo unico: No caso de descumprimento do disposto no caput deste 

artigo, as materias terao a sua veiculac;ao suspensa e qualquer outra referente ao 

produto, no prazo de 90 dias, s6 podera ser veiculada ap6s autorizac;ao da Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria, independentemente de outras sanc;oes aplicaveis. 

Art. 23 E permitida a propaganda de medicamentos genericos em campanhas 

publicitarias patrocinadas pelo Ministerio da Saude e nos recintos dos 

estabelecimentos autorizados a dispensa-los, com indicac;ao do medicamento de 

referenda. 

Art. 24 No caso de ser submetida a analise por parte da Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria, o titular do produto ou o representante da empresa devera 

manter em seu poder a disposic;ao da Autoridade Sanitaria, pelo prazo de 05(cinco) 

anos, a documentac;ao tecnica e/ou cientifica que autorize a propaganda, 

publicidade ou promoc;ao. 
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Art. 25 A inobservancia ou desobediencia ao disposto neste regulamento, 

configura infragao de natureza sanitaria sujeitando o infrator ao processo, 

penalidades e sangoes previstas na Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, e em outros 

especfficos. 

§ 1° Quando configurada a infra gao de que trata o "caput" deste artigo, a 

autoridade sanitaria atuante podera determinar a empresa responsavel pelo 

medicamento que publique mensagem retificadora ocupando os mesmos espagos 

na mfdia. 

§ 2° Quando configurada a infragao de que trata o "caput" deste artigo, a 

autoridade sanitaria autuante podera notificar o Ministerio Publico Federal do local 

da sede do meio de comunicagao utilizado. 

ANEXO II 

LITERATURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS OFICIALMENTE 

RECONHECIDAS 

FARMACOPEIA BRASILEIRA 

FARMACOPEIA BRITANICA 

FARMACOPEIA EUROPEIA 

FARMACOPEIA NORDICA 

FARMACOPE~JAPONESA 

UNITED STATES PHARMACOPEIA 

USP NATIONAL FORMULARY 
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MARTINDALE, WILLIAN 

EXTRA PHARMACOPEIA 

DICTIONAIRE VIDAL 

EDITIONS DU VIDAL 

REMINGTON FARMACIA 

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA 

REVISTAS INDEXADAS 

USP Dl INFORMACION DE MEDICAMENTOS 

WASHINGTON- OPAS 
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