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RESUMO 

 

A indústria Farmacêutica é um setor altamente regulamentado que nos últimos 

anos tem vindo a sofrer grandes alterações que se refletem na situação atual das 

empresas farmacêuticas. Neste sentido, na presente dissertação, as seguintes questões de 

investigação são formuladas: 1. Quais as características de Sales Force Management na 

Indústria Farmacêutica?; 2. Qual a importância das equipas de vendas na IF?; 3. Quais 

as tendências na organização das equipas de vendas na IF? e 4. Como são motivadas e 

compensadas as equipas de vendas na IF?.  

A investigação foi realizada adotando uma abordagem qualitativa, com uma 

estratégia de Case Study, a uma empresa multinacional do setor farmacêutico que 

representa um caso ilustrativo. A recolha de dados foi realizada, através da aplicação de 

um guião de entrevista com 28 perguntas, numa entrevista conjunta com os 

responsáveis de vendas e marketing da empresa farmacêutica.  

Após a análise dos dados conclui-se que: 1. As equipas de vendas são uma parte 

integrante e importante das empresas farmacêuticas porque são a principal forma de 

contacto entre empresas do setor e a classe médica; 2. A organização da força de vendas 

é definida, fundamentalmente, por estrutura geográfica. A adoção de Key Account 

Management (KAM) não está completamente implementado e 3. A motivação e 

compensação são implementadas através de sistemas de incentivo mistos, salário base e 

prémios de desempenho quando os objetivos de vendas são superados.  

As conclusões do presente estudo são contributos para a teoria existente nesta 

área e para as empresas farmacêuticas, visto que os resultados apresentados através do 

Case Study vão de encontro à teoria estudada nesta dissertação.  

 

Palavras - Chave: força de vendas, empresas farmacêuticas, indústria farmacêutica em 

Portugal. 
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ABSTRACT   

 

The highly regulated pharmaceutical Industry has been suffering great changes 

in these last years. These alterations have affected the present situation of the 

pharmaceutical businesses. Considering the aforementioned situation, in the present 

dissertation the following research questions are formulated: 1. Which are the Sales 

Force Management characteristics in the Pharmaceutical Industry? ; 2. What is the 

importance of the sales teams in the PI? ; 3. Which are the organisational tendencies in 

the sales teams in PI? ; 4. How are the sales teams motivated and rewarded in the PI?  

The multinational pharmaceutical company chosen for de research, represents an 

illustrative case. The research conducted adopted a qualitative approach, using the same 

strategy as in a Case Study. The collection of data was obtained by using a 

questionnaire, consisting of 28 questions, which was administered simultaneously in an 

interview setting, held with respective heads of both sales and marketing departments of 

a pharmaceutical company. Upon analysis of the data, it was concluded that: 1. The 

sales teams are an important and essential part of the pharmaceutical companies because 

they are the main source of contact among industry companies and the medical 

community; 2. The sales force is fundamentally organized according geographical 

structure. The implementation of the Key Account Management (KAM) is not fully 

complete; 3. A combination of incentives are used for motivational and compensation 

purposes. When sales objectives are met, the payment structures are applied through a 

base salary plus performance bonuses.       

The conclusions of this study are contributes for the existing theory in this area 

and for the pharmaceutical businesses, since the results presented in the Case Study are 

in consonance with the theory studied in this dissertation.    

 

Key Words: sales force, pharmaceutical businesses, pharmaceutical industry in 

Portugal. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos últimos anos, a indústria farmacêutica em Portugal, tem vindo a 

sofrer grandes alterações, devido atual crise económica e à rígida regulamentação 

imposta pelas autoridades que regem o setor farmacêutico, o Ministério da Saúde e 

Apifarma (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica). Esta situação veio criar 

inúmeras dificuldades às empresas farmacêuticas, em muitos casos obrigando a uma 

restruturação profunda de forma a reduzir custos.  

Desta forma, o relatório, PWC (2009), refere que o atual papel da força de 

vendas na indústria farmacêutica será substituído por um novo modelo nos próximos 

anos. Modelo esse, que irá passar de uma abordagem de mass - market para uma 

abordagem de segmentação de mercado, de forma, a aumentar as receitas e a criar mais 

valor aos pacientes.  

Por outro lado, este relatório PWC (2009), refere que o atual “exército” de 

vendedores e os milhões de euros gastos em amostras grátis e marketing agressivo 

dirigido aos médicos e pacientes serão impraticáveis no futuro. No futuro, a força de 

vendas na indústria farmacêutica, será significativamente menor, mais ágil e apresentará 

novas competências, incluindo, formação na área da saúde, um maior conhecimento de 

doenças mais complexas e a capacidade de negociar com grandes pagadores como 

(Estado, Seguradoras etc.) e especialistas médicos. O seu objetivo não será apenas a 

venda de produtos, mas uma melhor gestão da saúde no seu global, através da 

complementaridade de serviços, incluindo exames clínicos, programas de 

acompanhamento de doentes e monotorização dos seus tratamentos entre outros.  

Por fim, o mesmo relatório PWC (2009), refere que as empresas farmacêuticas 

vencedoras serão aquelas que oferecem mais benefícios aos pacientes, através do valor 

acrescido dos seus produtos. As atuais lacunas dos modelos de vendas das empresas 

farmacêuticas, não podem ser resolvidas através da redução da força de vendas, porque 

os problemas são mais profundos.  
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O tema central desta dissertação Sales Force Management na Indústria 

Farmacêutica insere-se no contexto acima referido e tem como objetivo analisar a 

realidade das equipas de vendas nas empresas farmacêuticas em Portugal. 

 

1.1 Sales Force Management   

 

Segundo Slater e Olson (2000), a gestão de força de vendas é uma atividade 

funcional importante que contribuí para o sucesso da implementação da estratégia da 

força de vendas. Para Money (1998), a gestão de força de vendas é uma experiência 

crítica quando se tem aspirações nas organizações e sugere que deve ser abordada do 

ponto de vista local mesmo para as grandes empresas. Consiste essencialmente na 

criação de processos mais eficientes para melhorar o desempenho da força de vendas 

(Darmon, 1978).  

Na gestão de força de vendas está em causa o desenvolvimento da estratégia de 

venda, estrutura da força de vendas, controle e compensação (Slater & Olson, 2000). É 

um processo complexo devido às complexidades de treino, motivação e compensação 

dos vendedores (Money, 1998). Para além das complexidades de treino, motivação e 

compensação das equipas de vendas, envolve um grande número de decisões, algumas 

estratégias, algumas táticas, sistemas holísticos complexos e uma abordagem dinâmica 

para a gestão das equipas de vendas (Darmon, 1978). A gestão de força de vendas 

seleciona métodos de treino para melhorar as capacidades e a motivação dos elementos 

da força de vendas, para que possam trabalhar de forma mais inteligente (Bradford & 

Weitz, 2009).  

Para Johnston e Marshall (2013) a gestão de força de vendas, seleciona, treina, 

motiva e compensa os vendedores. Estes fatores são importantes na gestão de força de 

vendas e exercem um impacto significativo no desempenho das equipas de vendas 

(Dubas & Nijhawan, 2007). Esta conceptualização de Sales Force Management é ainda 

partilhada por Kotler e Armstrong (2011), que referem a gestão da força de vendas, 

como um conjunto de procedimentos para analisar, planear, implementar e controlar as 

atividades da força de vendas. Projeta toda a estratégia da estrutura da força de vendas, 

através do recrutamento, seleção, treino, supervisão e avaliação dos vendedores da 

empresa (Piercy, Cravens & Lane, 2012), para além da forma, como as empresas devem 

organizar e compensar as equipas de vendas a partir do ponto de vista da gestão (Jobber 

& Lancaster, 2009).  
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Desta forma, as questões relacionadas com a gestão de força de vendas são 

cruciais para as organizações, uma vez que está em causa o desempenho da força de 

vendas e dos elementos que a constituem. Por isso, é fundamental compreender as 

características dos vendedores e a importância que estes têm para as organizações. No 

ponto seguinte 1.2 serão abordadas as características relacionadas com Sales Force 

People.  

 

1.2 Sales Force People 

 

Segundo Chonko, Dubinskyb, Jones e Robert (2003), os vendedores são o 

primeiro ponto de contacto entre a empresa e o cliente. São o método mais eficaz, que 

as empresas utilizam para realizar a venda (Sujan, Weitz & Sujan, 1988). O trabalho 

realizado pelos vendedores envolve a venda de produtos, apresentação de ofertas, 

responder a questões, negociar preços e condições e fechar a venda, através da interação 

pessoal, por telefone, via correio eletrónico, através de vídeo ou conferência e por 

outros meios com os seus clientes (Kotler & Amstrong, 2011).  

Para muitos clientes, o vendedor é a única manifestação tangível da empresa 

(Bradford & Weitz, 2009), porque são os elementos da força de vendas que representam 

a empresa, (Kotler & Amstrong 2011). Servem como o principal elo de ligação entre a 

empresa e o cliente e são diretamente responsáveis pela implementação das estratégias 

da empresa (Sujan et al., 1988).  

 

1.3 Sector Farmacêutico em Portugal 

 

De acordo, com os dados Apifarma (2013), ao longo dos últimos sete anos de 

2007 a 2013, saíram 16 empresas farmacêuticas do mercado português. Em 2007 havia 

137 empresas associadas e em 2013, o último ano referido no relatório, passaram a 121 

empresas. Por outro lado, o número de grossistas tem vindo aumentar, sendo que em 

2007 o número de armazéns de medicamentos aumentou de 342 para os 409 armazéns 

em 2012 último ano referido (Anexo 1).  

É ainda referido no mesmo relatório, Apifarma (2013), que em 28 países, 

Portugal no mercado farmacêutico total da Europa surge em 22º lugar com uma taxa de 

crescimento negativa de -20,3% entre o ano de 2008 e 2012 o último ano referido 

(Anexo 2). Relativamente ao emprego na indústria farmacêutica na Europa, Portugal 

surge em 20º lugar, com uma taxa de crescimento negativa de -22% entre o ano de 2008 
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e 2012. Sendo que em 2008 as empresas farmacêuticas em Portugal foram responsáveis 

por 10.244 postos de trabalho diretos e em 2012 por 8000 postos de trabalho. Ou seja, 

uma redução de 2.244 postos de trabalho em quatro anos o que demonstra, que 

atualmente as empresas farmacêuticas em Portugal são as que menos estão a empregar 

no mercado farmacêutico europeu (Anexo 3).   

 

1.4 Sales Force People na Indústria Farmacêutica  

 

Na indústria farmacêutica, os medicamentos são promovidos pelos 

representantes de vendas das empresas farmacêuticas (Elling, Fogle, McKhann & 

Simon, 2002). São o principal canal de promoção e comunicação dos medicamentos das 

empresas farmacêuticas (Morelli & Braganza, 2012) e servem como elo de ligação entre 

as empresas do setor e os prescritores médicos (Wright & Lundstrom, 2004). As visitas 

realizadas por estes representantes de vendas são normalmente realizadas com 

frequência a médicos de clínica geral e médicos especialistas (Agnetis, Messina & 

Pranzo, 2009).  

Para Evans e Beltramini (1986), os representantes de vendas são uma importante 

fonte de informação para os médicos. Porque são eles que fornecem e prestam 

informações aos médicos de clínica geral e especialidade (Morelli & Braganza, 2012), 

sobre os resultados das investigações clínicas dos medicamentos que promovem 

(Agnetis et al., 2009), com o objetivo que estes prescrevam os seus produtos (Elling et 

al., 2002).  

 

1.5 Objetivos e Questões de Investigação    

 

As Research Questions colocadas pretendem investigar qual a situação atual da 

indústria farmacêutica em Portugal e principalmente ficar a conhecer a realidade da 

força de vendas de uma empresa deste setor.  

1. Quais as características da Sales Force Management na Indústria Farmacêutica? 

2. Qual a importância das equipas de vendas na IF? 

3. Quais as tendências na organização das equipas de vendas na IF? 

4. Como são motivadas e compensadas as equipas de vendas na IF? 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Planeamento e Organização da Força de Vendas  

 

A organização clássica de uma estrutura de força de venda está definida ao longo 

de linhas geográficas. Mas a evolução das necessidades dos clientes e os avanços 

tecnológicos têm levado a que muitas empresas tenham que repensar a sua organização 

de força de vendas. Atualmente a organização da força de vendas pode ser, dividida 

estruturalmente em seis categorias (Jobber & Lancaster, 2009).  

 

Numa estrutura geográfica (Anexo 4) é atribuído a cada vendedor um território 

sobre o qual este tem a competência exclusiva para a realização da venda completa, da 

linha de produtos ou serviços da empresa a todos os clientes nesse território. Esta forma 

de organização define claramente as responsabilidade de cada vendedor e para além 

disso, devido à sua proximidade geográfica com os clientes, incentiva o 

desenvolvimento de relações pessoais que ajuda na eficácia das vendas. A vantagem 

desta forma de organização é a sua simplicidade em comparação com outras formas de 

organização, por exemplo, por produto ou especialização de mercado, as despesas de 

viagem tendem a ser menores (Jobber & Lancaster, 2009).  

Numa estrutura de especialização por produto (Anexo 5), os vendedores são 

especializados na venda de apenas uma parte dos produtos ou linha completa dos 

produtos da empresa. As condições favorecem esta forma de organização especialmente 

quando a empresa vende uma vasta gama de produtos tecnicamente complexos e 

diversificados. A variante mais comum de especialização por linhas de produtos é 

dividir a força de vendas de acordo com produtos novos e existentes, por vezes, 

designados por especialização funcional. A principal vantagem desta estrutura é 

eliminação da diferença de tempo, que um vendedor despende entre a venda dos novos 

produtos e dos produtos existentes. A utilização inadequada deste tipo de estrutura tem 

a desvantagem de um cliente ser visitado mais que uma vez no mesmo dia, levando 

inevitavelmente a uma sobreposição de clientes. Ou seja, os problemas de rota duplicam 

e desta forma poderão existir maiores custos de viagem e descontentamento por parte 

dos clientes (Jobber & Lancaster, 2009).  

Uma estrutura com base nos clientes organiza o negócio em torno dos clientes e 

na transferência de recursos do produto ou divisões regionais para as unidades de 

negócio com foco no cliente. A complexidade do comportamento do comprador exige 
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não só a entrada do departamento de vendas, mas também de grupos funcionais, tais 

como: engenharia, finanças, logística e marketing. Para indústrias diferentes, podem ser 

utilizadas equipas de vendas independentes, para acompanhar os clientes atuais e 

grandes contas em vez de procurarem novos clientes. Muitas empresas utilizam equipas 

especiais de vendas para acompanhar as necessidades de grandes clientes. Organizar a 

equipa de vendas por clientes pode ajudar a empresa a construir relações mais estreitas e 

duradouras com os clientes mais importantes. Devido à centralização de compra, e ao 

imenso valor de alguns clientes, muitos fornecedores têm repensado a forma como 

organizam sua força de vendas, porque esta estrutura têm o problema, do mesmo 

cliente, ser fornecido mais que uma vez (Jobber & Lancaster, 2009).  

Numa estrutura centrada nos mercados (Anexo 6) existe uma especialização pelo 

tipo de mercado fornecido. Muitas vezes, na venda industrial, o mercado é definido pelo 

tipo de indústria. Embora a gama de produtos vendidos, possa ser essencialmente a 

mesma, pode ser necessário que uma empresa atribua aos seus vendedores uma base de 

dados da indústria que fornece, por exemplo: produtores, retalhistas e grossistas. Este 

tipo de estrutura com especialização por mercado permite que os vendedores obtenham 

uma análise mais profunda e monitorizem as mudanças e as tendências sobre a sua 

indústria. O custo relacionado com o conhecimento sobre o cliente aumenta as despesas 

de viagem em comparação com áreas geograficamente determinadas (Jobber & 

Lancaster, 2009).  

Na estrutura por conta (Anexo 7) a importância dos grandes clientes em 

mercados comerciais e industriais, deram origem à criação de uma força de vendas 

chave ou pelo maior cliente. Esta equipa é composta por vendedores seniores que se 

especializam em negociar com grandes clientes, que exigem argumentos de vendas mais 

sofisticados do que as empresas mais pequenas. Esta estrutura tem a vantagem de 

permitir estreitar relações de trabalho com o cliente, ou seja, o vendedor, conhece todos 

os elementos envolvidos na negociação e que influenciam as decisões. Caso ocorra 

algum problema, os clientes conhecem o vendedor ou equipa de vendas com quem 

negoceiam (Jobber & Lancaster, 2009).  

Numa estrutura mista ou complexa é utilizada uma combinação de estruturas 

organizacionais de vendas. Uma empresa que venda uma grande variedade de produtos 

a vários clientes numa determinada área geográfica, pode resultar na combinação de 

vários tipos de estruturas de equipas de vendas. Os vendedores podem ser 

especializados por cliente - geográfica, produto - geográfica, produto - cliente ou 
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geográfica e por fim, por produto - cliente. A combinação deste tipo de organização de 

vendas tem a vantagem de minimizar as despesas de viagem, podendo uma empresa 

numa estrutura geográfica e produto ter dois vendedores a atuar dentro do mesmo 

território (Jobber & Lancaster, 2009). 

 

2.1.1 Planeamento e Organização da Força de Vendas na Indústria Farmacêutica 

 

Determinar uma alocação efetiva dos representantes de vendas é crucial para o 

sucesso das empresas no mercado (Kotler & Armstrong, 2011). Por isso, é fundamental 

que as empresas farmacêuticas explorem cuidadosamente a produtividade da força de 

vendas, realizando uma alocação cuidadosa dos vendedores para melhorar a 

produtividade da força de vendas (Agnetis et al., 2009). Segundo Elling et al. (2002), os 

representantes de vendas das empresas farmacêuticas estão organizados por equipas em 

localizações geográficas diferentes e reportam a um chefe de vendas (Anexo 8). Este 

pensamento é partilhado por Mulki, Locander, Marshall, Harris e Hensel (2008) 

referindo que os representantes de vendas na indústria farmacêutica trabalham sozinhos 

e estão dispersos por áreas geográficas diferentes. Para Sultana e Manivannan (2009), os 

vendedores promovem os produtos da sua empresa nos seus territórios com a 

expectativa de que as receitas geradas pelo seu esforço, seja reconhecido nas vendas.  

Segundo Morelli e Braganza (2012), nesta indústria, o tamanho da força de 

vendas tende a ser grande, porque as organizações farmacêuticas precisam cobrir 

grandes áreas geográficas, e os comportamentos dos vendedores são mais difíceis de 

medir e controlar. Estes representantes de vendas podem cobrir territórios com áreas 

pequenas ou grandes e reportam aos gestores regionais, que têm como função 

acompanhar e comunicar o trabalho realizado pelos representantes de vendas ao diretor 

de vendas a quem entregam um relatório onde comunicam toda a atividade realizada 

pelas equipas de vendas (Agnetis et al., 2009).  

Uma estrutura geográfica tem vantagens para as empresas farmacêuticas, porque 

a proximidade geográfica com os clientes, ajuda no desenvolvimento de relações 

pessoais, aumentando a eficácia das vendas e diminuindo os custos de viagem (Jobber 

& Lancaster, 2009). Mas apesar deste modelo de vendas ser rentável, as empresas 

farmacêuticas estão a considerar transformar o seu modelo, porque enfrentam custos 

crescentes (Elling et al., 2002), devido aos seus salários, formação, viagens, entre outros 

benefícios (Agnetis et al., 2009). Por outro lado, algumas empresas farmacêuticas 
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utilizam também uma estrutura por especialização em produto, devido à ampla gama de 

produtos tecnicamente complexos e diversificados que os representantes de vendas têm 

de vender (Jobber & Lancaster, 2009).  

 

2.2 Sales Force People 

 

Nos dias de hoje, os vendedores desempenham um papel importante na 

construção de relacionamentos rentáveis e a longo - prazo com os clientes, envolvendo 

compromissos de ambas as partes que trabalham em conjunto de uma forma 

mutuamente benéfica (Piercy & Cravens, 1995). Para Bradford e Weitz (2009), os 

vendedores servem como elo de ligação entre a empresa e os clientes. Têm uma 

considerável influência na perceção que os seus clientes têm dos produtos e serviços da 

sua empresa, porque são diretamente responsáveis pela implementação das estratégias 

da empresa (Piercy & Cravens, 1995).  

Em determinadas etapas do processo de compra os vendedores são a ferramenta 

mais eficaz, porque estão numa excelente posição para identificar as preferências e 

necessidades dos consumidores (Chonko et al., 2003), ajudando os seus clientes a tomar 

decisões de compra certas que irão satisfazer as suas necessidades (Saxe & Weitz, 

1982). À medida que vão ganhando experiência, tornam-se mais autónomos na sua 

aprendizagem, obtém mais conhecimento sobre os as preferências e necessidades dos 

seus clientes, conhecem melhor os produtos e ações dos seus concorrentes, os 

desenvolvimentos no negócio e outros acontecimentos relacionados com o mercado 

(Chonko et al., 2003). Para além da responsabilidade de implementar as estratégias de 

vendas os vendedores trabalham juntamente com o departamento de marketing para 

criar mais valor ao cliente tendo a responsabilidade de transmitir as preocupações dos 

clientes sobre os produtos e as ações da empresa para que possam ser resolvidos 

(Bradford & Weitz 2009). 

 

2.2.1 Sales Force People na Indústria Farmacêutica  

 

Segundo Gaedeke, Tootelian e Sanders (1999), os representantes de vendas são 

o primeiro ponto de contacto entre empresas farmacêuticas e a classe médica. Para Hunt 

e Newman (1997) os representantes de vendas das empresas farmacêuticas promovem 

vários tipos de benefícios à classe médica, como por exemplo: fornecem informações 

sobre os resultados de investigações clínicas, entregam amostras de medicamentos etc.  
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Segundo Agnetis et al. (2009) na indústria farmacêutica os medicamentos são 

promovidos por representantes de vendas. Falam pessoalmente com os médicos e são 

uma importante fonte de informação porque conhecem detalhadamente as 

características dos medicamentos (Waldholz, 1982). A missão dos representantes de 

vendas das empresas farmacêuticas é detalhar e providenciar serviços e conhecimentos 

aos médicos, porque são um veículo de informação determinante para que os 

medicamentos sejam aceites e prescritos (Lagace, Dahlstrom & Gassenheimer, 1991).  

Para Andaleeb e Tallman (1996), os representantes de vendas das empresas 

farmacêuticas estabelecem rapidamente perceções positivas com os prescritores e o seu 

staff que através dos seus conhecimentos fornecem informação credível sobre os 

medicamentos para que os médicos possam prescrever. Para Mulki et al. (2008) os 

representantes de vendas das farmacêuticas informam os médicos sobre os resultados 

dos ensaios clínicos realizados. Sultana e Manivannan (2009) partilham o mesmo 

pensamento e referem que os representantes de vendas das farmacêuticas fornecem 

conhecimentos sobre os ensaios clínicos dos seus medicamentos para facilitar a tomada 

de decisão dos médicos. Por outro lado, apesar do papel importante que os 

representantes de vendas tem no contato com os médicos e na implementação das 

estratégias das empresas, representam um grande investimento para muitas empresas 

(Morelli & Braganza, 2012).  

 

2.3 Key Account Management 

 

Segundo Jobber e Lancaster (2009), a gestão de conta ou Key Account 

Management, como é referido, tem com principal objetivo desenvolver relacionamentos 

a longo - prazo com os seus clientes. Sengupta, Krapfel e Pusateri (1997), partilham este 

conceito e referem que o modelo comercial KAM desenvolve e constrói relações a longo 

prazo com cada um dos seus clientes requerendo uma abordagem mais sofisticada 

estando a relação sob a forma de um diamante, como poderá ser visto no (Anexo 9). 

O desenvolvimento e gestão de uma conta chave podem ser percebidos, como 

um processo entre compradores e vendedores (Millman & Wilson, 1995). Envolve o 

tratamento especial a grandes clientes porque compram uma quantidade considerável de 

produto e proporcionam um grande lucro ao fornecedor (Cardozo, Shipp & Roering, 

1992). Esta atenção especial é muitas vezes manifestada pelo estabelecimento de 

programas de contas - chave (Ivens & Pardo 2007), nas áreas de fixação de preços, 
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produtos, serviços, distribuição e partilha de informação com o objetivo geral de ocupar 

uma posição competitiva no mercado (Jobber & Lancaster, 2009).  

Estes relacionamentos oferecem aos compradores muitos benefícios, incluindo a 

fiabilidade das entregas, redução do risco, maior facilidade na resolução de problemas, 

melhoria na comunicação e proporciona níveis de serviço elevados (Jobber & Lancaster, 

2009). O fornecedor cria novas soluções organizacionais o que implica uma maior 

satisfação das necessidades dos clientes, levando a níveis mais altos de 

comprometimento, ajudando a reduzir a incerteza e aumentar a confiança (Wilson & 

Mummalaneni, 1986).  

Como a experiência com os principais clientes tem crescido, os critérios 

utilizados para selecionar os principais clientes tem por base a importância estratégica 

dos clientes (Shipley & Palmer, 1997). Habitualmente o critério fundamental para 

considerar determinados clientes como grandes clientes, tem por base a grande 

quantidade de produtos vendidos por esses clientes. Atualmente, o Key Account 

Management é usado quando um pequeno número de clientes é responsável por uma 

elevada percentagem de vendas, quando a concorrência é alta e quando os clientes 

centralizam as suas operações (Wengler, Ehret & Saab, 2006). Para além das vendas, a 

gestão de contas chave envolve a participação de grupos multifuncionais como por 

exemplo, engenharia, marketing, finanças, TIC (Tecnologias de informação e 

comunicação), pesquisa e desenvolvimento e logística (Jobber & Lancaster, 2009). 

Por outro lado, o key Account Management exige a utilização de um Account 

Manager com uma excelente capacidade de gestão, porque normalmente dedicam-se a 

várias contas – chave (Dishman & Nitse, 1998). Segundo Ivens e Pardo (2007) algumas 

das principais responsabilidades dos Key Account Managers, passa por planear e 

desenvolver relacionamentos com um grande número de pessoas nas empresas clientes, 

para ajudar a conta e coordenar esforços e as comunicações dos vendedores da sua 

empresa com os vários departamentos, divisões e localizações geográficas da conta – 

chave. Tradicionalmente, os relacionamentos entre comprador e vendedor eram geridos, 

através do contacto entre empresas, sendo quase exclusivamente entre vendedor e o 

fornecedor e gestor de compras do cliente (Shipley & Palmer, 1997). Para Jobber e 

Lancaster (2009) este processo é designado de relacionamento gravata e borboleta Bow 

– Tie (Anexo 10) mas deve ter-se em atenção que nem todos os grandes clientes podem 

querer relações de proximidade com os gestores dessa conta. Algumas empresas 

preferem realizar as suas compras através do modelo de vendas transacional com os 
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seus próprios compradores a negociar preços, usando o seu poder de mercado para 

extrair o melhor para o negócio (Piercy & Lane, 2003).  

 

Posto isto, foram identificadas por Millman e Wilson (1995), seis etapas no 

processo de Key Account Management (Anexo 11): Pre - KAM, Early - KAM, Mid - 

KAM, Partnership - KAM e Synergistic - KAM e Uncoupling – KAM. 

 

Nesta primeira fase do Key Account Management designada Pre – KAM, a tarefa 

passa por identificar as contas com o potencial e avançar para a gestão dessas contas de 

forma a evitar o desperdício de investimento nas contas sem potencial. A estratégia de 

Pre – KAM, passa por reunir informações sobre os clientes, de modo a que o potencial 

da conta possa ser avaliado. (Millman & Wilson, 1995). 

Numa segunda fase, Early – KAM, envolve a pesquisa de oportunidades para 

uma colaboração mais estreita, identificando as necessidades do cliente. A empresa que 

vende precisa de provar ao cliente as vantagens de ser um cliente preferencial. O Key 

Account Manager vai procurar perceber como funciona a unidade de tomada de decisão 

e processos do cliente, bem como, os problemas e as oportunidades. Um dos objetivos 

das equipas de vendas será construir a confiança com base no desempenho, consistência 

e na boa comunicação, porque esta é a fase em que existe o perigo de rutura com o 

cliente (Millman & Wilson, 1995).  

Na terceira fase, Mid – KAM, é fase em que a confiança foi estabelecida e será 

necessário um acompanhamento constante ao fornecedor. O número de contactos 

aumenta e estes contactos podem ser feitos através de eventos sociais que ajudam a 

aprofundar as relações entre as organizações. O processo de controlo da conta realizado 

pela organização de vendas tendem a dirigir-se para o topo da organização, onde podem 

envolver a administração, devido à importância do cliente (Millman & Wilson, 1995).  

Na quarta fase Partnership – KAM, a relação entre o cliente e o fornecedor é um 

recurso estratégico importante. O nível de confiança é suficiente para ambas as partes 

estarem dispostas a partilhar informações confidenciais. O foco nas atividades passa 

para o desenvolvimento colaborativo de produtos e formação mútua dos elementos da 

outra empresa. A empresa que compra canaliza quase toda a sua atividade para o 

fornecedor, num acordo de parceria com uma duração mínima de três anos. O 

desempenho será monitorizado e os contatos entre as duas organizações podem ser 

grandes. A organização de compra espera ter sempre o fornecimento garantido, um 
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excelente serviço e produtos de grande qualidade. Uma das principais tarefas do gestor 

de contas é reforçar os elevados níveis de confiança para evitar potenciais concorrentes 

(Millman & Wilson, 1995).  

Na quinta fase Synergistic – KAM é a última fase do modelo de desenvolvimento 

relacional, onde o comprador e o vendedor atuam como parte integrante de uma única 

entidade. O comprometimento manifesta-se nas reuniões conjuntas através do 

planeamento de negócios conjuntos, pesquisa e desenvolvimento e pesquisa de mercado 

(Millman & Wilson, 1995).  

Por fim a sexta e última fase Uncoupling – KAM é a fase onde as transações e 

interações entre comprador e fornecedor podem ser comprometidas ou mesmo terminar. 

Devem ser identificadas as causas de modo a que possa evitar uma rutura. Essas ruturas 

são frequentemente atribuídas a mudanças nos gestores de conta ou problemas com 

preços (Millman & Wilson, 1995). 

 

2.3.1 Key Account Management na Indústria Farmacêutica  

 

Atualmente, os responsáveis de vendas e marketing das empresas farmacêuticas 

estão direcionados para os prescritores individuais (Fleischer, 2010). Mas as muitas 

mudanças na indústria, estão a começar a concentrar-se nos mercados administrados, 

que hoje têm uma grande influência nos medicamentos prescritos pelos médicos 

(McDonald, 2000). Por isso, só recentemente é que as empresas farmacêuticas 

começaram a adotar o modelo comercial KAM, em resposta aos mercados 

administrados, mudando o foco dos médicos para os grupos de tomada de decisão 

(McDonald, Millman & Rogers, 1997). 

Segundo Fleischer (2010), os mercados administrados são compostos por vários 

tipos de organizações de gestão de saúde, companhias de seguros, agências 

governamentais, instituições de cuidados de saúde, mas para se ser bem-sucedido neste 

novo ambiente, as empresas farmacêuticas têm de mudar os seus modelos comerciais, o 

seu marketing e abordagem de vendas em KAM nos mercados administrados. Na 

prática, o número de contas que justificam uma abordagem KAM na indústria 

farmacêutica são bastante limitadas (Smith, 2009). Mas as organizações de cuidados de 

saúde primários têm potencial para criar unidades de compra maiores, mas apenas só 

um pequeno número dessas organizações tem competências para atuar como comprador 

(McDonald et al., 1997). As empresas farmacêuticas que optarem por adotar o modelo 



Fábio Ferreira       Sales Force Management na Indústria Farmacêutica  13 

Um Estudo de Caso 
  

13 
 

KAM devem ter o perfeito conhecimentos da função de Key Account Manager, que é 

muito diferente dos representantes de vendas tradicionais das farmacêuticas (Weilbaker 

& Weeks, 1997).  

Ao contrário do papel tradicional vendas, os gestores de conta nas farmacêuticas, 

devem compreender como funciona a estrutura da indústria, os processos de clientes 

específicos e serem capazes de dominar tarefas como a gestão de relacionamento de 

negócios, a gestão de equipas e negociações de contratos (Smith, 2009). Estes 

elementos devem ser capazes de entregar valor não financeiro e estarem dispostos a 

entrar num relacionamento, o que na prática, é raro acontecer nos mercados 

farmacêuticos (Weilbaker & Weeks, 1997). Porque atual estrutura hierárquica de 

organização de vendas das farmacêuticas, destinadas a permitir eficiência e amplitude 

de controlo, raramente são apropriadas à implementação do KAM, mas algumas 

empresas farmacêuticas têm o tamanho certo na sua força de vendas para adaptar 

modelo de negócio (Ivens & Pardo, 2007).  

O desafio para as empresas farmacêuticas passa por colocar bons Key Accounts 

Managers na função (McDonald, 2000). Muitos deles fazem a transição de 

representantes de vendas para a posição de gestor de conta, mas na verdade a função é 

muito diferente e exige um conjunto de capacidades diferentes e por isso têm de ser 

treinados para as novas funções (Smith, 2009). 

 

2.4 Motivação e Compensação da Força de Vendas 

 
2.4.1 Motivação da Força de Vendas 

 

Segundo Jobber e Lancaster (2009), criar e manter uma equipa de vendas 

motivada é uma tarefa desafiante para os diretores de vendas. Para Plank e Reid (1994), 

uma força de vendas altamente motivada e enérgica é vital para alcançar a estratégia da 

empresa. Segundo Sinha e Zoltners (2001) é desejável a utilização de incentivos 

monetários como forma de motivar os vendedores. Por isso, os gestores de vendas usam 

objetivos de vendas para motivar e controlar a sua organização de vendas (Badovick, 

1990). Porque a confiança e a motivação dos vendedores estão constantemente a ser 

desgastadas pelas rejeições inevitáveis que sofrem por parte dos clientes durante a sua 

atividades diária (Blackshear & Plank 1994). Esta situação é agravada porque poderá 

existir alguma negligência por parte da gestão que não dá a devida atenção às estratégias 
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motivacionais que tenham em conta as suas necessidades e principalmente a dos 

vendedores (Jobber & Lancaster, 2009). 

Para Kotler e Armstrong (2011), as equipas de vendas e os elementos que as 

constituem necessitam mais do que um território, remuneração e formação, precisam de 

supervisão e motivação. Por isso Jobber e Lancaster (2009) sugerem que a melhor 

forma para motivar e melhorar o desempenho das equipas de vendas é através do treino 

das equipas de vendas. Porque melhora as competências das equipas de vendas, reforça 

a auto - confiança dos vendedores e induz os vendedores a realizarem as tarefas de 

forma correta (Dubinsky & Barry 1982).  

Melhorar a motivação dos vendedores é importante para o sucesso de vendas 

(Kotler & Armstrong, 2011), porque aumenta a criatividade, os vendedores trabalham 

mais e melhor e de forma inteligente, melhoram a auto – estima e isso reflete-se na 

melhoria das relações com os clientes (Pullins, 2001). Por isso, a tarefa de gestão de 

vendas é especificar e comunicar à equipa de vendas os critérios de desempenho, que 

são importantes para ajudar a alcançar os objetivos da empresa (Jobber & Lancaster, 

2009).  

 
2.4.2 Compensação da Força de Vendas 

 

Definir planos de compensação é uma tarefa importante para muitas empresas e 

os gestores devem ter em consideração o tipo de plano de remuneração que devem usar, 

porque há objetivos que podem ser alcançados através de planos de compensação 

(Coughlan & Sen, 1989). Para Kotler e Armstrong (2011) um bom plano de 

compensação deve ser utilizado, para motivar uma força de vendas, através da 

recompensa monetária. 

Em primeiro lugar a gestão deve determinar qual a combinação dos elementos 

da compensação mais eficazes para as suas forças de vendas. Em segundo lugar, porque 

um plano de compensação pode ser usado para atrair e manter o sucesso da força de 

vendas proporcionando – lhes uma boa recompensa através do seu desempenho e 

esforço. Em terceiro lugar porque é possível definir sistemas de compensação, que 

permitam fazer flutuar os custos de vendas de acordo com as receitas de vendas. Em 

quarto lugar, porque os planos de remuneração podem ser definidos para direcionar a 

atenção dos representantes de vendas para os objetivos específicos de vendas da 

empresa (Jobber & Lancaster, 2009). Se a estratégia da empresa passa pela aquisição de 
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novos negócios, crescer rapidamente e ganhar quota de mercado, o plano de 

compensação pode incluir uma componente de comissão maior, juntamente com um 

bônus para incentivar o desempenho de vendas. Por outro lado, se o objetivo é 

maximizar a rentabilidade atual, o plano de compensação pode conter uma componente 

de salário base maior, com incentivos adicionais para vendas (Kotler & Armstrong, 

2011). 

Segundo Jobber e Lancaster (2009), existem, três tipos de plano de 

compensação: salário fixo, comissão e salário mais comissão (Anexo 12). 

 

O salário fixo é método de pagamento que incentiva os vendedores a considerar 

todos os aspetos da função de venda ao invés de apenas aqueles que levam a um retorno 

de vendas rápido. Os vendedores que são pagos com um salário fixo estão mais pré – 

dispostos a fornecer assistência técnica, elaborar relatórios e obter informações do 

cliente, do que se fossem pagos exclusivamente através de comissão. Este sistema de 

remuneração oferece segurança ao vendedor, pois sabe que no final do mês tem o seu 

salário garantido. No entanto, este método pode ter inconvenientes, porque um 

desempenho elevado dos representantes de vendas não pode ser compensado apenas 

através do salario fixo, uma vez que o sistema pode ser injusto sentindo-se tentados a 

candidatar-se a empregos onde as recompensas financeiras são melhores (Jobber & 

Lancaster, 2009). 

Um sistema só de pagamento através de comissão constitui um incentivo para 

vender, no entanto, uma vez que o rendimento depende dos resultados das vendas, os 

vendedores estão relutantes a perder tempo em tarefas extra venda. A vantagem deste 

sistema é que permite ter algum controle sobre as atividades de vendas por meio da 

utilização de taxas de comissão mais elevadas sobre produtos e contas em que a gestão 

está particularmente interessada (Jobber & Lancaster, 2009). 

O sistema de salário mais comissão é o método mais usado para compensar os 

vendedores, embora o método de cálculo da comissão possa variar. Tenta combinar os 

benefícios dos métodos anteriores de forma a proporcionar incentivos financeiros 

elevados para os vendedores. O método é atraente para os vendedores ambiciosos que 

desejam ganhar mais pelo seu desempenho (Jobber & Lancaster, 2009). 
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2.4.3 Motivação e Compensação da Força de Vendas na Indústria Farmacêutica  

  

Os desafios enfrentados na indústria farmacêutica são compostos por uma 

variedade de fatores que não se encontram noutras indústrias, tais como, a 

regulamentação governamental das práticas de vendas, o não rastreamento direto dos 

resultados de vendas etc. (Nelson, 2004). Desta forma, a criação de sistemas de 

incentivos podem ser utilizados para melhorar a motivação das equipas de vendas nas 

empresas farmacêuticas e podem influenciar positivamente o desempenho da equipa 

(Sinha & Zoltners, 2001).  

Segundo Morelli e Braganza (2012), uma força de vendas na indústria 

farmacêutica altamente motivada é vital para alcançar a estratégia da empresa, por isso, 

é necessário definir processos de vendas e de compensação que visem melhorar, o 

desempenho das vendas tendo em vista o aumento da produtividade e desempenho em 

toda a indústria. Na realidade a maioria das estratégias de remuneração das empresas 

farmacêuticas não tem sido melhoradas nem têm sido desenvolvidos processos de 

equipa para melhorar o desempenho das equipas de vendas (Elling et al., 2002).  

Para Sinha e Zoltners (2001) a compensação dos representantes de vendas na 

indústria farmacêutica normalmente é composta por três elementos: o salário base, 

pagamento de incentivos e benefícios. A combinação destes três elementos é vital para a 

motivação e sucesso das equipas de vendas, sendo que pagamento de incentivos tem um 

impacto variável no desempenho.  

Por fim, Morelli e Braganza (2012) referem que os representantes de vendas na 

indústria farmacêutica têm uma alta proporção de remuneração variável incluída nas 

suas recompensas que variam entre os 15 e o 25%. Para Elling et al. (2002) dentro da 

indústria farmacêutica a percentagem de compensação é de 30% do salário base, 

havendo representantes de vendas a conseguir atingir 100% a mais do salário só em 

incentivos.  
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CAPÍTULO 3: QUADRO DE REFERÊNCIA  

 

Neste modelo de quadro de referência, são apresentadas as áreas investigadas e 

os autores mais importantes utilizados em cada temática ao longo da realização desta 

dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Quadro de Referência   
 

Numa primeira fase, foi analisada a importância de Sales Force Management, 

para as organizações, para tal, os estudos de Slater e Olson (2000), são contributos 

fundamentais, pois explicam como é realizada a gestão de equipas de venda e analisam 

a importância da gestão de equipas de vendas nas organizações.  

Numa segunda fase, foi analisado o planeamento e organização da força de 

vendas. Esta sistematização da área de Sales Force Management desenvolvida por 

Jobber e Lancaster (2009) são cruciais para a realização desta dissertação porque 

abordam os vários tipos de estruturas organizacionais utilizadas pelas empresas para 

organizar as suas equipas de vendas e as respetivas vantagens e desvantagens das 

estruturas. Relativamente ao planeamento e organização da força de vendas na indústria 

Sales Force Management 

Motivação e 

Compensação de 

Força de Vendas 

Planeamento e 

Organização da 

Força de Vendas 

Sales Force 
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Key Account 
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farmacêutica os estudos de Elling et al. 2002 explicam como podem estar organizadas 

as equipas de vendas das empresas farmacêuticas e as atividades que desempenham.  

Numa terceira fase, na temática de Sales Force People, os estudos de Chonko et 

al. (2003) focam a importância dos vendedores nas organizações e explicam quais as 

atividades chave que os vendedores desempenham durante a sua atividade profissional 

diária.  No caso de Sales Force People na indústria farmacêutica os estudos de Agnetis 

et al. (2009) referem que os representantes de vendas das empresas farmacêuticas 

desempenham um papel muito importante nas suas organizações e são responsáveis pela 

perceção que os médicos têm sobre as empresas farmacêuticas e sobre os 

medicamentos.  

Numa quarta fase e intrinsecamente ligado à gestão de vendas os estudos de 

Millman e Wilson (1995) orientam a sua conceptualização e enquadramento de Key 

Account Management. Na indústria farmacêutica, os estudos de Fleischer (2010) 

explicam a importância do modelo KAM nesta indústria e o tipo de abordagem que os 

key Accounts Managers devem ter neste mercado altamente regulamentado.  

Na quinta e última fase, na temática de motivação e compensação são 

considerados os estudos de Jobber e Lancaster (2009), pois desenvolvem os tipos de 

motivação e compensação mais utilizados pelas empresas para manter as suas equipas 

com um desempenho diário elevado. Na indústria farmacêutica, os estudos de Morelli e 

Braganza (2012) são selecionados no âmbito desta problemática, pois abordam a 

importância de ter equipas de vendas na indústria farmacêutica motivadas e bem 

compensadas, para obterem um desempenho elevado.   
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA  

 

Segundo Saunders, Lewis e Thornhill (2011), métodos são técnicas e 

procedimentos utilizados para a obtenção e análise de dados. Portanto, inclui 

questionários, observações e entrevistas, ou seja, estudos quantitativos (estatísticos) e 

qualitativos (não estatísticos). Por lado, os mesmos autores Saunders et al. (2011) 

referem que o termo metodologia é a teoria de como deve ser realizada uma 

investigação e definem também investigação como algo que as pessoas se 

comprometem a fim de descobrir as coisas de uma forma sistemática, aumentando 

assim os seus conhecimentos  

 

4.1 Objetivo e Tipo de Estudo 

Esta dissertação prevê a realização de uma pesquisa descritiva, através de um 

estudo qualitativo onde se pretende descrever e analisar quais as razões que atualmente 

levam as empresas farmacêuticas a reduzir as suas equipas de venda e a ir de encontro 

aos objetivos propostos anteriormente no ponto 1.5.  

 

Segundo Saunders et al. (2011), um quadro descritivo aborda uma experiência 

prévia que se espera que aconteça e possível de desenvolver um quadro explicativo com 

base em teorias e expectativas. Para elaborar um quadro teórico ou descritivo é 

necessário identificar as variáveis principais, componentes, temas e questões do projeto 

de pesquisa e os relacionamentos previstos ou presumidos entre eles (Yin, 2003). Dados 

qualitativos, de acordo com os estudos de Saunders et al. (2011) são todos os dados não 

numéricos ou dados que não tenham sido quantificados, caracterizados pela sua riqueza 

e plenitude com base na oportunidade de explorar um assunto de forma tão real quanto 

possível.  

Durante a análise, a natureza não-padronizada e complexa dos dados que foi 

recolhida provavelmente terá que ser condensada (resumida), agrupadas (categorizadas) 

ou reestruturadas como uma narrativa para suportar análise significativa (tudo discutido 

mais tarde). Pode variar de uma pequena lista de respostas, até perguntas de um 

questionário de dados mais complexos, tais como transcrições em profundidade de 

entrevistas ou de documentos, mas para que estes dados sejam úteis precisam de ser 

analisados e os significados compreendidos (Saunders et al., 2011).  
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4.2 Estratégia de Investigação 

 

Esta dissertação inclui a realização de um Case Study a uma empresa 

farmacêutica, de modo a identificar a situação atual do mercado farmacêutico em 

Portugal, da empresa selecionada para a realização do estudo de caso, as estratégias 

atuais e objetivos futuros da empresa, o planeamento e organização da sua força de 

vendas, o papel do marketing no apoio à equipa de vendas e por fim as tendências 

futuras para o sector. “Um Case Study é uma investigação empírica que investiga 

fenómenos contemporâneos especialmente no contexto da vida real e contribui para o 

conhecimento de um indivíduo, grupo, organização, sociedade, política e fenômenos 

sociais complexos” (Yin, 2003; p. 13). 

 

4.3 Seleção da Amostra 

 

Relativamente ao tipo de amostra a recolher será criteriosa, pois através do caso 

de estudo pretende-se que todos os dados e informação recolhida sejam relevantes e 

tenham utilidade para a investigação. O tipo de amostra é não probabilística utilizando a 

técnica de amostragem por conveniência (Saunders et al., 2011). Ou seja, a empresa foi 

selecionada com base num acesso privilegiado, pois o autor desta dissertação estagiou 

seis meses nesta organização. Esta proximidade possibilitou uma recolha de dados 

secundários e acesso direto a uma entrevista com os responsáveis das áreas subjacentes 

às questões colocadas no âmbito desta dissertação. A empresa prefere manter o 

anonimato e servirá como caso único ilustrativo da problemática em estudo. Dada 

abrangência e dificuldade do acesso a dados, optou-se por estudar uma única empresa, 

devido também à restrição temporal inerente a esta dissertação. No entanto, para Easton 

(2010), num estudo qualitativo é possível a investigação de um só Case Study.  

 

4.4 Método de Recolha de Dados 

 

Foi realizado um Case Study, através de uma entrevista conjunta com os 

responsáveis de vendas e marketing de uma empresa farmacêutica. Esta entrevista teve 

a duração de duas horas, com a colocação 28 perguntas abertas pré-definidas no guião 

de entrevista tendo sido gravada em áudio (Anexo 13). Perguntas essas que incidiram 

sobre atual situação do sector farmacêutico, as estratégias da empresa, como está 

organizada a força de vendas da empresa e as perspetivas futuras para o setor. Segundo 
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Saunders et al., (2011), entrevistas não - padronizadas (pesquisa qualitativa), são 

entrevistas normalmente gravadas em áudio e posteriormente transcritas, ou seja, escrito 

usando as próprias palavras. Os mesmos autores Saunders et al., (2011) referem que a 

tarefa de transcrever entrevistas gravadas em áudio é suscetível de ser demorada porque 

o entrevistador, precisa de transcrever exatamente o que foi dito. Do ponto de vista 

analítico, os dados recolhidos (primários e secundários), foram comparados com os 

estudos teóricos revistos na lógica de Whithin – Case Analysis (Miles & Huberman, 

1994).   
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS: CASE STUDY DA EMPRESA ALPHA 

 

5.1 Situação Atual da Indústria Farmacêutica e Empresas Farmacêuticas  

 

De acordo com os responsáveis de vendas e marketing da empresa Alpha 

Portugal, a indústria farmacêutica em Portugal, apresentou tendências de crescimento 

nos últimos 12 meses em relação ao período homólogo anterior, apesar de ainda ser 

baixo 0,8%. Esta situação reflete-se nas empresas farmacêuticas e de acordo com os 

responsáveis desta farmacêutica, muitas empresas tem apresentado resultados negativos, 

com apenas algumas empresas a apresentarem resultados positivos nos últimos 12 

meses. 

Para estes responsáveis existem fatores que contribuíram para esta situação de 

fraco crescimento das empresas farmacêuticas, como por exemplo, programas de 

ajustamento que forçaram a redução das margens de lucro dos laboratórios, o aumento 

dos custos de desenvolvimento de novas moléculas, o aumento do custo de entrada de 

um novo medicamento no mercado, e o aumento da concorrência com o expirar de uma 

série de patentes. Mas também devido à regulamentação imposta pelas entidades 

competentes que gerem a indústria farmacêutica, a Apifarma e Ministério da Saúde que 

restringem inúmeras práticas à atividade das empresas farmacêuticas.  

Por outro lado, a entrada dos genéricos no mercado farmacêutico veio também 

criar algumas dificuldades aos laboratórios farmacêuticos que investem milhões de 

euros em investigação e desenvolvimento de novos medicamentos e que depois são 

prejudicados pela legislação imposta na indústria. Esta situação tem consequências 

diretas para as equipas de vendas com a redução do número de delegados de informação 

médica, devido à falta de recursos para os manter. 

 

5.2 Alpha Internacional 

 

É uma multinacional com 100 anos de existência, está presente em mais de 100 

países, com presença direta em 70 países e em mais de 30 países com distribuidores e 

parceiros locais. Incluindo países do continente Europeu, Africano, Asiático, América 

Central e Sul e Oceânia. Porém as vendas desta multinacional, estão concentradas 

essencialmente na europa central e oriental, países bálticos onde são líderes. No entanto 

este grupo tem posições importantes na Ásia, onde em 2011 adquiriu um grande grupo 

farmacêutico para impulsionar as suas vendas neste mercado. Tem ainda uma 
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importante posição no médio oriente, principalmente na Arábia Saudita e países do 

golfo com quotas de mercado significativas.  

Relativamente à estratégia global deste grupo, passa essencialmente por três 

importantes fatores: Inovação e investigação de novas moléculas, produção e controlo 

de qualidade dos seus medicamentos e por fim fármacovigilância. Isto só é possível, 

porque este grupo tem vários centros de investigação e produção dispersos por toda a 

europa. Em Itália, para fornecer o mercado europeu, em Espanha para fornecer o 

mercado da América latina, Alemanha para fornecer o mercado da europa central, 

oriental e Ásia e por fim Turquia, este último como estratégia para fornecer o mercado 

do médio oriente.  

No mercado português, a farmacêutica Alpha tem 25 anos de existência com 

presença direta, tendo vindo a crescer ao longo destes últimos dez anos, encontrando-se 

atualmente no top das 20 maiores empresas farmacêuticas em Portugal (Anexo 14). Os 

responsáveis desta empresa referem que os objetivos da Alpha Portugal, para além de 

continuar a crescer, passam por diferenciar-se dos seus concorrentes através de 

programas inovadores e continuar a diversificar o seu negócio entrando em novas 

classes terapêuticas.  

 

5.3 Organização da Força de Vendas da Alpha Portugal  

 

Segundo os responsáveis desta farmacêutica, atualmente a empresa tem 104 

delegados de informação médica. Este número foi decidido de acordo com as 

necessidades que foram surgindo no percurso de crescimento da empresa e por isso 

consideram que a sua força de vendas está bem dimensionada. A estrutura de vendas 

utilizada pela Alpha Portugal é geográfica (Anexo15), está dividida geograficamente em 

nove regiões, Portugal continental e ilhas, tendo cada região um Area Sales Manager 

(ASM), responsável pela zona e por cerca de oito a dez delegados de clínica geral e 

especialidade. Os ASM´S de forma hierárquica reportam ao diretor nacional de vendas e 

para além das responsabilidades de gestão das suas equipas, são responsáveis pela 

elaboração de relatórios diários sobre a atividade da sua equipa e dos acontecimentos 

que ocorrem diariamente.  
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5.4 Características da Força de Vendas da Alpha Portugal  

 

A força de vendas da Alpha Portugal é constituída por delegados de informação 

médica com muitos anos de indústria farmacêutica e muita experiência. Segundo os 

responsáveis da empresa estes delegados são o front - office da empresa, pois são eles o 

primeiro ponto de contacto entre a empresa e a classe médica. Estes representantes de 

vendas têm como principais atividades, o acompanhamento e atualização técnica e 

científica dos diversos profissionais de saúde. Para além disto, os delegados de 

informação médica, são responsáveis, por ter um conhecimento profundo do mercado e 

dos clientes, na deteção de necessidades e satisfação das mesmas sempre que os 

produtos tenham indicação para tal. Realizam cerca de dez visitas diárias a médicos de 

clínica geral e familiar e a médicos especialistas demorando cada visita entre 15 a 20 

minutos, tendo um mapa de entrevistas, com a ordem dos medicamentos com que 

devem começar por falar ao médico e dos materiais que devem ser entregues.  

Os delegados de clínica geral são responsáveis por visitas diárias a médicos de 

centros de saúde, muitos deles atualmente designados por Unidades de Saúde 

Familiares (USF´S) e visitas a farmácias. Os delegados especialistas são responsáveis 

pelas visitas a médicos especialistas em hospitais. Estes delegados como já foi referido 

anteriormente estão divididos por zonas e para além das responsabilidades acima 

referidas são responsáveis por informar a classe médica de toda a linha de produtos da 

empresa, neste caso o core da empresa é hipertensão, mas têm também medicamentos 

em outras áreas terapêuticas.  

Para que o trabalho dos delegados seja realizado da melhor forma, utilizam 

materiais desenvolvidos no departamento de marketing pelos Product Managers com 

informação sobre os medicamentos da empresa para suportar a informação comunicada 

pelos delegados à classe médica. Os materiais utilizados normalmente contêm 

informação partilhada por médicos em simpósios e congressos internacionais de 

medicina sobre a eficácia do tratamento dos medicamentos. Estes materiais 

normalmente são apresentados nos ciclos da empresa, que ocorrem de três em três 

meses, onde são definidas todas as ações a desenvolver durante cada ciclo.  

 
5.5 Key Account Management na Alpha Portugal  

 

Apesar do modelo comercial KAM já ter começado a ser utilizado por algumas 

farmacêuticas, devido essencialmente à restruturação das USF`S, segundo os 
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responsáveis da Alpha Portugal, a empresa atualmente não utiliza o modelo comercial 

KAM. Referem que ainda não foi detetada essa necessidade, porque ainda não existem 

contas com dimensão suficiente para que se possa atribuir exclusivamente uma pessoa a 

essa conta.  

No entanto, apesar de ainda não terem adotado este modelo comercial os 

Product Managers e os Area Sales Managers desempenham a função de gestão de 

relacionamentos com a classe médica. Os Product Managers, porque fazem a gestão do 

portfólio de produtos que lhes estão atribuídos, tendo como principais 

responsabilidades, elaborar e definir a estratégia dos produtos através de análise, 

planeamento, implementação e controlo de todo o processo promocional. Por outro lado 

também são os gestores de produto que realizam secções clínicas para falar sobre as 

áreas terapêuticas ligadas aos produtos que gerem e assistirem a congressos nacionais e 

internacionais de medicina. É desta forma, que estabelecem relacionamento com a 

classe médica e fazem a gestão desse mesmo relacionamento.  

Por outro lado, os Area Sales Managers desempenham esta função porque são 

diretamente responsáveis pela equipa de delegados e resolvem problemas que ocorram 

relacionados com a sua equipa. Para estarem nesta função significa que tem muitos anos 

de indústria farmacêutica, muita experiência e um conhecimento profundo do mercado e 

da classe médica da zona que tem à sua responsabilidade. Isto permite, que consigam 

estabelecer um contacto diferente do contacto que os delegados diariamente 

estabelecem com os médicos.   

 

5.6 Motivação e Compensação da Força de Vendas da Alpha Portugal  

 

A Alpha Portugal para manter a sua força de vendas, motivada e com um 

desempenho diário elevado, utiliza estímulos financeiros, profissionais e pessoais. Para 

além do vencimento base, os delegados tem ainda prémios de desempenho monetários 

mensais correspondentes ao portfólio de produtos da empresa. Ou seja, todos os 

produtos da empresa têm um prémio mensal, dependendo da importância de cada 

produto para empresa. No caso de lançamentos de novos produtos estes valores podem 

aumentar, visto que se trata de um novo produto, permitindo aos delegados trabalhar 

arduamente todos os dias não só para alcançar os objetivos da empresa, bem como, os 

seus objetivos e da sua equipa. Em todas as regiões do país os delegados trabalham em 

equipa e o resultado do seu trabalho individual e de equipa são avaliados para que os 
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delegados recebam os prémios. Para avaliar o desempenho dos delegados e para que 

estes prémios sejam atribuídos, são utilizados Key Performance Indicators (KPI´S) e 

outras métricas de desempenho para medir a performance das equipas de vendas.  

Para além dos incentivos monetários, os delgados tem todas as condições para 

realizarem um excelente trabalho diário. A empresa disponibiliza viatura de serviço para 

se deslocarem e meios para comunicarem. Todos os profissionais que trabalham nesta 

empresa são reconhecidos pelo seu trabalho e premiados por isso, na gala anual da 

empresa com atribuição de prémios aos delegados que durante o ano obtiveram o 

melhor desempenho profissional.  

A Alpha Portugal permite ainda que os delegados tenham formação específica 

do ponto de vista comportamental, técnica/científica e comunicacional, com um curso 

de formação inicial de sete semanas pelos gestores de produto e trainer da empresa 

quando um delegado é contratado. Depois são realizados updates e formação on – 

demand, realizada nas instalações da empresa ou no exterior pelos recursos da empresa 

ou outsourcing. A nível pessoal e para além da formação a empresa pretende que os 

delegados consigam conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar.  

 
5.7 Tendências Futuras na Indústria Farmacêutica e Força de vendas 

 

A indústria farmacêutica tem apresentado uma crescente tendência para a 

comunicação à distância através de Webinars, Videoconferências etc… Isto permite, a 

partilha de informação científica e conteúdos médicos exclusivos, (livros, artigos, 

trabalhos, estudos, ensaios clínicos, posters etc.) e ter formação online com Opinion 

Leaders. O decisor final deixou de ser apenas o médico, mas também o farmacêutico e o 

doente e estas plataformas web são cada vez mais utilizadas pelos médicos mais jovens, 

para pesquisa de informação para uso profissional.  

As empresas que entrarem neste mercado têm oportunidade de conseguir manter 

o contacto permanente com a classe médica e uma maior segmentação. A reestruturação 

das USF´S obrigaram à adaptação das equipas de vendas a esta nova realidade, isto 

poderá afetar diretamente as equipas de vendas porque levará ao seu 

redimensionamento. Por outro lado e segundo estes responsáveis no futuro e através de 

estudos de mercado, tem constatado que a relação direta com os delegados é muito 

valorizada pelos médicos. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DO CASE STUDY 

 

6.1 Análise do Planeamento e Organização da Força de Vendas 

 

No Case Study realizado à farmacêutica Alpha Portugal, verifica-se que a 

estrutura da força de venda desta empresa está organizada por estrutura geográfica, 

porque a farmacêutica Alpha tem 104 delegados de informação médica dispersos 

geograficamente em nove regiões de Portugal continental e ilhas, tendo cada região um 

ASM, responsável pela zona e por cerca de oito a dez delegados de clinica geral e 

especialidade.  

Este planeamento de força de vendas corrobora com os estudos de Elling et al. 

(2002) no entanto, uma vez que o número de clientes em clínica geral em hospitais e 

unidades de saúde familiar é grande e estão dispersos geograficamente por todo o país, 

esta farmacêutica optou por uma estrutura geográfica. Devido essencialmente à sua 

simplicidade de hierarquização, mas também às vantagens inerentes a esta estrutura 

como por exemplo, os custos reduzidos de deslocações, mas também, porque com os 

passar dos anos os delegados ficam com um conhecimento mais profundo do mercado o 

que lhes permite gerir melhor a relação com a classe médica.         

 

6.2 Análise de Sales Force People  

 

De acordo com os resultados do Case Study, os delegados de informação médica 

desta farmacêutica são profissionais experientes com muitos anos de indústria 

farmacêutica e um conhecimento profundo do mercado. Neste caso de estudo, os 

responsáveis desta farmacêutica, referem que, os delegados são o front - office da 

empresa, pois são o primeiro ponto de contacto entre a empresa e a classe médica. Esta 

afirmação vai de encontro à teoria de Chonko et al. 2003 onde afirmam que os 

representantes de vendas das farmacêuticas são o primeiro ponto de contacto com os 

profissionais de saúde. É ainda referido, que são realizadas, visitas diárias a médicos de 

clinica geral e especialidade, com objetivo de atualização técnica e científica. Esta 

afirmação vai de encontro à teoria de Agnetis et al. (2009), que referem que as visitas 

realizadas por estes representantes de vendas são normalmente realizadas com 

frequência a médicos de clínica geral e médicos especialistas. Porque são eles que 

fornecem e prestam informações sobre os resultados das investigações clínicas dos 

medicamentos que promovem.   
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6.3 Key Account Management  

 

Os resultados do Case Study, mostraram que o modelo comercial KAM já 

começou a ser utilizado por algumas farmacêuticas, mas de forma limitada, devido 

essencialmente à restruturação das USF´S. Os responsáveis da Alpha Portugal dizem 

que a empresa atualmente não utiliza este modelo, porque ainda não foi detetada essa 

necessidade, pois ainda não existem contas com dimensão suficiente para se atribuir 

exclusivamente uma pessoa. 

No entanto, estes responsáveis referem no Case Study, que apesar de ainda não 

terem optado por este modelo, existem pessoas dentro da organização, no marketing os 

gestores de produto e nas vendas os chefes de vendas designados por ASM´S que 

desempenham essa função de gestão de relacionamento junto da classe médica. Estas 

afirmações vão de encontro à teoria anteriormente referida em KAM na indústria 

farmacêutica, em que (Fleischer, 2010), refere que atualmente, os responsáveis de 

vendas e marketing das empresas farmacêuticas estão principalmente direcionados para 

os prescritores individuais e na prática, segundo Smith (2009) o número de contas que 

justificam uma abordagem KAM na indústria farmacêutica é bastante limitada. Por outro 

lado é importante referir que na teoria Smith (2009) a função de Key Account Manager 

é muito diferente dos representantes de vendas tradicional das farmacêuticas e que não 

vai de encontro às afirmações referidas pelos responsáveis da farmacêutica Alpha no 

Case Study. 

De acordo, com os estudos McDonald (2000) as empresas farmacêuticas, só 

começaram a adotar modelo comercial KAM, recentemente em resposta aos mercados 

administrados, mudando o foco dos médicos, para os grupos de tomada de decisão. Os 

mercados administrados são compostos por vários tipos de organizações de gestão de 

saúde, companhias de seguros, agências governamentais, instituições de cuidados de 

saúde (Fleischer, 2010). Mas também organizações de cuidados de saúde primários têm 

potencial para criar unidades de compra maiores, mas apenas só um pequeno número 

dessas organizações tem competências para atuar como comprador (McDonald, 2000).  
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6.4 Motivação e Compensação 

 

Relativamente a este ponto é referido no Case Study que a farmacêutica Alpha 

Portugal, para manter a sua força de vendas motivada e com um desempenho diário 

elevado, utiliza estímulos financeiros, profissionais e pessoais. Para além, do 

vencimento base, os delegados desta farmacêutica tem ainda prémios de desempenho 

monetários. Ou seja, cada produto tem um valor monetário, variando de acordo com a 

importância que cada produto tem para a empresa.  

De acordo com os responsáveis da Alpha Portugal, são utilizados indicadores de 

performance e outras métricas de desempenho para medir e avaliar o desempenho das 

equipas de vendas para que os prémios sejam atribuídos. Esta informação referida no 

Case Study, vai de encontro à teoria de Morelli e Braganza, (2012) referindo que os 

processos de vendas e de compensação visam melhorar o desempenho das vendas tendo 

em vista o aumento da produtividade. No entanto o estudo de Sinha e Zoltners (2001) 

refere que a compensação dos representantes de vendas na indústria farmacêutica 

normalmente é composta por três elementos, o salário base, pagamento de incentivos e 

benefícios. Afirmam ainda que a combinação destes três elementos é vital para a 

motivação e sucesso das equipas de vendas, sendo que pagamento de incentivos tem um 

impacto variável no desempenho dos vendedores. 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 Conclusões  

 

Com a realização desta dissertação, pode se concluir que a indústria 

farmacêutica é um setor altamente regulamentado, onde as entidades que regem e gerem 

este setor restringem, enumeras práticas das empresas farmacêuticas de modo a manter 

a ética nesta área tão sensível como é a saúde. Como se pode constatar ao longo desta 

dissertação, o setor farmacêutico em Portugal, atravessa um momento menos bom nos 

últimos anos podendo ser comprovada essa situação, através de dados da Apifarma 

referidos anteriormente no ponto 1.3 e dados de mercado recolhidos no âmbito do Case 

Study com as respetivas tabelas em anexo. Esses dados, revelam que nestes últimos anos 

as empresas farmacêuticas têm visto os seus resultados a decrescer, em comparação 

com os restantes países da zona euro referidos nesse estudo.  

Por outro lado, a teoria desenvolvida ao longo da dissertação, refere que as 

equipas de vendas são uma parte importante e integrante das empresas farmacêuticas 

porque são a principal forma de contato entre empresas do setor e classe médica. É 

ainda importante referir que a teoria existente e desenvolvida neste estudo refere que as 

empresas farmacêuticas já começam adotar outras formas de contato com a classe 

médica e que o atual papel dos representantes de vendas das empresas farmacêuticas 

poderá ser substituído no futuro. No entanto é importante referir o aparecimento do Key 

Account Management neste setor que começa a ser cada vez mais utilizado pelas 

empresas farmacêuticas face às mudanças do mercado e principalmente na alteração das 

estruturas hospitalares.  

Após a análise dos dados conclui-se que: 1. As equipas de vendas são uma parte 

importante e integrante das empresas farmacêuticas porque são a principal forma de 

contacto entre empresas do setor e classe médica; 2. A organização da força de vendas é 

definida, fundamentalmente, por estrutura geográfica. A adoção de Key Account 

Management não está completamente implementada e 3. A motivação e compensação 

são implementadas através de sistemas de incentivo mistos, salário base e prémios de 

desempenho quando os objetivos de vendas são superados. 
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7.2 Limitações  

 

Como limitações é importante referir que ainda existe alguma falta de teoria em 

relacionada principalmente com a gestão de equipas de vendas e Key Account 

Management na Industria farmacêutica. Por outro lado, é importante referir que existiu 

alguma dificuldade em obter informação de dados secundários atuais da indústria 

farmacêutica, essencialmente dados de mercado e dados primários para a realização do 

Case Study. A limitação metodológica a salientar diz respeito à realidade empírica estar 

restrita a um Case Study de apenas uma empresa farmacêutica. Este fato pode ser 

mitigado pelas razões referidas anteriormente e ao tempo afeto à realização desta 

dissertação. No entanto, o objetivo desta dissertação não é a generalização de resultados 

para a indústria farmacêutica, mas sim a obtenção de um caso ilustrativo desta realidade 

em Portugal. 

 

7.3 Recomendações  

 

Considera-se que devem ser adotadas novas abordagens na organização de força 

de vendas por parte das empresas farmacêuticas face às mudanças nesta indústria. Por 

outro lado, é importante referir que a especialização dos representantes de vendas é 

crucial, sendo a saúde uma área tão sensível, estes elementos devem ter uma formação 

adequada e continua. Relativamente ao planeamento e organização de força de 

tendencialmente as empresas farmacêuticas optam por uma estrutura geográfica devido 

à sua simplicidade e as vantagens inerentes a esta estrutura (principalmente a redução de 

custos). No entanto poderia ser importante para as empresas farmacêuticas adotarem, 

uma estrutura de dois níveis, ou seja, uma estrutura mista, geográfica e por 

especialização em produto, para melhorar o desempenho das equipas de vendas. 

Para além, das constantes mudanças na indústria farmacêutica é importante 

referir que as empresas farmacêuticas deveriam adotar o modelo KAM para que seja 

realizada uma gestão mais eficaz dos seus clientes e contratos realizados. A utilização 

de meios tecnológicos é cada vez mais usado, pela classe médica mais jovem que 

utilizam meios tecnológicos para trabalhar. Por isso deverá existir um esforço por parte 

das empresas farmacêuticas para começarem adotar novas formas de contato com a 

classe médica através dos meios digitais.   
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ANEXOS  

 

Anexo 1 – Empresas Farmacêuticas e Armazenistas 

 

Fonte: Apifarma - “A indústria Farmacêutica em Números 2013”. 

 

 

Anexo 2 – Mercado Farmacêutico Total na Europa 

 

  
Fonte: Apifarma - “A indústria Farmacêutica em Números 2013”. 
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Anexo 3 – Emprego na Indústria Farmacêutica   

 

 Fonte: Apifarma - “A indústria Farmacêutica em Números 2013”.  

 

 

Anexo 4 – Estrutura de Vendas Geográfica 

 
Fonte: Jobber & Lancaster (2009). “Selling and Sales Management 8th Edition”.  
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Anexo 5 – Estrutura de Vendas por Produto  

 
Fonte: Jobber & Lancaster (2009). “Selling and Sales Management 8th Edition”. 

 

 

 

Anexo 6 – Estrutura de Vendas por Indústria 

  
Fonte: Jobber & Lancaster (2009). “Selling and Sales Management 8th Edition”. 

 

 

 

Anexo 7 – Estrutura por Conta 

  
Fonte: Jobber & Lancaster (2009). “Selling and Sales Management 8th Edition”. 

 

 

 



Fábio Ferreira       Sales Force Management na Indústria Farmacêutica  39 

Um Estudo de Caso 
  

39 
 

Anexo 8 – Estrutura de Vendas Geográfica na Indústria Farmacêutica  

Fonte: Adaptado de Elling, Fogle, McKhann & Simon (2002) “Making More of 

Pharma's Sales Force: Pharmaceutical Companies Have Lost Their Focus on Doctors”.  

 

 

Anexo 9 – Relacionamento Bow – Tie em Key Account Management 

 Fonte: Adaptado de Shipley & Palmer (1997). "Selling and managing key accounts”. 

 

 

Anexo 10 – Relacionamento Diamante em Key Account Management  

Fonte: Adaptado de Sengupta, Krapfel & Pusateri (1997) “Switching costs in key 

account relationships”.  
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Anexo 11 – Fases de Relacionamento em Key Account Management 

Fonte: Adaptado de Millman & Wilson (1995). “From key account selling to key 

account management”.  

 

 

Anexo 12 – Tipos de Compensação  

 
Fonte: Jobber & Lancaster (2009). “Selling and Sales Management 8th Edition”. 
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Anexo 13 – Guião de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O presente guião de enquadra-se na realização de uma dissertação do Mestrado em Marketing, 

do ISEG. O Objetivo deste estudo é ficar a conhecer a realidade do mercado farmacêutico em 

Portugal e obter um caso ilustrativo da força de vendas de uma empresa farmacêutica.   

 

Este estudo tem como finalidade apenas académica e toda informação aqui recolhida será 

confidencial, bem como, o nome da empresa que será mantido no anonimato.  

 

Desde já, agradeço, a vossa colaboração! 

 
PARTE 1 

 

Indústria Farmacêutica 

 

1. Qual a situação atual da Indústria Farmacêutica em Portugal?  

2. Qual a situação das empresas farmacêuticas?  

3. Consequência para as equipas de vendas?  

 

PARTE 2 

 

Empresa 

 

1. Situação da empresa no mercado?  

2. Objetivos atuais e futuros?  

 

Planeamento e organização da força de vendas.  

 

1. Que estrutura de vendas é utilizada pela empresa? O porquê desta escolha? Quais, na 

sua opinião as vantagens e desvantagens? 

2. Por quantos elementos é constituída a força de vendas? Como foi decidido esse 

número? Na sua opinião está bem dimensionada?  

3. Como está dividida/organizada? 

4. A quem reportam de forma hierárquica? 

 

Sales Force People 
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1. Qual o trabalho realizado pelos delegados?  

2. Quais as suas responsabilidades? 

3. Quantas visitas realizam por dia? 

4. Qual a importância que têm para a empresa? 

 

PARTE 3 

 

Marketing  

 

1. Qual a função dos gestores de produto?  

2. Qual a importância dos gestores de produto no trabalho realizado pelos delegados?  

3. Que apoios dão à equipa de vendas? 

 

Key Account Management 

 

1. Atualmente a empresa utiliza o modelo comercial Key Account Management? Sim ou 

Não? Porquê?  

2. Se sim quais as vantagens? Responsabilidades dos gestores de conta?  

3. Se não porquê? E se estão a pensar adotar este modelo? 

 

PARTE 4 

 

Motivação e Compensação  

 

1.  Como é motivada a vossa equipa de vendas? Ex: incentivos, treino etc… 

2. Que tipos de remuneração oferecem à equipa de vendas? Porquê? 

3. Utilizam indicadores de performance para remunerar e avaliar? Se sim que tipos de 

indicadores utilizam? Porquê? 

 

Treino/Formação  

 

1. Que formação é dada aos delegados?  

2. Quantas vezes ao ano? 

3. Onde é dada a formação e por quem?  

 

PARTE 5 

 

Tendências na Indústria Farmacêutica 

 

1. Na sua opinião, quais serão as tendências futuras na indústria farmacêutica?  

2. Que consequências podem ter para as empresas farmacêuticas?  

3. Qual a importância das equipas de vendas no futuro? Que papel vai desempenhar no 

futuro?  
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Anexo 14 – Top 20 Empresas Farmacêuticas em Portugal 

 
Fonte: Alpha Portugal 

 

 

Anexo 15 – Estrutura de Vendas Alpha Portugal  

Fonte: Alpha Portugal 

Rank

2014

YEAR 

2014

PPG

(%)

MS

(%)

EVOL.

INDEX

Rank

YTD

YTD 

06/2015

PPG

(%)

MS

(%)

EVOL.

INDEX

Total Country 1.796.450.304 -0,4% 100,0% 100,0 929.632.032 3,9% 100,0% 100,0

1 MSD/SP 110.916.658 -10,2% 6,2% 90,2  1 53.096.895 -0,9% 5,7% 95,4

2 NOVARTIS FARMA 92.745.646 2,0% 5,2% 102,4  2 49.948.923 11,8% 5,4% 107,6

3 BIAL 81.353.360 -5,4% 4,5% 95,0  4 38.615.843 -4,7% 4,2% 91,7

4 PFIZER 79.902.199 -5,2% 4,4% 95,1  5 34.210.393 -14,0% 3,7% 82,7

5 ASTRAZENECA 76.941.784 1,2% 4,3% 101,6  3 40.388.564 5,1% 4,3% 101,1

6 BAYER PORTUGAL 60.819.754 -4,5% 3,4% 95,8  6 32.842.742 10,5% 3,5% 106,3

7 SERVIER 58.176.253 -10,8% 3,2% 89,5  10 28.856.944 -1,9% 3,1% 94,4

8 BOEHRINGER INGELH 56.344.978 9,2% 3,1% 109,6  8 29.513.920 4,3% 3,2% 100,4

9 SANOFI 56.216.662 4,6% 3,1% 105,0  7 29.545.280 6,0% 3,2% 102,0

10 GLAXOSMITHKLINE 53.577.819 0,0% 3,0% 100,3  9 29.049.374 4,0% 3,1% 100,1

11 GENERIS 50.430.225 2,4% 2,8% 102,7  11 26.524.183 6,9% 2,9% 102,9

12 RATIOPHARM 49.538.728 1,2% 2,8% 101,5  12 24.618.176 -2,7% 2,6% 93,6

13 A.MENARINI PORT. 39.537.296 8,2% 2,2% 108,6  13 21.508.347 10,5% 2,3% 106,3

14 MEDINFAR 35.188.382 0,1% 2,0% 100,5  14 18.039.888 4,4% 1,9% 100,5

15 LILLY PORTUGAL 33.530.733 -2,4% 1,9% 97,9  18 16.070.650 -2,9% 1,7% 93,5

16 MERCK 31.533.854 -8,0% 1,8% 92,3  15 16.379.372 4,3% 1,8% 100,4

17 JANSSEN/CILAG FAR. 30.540.876 5,9% 1,7% 106,3  16 16.353.508 10,6% 1,8% 106,5

18 JABA RECORDATI 30.215.855 3,3% 1,7% 103,7  17 16.193.083 8,0% 1,7% 104,0

19 SANDOZ 28.665.879 4,4% 1,6% 104,8  21 13.679.593 -6,7% 1,5% 89,8

20 MYLAN EPD 25.503.192 1,5% 1,4% 101,9  23 12.096.508 5,4% 1,3% 101,5

SALES IN VALUE (Euro Absolute)

Sales 
Manager 

ASM 

Braga 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Porto 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM 

Guarda  

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Coimbra 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Santarém 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Lisboa 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Setúbal e Ilhas 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Alentejo 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

ASM  

Algarve 

DIM´S ESP 

DIM´S CG 

Trainer 
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