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Marketing Direto faz 
bem para a saúde

Hospitais e laboratórios têm encontrado no Marketing Direto 

uma forma eficaz de comunicação, sem cair nas restrições da 

Anvisa. Levando-se em consideração que grande parte das 

vendas nesse setor se baseia em indicação e reputação, nada 

mais natural que usar a disciplina tanto para abrir portas 

para o propagandista como para apoiar seu trabalho junto 

aos médicos. Outro foco tem sido a conquista do cliente, 

por meio de informações relevantes na área da saúde. Sem 

dúvida, o Marketing Direto tem feito muito bem para o setor.
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De um lado médicos e pacientes 
ávidos por informação, de outro la-
boratórios e hospitais com sua comu-
nicação restrita por rígidas regras da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Um cenário propício para 
o Marketing Direto, que cresce muito 
na área de saúde. Diferente de outros 
segmentos, neste setor a decisão dos 
usuários ainda é, em grande parte, 
baseada em indicação pessoal, o que 
torna essencial o desenvolvimento de 
programas de relacionamento para 
criar defensores e propagadores da 
marca. “No caso dos hospitais e labora-
tórios, o uso do Marketing Direto está 
voltado não somente para a satisfação 
do cliente, mas também para estabe-
lecer relacionamentos mutuamente 
satisfatórios com clientes finais e 
intermediários, fornecedores, funcio-
nários e colaboradores, investidores”, 
explica Robert Schäfer, presidente da 
Marketing Ware.

Para Luiz Buono, vp de planeja-
mento e atendimento da Fábrica, os 
hospitais estão descobrindo outra uti-
lização para o Marketing Direto. “Estão 
vendo a possibilidade de fazer uma 
comunicação cruzada, para vender as 
outras especialidades médicas de cada 
instituição e, em conseqüência, aumen-
tar a migração para serviços de maior 
valor agregado acarretando maior fatu-
ramento. Mas o forte desse segmento 
são mesmo os programas com médicos, 
principais influenciadores”. Para Renato 
de Paula, vp para a América Latina e 
diretor geral da OgilvyOne, hoje em dia 
as empresas buscam relacionamento de 
longo e médio prazo. “É difícil fazer 
algo promocional, pontual. As indús-

trias estão buscando relacionamento 
duradouro com os médicos”.

Para entender melhor este seg-
mento é preciso diferenciar as ações 
realizadas pela indústria farmacêutica 
daquelas realizadas por hospitais. Isso 
porque os objetivos desses dois seg-
mentos são diferentes, assim como suas 
métricas e formas de aproximação com 
o público alvo.

Auxilio a propagandistas

Diversos são os objetivos da in-
dústria farmacêutica quando utiliza a 
comunicação dirigida. Um deles, de fun-
damental importância, é como revisita 
médica para auxiliar os propagandistas 
e representantes comerciais. Dessa for-
ma, desenvolve-se uma estratégia de 
relacionamento que possibilita um maior 
envolvimento do profissional da saúde 
com a marca. “Se o médico não foi visi-
tado pela força de vendas o Marketing 
Direto assume o papel de estratégia de 
educação médica”, diz Robert Schäfer.

Essas ações geralmente são dire-
cionadas de acordo com a especialidade 
e potencial prescritivo dos médicos 
prospectados, explica Alexandre Motta, 
tracleer product manager da Actelion 
Pharmaceuticals – laboratório que utiliza 
o Marketing Direto desde o inicio de suas 
atividades no Brasil, em 2002. Ele conta 
que a comunicação dirigida tem sido 
utilizada como ferramenta de grande 
importância, especialmente porque o 
público-alvo da empresa é formado por 
médicos especialistas em doenças de alta 
complexidade. “Hoje, cerca de 30% da 

“As limitações da ANVISA 
dificultam o processo 
de criação, fazendo-se 
necessário o uso de ações 
mais diferenciadas e com 
linguagem apropriada para 
não gerar multa para os 
laboratórios e hospitais”.
Robert Schäfer, presidente da 
Marketing Ware.
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verba de comunicação é destinada ao 
Marketing Direto. Temos programas de 
relacionamento, como o Action, desti-
nado à disseminação de conhecimento 
científico a um grupo vip de médicos. 
O objetivo do programa é envolver 
esse público em ações que mesclam 
novidades científicas sobre as doenças 
e os produtos, além de informações 
institucionais e sobre eventos”, explica 
Motta. A empresa também possui um 
programa específico para médicos não 
visitados, com o objetivo de prospecção; 
e outro para pacientes e usuários de 
medicamentos, que visa complementar 
o suporte recebido pelo médico e outros 
profissionais de saúde. “Os pacientes 
cadastrados contam com múltiplos ca-
nais de apoio e benefícios como exames 
gratuitos, newsletters, contact center 
exclusivo. Os investimentos em Marke-
ting Direto tendem a crescer em função 
de dois fatores: pela busca de novos 
programas que possam diferenciar cada 
vez mais a Actelion junto ao seu público 
alvo, e pelo aperfeiçoamento que cada 
programa adquire com o passar do 
tempo”, ressalta Motta. 

Busca por
fidelidade 

Se na indústria farmacêutica um 
dos focos das ações é a prospecção, nos 
hospitais a meta quase que exclusiva é a 
fidelização do corpo clínico – um médico 
satisfeito com o hospital certamente o 
indicará a seus pacientes. “Nosso maior 
patrimônio é o corpo clínico. Acredita-
mos que o maior agente de captação 
de clientes é a entrega de qualidade e 
formação de boa reputação. Por isso 
utilizamos o Marketing Direto para o re-
lacionamento com o corpo clínico, prin-
cipalmente. Por saberem as qualidades 
da nossa instituição nos recomendam 

para seus pacientes”, explica Juliana 
Amaro, gerente de marketing do grupo 
de Maternidades Santa Joana. Ela acre-
dita que o maior desafio do Marketing 
Direto neste segmento seja identificar 
as motivações que levam médicos e 
pacientes a escolherem o hospital e o 
aprofundamento desse conhecimento 
para gerar ainda mais fortalecimento 
da fidelidade. “Os principais objetivos a 
serem perseguidos sempre são ligados 
ao conhecimento dos nossos interlocu-
tores, para que possamos levar nossas 
mensagens de forma cada vez mais 
personalizada e com sentido para a vida 
das pessoas”, explica.

Para Luiz Buono, da Fábrica, o mer-
cado de saúde mudou completamente 
seu foco de oferta de produtos para 
oferta para pessoas. “Percebemos que 
a atenção ao paciente e a demonstra-
ção de interesse da instituição com ele 
é fundamental”, explica. As métricas 
para este setor são as mesmas de ou-
tros segmentos, porém, como não há 
dados transacionais (como no mercado 
financeiro ou varejo), as análises são 
mais macro e relacionadas com o nível 
de ocupação do hospital, além da análise 
da evolução/migração dos diversos níveis 
relacionais com o corpo clínico.

Planejamento
e criação
para saúde

Um dos primeiros passos para 
planejar ações no ramo de saúde é con-
siderar a necessidade de ter estratégias 
específicas para cada segmento, afinal, 
os públicos podem ser os mais variados, 
como operadoras de planos de saúde, 
médicos, usuário final, entre outros. 
“Quando falamos de usuário final já vis-
lumbramos uma série de segmentações 
que direcionam o foco da comunicação: 

“Temos exemplos que 
comprovam que o 
Marketing Direto pode 
ser utilizado com ótimos 
resultados para captação 
de clientes, construção de 
marca, relacionamento, 
entre outras situações”.
Alexandre Motta, tracleer 
product manager da Actelion 
Pharmaceuticals.
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idosos, crianças, mulheres, homens, pla-
no de saúde que possui, tipo de enfermi-
dade, tratamentos preventivos, e outras 
diversas questões. Ainda em relação ao 
paciente temos que entender claramente 
quem toma a decisão pela busca dos 
serviços de saúde. Por muitas vezes é um 
familiar”, argumenta Marcos Elia Soares, 
diretor executivo da Loyalty. 

Robert Schäfer enumera alguns 
dos itens que não podem faltar no pla-
nejamento, em especial dos laboratórios: 
tamanho de mercado e participação, 
objetivos da comunicação, ciclo de vida 
do produto, existência ou não do pro-
pagandista, pontos positivos e negativos 
do produto ou serviço, preço praticado, 
concorrentes diretos e indiretos, preço 
dos concorrentes, além da forma de 
distribuição adotada do produto – em 
farmácia de rua ou hospital.

Luiz Buono lembra que todo o 
trabalho de planejamento neste setor 
envolve uma análise apurada de toda a 
etapa de consideração, principalmente 
para hospitais e maternidades. “O pa-
ciente deve se sentir amparado o tempo 
todo, desde a escolha até os serviços 
pós-internação. Por tratar da saúde 
das pessoas, temos que dar grande 
ênfase ao lado preventivo das ações, 
para que os pacientes percebam um 
serviço de real valor”. Em se tratando 
de hospitais, outro ponto importante 
é o mapeamento geográfico de cada 
instituição, com modelos estatísticos e 
de geomarketing, já que este mercado 
é altamente competitivo, muitas vezes 
com concorrência local.

Elia Soares lembra que a criação 
também merece cuidado especial. 
“Não podemos destacar vantagens e 
induzir a escolha de um medicamento 
ou tratamento. Outro cuidado é co-
municar condições para melhoria do 
estado de saúde, em vez de valorizar a 
doença. A segurança e o cuidado são 

fortemente valorizados, sempre ligados 
às condições técnicas e principalmente 
ao lado humano”. Schäfer ressalta que 
toda publicidade a ser criada na área 
de saúde deve seguir rigorosamente a 
legislação ditada pela ANVISA e, no caso 
dos laboratórios, respeitar o compliance 
interno. “Ao longo do tempo a legisla-
ção tornou-se mais rígida, em especial 
contra a automedicação para o público 
leigo e a prescrição de medicamentos, 
para os profissionais de saúde”, afirma 
ele acrescentando que redação, imagens 
utilizadas e posicionamento de marca 
devem estar alinhados com brand guide 
de comunicação. Atenção também à 
linguagem utilizada, em especial para 
ações destinadas aos médicos. 

Para Alexandre Motta, não basta 
ser criativo nas ações – é preciso muito 
mais do que isso para conquistar a 
atenção e fidelizar o público alvo do 
segmento de saúde. “O maior desafio 
é a adequação às normas regulatórias 
sem que isso signifique morte da cria-
tividade. É possível fazer um Marketing 
Direto criativo e que encante o cliente 
respeitando as limitações regulatórias”, 
garante.

Outro fator de suma importância é 
a privacidade do receptor da mensagem, 
em especial se for paciente. “Em todos 
os segmentos a privacidade é muito 

“Toda venda nesse setor 
se baseia em indicações e 
reputação de qualidade, 
por isso o relacionamento é 
fundamental”.
Luiz Buono, vp de planejamento e 
atendimento da Fábrica.
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“Acreditamos que o Marketing 
Direto é uma disciplina 
indispensável para uma 
instituição de saúde que visa a 
excelência no trato com médicos 
e pacientes”. 

Juliana Amaro, gerente de marketing do grupo de 
maternidades Santa Joana.

“Diferente da maioria das 
empresas do mercado, 
o foco principal no 
segmento de saúde envolve 
diretamente algo que não 
pode ser reparado caso 
haja algum erro, que é a 
vida. Se o marketing de 
relacionamento tem que 
se preocupar normalmente 
com a questão humana, na 
saúde esta questão é ainda 
mais sensível”
Marcos Elia Soares, diretor 
executivo da Loyalty

importante, porém, neste segmento 
médico e laboratorial é preciso muito 
cuidado. O assunto é muito delicado”, 
explica Renato de Paula. Ele acredita que 
a forma mais acertada de comunicação 
no segmento seja com a prestação de 
serviço. “Quanto mais prestação de 
serviço fizermos com o Marketing Direto, 
mais eficiente será a campanha. Não 
estamos vendendo algo e sim prestando 
um serviço que tornará a vida daquela 
pessoa melhor. Esse segmento dá muito 
valor para a informação”, analisa.

Integração é tudo

É difícil eleger uma ferramenta 
como carro chefe da comunicação 
quando o assunto é saúde. Até porque 
os públicos são tão diversos como as mí-
dias utilizadas. Todas ações são apoiadas 
pelo uso de CRM, que é indispensável 
devido à complexidade do segmento. 
“Gerenciar um database de médicos, 
por exemplo, e estabelecer um relacio-
namento diferenciado com este público, 
entendendo as particularidades de cada 
um é algo que tem marcado a atuação 

de muitos laboratórios”, conta  Alexan-
dre Motta. Segundo Juliana Amaro, um 
CRM bem estruturado auxilia na integra-
ção das mídias e na visão 360 graus dos 
pacientes e do corpo clínico.

Outra ferramenta de suma impor-
tância é o call center, em especial para 
apoio nos programas de relacionamento. 
“As centrais de atendimento atuam para 
conhecer profundamente e atender as 
necessidades dos usuários, oferecendo 
todo tipo de suporte que vai desde o 
aprofundamento na compreensão da 
doença até a ampliação da adesão ao 
tratamento”, explica o profissional da 
Actelion Pharmaceuticals.

Quando a comunicação é para os 
médicos o destaque é o uso de mala 
direta. “Os profissionais do meio valo-
rizam bastante a atenção personalizada 
e a mala direta. Quanto mais elaborada 
a mala mais atenção. Os médicos tam-
bém valorizam felicitações em datas 
especiais como o dia do médico, ani-
versário e final de ano”, ensina Marcos 
Elia Soares.

Quando se estabelece uma relação 
de confiança e de real valor, como pres-
tação de serviços, as pessoas utilizam 
os canais digitais com tranqüilidade. É 
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“É difícil fazer algo 
promocional, pontual. As 
indústrias estão buscando 
relacionamento duradouro 
com os médicos”.
Renato de Paula, vp para a 
América Latina e diretor geral da 
OgilvyOne.

aí que entra o email marketing, SMS e 
demais mídias. Como os profissionais da 
área de saúde valorizam a disseminação 
de conhecimento por meio de pesquisas 
e estudos específicos, o desenvolvimento 
de newsletters é bastante interessante. 
“Os laboratórios, por exemplo, estão 
montando uma estrutura digital agora. 
Até dois anos atrás você entrava no 
site de um laboratório e até poderia 
ser esquisito. Hoje isso tem melhorado 
muito. A migração para o digital, que 
acontece em vários segmentos, começou 
a acontecer também neste. Quando você 
tem um programa com o médico, por 
exemplo, muitas das informações que 
antes eram entregues pelo propagan-
dista podem ir via internet”, diz Renato 
de Paula.

Os canais de acesso ao cliente 
devem ser sempre aperfeiçoados para 
aproveitar o contato para qualificação 
de dados e para tratar de assuntos 
relevantes para os clientes. “A área 
de saúde tem percebido que a venda 
é conseqüência de uma boa estratégia 
de relacionamento”, diz Marcos Elia 
Soares. O mais importante é entender 
a realidade do público alvo, em especial 
do profissional de saúde, e oferecer as 
ferramentas que melhor se adequem 
ao cenário.

Demanda e
profissionalismo

Este tipo de cliente gera uma 
alta demanda de trabalho, segundo 
Schäfer. É um mercado dinâmico, onde 
é necessário acompanhar ou superar os 
desafios impostos pelos concorrentes, 
além das necessidades do consumidor 
final. Buono vê o segmento como um 
dos principais pilares de crescimento do 

mercado de Marketing Direto. “O volu-
me de trabalho vem crescendo a passos 
largos. O mercado de saúde virou um 
ambiente de grandes players”.

Para Renato de Paula, este 
segmento tem um potencial enorme 
para o Marketing Direto. “Ainda é 
uma área nova e que tem uma pos-
sibilidade muito grande de firmar 
relacionamento. Hoje em dia qual 
paciente não acessa a internet antes 
de ir ao médico ou depois para saber 
da sua saúde? É uma oportunidade 
muito grande que pode se expandir 
para farmácias e outras empresas de 
saúde”, explicou.

Quanto o grau de profissionali-
zação deste tipo de cliente, é unânime 
entre os entrevistados que se trata de 
um segmento com bons profissionais, 
que sabem o que é Marketing Direto 
e conhecem suas qualidades. “É um 
tipo de cliente em franco processo 
de profissionalização. Faz tempo que 
o marketing hospitalar deixou de 
ser ‘coisa de médicos’. Percebo uma 
preocupação cada vez maior também 
com o ROI, o que demonstra o nível 
de profissionalização”, finaliza Luiz 
Buono. 


