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RESUMO 

 

Introdução. Na indústria farmacêutica, como noutras indústrias, é fundamental criar marcas de produtos, 

que estejam relacionadas com marcas institucionais (MI) fortes e com uma clara identidade de marca, 

porque tanto os médicos como os doentes procuram a garantia de qualidade e segurança que a MI pode 

proporcionar. Objectivos. Esta investigação exploratória e descritiva tem por objectivo analisar a ordem 

de importância de 4 factores influenciadores – eficácia, segurança, MI e preço e, particularmente, analisar 

a importância da MI na tomada de decisão na prescrição médica dos médicos portugueses. Métodos. A 

recolha de dados foi efectuada através de um questionário online enviado a todos os membros das 

Sociedades Médicas da Ordem dos Médicos. Resultados. 114 médicos responderam ao questionário, 

57,9% do sexo feminino, 50,9% especialistas hospitalares, 39,5% de Medicina Geral e Familiar e 9,6% 

sem especialidade médica. A eficácia surge como atributo mais importante, seguindo-se a MI e o preço - 

valorizados de forma identica. Os médicos identificam a MI como importante ou muito importante 

atributo para a prescrição médica e, no futuro, tendo em conta as recentes alterações na legislação, que 

promovem a prescrição por DCI, consideram que a MI poderá perder importância. Conclusões. A 

importância da marca institucional é reconhecida pelos médicos e funciona como factor de credibilização 

dos medicamentos, logo que seja comprovada a sua eficácia. Foi-lhe atribuída importância quando 

comparada com os outros atributos, mas também quando avaliada individualmente. O preço tem vindo a 

ganhar importância na tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Marca Institucional, Estratégia Competitiva, Indústria Farmacêutica, Prescrição Médica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. In pharmaceutical industry, as in other industries, it has become essential to create product 

brands, which are highly related to strong institutional brands and with a clear brand identity, since both 

physicians and patients look for the quality and safety, assurance that institutional brand can provide. 

Aim. This exploratory and descriptive study aims to analyse the order of importance of 4 influencing 

factors – efficacy, safety, institutional brand and price, and particularly, analyse the importance of 

institutional brand in the act of prescribing among Portuguese physicians. Methodology. Data collection 

was conducted via an online questionnaire, sent to all members of the Medical Societies registered in the 

national Medical Association. Results. 114 physicians responded to the questionnaire, 57.9% female, 

50.9% hospital specialists, 39.5% general practitioners and 9.6% with no speciality. The attribute efficacy 

appears as the most important factor, followed by institutional brand and price - both valued identically. 

Physicians identify institutional brand as important or very important attribute in the act of prescribing and 

consider that institutional brand may lose importance in the future, taking into account recent changes in 

legislation, promoting drug prescription by INN. Conclusions. The importance of institutional brand is 

recognised by the physicians and it works as credibility factor for drugs, once its effectiveness is proven. 

Institutional brand was assessed as important when compared with other attributes, but also when assessed 

individually. The price has gained importance in the act of prescribing. 

 

Key words: Corporate or Institutional Branding, Competitive Strategy, Pharmaceutical Industry, Medical 

Prescription.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A comunicação da marca institucional tem adquirido crescente importância num mercado cada vez mais 

competitivo, nunca esquecendo a premissa de que os produtos e serviços que determinada empresa oferece 

são, inquestionavelmente, cruciais para a sua sobrevivência. Este facto deve-se, fundamentalmente, à 

consciencialização por parte da gestão de topo, de que as marcas, quer dos produtos quer das empresas, 

são um dos recursos intangíveis mais valiosos e não plagiáveis. Adicionalmente, a percepção que o 

consumidor tem de determinada marca institucional tem sido considerada como um factor determinante 

para a sua tomada de decisão. 

 

Também na indústria farmacêutica se considera que a marca institucional influencia a decisão de compra 

do consumidor final. No entanto, neste sector há a acrescentar à relação instituição-cliente, a figura do 

prescritor ou do farmacêutico, que têm impacto directo na tomada de decisão do consumidor. Desta forma, 

é de vital importância a adopção de estratégias de comunicação institucional que visem estes 

intervenientes como detentores de um papel fundamental na relação empresa farmacêutica-cliente. O 

prescritor tem relevância acrescida quando se está em presença de medicamentos sujeitos a prescrição 

médica. Com vista a direccionar a marca institucional para o prescritor, ao invés de direccioná-la 

directamente ao consumidor final, torna-se fundamental compreender este público-alvo, ou seja os 

factores que influenciam a sua tomada de decisão na prescrição. 

 

No entanto, actualmente, todo o sistema de saúde (no caso dos medicamentos com prescrição médica 

obrigatória) está organizado para impedir que se ultrapassem as verbas orçamentadas anualmente, com as 

óbvias limitações para a prescrição de medicamentos, a que se junta a diminuição da capacidade 

económica da população para poder aceder a esses medicamentos. A publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 

de Março, que promove a prescrição de medicamentos por Denominação Comum Internacional, através 

do controlo da prescrição e incentivo à utilização de medicamentos genéricos, vem definir um novo 

contexto para a utilização de medicamentos, sustentando uma reforma substancial da prescrição médica. 

Importa avaliar o impacto destas alterações organizacionais, estruturais e legais do Serviço Nacional de 

Saúde, nos factores influenciadores, como também a sua ordem de importância na tomada de decisão na 

prescrição médica. 

 

Deste modo, surge a questão do estudo: 

- Qual a importância da marca institucional para o médico na tomada de decisão na prescrição médica? 
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Esta dissertação exploratória e descritiva tem por objectivos: 

- Analisar a ordem de importância de 4 factores influenciadores: perfil de eficácia, perfil de segurança, 

marca institucional e preço do medicamento para o doente. 

- Analisar, individualmente, a importância da marca institucional. 

- Avaliar a percepção sobre a qualidade dos medicamentos genéricos de marcas diferentes. 

- Analisar o impacto na importância da marca institucional nos próximos anos, considerando as recentes 

alterações para a prescrição por DCI. 

- Identificar quais os critérios mais importantes para a classe médica atribuir credibilidade a uma empresa 

farmacêutica. 

 

A metodologia adoptada incluiu o envio de um questionário online enviado às 15 Sociedades Médicas 

registadas na Ordem dos Médicos, para distribuírem o link a todos os seus membros. 

 

Pretende-se assim com este estudo, reflectir sobre o processo de tomada de decisão dos médicos, no que 

concerne ao “peso” de vários factores, nomeadamente a marca institucional, nessa decisão. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  MARCA INSTITUCIONAL 

 

De entre as várias alterações e adaptações que o mundo empresarial teve que adoptar, como resultado da 

globalização, poder-se-á destacar a mudança na estratégia de marketing que passou única e 

exclusivamente da promoção da marca dos produtos para também incluir a promoção da marca 

institucional. Esta mudança deve-se, essencialmente, às dificuldades em manter a diferenciação nos 

produtos, face à reprodução e homogeneização de produtos e serviços, e à fragmentação de segmentos do 

mercado tradicional, uma vez que os clientes são mais exigentes e sofisticados. A diferenciação requer 

posicionamento, não apenas dos produtos, mas de toda a instituição, fazendo com que os valores e 

emoções, que simbolizam a empresa, se tornem elementos-chave numa qualquer estratégia de marketing.
1 

 

Segundo autores como Keller
2
, com a ubiquidade da tecnologia, a diferenciação das marcas dos produtos 

tem-se baseado cada vez mais na vertente emocional, e cada vez menos na vertente funcional. 

Consequentemente, o sucesso de um negócio no século XXI, irá depender de “who it is” (quem é), para 

além de “what it does” (o que faz). 

 

Hatch e Schultz
1
 descrevem as principais diferenças entre marca dos produtos e marca institucional, 

começando por referir que a marca institucional vai muito além do produto e da sua relação com o cliente. 

Isto significa que o comportamento organizacional, mesmo ao nível das interacções diárias entre os 

colaboradores – cultura organizacional - torna-se visivelmente num factor competitivo. Por outro lado, 

enquanto que a comunicação do produto pretende “atingir” os consumidores, a comunicação da marca 

institucional pretende atingir a comunidade, investidores, parceiros, fornecedores, e outros stakeholders da 

empresa, contribuindo assim para a imagem criada e mantida pelos membros da organização. A diferença 

entre o produto e a marca institucional é ainda mais enfatizada pela mudança na responsabilidade de 

gestão e da comunicação. Enquanto que a marca do produto está a cargo de um gestor intermédio e do 

departamento de Marketing, a marca institucional é da responsabilidade do Director Geral. Toda a 

organização, desde o topo até à base e transversalmente nas várias unidades funcionais, está envolvida na 

criação e manutenção da marca institucional. Sendo clara a influência do passado e presente, a marca 

institucional deverá estimular associações com a herança da empresa e articular visões estratégicas sobre o 

futuro. 
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Para Keller
2,3

, a marca institucional distingue-se da marca dos produtos, uma vez que abrange uma maior 

variedade de associações, baseadas nas pessoas e relacionamentos, nos programas, valores e credibilidade 

institucional, bem como também nos produtos comuns e seus atributos ou benefícios. A personalidade de 

uma marca institucional pode ser definida em termos das características ou traços humanos dos 

colaboradores que, por sua vez reflectem valores, palavras e acções desses mesmos colaboradores, e 

influenciam a forma como a organização é vista por terceiros. 

 

David A. Aaker
4
 acrescenta 7 domínios organizacionais à definição de marca institucional: herança, meios 

e capacidades, pessoas, valores e prioridades, imagem de referência local ou global, responsabilidade 

social e, por último, dimensão e performance da empresa. Uma marca institucional será tanto mais visível, 

quanto maior o número, poder e credibilidade das associações que lhe são atribuídas.  

- Herança: as empresas poderão beneficiar, em particular aquelas em maior dificuldade, ao regressar às 

suas raízes e identificar o que as tornou especiais e bem-sucedidas inicialmente. Uma marca institucional 

tem, normalmente, um legado mais forte e mais relevante do que as marcas dos seus produtos. 

- Meios e capacidades: a empresa transmite ao mercado a percepção de ter meios e conhecimentos, no que 

diz respeito à capacidade de oferecer produtos inovadores e de valor acrescentado para os clientes. 

- Pessoas: os colaboradores de uma empresa transmitem a mensagem base sobre a imagem corporativa. 

Caso pareçam comprometidos, interessados nos clientes, habilitados, empenhados e competentes, a marca 

institucional tenderá a ser mais respeitada, preferida e, em última análise, a ter fidelização. 

- Valores e prioridades: a essência de uma empresa reside nos seus valores e prioridades, i.e., o que 

considera importante e que nunca será comprometido, independentemente das situações. A inovação, 

qualidade e preocupação com o cliente são três importantes valores e prioridades, muitas vezes associados 

às marcas institucionais.  

- Referência local ou global: é uma característica que poderá afectar a relação que o cliente tem com a 

marca institucional. Se, por um lado, ser referência local permite aos clientes sentir orgulho nas marcas 

locais e expressar esse orgulho através da compra dos produtos, por outro, ser referência global poderá 

transmitir uma imagem de prestígio e qualidade, fazendo com o que os clientes confiem e adquiram os 

produtos. 

- Responsabilidade social: empresa com preocupações sociais e ambientais, e poderá atrair mais respeito e 

admiração por parte de todos os stakeholders. 

- Dimensão e performance: empresa com visibilidade e vitalidade, capaz de oferecer novos produtos e 

novos programas, criando uma imagem de dinamismo e adaptação. Os clientes associam grandes 

empresas bem-sucedidas à capacidade de desenhar e oferecer bons produtos e serviços. 
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Para Aaker
4
, alavancar a marca institucional é particularmente importante, uma vez que representa 

explícita e inequivocamente toda a organização e poderá ser um factor crítico para o sucesso. Primeiro, a 

marca institucional poderá potencialmente ser o aspecto diferenciador; enquanto produtos e serviços 

tendem a ser semelhantes ao longo do tempo, as organizações são inevitavelmente muito diferentes, em 

termos de estilo, personalidade, localização da casa-mãe, competências, programas de cidadania e 

herança; o desafio está em identificar essas características organizacionais e torná-las relevantes para os 

clientes. Segundo, a marca institucional poderá promover uma série de programas organizacionais que 

transmitirão energia para as marcas dos produtos; um programa institucional é mais efectivo e eficiente 

que um programa que abrange apenas uma classe de produtos. Terceiro, a marca institucional poderá 

transmitir credibilidade; “confiança” é um atributo particularmente importante e será mais fácil 

desenvolvê-lo para uma organização do que para um produto; um estudo concluiu que o atributo número 

um identificado pelos consumidores, quando questionados a descrever “a melhor marca”, é “a marca na 

qual confio”. Quarto, alavancar a marca institucional transversalmente a todos os produtos e mercados, 

torna mais fácil e mais efectiva a gestão das marcas. Quinto, a tradução da marca institucional 

internamente para os colaboradores deve ser apoiada pela missão, objectivos, valores e cultura 

organizacional; a identidade corporativa serve de elo de ligação entre a organização e os clientes. Sexto, a 

marca institucional transmite uma mensagem no sentido da relação com o cliente, que poderá ser diferente 

da mensagem comunicada pelas marcas dos produtos; este aspecto é extremamente importante para 

grandes marcas estabelecidas, que são consideradas confiáveis, de elevada qualidade e respeitadas, mas 

também entediantes e previsíveis; uma solução poderá passar por permitir que a marca institucional 

represente a herança, e aproveitar a marca dos produtos para transmitir energia e inovação. Por último, a 

marca institucional proporciona à organização a promoção de uma única marca, que captura todas as 

eficiências, quando os recursos para construção das marcas são limitados. A promoção da marca 

institucional deve ser considerada a estratégia preferencial, sempre que exequível. 

 

Segundo Harris
5
, Davies

6
, Martin

7
 e Whelan

8
, os colaboradores de uma qualquer empresa devem ser 

considerados os embaixadores da respectiva marca institucional, uma vez que são a interface entre o 

ambiente interno e externo da empresa, e poderão ser a peça chave na percepção que os clientes têm da 

marca institucional, e da própria organização, seus produtos e serviços. Os valores emocionais de uma 

marca são comunicados, não apenas através da publicidade, mas também através da interacção dos 

colaboradores com os diferentes stakeholders. Quer isto dizer, que os colaboradores devem ser 

considerados „o centro‟ de qualquer processo de criação, desenvolvimento e gestão da marca institucional, 

uma vez que o seu comportamento poderá, ora reforçar os valores transmitidos, ora, no caso de 

inconsistente com esses valores, pôr em causa a credibilidade e reputação da organização. Idealmente, os 
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colaboradores deveriam trabalhar, sentir e viver diariamente de acordo com a cultura e valores 

organizacionais. 

 

Para Uggla
9
 e Fiedler

10
, e como referido anteriormente por Hatch e Schultz

1
, a marca institucional deverá 

focar-se em todos os stakeholders relevantes para a empresa, nomeadamente colaboradores, accionistas e 

parceiros de negócio, fornecedores e outros grupos de interesse, como os jornalistas, contrariamente às 

marcas dos produtos que se focam apenas nos clientes. 

 

Harris
5
, Argenti

11
, Keller

3
 e Fiedler

10
 referem que as organizações devem entender claramente os 

conceitos abaixo listados, definir a mensagem que pretendem ver percepcionada e antecipar o impacto 

dessas mensagens na tomada de decisão dos consumidores. Os conceitos são definidos de forma análoga 

por estes autores, ou seja: 

- Competência: capacidade de produzir e oferecer determinado produto ou serviço; 

- Responsabilidade Social: preocupação para assuntos da sociedade em geral, tais como a gestão dos 

próprios recursos humanos ou gestão do possível impacto no meio ambiente; 

- Credibilidade: os clientes acreditam que a empresa se preocupa e é competente na oferta de produtos e 

serviços capazes de satisfazer as suas necessidades e desejos; 

- Reputação: resultado de inúmeras circunstâncias, construídas ao longo do tempo, tendo por base os 

programas da empresa, o seu comportamento e percepção dos seus comportamentos. 

 

Hatch e Schultz
1
 reforçam que uma marca institucional de sucesso é criada pela relação entre a visão 

estratégica, cultura organizacional e a imagem mantida por todos os stakeholders de uma empresa: 

- Visão estratégica: ideia central da gestão de topo que expressa as aspirações da companhia para o futuro. 

- Cultura organizacional: valores internos, crenças e suposições que fazem parte da herança de uma 

companhia, cujos significados são comunicados a todos os colaboradores; a cultura manifesta-se no 

comportamento dos seus colaboradores. 

- Imagem corporativa: impressão geral da empresa pelo mundo exterior. 

 

Adicionalmente, Balmer
12

 refere que uma marca institucional bem percepcionada poderá potenciar a 

motivação dos colaboradores como também atrair novos talentos, aumentar a confiança de investidores e, 

obviamente, ser factor decisivo na preferência e decisão de compra de produtos por parte dos 

consumidores. 
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No que diz respeito à comunicação directa com os clientes, Berens
13

 refere 3 estratégias de comunicação 

que a empresa poderá adoptar: 1) comunicar através das marcas de cada um dos seus produtos 

(independente), 2) comunicar principalmente através da marca institucional (monolítica), ou 3) 

interligando a marca dos produtos com a marca institucional (assimétrica ou mista). Em suma, a estratégia 

a adoptar por cada uma das empresas, deverá ter em conta as circunstâncias, bem como os produtos que 

entrega e os serviços que presta. 

 

Uggla
9
 analisa e discute o posicionamento estratégico de associações que podem ser estabelecidas entre a 

marca institucional e entidades que a rodeiam, tais como outras marcas, categorias de produtos, pessoas, 

lugares e instituições. O modelo apresentado sistematiza a complexidade e multidimensionalidade 

identificadas na identidade de uma marca institucional e poderá facilitar o delineamento de alianças 

estratégicas e o alinhamento da marca institucional, por exemplo, com parceiros de negócio, no sentido de 

reduzir a taxa de insucesso decorrente de fusões e aquisições entre empresas. Este autor considera ainda 

que, nos dias de hoje, com um mercado em constante mutação, os gestores foram forçados a procurar 

oportunidades, por forma a optimizar a alocação de recursos nos seus portfolios de produtos e, 

frequentemente, reduzem o número de marcas. Neste contexto, no âmbito da comunicação directa com os 

clientes, a marca institucional tende a ganhar importância, a tornar-se mais visível e a funcionar como 

factor de equilíbrio e de superego, reflectindo os principais valores, a ideologia e a estabilidade da 

companhia. Este autor antecipa múltiplos novos desafios, para o futuro, na gestão da marca institucional 

tais como manter-se relevante, criar proposições de valor, gerir associações negativas, adaptar a marca em 

diferentes contextos e fazer com que a identidade da marca institucional se mantenha. A marca 

institucional não deverá ser entendida como um conceito estanque mas, pelo contrário, deverá ser 

entendida como uma ponte que pode, ou não, prosperar a partir da dinâmica dos mercados e das 

oportunidades que forem surgindo. 

 

2.2 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

Caplow e Raymond
14

 enfatizam as especificidades da indústria farmacêutica, realçando um conjunto de 

características especiais do mesmo: as pessoas que escolhem os produtos, e em relação às quais o maior 

esforço promocional é direccionado, não são normalmente os compradores; a inovação e a substituição 

são extremamente rápidas e poucos produtos podem almejar com segurança uma quota de mercado 

definitiva; a elasticidade da procura é baixa para muitos produtos e os efeitos da competição pelo preço 

são muito ambíguos. 
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No entanto, apesar das especificidades, Moss e Schuiling
15

 consideram que também nesta indústria é 

fundamental criar marcas que estejam relacionados com marcas institucionais e não exclusivamente com 

produtos – existe necessidade de criar marcas institucionais fortes, com um clara identidade de marca, 

porque tanto os médicos como os doentes procuram a garantia de qualidade e segurança que a marca 

institucional pode proporcionar. 

 

Apesar do enorme sucesso desde o final dos anos 80, alcançando impressionantes taxas anuais de 

crescimento na ordem dos dois dígitos, actualmente a indústria farmacêutica depara-se com 3 novos 

desafios que alteraram as “regras do jogo”
15

: 

1) O custo da Investigação e Desenvolvimento (I&D) aumentou extraordinariamente, e a taxa de 

sucesso já não é tão elevada quanto anteriormente, o que levou a que as empresas passassem a 

depender de um leque de produtos mais reduzido. Várias condicionantes estarão na base desta 

situação: a) as entidades reguladoras concedem menos Autorizações de Introdução no Mercado 

(AIM); b) a diferenciação entre marcas concorrentes é menor; c) produtos concorrentes são, muitas 

vezes, lançados praticamente em simultâneo, i.e., apenas com alguns meses de separação. 

2) A concentração de produtos de grande venda disponibilizados nos últimos 30 anos significa que à 

medida que a patente expira, o volume de vendas disponível para os medicamentos genéricos é 

enorme. Segundo alguns registos, a grande maioria dos 50 medicamentos mais vendidos globalmente 

irá expirar brevemente, tornando o mercado mais apetecível e, claramente, muito mais competitivo. 

3) Os mercados estão saturados relativamente ao número de Delegados de Informação Médica (DIM) e 

actividades de marketing e vendas e, no outro extremo, os médicos estão menos acessíveis e menos 

disponíveis para este tipo de actividades. 

Meyer e Muller
16

 identificam ainda como actuais desafios: a fraca lealdade por parte dos consumidores, a 

pressão contínua para a redução de preços e a imagem negativa da indústria perante a opinião pública. 

Moss e Schuiling
15

 constatam que, perante estes desafios, a concentração da indústria tem aumentado na 

última década, com inúmeras fusões e aquisições, por forma a melhorar a produtividade dos investimentos 

na I&D, alargar o portfólio e optimizar as vendas. No entanto, acredita-se que esta política de 

concentração não será suficiente para regressar às taxas de crescimento anteriores, sendo necessário 

identificar novas vantagens competitivas. O foco na marca institucional poderá ser uma delas. 

 

Também para Aaker
4
 e Keller

3
, o poder das marcas dos produtos continua a representar uma forte 

vantagem competitiva, sendo extremamente importante para a diferenciação, mas a marca institucional 

poderá alavancar aquele poder, de forma sustentada ao longo do tempo, potenciando o lançamento de 

novas moléculas e minimizando o impacto quer da entrada de medicamentos genéricos, quer da saída das 
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próprias moléculas. As marcas criam laços de lealdade e confiança com os médicos e doentes, antecipando 

vendas previsíveis. Por outro lado, os doentes estão muitas vezes dispostos a pagar um preço mais elevado 

por marcas que transmitem valores adicionais, e que asseguram qualidade expectável e constante. 

 

Moss e Schuiling
15

 descrevem condicionantes-chave que influenciam as estratégias de promoção das 

marcas no sector da indústria farmacêutica: 

A) A marca de um produto não pode ser transferida para outra molécula, após perda de patente.  

Devido ao seu tempo de vida limitado, recomenda-se associação da marca dos produtos à marca 

institucional. Existe portanto a necessidade de criar marcas institucionais fortes, com uma clara identidade 

e imagem. Nos últimos 15 anos, o elevado número de fusões e aquisições tem dificultado esta 

“construção” de marcas institucionais tanto para o consumidor como para o prescritor. 

B) Entre o consumidor e a empresa, existe ainda o prescritor e o farmacêutico. 

Esta relação não deve retrair as empresas de criar marcas fortes, uma vez que os médicos nas suas 

decisões também se preocupam com a qualidade, eficácia e segurança dos produtos que prescrevem. 

Também eles operam numa base de acesso a informação limitada, são influenciados pela imagem e atitude 

das companhias e tomam as decisões de forma emocional e não apenas racional.  

C) As exigências regulamentares, como também a dinâmica do preço e comparticipações, têm que ser 

consideradas na estratégia de promoção das marcas, seja a dos produtos seja a da própria companhia. 

 

Este último conceito apresentado por Moss e Schuiling
15

, sobre a dinâmica do preço, é reforçado por 

Ladha
17

, que defende que as estratégias para promoção das marcas não fariam qualquer sentido, se os 

consumidores decidissem apenas com base no preço. Por este motivo, é importante discutir a presença dos 

medicamentos genéricos, e qual o efeito que têm na tomada de decisão dos médicos. Por exemplo, quanto 

mais os consumidores perceberem que os produtos de marca são melhores que os produtos genéricos, 

mais importante se tornará para a indústria farmacêutica o papel da marca institucional. Esta autora 

publica os resultados do inquérito que realizou no Canadá e sugere que a promoção das marcas dos 

produtos, como também das marcas institucionais, pode ser factor determinante para o sucesso das vendas, 

particularmente após perda da patente e com a entrada dos respectivos medicamentos genéricos. Por 

último, ficou claro neste estudo piloto, que, para medicamentos com prescrição obrigatória, os 

consumidores depositam total confiança no seu médico, fazendo com que este seja alvo do maior 

investimento na estratégia de promoção das marcas da indústria farmacêutica. 

 

Hollis
18

 e Rodrigues
19

 abordam a temática de algumas empresas farmacêuticas, cujo principal modelo de 

negócio é a pesquisa e comercialização de moléculas inovadoras, adoptarem também outra estratégia para 
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lidar com as perdas de patente, para além da promoção da marca institucional. Uma vez que a entrada de 

genéricos é inevitável, estas empresas, utilizando a mesma linha de produção dos seus medicamentos de 

marca, produzem medicamentos genéricos, rotulando-os e comercializando-os ao preço de genéricos. A 

literatura define-os como “pseudo-genéricos”, e os dois autores demonstram que, apesar de estes 

medicamentos irem, em parte, canibalizar o respectivo medicamento de marca, irão também dificultar a 

entradas de novos genéricos. Uma outra grande vantagem dos pseudo-genéricos é poderem vir a ser 

percepcionados como medicamentos com melhor qualidade que os genéricos independentes. Shamindra
20

 

confirmou no seu estudo, que incluiu 392 médicos de 6 grandes cidades da Índia, que existe a percepção 

de que os pseudo-genéricos garantem qualidade superior versus genéricos independentes, por estarem 

directamente associados ao medicamento de marca que os originou. 

A marca institucional tem vindo a conquistar uma posição mais importante na indústria farmacêutica, 

como vantagem competitiva. No entanto, importa também analisar neste enquadramento teórico, outros 

atributos que pesam na escolha do médico no acto da prescrição, com intuito de enquadrar o impacto da 

marca institucional, nos vários factores influenciadores da tomada de decisão. 

2.3 FACTORES QUE INFLUENCIAM A TOMADA DE DECISÃO DO PRESCRITOR 

 

Segundo Figueras
21

, no último quarto do século XX, Archie Cochrane mudou a mentalidade dos 

prescritores, das autoridades do medicamento e, mais tarde, da indústria farmacêutica, introduzindo uma 

ideia inovadora na época e que actualmente é consensual, i.e., que na base de qualquer decisão e 

prescrição médica deve existir evidência científica robusta. Desde então, a expressão medicina baseada na 

evidência ou na prova, tem sido progressivamente mais familiar e, actualmente, faz parte das exigências 

das autoridades avaliadoras de uma qualquer terapêutica. Juntamente com o diagnóstico, a prescrição, que 

é um passo chave no tratamento do doente, é um processo de tomada de decisão que requer não apenas 

conhecimento e competência clínica, mas também a capacidade de processar adequadamente a informação 

mais antiga com a mais recente. O grande desafio para os prescritores actuais prende-se com o facto de, 

para além de terem que ter conhecimento acerca do elevadíssimo número de novas opções terapêuticas 

que vão ficando disponíveis no mercado, terem que estar a par da quantidade de informação científica que 

é publicada a um ritmo extraordinário. Este autor explorou o conceito de que o uso dos medicamentos não 

é um processo tão racional quanto se poderia esperar, apesar de todos os esforços. Existe uma crescente 

utilização de moléculas que não têm por base o conceito de medicina baseada na prova, e o mais 

desconcertante desta realidade é que as atitudes não são consequência da falta de informação nem falta de 

educação continuada. Parece existir simplesmente a dissociação entre o conhecimento teórico e a prática 
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clínica, cuja razão se explica por factores não farmacológicos. Será que as emoções explicam em parte 

esta diferença? Estudar as raízes das emoções na prática clínica é complexo, mas Figueras desafia os 

peritos em neurociência a desenvolver estudos que identifiquem quais os factores determinantes para a 

prescrição médica. Este estudo poderia estar na base da construção de campanhas mais robustas e eficazes 

na utilização correcta dos medicamentos, o que seria um avanço global na qualidade da saúde pública. 

 

A interacção entre a indústria farmacêutica e os profissionais de saúde tem sido, um tema polémico e 

muito discutido, uma vez que por um lado não há dúvida do valor inestimável da indústria na evolução 

médica, mas, por outro lado, é controversa a relação que estabelece com os médicos. Nas últimas décadas, 

vários estudos foram realizados com o objectivo de avaliar até que ponto esta relação, indústria-prescritor, 

tem impacto no conhecimento, atitude e comportamento dos médicos
22

. 

 

Wazana
22

, em 2000, publica uma meta-análise que inclui os resultados de 29 estudos relativamente à 

atitude dos médicos sobre a relação que têm com as empresas. A maioria deles, recusa aceitar que os 

chamados incentivos, brindes, almoços ou participações em conferências influenciam a sua tomada de 

decisão. Por outro lado, os médicos concordam que esta interacção é necessária e proveitosa, por exemplo 

na melhoria da capacidade de identificar tratamentos para patologias complexas e no acesso à investigação 

clínica. 

 

Em 2007, o estudo publicado por Campbell
23

, refere que 94% dos médicos americanos interage com a 

indústria farmacêutica de forma regular, através do DIM, através da participação em investigação clínica, 

através da participação em congressos, entre outras. 

 

Também outros autores abordam esta temática, nos seus trabalhos de revisão de literatura, como Collins
24

, 

Chimonas
25

 e Beller
26

, descrevendo um panorama generalizado sobre a compreensão das 

responsabilidades legais e profissionais dos médicos ao interagir com a indústria farmacêutica e o possível 

impacto positivo e negativo dessa interacção no julgamento clínico. 

 

A questão da interacção entre indústria farmacêutica e médicos é também acompanhada pelas sociedades 

científicas e autoridades, que desenvolveram orientações e normas para harmonizar, e possibilitar um 

ambiente em que o público em geral se sinta seguro de que as escolhas relativas aos seus medicamentos 

são efectuadas com base no mérito de cada produto e nas necessidades clínicas dos doentes. Em Portugal, 

a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) instituiu o Código Deontológico para 

as Práticas Promocionais da Indústria Farmacêutica e para as Interacções entre aquela e os Profissionais de 
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Saúde, visando “definir um conjunto de normas que traduzem a aplicação às práticas de promoção e 

comercialização de medicamentos, e à interacção com os profissionais de saúde, de um nível ético 

adequado nesta actividade, através do qual se pretendem salvaguardar critérios de independência e 

transparência, no respeito pela saúde e vida dos doentes, pela integridade dos profissionais de saúde e pela 

imagem e idoneidade da Indústria Farmacêutica
27

. 

 

Blumenthal
28

, no seu estudo refere que, não ignorando o interesse comercial da indústria, os médicos 

entendem que também eles e, consequentemente os doentes, poderão beneficiar desta relação com a 

indústria, uma vez que se mantêm actualizados cientificamente, mas também por terem acesso a amostras 

gratuitas dos medicamentos para distribuir aos seus doentes. A educação médica continuada, é desta 

forma, actualmente, um dos canais de interação indústria-médicos mais comum e de fácil aceitação, entre 

a comunidade médica e a sociedade em geral. No âmbito da educação médica, Fisher
29

 refere a inclusão 

da participação na investigação clínica, quer no desenvolvimento de novos fármacos e regimes 

terapêuticos, quer na avaliação de tratamentos existentes, cuja importância para a evolução da medicina 

baseada na prova é, hoje em dia, absolutamente insubstituível. 

 

Em Portugal, um trabalho realizado por Pinto
30

, durante o ano de 2008, teve como propósito identificar e 

compreender a hierarquia de preferências estabelecida pela classe médica, em relação aos atributos 

determinantes no acto médico de prescrição. A população-alvo de estudo foi a classe médica, tendo 

servido de base à investigação empírica levada a efeito, uma amostra de 102 médicos que desenvolvem a 

sua prática clínica em Portugal. A análise incidiu em 4 atributos determinantes que, por ordem de 

importância, foram: eficácia (40,7%), marca institucional (23,1%), tolerabilidade (18,8%) e preço 

(17,4%). O autor conclui que: 

- A eficácia é o atributo que mais condiciona a utilização de um produto, sendo por isso o mais valorizado 

pela grande maioria dos médicos; quanto maior a eficácia, maior será a probabilidade de prescrição. 

- A marca institucional demonstrou ser um atributo que funciona como factor de credibilização do produto 

farmacêutico logo que seja comprovada a sua eficácia. As marcas associadas a uma empresa com elevada 

fiabilidade são preferidas pela classe médica. 

- A tolerabilidade do produto, directamente relacionada com a taxa de abandono da terapêutica, surge 

como um factor menos considerado do que os outros dois acima referidos, o que demonstra que 

provavelmente a classe médica está disposta a correr determinados riscos na utilização de produtos 

farmacêuticos mais eficazes, mesmo que para isso tenham que suportar taxas de efeitos adversos 

superiores. 
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- O preço aparece como um factor a ter em conta, essencialmente pela classe médica especialista 

hospitalar, não sendo para os clínicos gerais um factor determinante na prescrição (pelo menos quando 

considerado em conjunto com a eficácia, marca institucional e a tolerabilidade). 

Os resultados deste estudo demonstram de forma estatisticamente significativa, que existe uma clara 

preocupação por parte dos médicos em privilegiar o uso dos produtos farmacêuticos com maior eficácia 

demonstrada. É igualmente valorizado o papel que a marca institucional desempenha como variável 

determinante no processo de escolha do produto a prescrever. 

 

2.4 OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Esta dissertação exploratória e descritiva tem por objectivo analisar os factores influenciadores e, em 

particular, a importância da marca institucional na tomada de decisão na prescrição médica. 

 

Desde 2008 – ano do trabalho realizado por Pinto – a crise económica agravou-se, a pressão do governo 

sobre as instituições de saúde para a poupança neste sector aumentou, e novas instituições com diferentes 

formas de gestão foram criadas, nomeadamente as Unidades de Saúde Familiar (USFs), com vista a 

aumentar a eficiência nos cuidados de saúde primários mas também normalizar o diagnóstico e tratamento 

para todos os doentes. A publicação da Lei n.º 11/2012, de 8 de Março, que promove a prescrição de 

medicamentos por Denominação Comum Internacional (DCI), através do controlo da prescrição e 

incentivo à utilização de medicamentos genéricos, vem definir um novo contexto para a utilização de 

medicamentos, sustentando uma reforma substancial da prescrição médica. Importa avaliar se estas 

alterações organizacionais, estruturais e legais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), modificam os 

factores influenciadores, como também a sua ordem de importância na tomada de decisão na prescrição 

médica. 

 

Este trabalho analisará a ordem de importância dos 4 atributos influenciadores da tomada de decisão, 

estudados por Pinto
30

: perfil de eficácia, perfil de segurança, preço e marca institucional. Adicionalmente, 

pretende-se analisar a importância que os médicos atribuem à marca institucional isoladamente, a 

percepção sobre a qualidade de medicamentos genéricos de marcas diferentes e, considerando as recentes 

alterações na prescrição por DCI, o impacto na importância da marca institucional no futuro. Por último, 

analisar-se-á quais os critérios mais importantes numa empresa farmacêutica para os médicos lhe 

atribuírem credibilidade. Importa também analisar se os factores influenciadores são afectados pelo 

género, faixa etária, especialidade médica ou pelo local de trabalho.   
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III. METODOLOGIA E DADOS 

 

É um estudo empírico exploratório e descritivo. 

 

3.1 POPULAÇÃO OBJECTO DE ESTUDO 

 

A população que será objecto de estudo é a comunidade médica. 

 

Em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2010, 45.402 médicos 

exerciam a sua actividade, sendo cerca de 35% médicos sem especialidade hospitalar, i.e. grupo que inclui 

os especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF) e os médicos sem qualquer especialidade. 

 

Correia
31

 salienta que existem três locais de trabalho privilegiados pela classe médica: hospital, unidade de 

cuidados de saúde primários e consultório privado, sendo que cerca de 73% dos médicos trabalham no 

sector público, podendo complementar a sua actividade também em consultório privado. 

 

3.2 RECOLHA DE DADOS 

 

A recolha de dados foi efectuada através de um questionário online, (ver secção dos anexos), que poderá 

ser segmentado em 4 partes:  

- A caracterização da amostra: sexo, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho.  

- A análise da ordem de importância dos 4 atributos influenciadores da tomada de decisão na prescrição 

médica estudados por Pinto
30

: perfil de eficácia, perfil de segurança, preço para o doente e marca 

institucional.  

- A análise da importância que os médicos atribuem à marca institucional isoladamente, a percepção que 

têm sobre a qualidade de medicamentos iguais, de marcas diferentes e, considerando a recente Lei 

11/2012, de 8 de Março, que obriga a prescrição por DCI, a importância que consideram que a marca 

institucional terá no futuro. 

- A atribuição de credibilidade às empresas por parte dos médicos, com base nos 7 domínios 

organizacionais, definidos por Aaker
4
, que são: herança, meios e capacidades, colaboradores, valores e 

prioridades, imagem de referência local ou global, responsabilidade social e dimensão e performance da 

empresa. Será avaliado quais destes domínios são os mais importantes para os médicos atribuírem 

credibilidade a uma empresa farmacêutica. 
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Foi enviada uma mensagem de correio eléctónico às 15 Sociedades Médicas, registadas no site da Ordem 

dos Médicos, solicitando apoio na distribuição do link de acesso ao questionário a todos os seus membros. 

A Sociedade Portuguesa de Pediatria recusou distribuir o questionário, referindo que não estavam 

autorizados a utilizar a lista de distribuição dos seus membros neste âmbito, e a Sociedade Portuguesa de 

Sexologia Clínica referiu que a maioria dos associados são psicólogos e não médicos, pelo que, não sendo 

a população-alvo deste estudo, não teria sentido distribuí-lo pelos seus membros. 

 

A recolha de dados online realizou-se entre 18 a 25 de Novembro de 2012. 

 

A amostra em análise é composta por 114 indivíduos, tendo apenas 111 dos inquiridos respondido às 9 

questões, o que corresponde a 97,4% de inquiridos que completaram o questionário. Mais de metade 

(57,9%) pertence ao sexo feminino, como também, mais de metade encontra-se nas faixas etárias dos 31 – 

40 e dos 41 – 50 anos (64,9%). O painel de respondedores não respeitou a proporção nacional de médicos 

entre especialistas e não especialistas, visto que, segundo a Ordem dos Médicos, cerca de 65% dos 

médicos inscritos são especialistas hospitalares e os restantes especialistas em MGF ou sem especialidade 

médica. Na amostra desta investigação apenas 50,9% dos respondedores são especialistas hospitalares. No 

que diz respeito ao local de trabalho, o painel de respondedores está em linha com a realidade Portuguesa, 

uma vez que a maioria da amostra trabalha numa instituição pública, podendo complementar a sua 

actividade num consultório privado. A tabela 1 descreve a caracterização da amostra que será analisada 

nesta investigação. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra em estudo. 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA TOTAL  n (%) 

Género Feminino 

Masculino 

66 (57,9) 

48 (42,1) 

Faixa Etária 

(anos de idade) 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

> 60 

11 (9,7) 

36 (31,6) 

38 (33,3) 

20 (17,5) 

9 (7,9) 

Especialidade 

 

Especialidade Hospitalar 

Medicina Geral e Familiar 

Sem Especialidade 

58 (50,9) 

45 (39,5) 

11 (9,6) 

Local de 

Trabalho 

 

Instituição Pública 

Instituição Privada 

Ambas 

68 (59,7) 

16 (14,0) 

30 (26,3) 

TOTAL 114 (100) 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Na caracterização da amostra, foram utilizadas estatísticas descritivas, nomeadamente as frequências 

absolutas das respostas obtidas. A análise das estatísticas descritivas foi realizada com recurso ao 

programa IBM® SPSS, versão 17.0. 

 

Para estudar a relação existente entre os factores influenciadores de decisão e o género, faixa etária (≤ 40 

anos versus > 40 anos de idade), especialidade médica (especialista hospitalar versus especialista em MGF 

ou sem especialidade) e local de trabalho (instituição pública versus privada ou ambas) foi utilizada a 

correlação de Pearson. O coeficiente de Pearson (r) mede a intensidade e direcção da associação do tipo 

linear entre duas variáveis quantitativas. Este varia entre -1 ≤ p ≤ 1, de acordo com este valores, e os tipos 

de correlação existente são: 

- r = 1 Significa uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis; neste caso o valor da estatística 

(p-value) do teste deve ser inferior a 0,05; 

- r = -1 Significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis; isto é, se uma aumenta, a outra 

diminui sempre. Neste caso o valor da estatística do teste (p-value) deve ser superior a 0,05; 

- r = 0 Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra; no entanto, pode existir 

uma outra dependência que seja "não linear". Assim, o resultado r=0 deve ser investigado por outros 

meios. 
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Na ANOVA Two-Way considera-se que a variável resposta (numérica) Y depende de dois ou mais 

factores. As principais aplicações da ANOVA são a comparação de várias médias simultaneamente, e a 

percepção do facto de haver diferenças entre pelo menos um par de médias das categorias de exposição. 

No caso de um desenho factorial, poderá interessar a comparação a posteriori das médias dos grupos 

definidos por cada um dos factores principais, bem como dos grupos definidos pelo cruzamento e pela 

interacção dos factores, pela qual se pode rejeitar a H0. 

 

Hipóteses do trabalho em questão são: 

- A interacção entre os factores influenciadores de tomada de decisão e o Género não é significativa (H0) 

ou é significativa (H1); 

- A interacção entre os factores influenciadores de tomada de decisão e a Faixa Etária não é significativa 

(H0) ou é significativa (H1); 

- A interacção entre os factores influenciadores de tomada de decisão e a Especialidade Médica não é 

significativa (H0) ou é significativa (H1); 

- A interacção entre os factores influenciadores de tomada de decisão e o Local de Trabalho não é 

significativa (H0) ou é significativa (H1); 

 

A análise e tratamento estatístico dos dados deste trabalho foram realizados por um técnico especializado 

e qualificado na área da Estatística. 
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IV. RESULTADOS 

 

Os resultados foram analisados globalmente e, posteriormente, estratificados por variável demográfica – 

género e faixa etária – e por especialidade médica e local de trabalho. Relativamente à análise por faixa 

etária, a divisão em dois grupos, um com inclusão dos respondedores com idade igual ou inferior a 40 

anos e outro com os respondedores de idade superior a 40 anos, deveu-se ao facto da maioria dos 

respondedores pertencer às faixas etárias 30 – 40 e 41-50; separando a amostra nos 40 anos de idade, 

criaram-se 2 grupos com tamanho homogéneo, e com poder estatístico passíveis de ser comparados. 

Relativamente à análise por especialidade médica, e seguindo a mesma abordagem que a Ordem dos 

Médicos, foram criados dois grupos: um grupo que incluiu os especialistas hospitalares e outro grupo que 

incluiu os especialistas em MGF e os médicos sem especialidade. Por último, na análise por local de 

trabalho, a separação dos dois grupos teve por base a possível influência de um médico trabalhar numa 

instituição privada, a tempo inteiro ou parcial; assim, a comparação foi feita entre médicos que trabalham 

numa instituição pública versus médicos que trabalham numa instituição privada ou ambas. 

 

4.1 ORDEM DE IMPORTÂNCIA DE 4 ATRIBUTOS 

 

A figura 1 permite observar a importância atribuída pelos médicos respondentes quando questionados 

directamente sobre a ordem de importância dos 4 atributos influenciadores da tomada de decisão: perfil de 

eficácia, perfil de segurança, preço para o doente e marca institucional (MI). 

 

 

Figura 1 (questão 5): Ordem de importância dos atributos na tomada de decisão na prescrição médica. 
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Verifica-se pelo quadro acima, que o primeiro atributo é claramente o perfil de eficácia, para 99,1% dos 

respondedores. Para o segundo atributo, apesar de existir diferença numérica (37,7% vs. 33,3%), não 

existe diferença estatística entre o preço para o doente e MI (ver tabela 2 nos anexos). Quer isto dizer que, 

tanto para o segundo factor como para o terceiro factor, o preço e a MI são factores igualmente 

valorizados. Como 4º atributo mais votado aparece o perfil de segurança, para 43,2% dos participantes. 

Entre as variáveis género, faixa etária e local de trabalho, não existe qualquer correlação, demonstrada 

pelo valor da estatística do teste ser superior a 0,05 (ver tabela 3 nos anexos). O mesmo não acontece entre 

a variável especialidade médica e a escolha dos atributos preço e MI. A figura 2 apresenta os resultados de 

acordo com a especialidade médica: i.e, especialistas hospitalares versus especialistas em MGF e sem 

especialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (questão 5): Ordem de importância dos atributos na tomada de decisão na prescrição médica, no 

grupo de médicos especialistas hospitalares (à esquerda) versus médicos especialistas em MGF ou sem 

especialidade (à direita). 

 

Os médicos especialistas hospitalares identificaram como 2º e 3º factor mais importante, a marca 

institucional e o preço, com 45,6% e 43,9% dos votos, respectivamente. Para os médicos sem 

especialidade hospitalar as escolhas inverteram-se, identificando como 2º e 3º factor, o preço para o 

doente e a marca institucional, com 50,0% e 38,9% dos votos, respectivamente. O teste ANOVA 

identifica que também existe um efeito significativo entre as variáveis marca institucional e local de 

trabalho (F=3,532; p=0,033; p
2
=0,064; potência=0,646) (ver tabela 4 nos anexos), fazendo referir que os 

médicos que trabalham numa instituição privada, seja a tempo inteiro ou parcial, dão mais importância à 
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marca institucional que ao preço para o doente, comparativamente com os médicos que trabalham apenas 

numa instituição pública. (Fig 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (questão 5): Ordem de importância dos atributos na tomada de decisão na prescrição médica, no 

grupo de médicos que trabalha apenas numa instituição pública (à esquerda) versus médicos que trabalha 

numa instituição privada, a tempo inteiro ou parcial (à direita) 

 

4.2 IMPORTÂNCIA DA MARCA INSTITUCIONAL 

 

A figura 4 apresenta as respostas relativamente à questão sobre a importância da marca institucional de 

um medicamento na sua tomada de decisão para prescrever determinado tratamento farmacológico. 54% 

considera que este atributo é importante ou muito importante, 18% que é pouco ou nada importante. Cerca 

de um terço (27,9%) tem uma opinião neutra. É possível afirmar que não existe um efeito significativo 

entre a importância atribuída à marca institucional e as variáveis género, faixa-etária, especialidade 

médica e local de trabalho (ver tabela 5 nos anexos). 
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Figura 4 (questão 6): Importância da marca institucional na prescrição de um medicamento. 

 

4.3 QUALIDADE DOS PSEUDO-GENÉRICOS VERSUS GENÉRICOS INDEPENDENTES 

 

Os indivíduos amostrados, na sua grande maioria (97,3%), consideram que os medicamentos genéricos de 

uma empresa que também faz investigação e desenvolvimento, chamados de pseudo-genéricos, possui 

igual (41,4%) ou melhor qualidade (55,9%) do que os medicamentos genéricos de uma empresa que só 

produz genéricos. (Fig. 5) 

 

Figura 5 (questão 7): Qualidade dos medicamentos pseudo-genéricos comparativamente com os 

medicamentos genéricos independentes. 
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Não existe qualquer correlação entre género, faixa etária e local de trabalho. No entanto, segundo a 

correlação de Pearson (ver tabela 6 nos anexos), existe diferença estatisticamente significativa entre os 

dois grupos da especialidade médica. A figura 6 demonstra que 68,4% dos médicos especialistas 

hospitalares considera que os pseudo-genéricos têm qualidade superior (versus 42,6% de respondedores 

do outro grupo) e nenhum destes médicos considera que a qualidade poderá ser pior, enquanto que 5,6% 

dos médicos sem especialidade hospitalar têm opinião diferente. O teste ANOVA (ver tabela 7 nos 

anexos) confirma que a dimensão do efeito e a potência do teste é elevada (F=4,206; p=0,018; p
2
=0,077; 

potência=0,727). 

 

 

Figura 6 (questão 7): Qualidade dos pseudo-genéricos comparativamente com os genéricos independentes, 

no grupo de médicos especialistas hospitalares versus médicos especialistas em MGF ou sem 

especialidade. 
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distribuíram-se pelas opções: 27,9% que tenderá a aumentar, 11,7% tenderá a manter-se, 36% que tenderá 

a diminuir e, 24,3% considera que poderá mesmo desaparecer. (Fig. 7).  
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Figura 7 (questão 8): Qualidade dos pseudo-genéricos comparativamente com os genéricos independentes, 

no grupo de médicos especialistas hospitalares versus médicos especialistas em MGF ou sem 

especialidade. 

 

De acordo com o teste de Pearson (ver tabela 8 nos anexos), não existe qualquer correlação com as 

variáveis género, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho. De acordo com o teste ANOVA 

(ver tabela 9 nos anexos), a dimensão do efeito e a potência do teste entre a importância da MI no futuro e 

a faixa etária é elevada (F=2,986; p=0,022; p
2
=0,106; potência=0,779). Enquanto que 38,5% dos 

médicos do grupo mais velho (idade superior a 40 anos) consideram que a importância da MI no futuro 

vai aumentar, apenas 13% dos médicos mais jovens (idade igual ou inferior a 40 anos) têm a mesma 

opinião. Por outro lado, 52% e 28,3% dos médicos mais jovens consideram que a importância deste 

atributo vai diminuir ou mesmo desaparecer comparativamente com os 24,6% e 21,5% do grupo dos 

médicos mais velhos. 
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Figura 8 (questão 8): Opinião sobre a importância da marca institucional nos próximos anos na tomada de 

decisão dos médicos portugueses, considerando a nova lei sobre os medicamentos, que obriga a prescrição 

por DCI, no grupo de médicos com idade igual ou inferior a 40 anos versus com idade superiora 40 anos. 

 

4.5 CRITÉRIOS PARA ATRIBUIR CREDIBILIDADE A UMA EMPRESA FARMACÊUTICA 

 

Relativamente aos critérios que a classe médica considera como mais importantes para atribuir 

credibilidade a uma empresa farmacêutica, a imagem de referência local ou global reuniu a maior 

percentagem com 55,9%, seguindo-se os valores e prioridades com 44,4%, responsabilidade social com 

37,8% e herança no mercado farmacêutico com 30,6% (Fig 9). 

 

 

Figura 9 (questão 9): Critérios mais importantes para atribuir credibilidade a uma empresa farmacêutica. 
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De acordo com a correlação de Pearson e o teste ANOVA (ver tabelas 10 e 11 nos anexos), não existe 

relação entre os vários critérios mais importantes e as variáveis género, faixa etária, especialidade médica 

e local de trabalho. Excepção para o critério dimensão e performance que se correlaciona com a faixa 

etária (relação não confirmada pelo teste ANOVA: F=2,415; p=0,053; p
2
=0,085; potência=0,676). Os 

médicos com idade superior a 40 anos parece considerarem mais importante o critério dimensão e 

performance para atribuírem credibilidade a uma empresa que os médicos com idade igual ou inferior a 40 

anos (23,1% versus 4,3%). Esta dimensão é a 5ª eleita para o grupo mais velho e a 7ª eleita para o grupo 

mais jovem. 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No actual trabalho a primeira questão avaliou a ordem de importância na prescrição médica acerca dos 

mesmos atributos avaliados por Pinto
30

: perfil de eficácia, perfil de segurança, preço e marca institucional. 

À semelhança do estudo deste, o perfil de eficácia surge destacado como o principal critério na tomada de 

decisão do medicamento a prescrever. Todavia, enquanto no estudo de Pinto, a segunda posição foi 

ocupada pela marca institucional, a terceira pelo perfil de segurança e a quarta pelo preço, neste trabalho 

os atributos preço para o doente e marca institucional aparecem empatados tanto na segunda posição como 

na terceira, e o perfil de segurança é mais votado como quarto critério mais importante. Há no entanto 

diferenças na metodologia destes estudos, que importa realçar. Pinto recolheu os dados através de 

entrevistas individuais (logo, sem anonimato) realizadas por DIMs, durante as quais era apresentado aos 

médicos um conjunto de vinte cartões, representando o perfil de um produto com variações nos quatro 

atributos atrás referidos; seguidamente, o médico deveria ordenar os cartões, por ordem decrescente de 

importância. Neste trabalho, os dados foram recolhidos, de forma totalmente anónima, através de um 

questionario online, enviado pelas Sociedades Médicas aos seus membros, e a ordem de importância dos 

quatro atributos foi questionada directamente, sem utilização de perfis de produtos. Apesar das marcantes 

diferenças de metodologia, infelizmente, não há mais nenhum estudo semelhante nesta área, que permita 

fazer outras comparações. 

 

Relativamente à crescente importância do atributo preço, Green e Jernigan
32

 defendem que à medida que 

os consumidores se tornam mais organizados e mais sensíveis financeiramente, o preço torna-se cada vez 

mais um factor crítico de sucesso.  

 

Kentikelenis
33

 analisa o impacto que a crise económica instalada desde 2007 na Grécia, está a ter na saúde 

da população e nos cuidados de saúde prestados. O aumento do número de desempregados naquele país 

(de 6,6% em Maio de 2008 passou a 16,6% em Maio 2011), fez com que um número significativo de 

pessoas deixasse de ir ao médico, ainda que considerasse necessário, e por outro lado, provavelmente 

consequência da primeira opção, houve um aumento de hospitalizações por situações de urgência. A 

actual situação de Portugal não está longe da da Grécia, com 15,7% de desemprego, segundo dados da 

OCDE de 11 de Setembro de 2012, situação que poderá vir a agravar-se como consequência do aumento 

dos impostos e cortes nas despesas públicas para 2013. No início da crise económica, enquanto os 

orçamentos governamentais se mantiveram constantes, regra geral, os cortes na despesa em saúde 

começaram a acontecer na prática em 2010 em resposta às pressões orçamentais para baixar os défices e 

as dívidas, refere o relatório "Health at a Glance 2012”, da OCDE.  
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No caso de Portugal, entre 2000 e 2009, a despesa pública em saúde per capita cresceu 1,8%, mas em 

2010 cresceu apenas 0,5%. Neste ano, gastaram-se 2.097 euros per capita em saúde, abaixo da média 

europeia (EU 27), que foi de 2.171 euros. Vários países cortaram drasticamente a despesa em 

medicamentos devido à crise, refere a OCDE. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 

(CNECV), em Setembro 2012, emitiu um parecer sobre o modelo de deliberação para financiamento do 

custo de medicamentos, que refere que a restrição orçamental está claramente estabelecida ao nível da 

despesa pública em medicamentos, por via do Memorando de Entendimento assinado com a Comissão 

Tripartida: Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Esta questão sobre os custos com a saúde pública, que hoje em Portugal e nalguns países europeus 

se viu agudizada pela crise, reveste-se de enorme importância. A dimensão deste problema, o debate sobre 

os custos dos medicamentos e as restrições à prescrição, intensificou-se recentemente no seio das 

profissões da saúde e no debate público, tornando ainda mais urgente a necessidade de propor um modelo 

de decisão baseado no princípio da justiça que permita, em última análise, a salvaguarda da dignidade de 

quem é tratado e de quem trata. Desta forma, está em curso a reforma hospitalar e a reforma da política do 

medicamento, com o intuito do aumento significativo da quota de genéricos. 

 

Em 2006, outra alteração significativa foi implementada na arquitectura do SNS, com a criação das 

Unidades de Saúde Familiar, definidas pelo Despacho Normativo nº9/2006, de 16 de Fevereiro como 

células organizacionais elementares na prestação de cuidados de saúde individuais e familiares, 

constituídas por uma equipa multi-profissional, com autonomia organizativa, funcional e técnica e 

integrada em rede com outras unidades funcionais do CS. A avaliação destas unidades é feita através de 

um conjunto de indicadores - Carteira Básica de Serviços – que inclui, entre outros parâmetros, o 

desempenho económico, que visa controlar o custo médio de medicamentos e meios complementares de 

diagnóstico e tratamento (MCDT), prescritos por utilizador. Este objectivo das USFs influencia 

exclusivamente os médicos de MGF, o que pode justificar a maior importância que estes médicos sem 

especialidade hospitalar deram ao preço, seleccionando-o como segundo factor mais importante na sua 

tomada de decisão, ao contrário dos especialistas hospitalares, que relegam o preço para terceiro factor. 

Os médicos que exercem a sua profissão a tempo inteiro em instituições públicas serão mais facilmente 

pressionados a prescrever medicamentos mais baratos, factor que poderá justificar uma maior importância 

ao atributo preço por este grupo de médicos. Os médicos que trabalham em instituições privadas, a tempo 

inteiro ou parcial, indicam o atributo marca institucional como mais importante, que o preço para o 

doente. Este facto é justificado pela maior capacidade económica ou pela aquisição de seguros de saúde 

por parte dos doentes que frequentam estes consultórios privados. 
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Actualmente, todo o sistema de saúde (no caso dos medicamentos com prescrição médica obrigatória) está 

organizado para impedir que se ultrapassem as verbas orçamentadas anualmente, com as óbvias limitações 

para a prescrição de medicamentos, a que se junta a diminuição da capacidade económica da população 

para poder aceder a esses medicamentos. Neste momento, ainda não há em Portugal estudos que avaliem o 

impacto das medidas de austeridade nestes 2 factores acima descritos. 

 

A marca institucional continua a ser um atributo considerado importante pelos prescritores (identificado, a 

par do atributo preço, como segundo e terceiro factor mais importante na tomada de decisão). A questão 

seguinte confirma esta relevância da marca institucional na prescrição médica, uma vez que, 

independentemente da ordem de importância face aos outros atributos, a maioria considera que este factor 

é importante ou muito importante. Esta importância da marca institucional não é influenciada pelo género, 

faixa etária, especialidade médica e local de trabalho. 

 

Moss e Shuiling
15

, referem ser fundamental criar nomes de marcas que estejam relacionadas com marcas 

institucionais fortes e credíveis, porque, tanto os médicos como os doentes, procuram garantia de 

qualidade e segurança que a marca institucional pode proporcionar. As medidas implementadas pelo 

Governo nos últimos anos promovendo a prescrição de genéricos, nomeadamente o regime de 

comparticipação favorecendo os genéricos, como também a obrigatoriedade da prescrição por DCI, 

poderão justificar o aumento da importância da marca institucional. 

 

Como quarto critério mais votado, tendo aparecido como terceiro critério no estudo de Pinto
30

, aparece o 

perfil de segurança dos medicamentos. Esta aparente “desvalorização”, poder-se-á dever, por um lado à 

valorização dos outros dois atributos e, por outro, à confiança que a classe médica deposita na autoridade 

que avalia o medicamento para a autorização de introdução no mercado - Agência Europeia do 

Medicamento, como também no Sistema de Farmacovigilância assegurado pelo INFARMED. Desta 

forma, os médicos consideram que qualquer medicamento disponível no mercado apresenta um rácio 

risco-benefício favorável e portanto “seguro”. 

Relativamente à percepção sobre a qualidade dos medicamentos genéricos, a maioria dos médicos 

considera que um genérico de uma empresa que também fez a investigação e desenvolvimento (chamados 

pseudo-genéricos) apresenta qualidade superior comparativamente com um medicamento genérico 

independente. Esta resposta comprova o aumento da importância da marca institucional, e está em linha 

com dois estudos anteriores: 
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- O inquérito realizado por Ladha
17

, cujos resultados sugerem que a promoção das marcas dos produtos, 

como também das marcas institucionais, pode ser factor determinante para o sucesso das vendas, 

particularmente após perda da patente e com a entrada dos respectivos medicamentos genéricos. 

- O estudo de Shamindra
20

, que confirmou que existe a percepção de que os pseudo-genéricos garantem 

qualidade superior versus genéricos independentes, por estarem directamente associados ao medicamento 

de marca que os originou. 

 

A utilização de medicamentos genéricos é uma realidade nacional e, de acordo com o Presidente do 

INFARMED, a quota de mercado dos medicamentos genéricos atingiu os 25,2%, em Junho deste ano, e 

que o objectivo é aproximar a quota de mercado à que se verifica em países como o Reino Unido, 

Alemanha ou os Estados Unidos, onde chegam a ultrapassar os 40%. A publicação da Lei n.º 11/2012, de 

8 de Março, promove a prescrição de medicamentos por DCI. Efectivamente, através da prescrição por 

DCI, dissociam-se marcas de medicamentos de patologias. 

 

No que diz respeito à opinião sobre a importância da marca institucional nos próximos anos, considerando 

estas novas orientações para a prescrição médica, a amostra de médicos distribui-se pelas 4 respostas 

talvez pela natureza recente da legislação. Porém, a maioria dos médicos (60,3%) acredita que a 

importância da marca institucional tenderá a diminuir ou mesmo a desaparecer. De salientar que houve 

respostas com diferenças estatísticas significativas entre os 2 grupos etários: 80,3% dos médicos com 

idade igual ou inferior a 40 anos considera que a marca institucional tenderá a diminuir ou desaparecer, 

versus 46,1% dos médicos com idade superior a 40 anos. 

 

A diferença nas opiniões entre os grupos etários sobre a importância da marca institucional no futuro, 

poder-se-á dever ao facto dos médicos mais novos serem menos visitados pelas equipas de Força de 

Vendas, que tendem também a ter cada vez menos membros. Moss e Shuiling
15

 referiam que um dos 

desafios para a indústria farmacêutica é a dificuldade de acesso aos médicos, que por sua vez estão menos 

disponíveis. Os médicos mais velhos começaram a exercer a profissão, tendo apenas como tratamentos 

disponíveis os medicamentos de marca e acompanharam a entrada de medicamentos genéricos no 

mercado, que não lhes transmitiam confiança, talvez por falta de informação mas também pela normal 

resistência à mudança. Não foram encontrados estudos publicados em países onde existem genéricos há 

mais tempo, que avaliem o impacto destas orientações para a prescrição por DCI na importância da marca 

institucional, e se existem opiniões divergentes na população médica de diferentes faixas etárias.  
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Na definição de marca institucional, Aaker
4
 refere 7 domínios organizacionais: herança, meios e 

capacidades, pessoas, valores e prioridades, imagem de referência local ou global, responsabilidade social 

e, por último, dimensão e performance da empresa. Uma marca institucional será tanto mais visível, 

quanto maior o número, poder e credibilidade das associações que lhe são atribuídas. Neste trabalho, os 

médicos identificaram a imagem de referência local ou global, os valores e prioridades e a 

responsabilidade social como os 3 critérios mais importantes para atribuir credibilidade a uma empresa 

farmacêutica. A ausência de estudos que analisaram a importância destes domínios para a atribuição de 

credibilidade a uma empresa farmacêutica, faz com que não seja possível a comparação e enquadramento 

destes resultados. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Poderá existir um número alargado de atributos que concorrem para a determinação da escolha dos 

medicamentos prescritos pelos médicos, ressalvando desde logo a eficácia, como o atributo que mais 

condiciona a sua utilização, sendo por isso o mais valorizado pela quase a totalidade dos médicos. Quanto 

maior a eficácia de um produto, maior será a sua probabilidade de prescrição.  

 

A importância da marca institucional é reconhecida pelos médicos e funciona como factor de 

credibilização dos medicamentos, logo que seja comprovada a sua eficácia. Foi-lhe atribuída importância 

quando comparada com os outros atributos, assim como também quando avaliada individualmente. 

 

O preço para o doente tem vindo a ganhar importância na tomada de decisão, por um lado pela pressão 

que o governo está a fazer à população médica e instituições de saúde na prescrição de medicamentos 

mais baratos, e por outro, devido à evidente perda de capacidade económica dos doentes portugueses. 

 

O perfil de segurança surge nesta investigação como um factor menos considerado do que os outros, que 

poderá dever-se, principalmente, à valorização dos outros dois atributos. 

 

Actualmente, apesar da rede de avaliação e supervisão dos medicamentos genéricos estar implementada 

em Portugal pelo INFARMED, que visa garantir a qualidade dos medicamentos genéricos, os médicos 

consideram que estão disponíveis genéricos com diferente qualidade. Este estudo questionou a percepção 

acerca da qualidade dos pseudo-genéricos (genéricos das empresas que fizeram a investigação e 

desenvolvimento do medicamento original) comparativamente com os genéricos independentes, e a 

maioria dos médicos considera que os primeiros apresentam qualidade superior. 

 

Relativamente ao impacto na importância da marca institucional nos próximos anos, tendo em conta as 

recentes orientações na prescrição por DCI e favorecimento da escolha do genérico mais barato, a opinião 

dos médicos divide-se. 

 

Por fim, os médicos identificaram a imagem de referência local ou global, os valores e prioridades e a 

responsabilidade social como os 3 critérios mais importantes para atribuir credibilidade a uma empresa 

farmacêutica. 
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6.1 LIMITAÇÕES 

 

A escassez de estudos nesta área específica, em particular focada na marca institucional, tornou difícil a 

comparação dos resultados obtidos. O estudo de Pinto
30

 permitiu a comparação entre os resultados sobre a 

ordem de importância dos quatro atributos (perfil de eficácia, perfil de segurança, preço e marca 

institucional), ainda que não devam ser ignoradas as diferentes metodologias implementadas. Não 

obstante, entende-se que a metodologia de recolha de dados totalmente anónima via online, apresenta 

menos vieses e pode ser mais facilmente reproduzida, que a utilizada por Pinto. 

 

A opção de recolha dos questionários online visava também atingir um maior número de médicos, de 

forma a obter uma amostra representativa da população total de médicos em Portugal. No entanto, tal não 

foi conseguido, visto que apenas 114 médicos responderam ao questionário (0,25% dos médicos inscritos 

na Ordem dos Médicos). Esta limitação faz com que não seja possível extrapolar os resultados para a 

população total. Sugere-se que se identifiquem outras formas mais eficazes de recolha de dados. 

 

Nas últimas décadas, o curso e internato de medicina têm sofrido inúmeras alterações, i.e., actualmente 

estão a exercer médicos com curso pré e pós Bolonha com 6 anos, e o ano comum já teve a duração de 5, 

4, 3, 2 e actualmente é de 1 ano. Com estas alterações, hoje, a idade mínima para um aluno terminar o 

curso é de 24 anos, e para serem especialistas é de 28, 29 ou 30 anos, dependendo da escolha de uma 

especialidade médica de 4, 5 ou 6 anos. Desta forma, sugere-se para trabalhos futuros, os intervalos das 

faixas etárias iniciarem aos 24 anos, para que o primeiro escalão possa estar melhor representado e, caso 

se opte por intervalos de 5 anos, poder-se-á identificar, de forma sensível, grupos etários que privilegiem 

atributos diferentes. 

 

Apesar das limitações acima identificadas, entende-se que os objectivos propostos foram atingidos e que, 

este trabalho possa servir como linha basal para futuros trabalhos, de forma a monitorizar a evolução da 

situação em Portugal. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURA INVESTIGAÇÃO 

 

Conforme já referido anteriormente, esta área de investigação sobre a ordem dos factores influenciadores 

e, em particular, a importância da marca institucional na tomada de decisão na prescrição médica, carece 

de estudos adicionais, para que seja possível a comparação dos resultados. 
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Um dos cenários possíveis para futura investigação seria a avaliação do impacto na ordem de importância 

dos 4 atributos determinantes (perfil de eficácia, perfil de segurança, preço e marca institucional), assim 

como na importância da marca institucional no acto médico de prescrição, anos após a implementação das 

recentes alterações no Sistema Nacional de Saúde, a nível organizacional, estrutural e legislativo. No 

entanto, prevê-se que a crise económica se mantenha ou venha mesmo a agravar-se, pelo menos, nos 

próximos 3 a 5 anos, e é possível que novas medidas sejam implementadas para controlar as elevadas 

despesas públicas com a saúde, o que exigirá uma constante adaptação da população médica ao maior 

controlo e limitações na prescrição médica. Seria interessante comparar os resultados deste estudo com 

outro implementado no futuro, utilizando metodologia semelhante, por forma a avaliar as implicações que 

estas alterações vão introduzindo nos hábitos de prescrição ao longo dos anos. 

 

Numa perspectiva de continuidade, e concordando com Pinto
30

, seria também interessante analisar a 

atitude do médico em relação a uma situação de escolha, entre um maior número de atributos ou em 

relação a outros atributos diferentes dos 4 agora estudados. 

 

Outro possível cenário para posterior investigação seria no âmbito da estratégia da promoção da marca 

institucional. No seguimento da identificação já realizada por Pinto
30

, do grupo de empresas 

percepcionadas como de elevada, média e baixa fiabilidade, poder-se-ia analisar quais as diferentes 

estratégias e prioridades definidas pelas empresas dos 3 grupos, que visam adaptar-se às dificuldades e 

desafios com que a indústria farmacêutica lida diariamente e antecipa no futuro.  
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VIII. ANEXOS 

 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1. Género: 

 Feminino 

 Masculino 

 

2. Faixa Etária: 

20 – 30 anos 

31 – 40 anos 

41 – 50 anos 

51 – 60 anos 

> 60 anos 

 

3. Especialidade Médica: 

Especialidade Hospitalar 

Medicina Geral e Familiar 

Sem Especialidade Médica 

 

4. Local de Trabalho: 

Instituição Pública 

Instituição Privada 

Ambas 

 

5. Depois do diagnóstico confirmado, quais os critérios que apoiam a sua decisão de prescrição de 

medicamentos do mesmo grupo terapêutico. Ordene-os sendo 1 o mais importante e 4 o menos 

importante. 

  1º 2º 3º 4º 

Preço para o doente 
   

 

Perfil de eficácia 
   

 

Perfil de segurança 
   

 

Marca institucional  

(nome da empresa do medicamento)    

 



IMPORTÂNCIA DA MARCA INSTITUCIONAL: CASO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LISBOA, 2012 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO Pág. 37 de 43 

 

6. Como classifica a importância da marca institucional (nome da empresa) de um medicamento na 

sua tomada de decisão para prescrever um determinado tratamento farmacológico: 

Muito importante 

Importante 

Neutro 

Pouco importante 

Nada importante 

 

7. Considera que um medicamento genérico de uma empresa que também fez a investigação e 

desenvolvimento comparativamente com um medicamento genérico de empresa de genéricos tem: 

(por exemplo: genérico da Pfizer versus genérico da Genéricos Portugueses) 

Melhor qualidade 

Igual qualidade 

Pior qualidade 

 

8. Qual a sua opinião relativamente à importância da marca institucional (nome da empresa) na 

tomada de decisão dos médicos portugueses nos próximos anos, considerando a nova lei sobre os 

medicamentos, que obriga a prescrição por DCI: 

Tenderá a aumentar 

Tenderá a manter-se 

Tenderá a diminuir 

Tenderá a desaparecer 

 

9. Quais os critérios que considera importantes numa empresa farmacêutica para lhe atribuir 

credibilidade? Seleccione os 2 mais importantes para si. 

Herança no mercado farmacêutico 

Meios e Capacidade 

Colaboradores competentes 

Valores e Prioridades 

Imagem de referência local ou global 

Responsabilidade social 

Dimensão e Performance 

 

  



IMPORTÂNCIA DA MARCA INSTITUCIONAL: CASO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LISBOA, 2012 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO Pág. 38 de 43 

 

NOTAS ADICIONAIS: (apareciam para consulta na mesma página que a pergunta 9) 

 

- Herança: legado, raízes. 

- Meios e capacidades: conhecimentos e competências, no que diz respeito à capacidade de oferecer 

produtos inovadores e de valor acrescentado para os clientes. 

- Pessoas: colaboradores comprometidos, interessados nos clientes, habilitados, empenhados e 

competentes. 

- Valores e prioridades: o que considera importante e que nunca será comprometido, independentemente 

das situações. A inovação, qualidade e preocupação com o cliente são três importantes valores e 

prioridades, muitas vezes associados às marcas institucionais. 

- Responsabilidade social: empresa com preocupações sociais e ambientais 

- Dimensão e performance: empresa com visibilidade e vitalidade, capaz de oferecer novos produtos e 

novos programas, criando uma imagem de dinamismo e adaptação. 

 

 

 

Tabela 2: Relação entre os parâmetros preço para o doente e marca institucional, relativamente à ordem de 

importância destas duas variáveis na tomada de decisão na prescrição médica. 

Dependent Variable: 5-Preço 

Parameter 

Estimates 
B 

Std. 

Error 
t p 

95% Confidence Interval 
Partial Eta 

Squared Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2,588 0,117 22,159 0,000 2,357 2,820 0,817 

[MI_5=1] -1,588 0,410 -3,872 0,000 -2,401 -0,775 0,120 

[MI_5=2] 0,871 0,162 5,385 0,000 0,551 1,192 0,209 

[MI_5=3] 0,012 0,159 0,074 0,941 -0,303 0,327 0,000 

[MI_5=4] 0
a
 . 

   
. 

 

a. This parameter is set to zero because it is redundant 

b. Computed using alpha = 0,05 

 

 

 

Tabela 3: Relação entre os atributos preço, perfil de eficácia, perfil de segurança e marca institucional e as 

variáveis género, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho. (Correlação de Pearson) 

Correlações entre  

Variáveis 

Género Faixa Etária 
Especialidade 

Médica 

Local de  

Trabalho 

 
p*  p*  p*  p* 

Preço 0,042 0,654 0,104 0,272 -0,220* 0,019 0,032 0,733 

Perfil Eficácia 0,029 0,758 -0,027 0,778 -0,103 0,277 -0,063 0,503 

Perfil deSegurança -0,024 0,799 -0,066 0,486 -0,117 0,215 0,026 0,780 

Marca Institucional 0,017 0,862 -0,063 0,505 0,224* 0,017 -0,131 0,164 

*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05 (2-tailed) 
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Tabela 4: Interacção entre a atribuição da ordem de importância da marca institucional e o género, faixa 

etária, especialidade médica e local de trabalho (Teste ANOVA) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:5-MI 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 10,266
a
 9 1,141 1,647 ,112 ,125 14,824 ,732 

Intercept 452,623 1 452,623 653,577 ,000 ,863 653,577 1,000 

Género_1 ,001 1 ,001 ,002 ,965 ,000 ,002 ,050 

FaixaEtária_2 1,414 4 ,354 ,511 ,728 ,019 2,042 ,168 

EspecialidadeMédica_3 3,595 2 1,797 2,595 ,079 ,048 5,191 ,507 

LocaldeTrabalho_4 4,892 2 2,446 3,532 ,033 ,064 7,064 ,646 

Error 72,023 104 ,693      

Total 1055,000 114       

Corrected Total 82,289 113       

a. R Squared = ,125 (Adjusted R Squared = ,049) 

b. Computed using alpha = 0,05 

 

 

 

Tabela 5: Relação entre a atribuição da importância da marca institucional e as variáveis género, faixa 

etária, especialidade médica e local de trabalho (Correlação de Pearson). 

Correlações entre 

Variáveis 

Género Faixa Etária 
Especialidade 

Médica 

Local de 

Trabalho 

 
p*  p*  p*  p* 

Importância da  

Marca Institucional 
-0,109 0,253 0,150 0,116 -0,102 0,288 -0,701 0,457 

*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05 (2-tailed) 

 

 

 

Tabela 6: Relação entre a qualidade dos genéricos e as variáveis género, faixa etária, especialidade médica 

e local de trabalho (Correlação de Pearson). 

Correlações entre 

Variáveis 

Género Faixa Etária 
Especialidade 

Médica 

Local de 

Trabalho 

 
p*  p*  p*  p* 

Qualidade   

dos genéricos 
-,066 ,494 ,085 ,375 -,252 ,008 -,110 ,251 

*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05 (2-tailed) 
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Tabela 7: Interacção entre a percepção da qualidade dos genéricos e o género, faixa etária, especialidade 

médica e local de trabalho (Teste ANOVA) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:9-Qualidade de genéricos 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 4,987
a
 9 ,554 1,953 ,053 ,148 17,579 ,816 

Intercept 294,080 1 294,080 1036,626 ,000 ,911 1036,626 1,000 

Género_1 ,154 1 ,154 ,545 ,462 ,005 ,545 ,113 

FaixaEtária_2 ,853 4 ,213 ,752 ,559 ,029 3,008 ,235 

EspecialidadeMédica_3 2,387 2 1,193 4,206 ,018 ,077 8,413 ,727 

LocaldeTrabalho_4 1,407 2 ,703 2,479 ,089 ,047 4,958 ,488 

Error 28,653 101 ,284      

Total 745,000 111       

Corrected Total 33,640 110       

a. R Squared = ,148 (Adjusted R Squared = ,072) 

b. Computed using alpha = ,05 

 

 

 

Table 8: Relação entre opinião sobre a importância da marca institucional nos próximos anos e as 

variáveis género, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho (Correlação de Pearson). 

Correlações entre 

Variáveis 

Género Faixa Etária 
Especialidade 

Médica 

Local de 

Trabalho 

 
p*  p*  p*  p* 

Importância da Marca 

Institucional nos 

próximos anos 

-0,053 0,578 0,166 0,082 -0,081 0,396 0,096 0,318 

*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05 (2-tailed) 
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Tabela 9: Interacção entre a opinião sobre a importância da marca institucional nos próximos anos e o 

género, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho (Teste ANOVA) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:10-Importancia MI no futuro 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 21,669
a
 9 2,408 2,000 ,047 ,151 18,001 ,827 

Intercept 277,923 1 277,923 230,888 ,000 ,696 230,888 1,000 

Género_1 1,300 1 1,300 1,080 ,301 ,011 1,080 ,177 

FaixaEtária_2 14,380 4 3,595 2,986 ,022 ,106 11,946 ,779 

EspecialidadeMédica_3 2,071 2 1,035 ,860 ,426 ,017 1,720 ,194 

LocaldeTrabalho_4 3,612 2 1,806 1,500 ,228 ,029 3,001 ,313 

Error 121,575 101 1,204      

Total 800,000 111       

Corrected Total 143,243 110       

a. R Squared = ,151 (Adjusted R Squared = ,076) 

b. Computed using alpha = ,05 

 

 

 

Table 10: Relação entre os critérios mais importantes para atribuição de credibilidade e as variáveis 

género, faixa etária, especialidade médica e local de trabalho (Correlação de Pearson). 

Correlações entre 

Variáveis 

Género Faixa Etária 
Especialidade 

Médica 

Local de 

Trabalho 

 
p*  p*  p*  p* 

Herança no mercado 

farmacêutico 
-0129 0,172 0,053 0,577 0,001 0,996 -0,037 0,696 

Meios e 

Capacidades 
-0,096 0,310 -0,005 0,959 0,069 0,466 0,033 0,727 

Colaboradores 

competentes 
0,141 0,134 -0,070 0,462 -0,027 0,777 -0,149 0,114 

Valores e 

Prioridades 
0,085 0,369 -0,105 0,265 -0,021 0,821 -0,055 0,564 

Referencia 

Local/Global 
-0,004 0,968 -0,035 0,714 -0,145 0,123 0,054 0,566 

Responsabilidade 

social 
0,122 0,196 -0,044 0,639 0,064 0,500 0,042 0,657 

Dimensão e 

Performance 
-0,158 0,094 0,228* 0,015 0,038 0,692 0,047 0,616 

*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05 (2-tailed) 
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Tabela 11: Interacção entre a escolha do critério dimensão e performance e o género, faixa etária, 

especialidade médica e local de trabalho (Teste ANOVA) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:6-Dimensão e Performance 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Power
b
 

Corrected Model 79,308
a
 9 8,812 1,456 ,174 ,112 13,103 ,666 

Intercept 63,776 1 63,776 10,537 ,002 ,092 10,537 ,895 

Género_1 22,430 1 22,430 3,706 ,057 ,034 3,706 ,479 

FaixaEtária_2 58,478 4 14,620 2,415 ,053 ,085 9,662 ,676 

EspecialidadeMédica_3 8,554 2 4,277 ,707 ,496 ,013 1,413 ,167 

LocaldeTrabalho_4 ,739 2 ,370 ,061 ,941 ,001 ,122 ,059 

Error 629,473 104 6,053      

Total 833,000 114       

Corrected Total 708,781 113       

a. R Squared = ,112 (Adjusted R Squared = ,035) 

b. Computed using alpha = ,05 

 

 


