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RESUMO 

 

No ambiente corporativo, a construção de relacionamento de confiança entre parceiros 
comerciais vem se constituindo uma estratégia relevante como forma de estabelecer relações 
consistentes e duradouras. Esse conceito ecoa com força especial em mercados de alta 
tecnologia farmacêutica, na tentativa dos fabricantes em conquistar uma posição preferencial, 
frente a uma cadeia de distribuição complexa e uma concorrência acirrada. Entretanto, pouco 
se tem publicado sobre as premissas de confiança, em particular em mercados altamente 
especializados. Este estudo tem por objetivo entender quais são os fatores-chave na 
construção de um relacionamento de confiança entre fabricantes de alta tecnologia 
farmacêutica e seus clientes. Mais particularmente, busca compreender, para cada categoria 
de profissional da saúde presente na cadeia de relacionamento do cliente, se os fatores 
apontados como premissas de confiança são semelhantes ou distintos. Para tanto, a pesquisa 
foi feita em duas etapas, sendo a primeira uma revisão bibliográfica sistemática integrativa 
sobre o tema “relacionamento de confiança”, que selecionou vinte e cinco artigos que 
abordavam, explícita ou implicitamente, a origem da confiança. Nessa etapa, seis fatores-
chave foram encontrados de forma consistente na literatura. Na sequência, tais fatores foram 
discutidos em pesquisa qualitativa exploratória, com entrevistas em profundidade, com dez 
representantes de três grupos de profissionais da saúde que atuam em clínicas e hospitais, 
onde tais medicamentos são prioritariamente prescritos e dispensados: corpo clínico 
(médicos), operacional (farmacêuticos ou enfermeiros) e administrativo (comerciais). A 
contribuição deste estudo é, ao identificar tais fatores, permitir que gestores adotem 
estratégias de marketing de relacionamento mais adequadas para sua carteira de clientes, 
melhor compreendendo as condições necessárias para gerar relacionamentos de confiança 
entre parceiros estratégicos. Permitiu também mapear nuances nas percepções dos grupos de 
profissionais da saúde pesquisados, uma vez que estes influenciam e decidem sobre a compra 
de produtos de alto custo, podendo demandar estratégias específicas na construção do 
relacionamento de confiança. 
 
Palavras-chave: Confiança; Inteligência de Mercado; Marketing Empresarial; Indústria 
Farmacêutica.  
 



	  

 

ABSTRACT 

 

In the corporate environment, building trust relationships between trading partners has been a 
relevant strategy as a way of establishing consistent and lasting relationships. This concept 
echoes with particular force in high-tech pharmaceutical markets, in an attempt by 
manufacturers to gain a preferential position against a complex distribution chain and fierce 
competition. However, little has been published about trust premises, particularly in highly 
specialized markets. This study aims to understand what are the key factors in building a 
relationship of trust between high-tech pharmaceutical manufacturers and their customers. 
More particularly, it seeks to understand, for each category of health professional present in 
the client's relationship chain, whether the factors identified as trust premises are similar or 
different. To do so, the research was carried out in two stages, the first being a systematic, 
integrative bibliographical review on the theme “trust relationship”, which selected twenty-
five articles that explicitly or implicitly approached the origin of trust. In this step, six key 
factors were found consistently in the literature.	  In the sequence, these factors were discussed 
in an exploratory qualitative research, with in-depth interviews with ten representatives of 
three groups of health professionals, working in clinics and hospitals, where these drugs are 
primarily prescribed and dispensed: clinical staff (physicians), operational (pharmacists or 
nurses) and administrative (commercial). The contribution of this study is, by clearly 
identifying such factors, allowing managers to adopt relationship marketing strategies more 
appropriate for their clients’ profile, better understanding the conditions necessary to generate 
relationships of trust between strategic partners. It is also to map nuances in the perceptions of 
the groups of health professionals surveyed, since they influence and decide on the purchase 
of high-cost products, and may demand specific strategies in the construction of the trust 
relationship. 
 
 
Keywords: Trust; Market Intelligence; Business Marketing; Pharmaceutical Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

O marketing de relacionamento vem se desenvolvendo como importante ferramenta de 

aproximação estratégica entre parceiros comerciais, a fim de sustentar negócios de longo 

prazo (DWYER; SCHURR; OH, 1987) e conquistar posição relevante frente a seus 

concorrentes, junto a clientes-chave (DOYLE; ROTH, 1992). Berry e Parasuraman (1991) 

propõem que a essência do marketing de relacionamento está na atração, desenvolvimento e 

manutenção de relacionamentos duradouros com os principais clientes de uma empresa. 

Para que o marketing de relacionamento cumpra seu papel principal, definido por 

Doyle e Roth (1992) como sendo o de ganhar a posição de fornecedor preferencial, faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma relação de confiança entre os parceiros comerciais 

envolvidos. Com base na literatura consagrada sobre este tema, há um consenso de que  a 

existência de confiança seja um ponto crítico para que um relacionamento entre empresas seja 

distinto e com geração de valor para ambos. 

Para Morgan e Hunt (1994), o marketing de relacionamento acontece mediante a 

premissa de comprometimento e confiança entre empresas. Segundo a literatura de 

intercâmbio social, a construção de uma relação pautada pela confiança entre os parceiros 

seria capaz de fortalecer seus laços (SOHAL; WONG, 2002) e bloquear adversários 

(WILSON, 1995). Dessa forma, confiança tem sido definida como a vontade de contar com 

um parceiro de troca, em quem se julga crível a promessa de que vai cumprir com as 

obrigações do relacionamento (SCHURR; OZANNE, 1985). 

Aplicando esse conceito às empresas de tecnologia, confiança é um fator ainda mais 

relevante na construção de um relacionamento (STUART, 1998), considerando-se a transação 

de produtos e serviços mais elaborados, complexos e em alguns casos altamente onerosos, 

demandando constantes trocas de informações e recursos entre os parceiros comerciais. A 

própria característica de padronização de tecnologia em um cliente é tão distinta que envolve, 

muitas vezes, comprar um produto que ainda não se experimentou, similar ao que acontece 

com o mercado de serviços (BERRY; PARASURAMAN, 1991). Nesse contexto, a presença 

de confiança é fundamental no relacionamento de parceiros comerciais estratégicos. 

Buscando mapear os principais estudos anteriores sobre o tema da construção de 

confiança, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática. Desta forma, foram 

selecionados vinte e cinco artigos que abordavam, de forma explícita ou implícita, a origem 
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da confiança, e seis fatores mais recorrentes foram encontrados: (1) fatores pessoais; (2) 

competência e qualidade dos produtos; (3) tempo do relacionamento; (4) vulnerabilidade e 

incertezas de mercado; (5) valores compartilhados e (6) existência de metas e recompensas 

para as partes. 

Sabendo que o comprador de alta tecnologia valoriza um conjunto de fatores 

determinantes para o estabelecimento de uma relação de confiança com seus fornecedores 

(LINDGREEN et al., 2009; LINDGREEN; WYNSTRA, 2005; PAYNE; HOLT, 2001), coube 

entender se os seis fatores-chave consolidados da literatura, eram pertinentes ao mercado de 

alta tecnologia farmacêutica, além de compreender suas nuances perante os profissionais da 

saúde que nele atuam, através de uma pesquisa qualitativa exploratória.  

1.1 Dilema profissional  

Atuando há dezessete anos no segmento farmacêutico, tenho vivido uma 

transformação significativa em seu modelo de negócio. Desde então, as multinacionais vem 

apresentando crescimentos mais tímidos, impactadas pelo ciclo de perda de patentes. De outro 

lado, as indústrias nacionais do setor vêm se fortalecendo, ocupando uma participação cada 

vez maior de mercado, fortalecidas pela lei dos genéricos, promulgada em 1999. 

Desta forma, o mercado ficou dividido em dois grandes blocos. Um, composto pelas 

empresas de inovação, com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, impulsionadas 

pela eficiente gestão de portfólio que precisam ter – lançar produtos na mesma velocidade em 

que suas patentes se expiram, de forma a sustentar seu negócio. Outro bloco composto pelas 

empresas com rápida habilidade em copiar medicamentos, com alta capacidade produtiva e 

uma ampla estrutura de vendas e distribuição. 

A transição para uma expressiva agenda de inovação a que as multinacionais foram 

levadas, em função de sua acelerada perda de participação de mercado desde 2000, levou à 

consolidação de muitas empresas, no intuito de fortalecer suas oportunidades no mercado, e a 

um significativo movimento de aquisições, que foi observado nos anos seguintes.  

Mas outras mudanças também foram necessárias, atreladas a um novo modelo de 

negócio que se estabeleceu. A inovação caminhou para o desenvolvimento de soluções 

terapêuticas que fossem mais complexas de serem copiadas, com alto valor agregado. Com 

isso, as multinacionais focaram no segmento de tratamentos mais especializados, de doenças 
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crônicas, que acometem menos pacientes, mas cujo prognóstico é mais severo. Novos 

stakeholders emergiram nesse competitivo mercado. 

Passados quase vinte anos dessa transformação, à despeito da grande inovação que se 

observou nas opções de tratamentos para as doenças tidas como mais complexas, claramente 

há empresas que melhor se adaptaram a esse novo mercado, e rapidamente viraram referência 

para muitos desses novos stakeholders. 

Desse contexto, surgiu o interesse em investigar, sob a perspectiva dos clientes do 

mercado de alta tecnologia farmacêutica, como surge a confiança em seus fornecedores e 

quais fatores são relevantes para construir esta nova relação de forma robusta e perene. O 

ritmo das inovações continuará acelerado, mas o que mais é necessário para um fabricante 

desse mercado merecer a confıança de seus clientes?	  

1.2 Contexto de mercado  

O setor farmacêutico de medicamentos de prescrição movimentou cerca de R$ 52 

bilhões em 2016 no Brasil, registrando um crescimento de 13% sobre o ano anterior 

(INSTITUTO IMS HEALTH, 2016). 

Esse mercado é composto por dois grandes segmentos: medicamentos de atenção 

básica, vendidos em farmácias, cujo desembolso é prioritariamente dos pacientes, e os 

medicamentos especializados, cujo canal de distribuição são hospitais e clínicas, e sua 

cobertura é feita por planos de saúde ou pelo sistema único de saúde vigente no Brasil (SUS). 

Gleason et al. (2013) conceituaram o mercado de especialidades como sendo aquele 

que abarca os medicamentos que são, em sua maioria, intravenosos ou administrados por 

infusão, que requerem administração especial, e substancialmente mais custosos que os 

tradicionais medicamentos de farmácia. Dada essas características, os medicamentos 

especializados são também denominados como de alto custo, alta complexidade ou alta 

tecnologia farmacêutica, quando comparados aos medicamentos de atenção básica vendidos 

nas farmácias. Fazem parte do mercado de especialidades os medicamentos oncológicos, 

imunológicos, e toda sorte de doenças complexas de serem tratadas, que requerem 

intervenções hospitalares. 

Desde a entrada em vigor da Lei dos Genéricos, o que ocorreu no Brasil no ano 2000, 

as multinacionais farmacêuticas passaram a centrar seu foco de desenvolvimento justamente 
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nesses medicamentos de especialidades, tecnicamente mais complexos de serem produzidos, e, 

portanto, mais difíceis de serem copiados, de alto valor agregado, voltados a tratar doenças 

crônicas, para uma população cuja expectativa de vida cada vez é maior. 

Tal estratégia pode ser notada na Tabela 1, em que a participação de mercado das 

grandes farmacêuticas presentes no Brasil difere bastante, dado o segmento em que 

escolheram atuar – de medicamentos especiais, ou de atenção primária. As farmacêuticas 

multinacionais aparecem com participação maior no mercado de especialidades, enquanto as 

nacionais, no mercado de atenção primária. 

Tabela 1 – Participação de mercado no faturamento de 2016, em Reais, dos medicamentos de prescrição de 
atenção primária e dos especializados 

Ranking Empresa Origem 

Participação no 

mercado de 

atenção primária 

Participação no 

mercado de 

especialidades 

1 Aché Brasileira 8,2% 1,3% 

2 Roche  Suíça 1,5% 12,8% 

3 Eurofarma Brasileira  6,3% 3,3% 

4 EMS Brasileira 6,9% 0,6% 

5 Novartis Suíça 3,8% 5,4% 

6 Sanofi  Francesa 3,9% 4,5% 

7 Pfizer Norte-Americana 3,2% 5,8% 

8 Janssen Norte-Americana 1,4% 6,2% 

9 Bayer  Alemã 3,5% 1,3% 

10 Astra Zeneca Inglesa 2,8% 2,2% 

       Fonte: Instituto IMS Health, 2016. 

Essa nova estratégia trouxe mais complexidade a seus fabricantes. Em uma ponta, para 

a descoberta e pesquisa de produto foi preciso acelerar a inovação, buscando desenvolvê-las 

não só internamente, mas também através de parcerias com pesquisadores externos, como 

incubadoras e universidades que estivessem pesquisando moléculas promissoras em qualquer 

parte do mundo. No outro extremo, foi preciso repensar o modelo comercial adequado para 

gerar demanda e distribuir medicamentos de alta tecnologia. 

A Figura 1 procura demonstrar a cadeia estabelecida no modelo tradicional da 

indústria farmacêutica, que tange à distribuição dos medicamentos de atenção básica, 

pulverizados em mais de setenta mil farmácias no Brasil (INSTITUTO IMS HEALTH, 2015).
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Figura 1 – Modelo comercial tradicional do setor farmacêutico, voltado para a distribuição e promoção de 

medicamentos de prescrição da atenção primária 

 

 
                                

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Por outro lado, a Figura 2 permite entender a complexidade da cadeia estabelecida no 

modelo de alta tecnologia farmacêutica, que tange à distribuição dos medicamentos 

especializados de espe custo a vinte e sete secretarias estaduais, mais de seis mil hospitais, 

quatro mil clínicas de tratamento (CNES, 2016), e mais de oitocentas operadoras de planos de 

saúde (Cadastro ANS de Operadoras – 09/2016). 

Figura 2 – Modelo comercial do setor farmacêutico, voltado para a distribuição e promoção de medicamentos 
especializados (alto custo / alta complexidade) 

 
  

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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Conforme observado na Figura 2, a demanda continua sendo prioritariamente gerada 

pela classe médica, que indica o tratamento a ser administrado para cada doença e perfil de 

paciente. Porém, no medicamento especializado, o poder prescritivo do médico passa a ser 

influenciado por outros agentes: 

a) os pagadores, que nesse caso não são os pacientes, mas os planos privados de 

saúde, ou mesmo o sistema público; 

b) os dispensadores, que já não são mais as farmácias, mas os hospitais e clínicas, que 

possuem processos próprios de padronização dos medicamentos que oferecem em 

seu sistema; e 

c) os próprios legisladores, que definem as coberturas obrigatórias dos planos de 

saúde privados, regulamentados pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), ou os protocolos de tratamento do SUS (Sistema Único de Saúde 

Federal). 

Além dessa maior complexidade na distribuição e padronização dos medicamentos 

considerados de alta tecnologia farmacêutica, cada cliente em específico conta com um grupo 

de profissionais de saúde multidisciplinares que interagem entre si e participam do processo 

de compras. Polley e Shanklin (1983) mapearam seis ao todo, que foram agrupados em três 

grandes grupos por Lindgreen et al. (2009): 

a) negócios: administradores e gestores comerciais; 

b) operacionais: técnicos e farmacêuticos; 

c) usuários clínicos: médicos e enfermeiros. 

1.3 Problema de pesquisa 

Esse novo contexto de mercado, cercado por tantos agentes relevantes para a demanda 

dos medicamentos de especialidades, somado a uma maior competitividade no setor, tornou 

necessária uma mudança importante na orientação dos fabricantes farmacêuticos nos últimos 

anos, para além do foco no desenvolvimento em produto, pautando-se  na gestão da relação 

com os novos clientes que surgiram nessa cadeia. 
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A questão de pesquisa que se estabelece nesse cenário é quais são os fatores-chave 

para o estabelecimento de uma relação de confiança, entre indústrias farmacêuticas de alta 

tecnologia e seus clientes, a fim de fortalecer seus laços e bloquear adversários? 

1.4 Objetivos do estudo 

À luz dos conceitos apresentados, o objetivo do trabalho é entender quais são os 

fatores-chave que determinam a construção de uma relação de confiança, especificamente no 

mercado farmacêutico de alta tecnologia.  

Os objetivos específicos são: 

a) sob a perspectiva dos diferentes profissionais da saúde que fazem parte de clínicas 

oncológicas – corpo clínico, operacional ou de negócio –, e que interagem com tais 

fornecedores, identificar quais fatores são relevantes para gerar confiança na 

relação entre ambos. São os mesmos fatores para todos os diferentes tipos de 

profissionais? 

b) explorar a  percepção desses fatores para cada tipo de profissional. O significado 

de um mesmo fator é o mesmo para todos? 

1.5 Justificativas do estudo 

Assumindo como premissa que para atuar no segmento de alta tecnologia farmacêutica 

é condição obrigatória investir consistentemente em pesquisa e desenvolvimento de produto, 

o desafio que justifica esta pesquisa fica por conta de estudar o outro extremo da cadeia, e 

entender como se constrói a relação de confiança entre as indústrias e seus clientes, 

envolvidos em uma teia complexa de relacionamentos, que dita o modelo de demanda deste 

mercado. 

Portanto, a motivação deste estudo está calcada em entender como propiciar 

relacionamentos duradouros e sólidos com seus principais clientes. Essa passou a ser uma 

estratégia fundamental, tanto para sustentar o ciclo de vida cada vez mais reduzido dos 

produtos em linha, dada a constante inovação desse setor, bem como para facilitar a 

introdução dos lançamentos futuros. Afinal, os fabricantes farmacêuticos mudaram o escopo 

de seus produtos nos últimos anos (de medicamentos de cuidados primários para 
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especializados) e com isso ganharam novos canais de distribuição e clientes (de farmácias 

para clínicas e hospitais).   

A contribuição deste estudo foi agrupar as premissas chaves para gerar confiança, mais 

frequentemente citadas na literatura de referência, e as validar nos diferentes grupos de 

profissionais que interagem na cadeia de relacionamento entre a indústria farmacêutica de alta 

tecnologia e seus clientes. Ademais, a pesquisa compreendeu as condições necessárias para 

gerar relacionamentos de confiança entre parceiros comerciais, sugerindo adequações nas 

estratégias de acordo com nuances nas percepções dos grupos pesquisados.  

1.6 Procedimentos metodológicos 

Neste estudo, foi empregada uma revisão bibliográfica sistemática, a fim de capturar, 

da literatura existente sobre relacionamento de confiança, quais os fatores-chave mais 

referenciados para dar origem a este tipo de relação entre empresas. Fruto dessa primeira 

etapa, consolidou-se uma tabela de seis fatores apontados com maior frequência, de forma 

explícita ou implícita, como precursores de confiança em relações comerciais.  

Numa segunda fase, uma pesquisa qualitativa exploratória foi realizada, através de dez 

entrevistas individuais em profundidade com profissionais da saúde, representantes dos 

clientes de alta tecnologia do mercado farmacêutico. Junto a estes, foram investigados, através 

de um roteiro não estruturado, quais os fatores que eles apontavam como relevantes para o 

surgimento da confiança em seus fornecedores; o que permitiu traçar um paralelo com aqueles 

encontrados na literatura. Tal procedimento ofereceu profundidade de entendimento do que é 

relevante na relação com esses profissionais, além de mapear nuances de percepção entre eles, 

as quais se constituíram numa nova contribuição ao tema.  

Tanto na fase de revisão bibliográfica sistemática, quanto nas entrevistas em 

profundidade, o método de análise utilizado foi o de conteúdo, o que permitiu identificar e 

interpretar os múltiplos significados de cada fator-chave para ganhar a confiança dos 

principais stakeholders dessa cadeia. 

1.7 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está dividido em cinco seções, além desta introdução, a saber:  
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Capítulo 2 – referencial teórico: este capítulo apresenta uma revisão da literatura 

pesquisada sobre os temas a serem estudados, contendo suas principais abordagens e 

conceitos, a serem utilizados como base deste trabalho. 

Capítulo 3 – metodologia: são abordados os procedimentos metodológicos, definição 

da amostra, operacionalização e técnicas empregadas. 

Capítulo 4 – análise dos resultados: o capítulo detalha os dados coletados nas duas 

etapas do trabalho, tanto na revisão bibliográfica sistemática, quanto nas entrevistas em 

profundidade, discutindo os respectivos achados. 

Capítulo 5 – considerações finais: são apresentadas as conclusões do estudo, 

contribuições acadêmicas e gerenciais, limitações e sugestão de futuras pesquisas sobre o 

tema. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Como a proposta deste estudo visa entender os diferentes fatores que constroem a 

relação de confiança entre fabricantes e clientes do segmento de alta tecnologia, faz-se 

necessário aprofundar o entendimento estabelecido por estudos anteriores a respeito de 

marketing de relacionamento e confiança, além de investigar o que já foi estudado sobre esses 

conceitos aplicados a indústrias de alta tecnologia, ou ao setor da saúde. 

Esses temas serão, portanto, tratados a seguir, através da revisão dos conceitos teóricos 

propostos para marketing de relacionamento e confiança. 

2.1 Relacionamento 

Em 1960, Theodore Levitt (1960) começou a abordar o tema do pós-venda e a 

necessidade de administrar o relacionamento com os clientes. Surgiam, assim, os primeiros 

conceitos de marketing de relacionamento, que foi ganhando crescente interesse entre as 

décadas de 1970 e 1980, dado o fortalecimento da economia de serviços, além do aumento da 

concorrência (CHRISTOPHER et al., 1991; LEHTINEN, 1996). 

O estudo sobre o campo de relacionamento fortaleceu-se na década de 1990, quando 

diversos seminários internacionais abriram espaço para a discussão do tema, bem como 

surgiram várias publicações de destaque em relevantes journals da área de marketing. À 

época, McKenna (1993) abordou a importância de integrar o cliente à empresa, como forma 

de sustentar uma relação consistente. 

Dessa forma, o marketing de relacionamento foi ganhando relevância para a estratégia 

dos negócios, como consequência de diversos fatores, entre eles a redução das fronteiras entre 

mercados e fabricantes (DAY, 2000), uma crescente fragmentação da demanda (BUTTLE, 

1999), ciclos de vida mais curtos dos produtos, rápida mudança nos padrões dos clientes e 

consumidores cada vez mais exigentes e sofisticados (BUTTLE, 1999; GRÖNROOS, 1994). 

2.1.1 A gênese do relacionamento 

Para que o relacionamento entre empresas aconteça, Berry (1983) identificou três 

premissas fundamentais: (1) o cliente deve ter um desejo periódico pelo produto ou serviço; 

(2) ele deve controlar a seleção de seus fornecedores; e (3) é preciso haver opções de 
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fornecimento alternativo. Tais condições levariam a um ambiente propício para a adoção do 

conceito de relacionamento, caracterizado por uma operação de troca relacional contínua, de 

mais longa duração, refletindo um processo transacional perene, distinto de operações 

estanques, que têm um início pontual e de curto prazo (DWYER; SCHURR; OH, 1987). 

A ideia de operações estanques, cujo arquétipo se dá apenas pela troca de dinheiro de 

um lado por uma mercadoria do outro (MACNEIL, 1980), foi chamada de “transações 

discretas”. Essas transações são caracterizadas por comunicações limitadas, mínima troca de 

conteúdo e baixa identidade dos atores no processo de troca entre as partes. Diferentemente da 

chamada “troca relacional”, em que há uma forte singularidade entre comprador e vendedor. 

Características das relações transacionais começam a surgir quando a dependência da 

troca é prolongada, o desempenho da parceria é menos óbvio, a comunicação é mais profunda, 

quando começam a haver rudimentos de um planejamento cooperado e expectativas de 

confiabilidade, muitas vezes como resultado de aspectos pessoais dos agentes de troca. Nessas 

relações, os conflitos de interesse são antecipados e problemas futuros são ponderados pela 

confiança e esforços para a manutenção da unidade (DWYER; SCHURR; OH, 1987). À 

medida que a troca relacional contribui para a diferenciação de produtos e se criam assim 

obstáculos à mudança, ela pode fornecer uma real vantagem competitiva (DAY; WENSLEY, 

1983). 

Macneil (1980) diferenciou as operações discretas das relacionais em várias dimensões, 

sendo a mais relevante delas o fator tempo, pois em relações mais duradouras cada transação 

faz parte de um histórico e tem perspectivas de futuro. Nelas, há a expectativa de satisfações 

econômicas e não econômicas, bem como a existência de troca social. Outros autores 

apontaram para a confiança, comprometimento, satisfação e partilha de segredos como 

característicos desses relacionamentos mais consistentes (CROSBY; EVANS; COWLES, 

1990; MORGAN; HUNT, 1994). 

A evolução dos relacionamentos foi descrita em cinco fases: (1) consciência; (2) 

exploração; (3) expansão; (4) compromisso; e (5) dissolução (SCANZONI, 1979). Cada fase 

representa uma grande transição na forma como as partes se consideram. 

Para Wilson (1995), esse processo acontece em áreas de alto impacto para o negócio, 

evoluindo de maneira natural, ao longo do tempo, à medida que compradores e vendedores 

desenvolvem confiança e amizade, suportadas por produtos e serviços de qualidade. Isso 
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significa que oferecer bons produtos e serviços é uma premissa do marketing de 

relacionamento, que a partir daí possibilita que a relação se torne estratégica. 

Pelo critério descrito por Wilson (1995), fica evidente, na Figura 3, qual perfil de 

fornecedor é elegível a parcerias comerciais estratégicas, com as quais faz sentido a 

construção de um relacionamento consistente e duradouro. No quadrante superior direito, 

estão agrupados os fornecedores que reúnem duas características fundamentais: os que 

agregam alto valor ao produto oferecido pelo comprador, concomitantemente com baixo risco 

de transacionar com ele. 

Figura 3 – Seleção de parceiros potenciais para relacionamentos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WILSON, 1995. 

 

Segundo Moorman, Zaltman e Deshpandé (1993), a construção de um relacionamento 

bem-sucedido com parceiros estratégicos leva-os a estabelecer um compromisso, fundamental 

para conquistar resultados valiosos para cada parte. Tal consciência entre eles os estimula a se 

esforçarem para manter o relacionamento firmado, em que o compromisso passa a ser central 

para todas as trocas entre empresas parceiras. 

Para Wilson (1995), quando comprador e vendedor desenvolvem metas conjuntas, têm 

confiança um no outro e vínculo social, eles irão querer que suas empresas comprometam-se 

igualmente com seus recursos para cumprir suas atividades. Para ele, o desenvolvimento da 

confiança em um processo de construção de relacionamento é bastante relevante e ativo no 

estágio inicial da relação, ficando depois latente ao longo do tempo, até algum fato ou 

mudança de agentes trazê-la à tona novamente. 
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2.1.2 O marketing de relacionamento 

A adoção de estratégias de marketing de relacionamento passou a ser um fator crítico 

para sustentar uma vantagem competitiva (SHARMA et al., 1999). 

Möller e Halinen (2000) teorizaram que a diferença entre o marketing tradicional e o 

de relacionamento consiste que, no primeiro modelo, a relação entre os interlocutores de um 

determinado negócio não é tema foco da estratégia, e, sim, visto como um processo, enquanto 

no marketing de relacionamento a relação entre esses integrantes de uma cadeia é o objeto 

foco de interesse. 

Para Morgan e Hunt (1994), o marketing de relacionamento se resume a todas as 

atividades de marketing voltadas a estabelecer, desenvolver e manter bem-sucedidas relações 

de troca. Os autores escrevem sobre o papel de compromisso e confiança no marketing de 

relacionamento entre empresas, em que atribuem a existência de compromisso somente 

quando a relação é considerada igualmente relevante para as partes. Apresentam a visão de 

que um parceiro empenhado suporta indefinidamente a relação e está disposto a trabalhar para 

mantê-la. 

A grande contribuição que Morgan e Hunt (1994) deram com seus achados foi 

demonstrar que comprometimento e confiança não eram variáveis independentes que 

influenciavam um relacionamento entre parceiros, mas, sim, fatores-chave e mediadores para 

um marketing de relacionamento bem-sucedido. Segundo sua teoria, compromisso e 

confiança são críticos ao relacionamento entre empresas, pois incentivam os parceiros a (1) 

preservar os investimentos feitos no relacionamento; (2) resistir a alternativas atraentes de 

troca de parceiros a curto prazo, em favor de benefícios esperados a longo prazo em suas 

parcerias estabelecidas; e (3) serem prudentes ao assumir ações de alto risco, pois acreditam 

que seus parceiros não agirão de forma oportunista e serão igualmente impactados por suas 

decisões. Em suma, compromisso e confiança levariam a uma relação cooperativa e 

duradoura (MORGAN; HUNT, 1994). 

Ademais, os autores postulam que os custos de terminar uma parceria, somados aos 

benefícios de mantê-la, influenciariam diretamente no comprometimento deles perante sua 

relação; que os valores compartilhados entre as empresas também seriam um fator de retenção 

do relacionamento e confiança entre as partes; e, finalmente, que a comunicação fluida 

ajudaria na construção da confiança, assim como a rejeição ao comportamento oportunista. 
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A respeito dos resultados gerados pela adoção do marketing de relacionamento, 

embora haja consenso entre muitos autores de que os investimentos nessa estratégia geram 

melhores performances para os negócios entre empresas (CROSBY; EVANS; COWLES, 

1990), também se passou a ponderar que seus efeitos poderiam variar, dependendo da 

estratégia adotada e do contexto de troca entre as empresas (PALMATIER et al., 2006). 

Expertise no negócio, comunicação e similaridade aos clientes são as estratégias de 

construção de relacionamento mais efetivas, segundo estes autores. Gerar benefícios à base da 

manutenção do relacionamento também é uma forma eficaz de cultivar a relação duradoura 

entre empresas, para Palmatier et al. (2006). No entanto, esses esforços proativos serão 

desperdiçados caso haja conflitos mal resolvidos, uma vez que a influência negativa de um 

conflito no relacionamento é maior em magnitude do que qualquer outra estratégia de parceria. 

Além de abordar a relação direta com os clientes, Grönroos (2000) passa a englobar 

também em sua conceituação de marketing de relacionamento a inclusão de todos os 

stakeholders que sejam público de interesse da empresa, incluindo aí governos, outros setores 

e até organizações não governamentais. 

E é sob o contexto de diversos stakeholders conectados de um segmento que há ainda 

autores que preconizam o impacto de redes de relacionamento (business network) na 

construção de uma relação duradoura entre empresas. Isso porque um grupo colaborativo 

compartilharia interesses, e as decisões tomadas nesse grupo seriam suportadas pelas valiosas 

informações compartilhadas entre seus integrantes (BLANKENBURG; ERIKSSON; 

JOHANSON, 1999; HAKANSSON; SNEHOTA, 1995; BURT, 1997; GULATI, 1998). 

2.2 Confiança 

2.2.1 Conceitos de confiança  

A confiança tem um papel singular na construção das relações interpessoais. Diversos 

psicólogos descreveram a confiança e a desconfiança como a base do desenvolvimento 

humano. Barnes (1981) escreveu sobre confiança e, entre outras considerações, apontou que 

ela é adquirida com base em experiências passadas, que é uma premissa importante para gerar 

satisfação e que, da mesma forma que é construída, também pode ser rapidamente desfeita na 

relação entre as partes. 
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Para o mundo dos negócios, confiança é um importante fundamento do 

relacionamento que leva ao comportamento cooperativo. A rigor, em alianças estratégicas 

entre empresas há a presença de um relacionamento pautado em confiança que, segundo a 

definição de Morgan e Hunt (1994), dá-se quando uma das partes acredita na intenção e 

integridade de um parceiro comercial. Ou, como definido por Moorman, Zaltman e 

Deshpandé (1993, p. 82), “a confiança é definida como uma vontade de contar com um 

parceiro comercial em quem se acredita”. 

Portanto, a confiança tem sido vista como uma crença, um sentimento, ou expectativa 

sobre a confiabilidade de um parceiro de troca, como consequência de sua competência, 

fiabilidade, ou intencionalidade percebida (ANDERSON; WEITZ, 1990; DWYER; SCHURR; 

OH, 1987; PRUITT, 1981; SCHURR; OZANNE, 1985). A confiança reflete uma intenção em 

acreditar em um parceiro, principalmente quando o contexto envolve vulnerabilidade e 

incertezas (COLEMAN, 1990). Dessa forma, conclui-se que a confiança demanda uma forte 

disposição pessoal dos envolvidos numa parceria (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 

1993) em depender do outro, numa dada situação, com um sentimento de relativa segurança, 

mesmo que a consequência possa ser negativa (CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001). 

A confiança está associada também à ideia de alta integridade, qualidade consistente, 

competência, honestidade e responsabilidade (ALTMAN; TAYLOR, 1973; DWYER; 

LAGACE, 1986; LARZELERE; HUSTON, 1980; ROTTER, 1971). E ela é tão importante 

para a troca relacional que Spekman (1988, p. 79) postula que ela seja “a pedra angular da 

parceria estratégica”. 

Castelfranchi e Falcone (2001) apontaram diferentes componentes da confiança: 

sinceridade, credibilidade, cooperação e vigilância. Esses quatro componentes são diferentes e 

a combinação dos quatro, e não a presença isolada deles, é que constrói um relacionamento 

consistente e de confiança. 

Há ainda autores que definem confiança em termos de compartilhamento de valores 

(HEIDE; JOHN, 1992), metas (WILSON, 1995), comportamentos (DWYER; SCHURR; OH, 

1987), troca de promessas e incertezas (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990; 

PARASURAMAN et al., 1985). 

Confiança também é composta por duas dimensões: uma interna, intimamente 

conectada com a boa fé do parceiro, e outra externa, que diz respeito à influência do ambiente 
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sobre os parceiros envolvidos e a expectativa que se tem de suas condutas, dentro de 

contextos específicos (CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001). Dessa forma, a confiança na 

boa vontade da outra parte é descrita como um resultado cumulativo de interações passadas, 

repetidas entre as partes, através das quais ambos os lados conhecem-se e evoluem para um 

entendimento comum dos compromissos mútuos. 

Por sua vez, Gambetta (1990) identificou duas fontes de desconfiança: quando há 

genuinamente má intenção, ou quando há desinformação de uma das partes. No outro extremo, 

identificou duas formas de confiança nas relações sociais: uma é a confiança no parceiro e em 

suas qualidades não observáveis que fazem dele confiável; a outra é a confiança nos sinais 

que percebemos e aos quais supomos uma disposição de confiança do outro parceiro. O 

problema da confiança paira na incerteza sobre a recompensa que o parceiro terá com o 

relacionamento e que fatalmente determinará seu comportamento. Outro problema é a 

percepção de sinais que podem ser enganosos por razões oportunistas. A confiança é, portanto, 

uma aposta, o que implica riscos (CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001) 

Vários conceitos trafegam na ideia de que a confiança está pautada em percepções dos 

agentes envolvidos, a respeito de seus relacionamentos: expectativas que outro indivíduo 

execute uma dada ação de uma determinada maneira esperada, da qual depende o seu bem-

estar (GAMBETTA, 1990); ou expectativa que um parceiro sempre traga um resultado 

positivo para a outra parte (ANDERSON; NARUS, 1999). 

Lewicki e Bunker (1995) estabelecem três tipos diferentes de confiança. O primeiro 

tipo é a chamada confiança baseada na dissuasão, que parte da ideia da confiança pautada em 

uma normativa com validade jurídica, com regras claras, na qual o agente é punido por 

qualquer violação dessas regras. Portanto, a fim de evitar a punição, o agente irá se comportar 

de forma previsível, de acordo com as regras. O segundo tipo é a confiança baseada no 

conhecimento, que por sua vez é pautada na competência e motivação do parceiro. Nesse caso, 

confia-se nele porque, devido ao seu conhecimento, sabe-se o que esperar. O terceiro tipo de 

confiança é a baseada na identidade, em que se confia em um parceiro porque há identificação 

com seus objetivos e interesses. 

Para os autores, nas relações comerciais, a confiança baseada em identidade é superior 

aos outros tipos, uma vez que os demais requerem maiores custos de coordenação. Para 

Castelfranchi e Falcone (2001), a aplicação de controles contratuais nas relações comerciais 

não é apenas cara, mas também improdutiva, no sentido de que a necessidade de um contrato 
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aumenta a desconfiança entre os parceiros comerciais. De forma geral, é justamente quando 

não há confiança suficiente no relacionamento que a execução de um mecanismo de controle, 

como um contrato, faz-se necessário. 

Portanto, quanto maior for a capacidade de confiar, mais baixos serão os custos de 

transação – tempo e esforço – exigido das partes, seja para negociar, chegar a acordos, ou 

formar uma parceria cooperativa. A dependência da confiança e da boa vontade dos parceiros 

reduz a percepção da necessidade de estruturas legais formais e salvaguardas para coordenar 

uma aliança estratégica, porém, em um extremo, esse argumento cria as condições para o 

abuso de confiança. Por outro lado, os contratos psicológicos informais ganham espaço frente 

aos contratos legais formais, especialmente quando há uma relação de confiança e alto 

compromisso, relação esta que nasce de negociações e experiências anteriores (HELPER; 

LEVINE, 1992). 

Para complementar, são descritas três dimensões distintas de efeito de network, 

demonstrando como grupos inter-relacionáveis podem também influenciar o senso de 

confiança entre seus integrantes: 

a) um grupo blinda seus componentes de comportamentos oportunistas, já que 

tacitamente transmite um padrão de conduta esperado de todos, monitorando, 

portanto, comportamentos inapropriados (UZZI, 1996); 

b) um grupo protege as transações entre empresas que o compõem, um vez que fazer 

negócios com parceiros de conhecida reputação e capacidade está associado a 

confiar nos resultados esperados e, assim, evitar surpresas (THORELLI, 1986); 

c) um grupo atua como forte referência para terceiros, uma vez que estar associado à 

imagem de um grupo denota a expectativa de entrega que este seria capaz de 

oferecer (BURT, 1997). 

Revisando todos esses conceitos que se complementam, é possível concluir que a 

confiança é baseada numa percepção de previsibilidade da conduta de outro parceiro, e é uma 

premissa contida na base de relacionamentos estratégicos. Outra forma de compreensão seria 

que, para o estabelecimento de parcerias duradouras entre diferentes agentes de uma cadeia 

complexa, em que há a formação de uma teia de relacionamentos, como no modelo 

farmacêutico de alta tecnologia, em certa medida é preciso que haja uma relação de confiança 

entre os agentes, pois, de outra forma, levaria a parcerias de curto prazo, ou trocas constantes 

de fornecimento, impactando sensivelmente a cadeia como um todo. E, conforme postulado 
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por alguns autores citados, estabelecer confiança entre os parceiros depende de experiências 

de troca positivas e consistentes, capazes de definir um padrão de atendimento e 

relacionamento desejado pelo grupo. 

2.2.2 Como a confiança é estabelecida entre as partes 

Há autores que determinam que a construção da confiança antecede o relacionamento 

(ARGYLE, 1991), e outros que a definem como resultado dele (OLIVER, 1998). Ring e Van 

de Ven (1994) sugerem que o processo em si do desenvolvimento dos relacionamentos entre 

as organizações deva ser o principal objeto de estudo, para melhor entender como a confiança 

é estabelecida entre as partes. 

 Há referências que apontam que, inicialmente, a confiança é estabelecida entre os 

agentes que atuam como parceiros comerciais (DOYLE; ROTH, 1992). Nesse contexto, 

haveria elementos de crença e intenção que afetam o comportamento dos parceiros comerciais, 

e que devem estar presentes para a confiança existir. Portanto, é preciso que os envolvidos no 

relacionamento estejam dispostos a confiar e acreditar uns nos outros, senão a relação é 

limitada e insegura, e neste caso, a confiança pode ser derivada de uma relação de poder e 

controles formais, mais do que da identidade entre os parceiros (MOORMAN; ZALTMAN; 

DESHPANDÉ, 1992). 

Sullivan e Peterson (1982) avaliaram o estabelecimento da confiança, medindo fatores 

pessoais, como sinceridade, cuidado, esforço em estabelecer uma relação, bem como a 

convergência de metas, além da consistência e expectativas de cooperação. Crosby, Evans, e 

Cowles (1990) avaliaram a confiança medindo comportamentos competitivos, honestidade e 

crenças sobre o compartilhamento de informações. Tais fatores interpessoais influenciam a 

formação e a existência de confiança num relacionamento, não isoladamente, mas conectados 

a outras premissas igualmente relevantes nesse processo (MOORMAN; ZALTMAN; 

DESHPANDÉ, 1993). 

Por outro lado, há resultados encontrados na literatura que sugerem que a confiança 

pode ser mais uma função de fatores interpessoais do que de fatores individuais, sendo a 

confiança um produto da relação entre duas partes, em oposição a um traço de personalidade 

exibido por elas (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 1993). 
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Considerando-se que a confiança é apontada como consequência do desenvolvimento 

de relações interpessoais, quando há grande burocratização organizacional espera-se a 

redução da confiança, uma vez que desencoraja o compartilhamento de riscos de forma 

pessoal, sugerindo a presença de mais incertezas e vulnerabilidade. Um ambiente burocrático 

também desencoraja a flexibilidade dos parceiros, reduzindo, assim, a confiança entre eles 

(JOHN; MARTIN, 1984). 

Outra premissa relevante e consistentemente discutida entre os estudiosos diz respeito 

ao estabelecimento da confiança em função de interações frequentes (RING; VAN de VEN, 

1994). Vanneste, Puranam e Kretschmer (2014) estudaram as evidências de correlação entre 

confiança e duração da relação através de uma meta-análise de 39 estudos, cujos resultados 

mostraram que a correlação existe e é positiva, porém pequena, sugerindo que outras variáveis 

também são relevantes nessa construção. 

Coleman (1990) demonstrou que confiança implica quatro mecanismos que 

influenciam sua evolução ao longo de um período: correção de viés inicial; mudança no valor 

da relação; identificação; e seleção baseada na confiança. Por sua vez, Vanneste, Puranam e 

Kretschmer (2014) conectou confiança com a duração da relação, através da força desses 

mecanismos. 

O que os autores propuseram foi que a correção de viés diz respeito à percepção inicial 

que se tem sobre a confiabilidade de um parceiro – pessimista, imparcial ou otimista. Este 

viés tem um efeito na vontade de começar um relacionamento, e é natural, ao evoluir das 

transações, que os parceiros revisem as expectativa que depositaram um no outro, com base 

nas experiências vividas.  

Já a mudança de valor da relação, dá-se em função do seu desenvolvimento em 

diferentes contextos ao longo do tempo, em que a confiança pode ser impactada e mudar. 

Nesse ponto, Vanneste, Puranam e Kretschmer (2014) resgatam a importância da interferência 

das vulnerabilidades do mercado no nível de confiança depositado em um parceiro comercial, 

em que um ato de confiança, em uma situação com alta vulnerabilidade, deve implicar um 

aumento na confiabilidade percebida. 

O efeito da identificação seria mais um no contexto dos fatores pessoais, além do fator 

tempo, interferindo na evolução da confiança em um relacionamento. Shapiro et al. (1992), e 

Lewicki e Bunker (1995) argumentam que as interações levam as pessoas a se identificarem 
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umas com as outras, ao longo do tempo, aprendendo sobre suas preferências. Essa dinâmica 

leva ao aumento da fiabilidade e benevolência com o parceiro (LEWICKI; BUNKER, 1995; 

POPPO et al., 2008; SHAPIRO et al., 1992). E quanto mais os parceiros comerciais se 

identificam, mais rapidamente a confiança aumenta. 

No tocante ao quarto mecanismo que interfere na confiança ao longo do tempo, 

descrito por Coleman (1990), trata-se da seleção baseada na confiança, em que experiências 

passadas desempenham um papel crucial na escolha dos parceiros com quem se relacionar. O 

conceito define que uma empresa continuará a interagir apenas com parceiros que são de 

confiança (GAMBETTA, 1988). Assim, esses parceiros são propensos a manter 

relacionamentos mais duradouros (ANDERSON; WEITZ, 1990), uma vez que as parcerias 

que não são tidas como confiáveis são desfeitas ao longo do tempo. 

Um ponto importante a ser mencionado é que a taxa de desenvolvimento de confiança 

em uma carteira de relacionamento com clientes depende da presença de barreiras de saída. 

Quanto mais difícil for descartar parceiros comerciais, mais será preciso desenvolver 

relacionamentos de confiança e estratégicos no mercado (VANNESTE; PURANAM; 

KRETSCHMER, 2014). 

O nível de atendimento prestado por um fornecedor – a qualidade do produto, do 

serviço prestado e táticas rotineiras de ação – é uma forma tangível de buscar estabelecer a 

confiança entre parceiros comerciais. Para Lindgreen et al. (2009), que estudaram o mercado 

de alta tecnologia e inovação, a qualidade percebida de um fornecedor desse segmento foi 

mapeada em três subcategorias: retorno sobre o investimento; diferenciação do tratamento 

para o paciente; e diferenciação clínica. Nesse contexto, os autores propõem desde atributos 

técnicos oferecidos aos compradores de alta tecnologia – como eficácia, segurança, manejo do 

produto, abastecimento e suporte ao tratamento vendido – a aspectos que dizem respeito à 

estratégia mercadológica adotada pela empresa fornecedora – preço e rentabilidade, marca, 

evidências científicas, investimentos na relação e no mercado. 

No entanto, ainda que diversos fatores busquem estabelecer a confiança entre 

parceiros comerciais, há conceitos que propõem a existência de um limiar de confiança. Nessa 

proposta, um indivíduo só se envolve em uma transação se o seu nível de confiança exceder 

seu limiar pessoal (CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001). Vários determinantes para um 

limiar de confiança das pessoas podem ser distinguidos. O lucro potencial para a empresa, os 

riscos envolvidos na parceria, a atitude das pessoas integrantes da relação com respeito ao 
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risco – se são propensas ou avessas à tomada de risco – são fatores relevantes para determinar 

tal limiar. 

Em resumo, distintos fatores são descritos na literatura como premissas importantes 

para levar um relacionamento para o estágio de confiança e compromisso. Em mercados de 

alta tecnologia farmacêutica, cujas transações são de alto custo, e envolvendo diversos 

profissionais da saúde na tomada de decisão do padrão de produto que deseja oferecer a seus 

pacientes, tais fatores merecem ser explorados. 

2.2.3 O efeito da confiança no relacionamento 

A confiança é um fator fundamental na construção de parcerias estratégicas, e está 

inclusa na maioria dos estudos de modelo de relacionamento (WILSON, 1995). Para Morgan 

e Hunt (1994), compromisso e confiança são a base para a compreensão do processo de 

desenvolvimento do relacionamento de qualidade entre empresas. 

Como pôde ser exposto anteriormente, a confiança é um constructo tão importante na 

troca relacional que é apontado como consequência de relacionamentos de confiança o desejo 

das partes em comprometer-se com tais relações (HREBINIAK, 1974). Isso porque as 

empresas teriam o interesse de minimizar sua vulnerabilidade, fazendo com que as partes 

procurem parceiros únicos de confiança, sobretudo em épocas de incertezas (MORGAN; 

HUNT, 1994).  

A teoria da troca social explica esse efeito de proteção pelo princípio da reciprocidade, 

que sustenta que confiança gera confiança, e, de outro lado, desconfiança gera desconfiança, 

que, por sua vez, serviria para diminuir o compromisso no relacionamento e mudar a 

transação para trocas diretas de curto prazo (MCDONALD, 1981). Dessa forma, de acordo 

com o postulado por Achrol (1991), a confiança é um dos principais determinantes do 

compromisso no relacionamento, como forma de proteger uma empresa das ameaças de 

mercado e comportamentos oportunistas de seus fornecedores. 

Comprometimento e confiança agregam, portanto, benefícios relevantes ao 

relacionamento entre empresas, e são, por si só, altamente desejáveis (MOHR; NEVIN, 1990). 

Morgan e Hunt (1994) postularam cinco resultados qualitativos desta relação pautada na 

confiança e comprometimento: 
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a) aquiescência e redução da propensão para sair: trata-se do grau em que um 

parceiro aceita ou adere às solicitações ou políticas específicas do outro. Os 

autores observaram que a confiança e compromisso no relacionamento 

influenciam positivamente um comportamento de aquiescência ou concordância. 

Propensão a sair é a probabilidade percebida de que um parceiro irá terminar o 

relacionamento em um futuro próximo. Para parcerias estratégicas, a estabilidade 

do relacionamento é uma grande vantagem, face ao custo de gerenciar excessiva 

rotatividade de parceiros. Portanto, estabilidade é um resultado de desempenho da 

parceria desejável, que pode ser alcançado através do desenvolvimento de 

confiança e compromisso;  

b) cooperação: cooperação no âmbito de uma rede de distribuição promove aumento 

efetivo de competitividade aos parceiros comerciais. Portanto, a cooperação 

promove o sucesso do marketing de relacionamento. Comportamentos conflituosos 

podem coexistir, pois cooperação não é a ausência de conflito (FRAZIER, 1983). 

Porém, os parceiros continuarão a cooperar, porque os custos de terminar uma 

relação, em geral, é elevado para ambas as partes. A cooperação é a consequência 

proativa do relacionamento de confiança, enquanto a aquiescência é consequência 

reativa. Um parceiro comprometido com o relacionamento vai cooperar com o 

outro, movido pelo desejo de fazer o relacionamento dar certo. Tanto a teoria 

quanto as evidências empíricas indicam que a confiança também leva à cooperação;  

c) conflito funcional: sempre haverá divergências em trocas relacionais (DWYER; 

SCHURR; OH, 1987). As hostilidades resultantes de discordâncias não resolvidas 

de forma amigável podem levar a dissolução de um relacionamento. No entanto, 

quando as disputas são resolvidas amigavelmente, tais discordâncias podem ser 

chamadas de conflito funcional, que acabam por impedir a estagnação, estimulam 

o interesse e curiosidade pelo negócio do outro, e fornecem um meio para que as 

soluções sejam encontradas. Conflito funcional, portanto, pode aumentar a 

produtividade em marketing de relacionamento e ser visto como consequência da 

confiança nos parceiros (ANDERSON; NARUS, 1999); 

d) diminuição das incertezas: a incerteza na tomada de decisão diminui na medida em 

que um parceiro (1) tem informações suficientes para tomar decisões importantes, 

(2) pode prever as consequências dessas decisões, e (3) tem confiança nos 

parceiros comerciais. A confiança diminui, portanto, a incerteza na tomada de 

decisão, segundo Morgan e Hunt (1994). 
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Em situações de negociação entre compradores e vendedores, Schurr e Ozanne (1985) 

determinaram confiança para estar no centro do processo de alcançar cooperação e resolver 

conflitos com um diálogo construtivo. Os estudos de Morgan e Hunt (1994) indicam que a 

confiança influencia a maneira pela qual as divergências e argumentos são percebidos pelos 

parceiros de troca, fazendo com que possam discutir os problemas abertamente, sem temer 

retaliações por parte dos parceiros. Como consequência do relacionamento de confiança, eles 

também apontam níveis mais elevados de lealdade entre as partes. 

Portanto, quando compromisso e confiança estão presentes produzem resultados que 

promovem a eficiência, a produtividade e a eficácia de um relacionamento de troca, levando 

diretamente a comportamentos cooperativos, favoráveis para o bom andamento dos negócios 

das empresas envolvidas (MORGAN; HUNT, 1994). 

2.3 Relacionamento e confiança em indústrias de alta tecnologia 

Em termos das relações industriais, Jackson (1985, p. 2) refere-se ao marketing de 

relacionamento como “orientado a relações fortes e duradouras com contas individuais”. Paul 

(1988) adotou a mesma visão de Jackson na área de marketing de cuidados com a saúde. 

Particularmente, esse segmento da saúde tem sofrido crescente pressão, dado o 

envelhecimento da população e o aumento dos custos no tratamento de doenças mais 

complexas, o que tem feito as empresas compradoras buscarem um melhor valor para seus 

investimentos, ao mesmo tempo que demandam melhores tecnologias de equipamentos e 

procedimentos, para que sejam mais produtivos e menos invasivos no trato de seus pacientes 

(FRIEDMAN et al., 2000; PAULY, 2005). Nesse contexto, atendimento e relacionamento são 

elementos relevantes para a busca de soluções de tratamento, bem como para a negociação e 

compra de produtos e serviços. 

Analisando esse processo de compra industrial de alta tecnologia, Lindgreen et al. 

(2009) determinaram a importância que tem, no setor da saúde, a participação de vários 

agentes influenciadores de decisão interagindo com os fabricantes.  Os autores buscaram 

identificar os elementos tangíveis e intangíveis considerados relevantes para os diversos 

agentes comerciais, durante os processos de compra e construção de relacionamento. Em seus 

estudos, os autores definiram como pedra angular na relação de negociação de alta tecnologia 

o desenvolvimento de elementos de valor customizados a partir da perspectiva dos clientes 
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(ANDERSON; NARUS, 1999; DOYLE, 2000; MOHR; SENGUPTA; SLATER, 2005; 

MÖLLER, 2006). A identificação dos elementos de valor permite ao fabricante determinar e 

desenvolver produtos adequados a cada cliente (LINDGREEN; WYNSTRA, 2005), 

aumentando a importância do relacionamento nesses processos (NAMBISAN, 2001). 

O que é valor para cada cliente pode abranger diversos fatores, tais como financeiros 

(ANDERSON; NARUS, 1999), vínculos emocionais (BUTZ; GOODSTEIN, 1996), aspectos 

subjetivos do produto ou serviço (NEAP; CELIK, 1999), e todo o seu esforço despendido 

para obtê-los (ZEITHAML, 1988). Em outras palavras, o valor percebido pelo cliente de alta 

tecnologia é um julgamento relativo (SINHA; DeSARBO, 1998), agregando grande 

importância para o relacionamento entre os agentes comerciais, na busca pelo entendimento 

de suas demandas. 

O mercado farmacêutico de alta tecnologia formou uma complexa cadeia de 

profissionais que se interagem, sendo a gestão de relacionamento com estes uma frente 

relevante do negócio. Polley e Shanklin (1983) identificaram seis tipos principais de 

profissionais em unidades de gestão de saúde, que atuam operando as clínicas e hospitais – 

que são importantes compradores da medicina de especialidades. São eles: médicos, 

enfermeiros, técnicos, administrativos, gestores comerciais e farmacêuticos. No entanto, o 

comprador real, muitas vezes, tem pouca influência sobre o que é comprado, pois, em muitos 

casos, a compra é a consequência de uma conjunção das demandas, especificações e 

necessidades dos demais profissionais da empresa. 

Na prática, o profissional que compra alta tecnologia farmacêutica é um executivo 

com formação administrativa, que não tem, portanto, um profundo conhecimento técnico de 

todas as inovações geradas nas diversas áreas terapêuticas que uma clínica ou hospital 

oferecem. Sua expertise está na negociação e gestão do processo de compras e estoques destes 

produtos de alto custos.    

O processo de compras nesses mercados foi mapeado por diversos autores em 

diferentes níveis de complexidade, mas, adotando o modelo simplificado descrito por 

Lindgreen et al. (2009), consideremos três grandes etapas: a identificação das necessidades de 

aquisição e orçamento disponível; identificação das especificações do produto; e avaliação de 

alternativas e seleção de fabricante. Por sua vez, os diferentes influenciadores mapeados por 

Polley e Shanklin (1983) foram categorizados em três grupos: negócios, operacionais e 

usuários clínicos. 
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O cruzamento entre cada etapa de compras e os profissionais que fazem parte desse 

processo, dentro de clínicas e hospitais, está ilustrado no modelo da Figura 4. 

Figura 4 – Estágios e agentes decisores-influenciadores de compra em alta tecnologia farmacêutica 

 

 
 

Fonte: Adaptado de LINDGREEN et al., 2009. 

A Figura 4 demonstra a importância das relações das empresas vendedoras de alta 

tecnologia com os diferentes agentes que participam ao longo do processo de compras. 

Interessante notar que, nesse processo, os agentes clínicos são os que participam mais 

diretamente em todas as etapas, demandando uma atenção redobrada de informação e 

relacionamento com o fornecedor. Em função disso, os representantes de vendas das empresas 

fornecedoras têm um papel fundamental a desempenhar na gestão do relacionamento com 

esses e os demais agentes decisores e influenciadores, pois o desempenho percebido do 

produto, somado à qualidade da relação, será importante na decisão da recompra 

(LINDGREEN  et al., 2009). 

Crosby, Evans e Cowles (1990) descrevem que, em mercados de produtos e serviços 

complexos, cada vendedor precisa entender e exercer o papel de gestor de relacionamento 

com seus clientes. Os autores afirmam que a qualidade do relacionamento entre vendedores e 

compradores nesses casos é precursora importante de negócios futuros. 

Para além de reconhecer os decisores e influenciadoras das compras de produtos de 

alta tecnologia, é importante o vendedor notar quais atributos tangíveis e intangíveis são 

avaliados por esses clientes nesse processo. Mapeados na Figura 5 estão os atributos de 

produtos, serviços e logísticos que são ponderados em suas opções de compras (LINDGREEN 

et al., 2009). 
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Figura 5 – Modelo de valor dos atributos tangíveis e intangíveis que os compradores farmacêuticos de alta 
tecnologia avaliam sobre seus fornecedores 

 

Fonte: Adaptado de LINDGREEN et al., 2009. 

Mais uma vez, o agente clínico tem participação maior em todas as etapas, o que não 

diminui a importância dos agentes operacionais e de negócios. Também é importante notar 

que os atributos intangíveis, como marca, reputação, relacionamento, confiança, prontidão e 

inovação, permeiam todos os diferentes perfis de agentes desta relação. 

Particularmente analisando confiança em mercados cujas tecnologias negociadas são 

de ponta, fica evidente na literatura que sua existência é crítica para sedimentar 

relacionamentos estratégicos entre empresas (HERZIG; LORINI; HÜBNER, 2010). Swan e 

Nolan (1985) descrevem a confiança como elemento importante nas vendas industriais, 

porque facilita o relacionamento de troca enquanto impede a desconfiança. Em marketing de 

serviços, Berry e Parasuraman (1991) preconizam que as relações cliente-empresa requerem 

confiança para serem produtivas. Em verdade, eles afirmam que em marketing de serviços a 

dependência da confiança em um parceiro comercial é grande, pois normalmente o cliente 

compra o serviço antes mesmo de experimentá-lo, o que é similar também no mercado de alta 

tecnologia. Em alianças estratégicas, Sherman (1992) conclui que o maior obstáculo para o 

sucesso das alianças é a falta de confiança. 

Por outro lado, entender qual a posição que o fornecedor de alta tecnologia ocupa em 

seu ambiente competitivo também é fator relevante para compreender o quanto é interessante 

para ele investir em marketing de relacionamento com seus clientes, na busca de ser eleito 

parceiro preferencial. Segundo Stuart (1998), os fabricantes tecnológicos podem ser 
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estratificados em duas dimensões: os que atuam em mercados lotados, nos quais diversos 

concorrentes inovam ativamente, e os que são considerados de prestígio, que contam com um 

histórico de desenvolvimento de inovações seminais. Empresas que atuam em mercados 

lotados são mais propensas a fomentar parcerias e alianças estratégicas com seus clientes mais 

relevantes, enquanto fornecedores que detêm prestígio tecnológico geram maior interesse dos 

clientes em formar alianças estratégicas. 

Em suma, a indústria de alta tecnologia farmacêutica tem suas especificidades, que 

tornam o marketing de relacionamento e a construção de confiança entre parceiros comerciais 

uma ferramenta ainda mais crítica de sucesso para seu desenvolvimento. Nesse mercado, 

embora o lançamento de produtos de ponta seja uma condição importante de competitividade, 

é preciso entender que os fabricantes têm posições distintas de atração a parcerias – lotados ou 

prestígio – e que seus clientes contam com agentes diversos, que atuam de forma a influenciar 

e até mesmo decidir o processo de compra, demandando aproximações estratégicas dos 

fornecedores. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa empírica 

realizada, esclarecendo o método escolhido, a seleção dos participantes, a descrição dos 

procedimentos adotados e a forma de operacionalização. 

3.1 Abordagem e método 

A adequação de um método depende do propósito da pesquisa e das perguntas que 

estão sendo formuladas (LOCKE, 1989).  Nesse sentido, a natureza deste estudo é analisar um 

fenômeno – a confiança – identificando os fatores geradores do relacionamento de longo 

prazo entre empresas, bem como compreender a percepção de diferentes agentes sobre a 

construção desse relacionamento. Dessa forma, o método qualitativo pareceu mais apropriado, 

uma vez que é indicado para estudar fenômenos complexos, quando há uma necessidade de 

compreender diversas variáveis para resolver o problema proposto (EISENHARDT, 1989; 

MATTHYSSENS; VANDENBEMPT, 2003; YIN, 1994). Na pesquisa qualitativa os dados 

obtidos são analisados com profundidade, permitindo interpretar um fenômeno e atribuir 

significado aos achados realizados em campo. 

Segundo a teoria, as pesquisas ainda podem ser (SELLTIZ et al., 1975): 

a) exploratórias: quando buscam maior compreensão de um problema ou 

familiarização com um novo fenômeno; 

b) descritivas: quando apresentam de forma precisa as características de um 

fenômeno, averiguam frequência e formulam modelos;  

c) causais: formulam hipóteses, avaliando a relação entre causa e efeito. 

Para Cooper e Schindler (2003) as pesquisas podem ser exploratórias ou formais, e, se 

formais, os objetivos podem ser descritivos ou causais. 

Para a realização deste estudo foi realizada uma pesquisa fenomenológica qualitativa. 

Partiu-se de um método formal, que buscou identificar de forma sistematizada os fatores-

chave geradores da confiança entre empresas, descritos em estudos anteriores. Na sequência, 

adotou-se o método exploratório, a fim de obter uma compreensão detalhada dos signifıcados 

de tais fatores para os stakeholders envolvidos na relação com as empresas fornecedoras de 

alta tecnologia no segmento farmacêutico. A Figura 6 ilustra o protocolo metodológico. 
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Figura 6 – Esquema de sequência deste estudo 

1) Revisão bibliográfica 
sobre a literatura de 

Marketing de 
Relacionamento e 
Relacionamento de 

Confiança 

2) İdentificação dos fatores-
chave geradores de 

confiança na relação entre 
empresas, recorrentes na 

literatura revisada

3) Compreensão dos 
significados desses fatores-

chave para os diferentes 
stakeholders envolvidos na 
relação entre empresas de 

alta teconologia 
farmacêutica

	  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

3.1.1 Método formal – revisão bibliográfica sistemática 

Para identificar os fatores-chave na geração de confiança, foi realizado inicialmente 

uma revisão bibliográfica sistemática sobre vinte e cinco artigos que estudaram o fenômeno 

do relacionamento entre empresas, permitindo mapear os aspectos citados que envolviam os 

fatores determinantes da confiança entre parceiros comerciais. 

O critério de escolha dos artigos deu-se com base na revisão dos estudos seminais de 

relacionamento de confiança, amplamente citados e referenciados em outras publicações, que 

em seu escopo abordam, de forma explícita ou implícita, o aspecto da construção da confiança 

entre parceiros comerciais. A estes, somou-se artigos mais recentes que também revisitam o 

tema incluindo essa ótica, reforçando achados referentes à origem da confiança.  

A revisão sistemática aplica uma estratégia que permite avaliar uma seleção de artigos 

e sintetizar os aspectos relevantes sobre um tópico específico.  

Segundo Rother (2007) a revisão bibliográfica sistemática integrativa, adotada em 

ciências biológicas, deve percorrer sete passos, que foram assim descritos pelo autor e 

propostos por tal estudo: 

i. Formulação da pergunta: quais os fatores-chave que dão origem a um 

relacionamento de confiança? 

ii. Localização dos estudos: através de ferramenta de busca de artigos científicos, 

sobre o tema relacionamento entre empresas e confiança, foram localizados diversos estudos, 

através dos quais outras citações e estudos seminais também foram encontrados. 

iii. Avaliação crítica dos estudos: após a leitura de quarenta e dois artigos filtrados 

com o tema relacionamento de confiança, vinte e cinco faziam conexão direta com o 
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problema pesquisado, de forma explícita ou implícita, abordando causa e efeito do 

relacionamento de confiança entre empresas.  

iv. Coleta dos dados: todos os trechos desses artigos que analisavam a origem ou 

premissas do relacionamento de confiança foram destacados, e originaram um documento 

único consolidado para consulta e análise. 

v. Análise e apresentação dos dados: para cada premissa encontrada nos trechos 

selecionados, um agrupamento foi feito a fim de separar os fatores que eram suportados por 

mais de três publicações, como precursores do relacionamento de confiança.  

vi. Interpretação dos dados: seis fatores foram identificados e repetidos 

consistentemente por mais de três artigos. No conjunto dos trechos selecionados e agrupados, 

uma interpretação de cada um dos seis fatores foi descrita. 

vii. Aprimoramento e atualização da revisão: os seis fatores precursores do 

relacionamento de confiança entre empresas foram então agrupados e analisados em conjunto 

pela primeira vez. 

Dessa forma, pôde-se obter uma compreensão mais abrangente de um fenômeno 

particular – a origem da confiança – e oferecer uma diferente abordagem através da análise do 

conhecimento já constituído sobre o tema. O método possibilitou a síntese de vários estudos 

publicados, consolidando um conhecimento fragmentado em resultados anteriores. 

3.1.2 Método exploratório 

Na etapa exploratória, o objetivo foi compreender o significado que os envolvidos 

numa relação entre empresas atribuíam ao conceito de confiança, e confrontá-los com os 

achados da revisão bibliográfica sistemática. Mais especificamente, conhecer quais são as 

premissas que espontaneamente são citadas para que, sob a ótica dos entrevistados, um 

relacionamento de confiança se estabeleça com um fornecedor de tecnologia farmacêutica.  

Dessa forma, buscou-se entender os múltiplos significados das experiências sociais 

historicamente construídas nesses relacionamentos (CRESWELL, 2010), com o intuito de 

mapear um padrão de resposta, para, com base nesse consenso, compará-lo com os fatores-

chave identificados de forma recorrente na literatura. 
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A abordagem exploratória foi escolhida dada sua característica versátil e flexível, e o 

interesse em compreender como as experiências daqueles que vivenciam a relação entre 

empresas geram uma relação de confiança. Tal abordagem ofereceu profundidade de 

entendimento dos fatores-chave reunidos na literatura, além de permitir mapear nuances de 

percepção por tipo de profissional da saúde pesquisado, o que se constituiu numa nova 

contribuição ao tema.  

O processo de obtenção do conhecimento nesta etapa do estudo foi, portanto, indutivo, 

explorando a compreensão das partes que vivenciam o relacionamento, descobrindo o que 

gera confiança na relação entre empresas, e a partir de respostas recorrentes, consolidando e 

generalizando a compreensão do fenômeno.  

3.2 Delimitação 

A primeira delimitação necessária foi na etapa de revisão bibliográfica sistemática. 

Neste momento, foram selecionados vinte e cinco artigos cujo tema de estudo era 

relacionamento de confiança e que continham alguma referência, explícita ou implícita, à 

origem ou à relação causa e efeito da confiança nessas interações.  

Buscas sobre “trust relationship” foram realizadas na ferramenta Ebsco Discovery, 

que congrega um amplo acervo virtual de artigos e trabalhos acadêmicos. Após a 

identificação de artigos científicos sobre esse tema, foi feita uma seleção daqueles que 

abordavam fatores determinantes da geração de confiança entre empresas, assim como suas 

referências sobre o tema. Na sequência, foi consultado na internet o volume de citações da 

seleção feita, para validar os mais amplamente referenciados, acrescentando ao final da 

seleção os mais recentes encontrados com tal abordagem, a fim de garantir uma perspectiva 

mais atual, porém que pouco divergiu dos seminais. 

Levar em consideração o número de citações encontradas reforça a relevância do 

conhecimento que esses artigos geraram. A média de citações dos estudos selecionados foi de 

3.298, sendo que a média daqueles que foram escritos há mais de dez anos é de 4.291 citações. 

Artigos mais recentes foram acrescidos à análise para garantir uma perspectiva mais atual, 

embora naturalmente contemplem menos citações que os seminais encontrados. A Tabela 2 

ilustra todo o panorama dessas citações dos vinte e cinco artigos selecionados. 
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Tabela 2 – Revisão teórica sistemática sobre a origem da confiança em um relacionamento entre parceiros  

Autores, citados cronologicamente Artigo Journal Citações

1 SWAN et al., 1985 Gaining customer trust
 Journal of Personal Selling and Sales 

Management
390

2 SCHURR; OZANNE, 1985 Influence on exchange processes Journal of Consumer Research 1.479

3 DWYER et al., 1987 Developing Buyer-Seller relationships Journal of Marketing 11.396

4 GAMBETTA, 1988 Can we trust trust? Basil Blackwell: Cambridge, MA 3.139

5 HEIDE; JOHN, 1988
The Role of Dependence Balancing in 

Safeguarding Transaction-Specific Assets in 
Conventional Channels

Journal of Marketing 1.850

6 MOORMAN; ZALTMAN, 1988 The Role of Personal Trust in the Use of Research Journal of Advertising Research 192

7 COLEMAN, 1990 Foundations of Social Theory Cambridge, MA: The Belknap Press 114

8 ANDERSON; WEITZ, 1990
Determinants of Continuity in Conventional 

Industrial Channel Dyads
Marketing Science 3.223

9 CROSBY; EVANS; COWLES, 1990 Relationship Quality in Services Selling Journal of Marketing 5.925

10
BERRY; PARASURAMAN; 

ZEITHAML, 1990
Delivering Quality Service New York: The Free Press 6.185

11 DOYLE; ROTH, 1992 Selling and Sales Management in Action
Journal of Personal Selling and Sales 

Management
136

12 MOORMAN et al., 1992
Relationship between providers and users of 

market research
Journal of Marketing Research 5.130

13 MOORMAN et al., 1993
Factors affecting trust in marketing research 

relationships
Journal of Marketing 4.096

14 MORGAN; HUNT, 1994
The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing
Journal of Marketing 21.136

15 RING; VAN de VEM, 1994
Developmental process of cooperative 

interorganizational relationships
Academy of Management Review 5.742

16 WILSON, 1995 An integrated model of buyer-seller relationships Journal of the Academy of Marketing Science 2.832

17 ROUSSEAU, 1998
Not so different after all: a cross-discipline view of 

trust
Academy of Management Review 7.860

18 CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001 Social Trust: A Cognitive Approach Springer Netherlands. p. 55 – 90 493

19 DONEY et al., 2007
Trust determinants and outcomes in global B2B 

services
European Journal of Marketing 206

20 CHUA; INGRAM; MORRIS, 2008 From the head and the heart Academy of Management Journal 293

21 GULATI; SYTCH, 2008
Does familiarity breed trust? Revisiting the 

antecedents of trust. 
Managerial and Decision Economics 268

22 LINDGREEN et al., 2009
High-tech, innovative products: identifying and 

meeting business customers’ value needs.
Journal of Business and Industrial Marketing 32

23 PURANAM; VANNESTE, 2009 Trust and governance: untangling a tangled web Academy of Management Review 182

24 HERZIG et al., 2010 A logic of trust and reputation Oxford University Press 64

25 GREVE et al., 2010
Built to last but falling apart: cohesion, friction, and 

withdrawal from interfirm alliances
Academy of Management Journal 91

Fatores-chave para a origem da confiança

 

Fonte: Elaborado pela autora, citações atualizadas em fevereiro 2017. 

Para a etapa exploratória, a amostra definida foi não-aleatória, pré-selecionada, 

intencional com definição de perfil, no intuito de escolher representantes que atuem em 

centros de referência na adoção de alta tecnologia farmacêutica. 
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Essa escolha é suportada por Creswell (2010), que destaca a importância de uma 

identificação clara da população de estudo e da possibilidade de acessá-los, até por mais de 

uma vez se necessário, num processo de pesquisa qualitativa. 

Era preciso encontrar profissionais da saúde que trabalhassem em clínicas e/ou 

hospitais que compram com frequência mensal produtos farmacêuticos de alta tecnologia. 

Tais profissionais tinham que fazer parte da relação rotineira com esses fornecedores, para 

poder contribuir com suas experiências e percepções.   

Ademais, outro critério importante de delimitação era pesquisar profissionais atuantes 

no sistema privado de saúde. Isso porque o sistema público atua sob o regime de licitações, 

apresentando uma relação bastante limitada com os fornecedores escolhidos, que via de regra 

são os que ganham o processo licitatório sob o único critério de menor preço ofertado.   

Dessa forma, foram selecionados como representantes do mercado farmacêutico de 

alta tecnologia profissionais da saúde que atuavam em clínicas oncológicas privadas, uma vez 

que estas são especializadas na adoção de tratamentos de alta tecnologia. Para tanto, foram 

selecionadas cinco clínicas que são referência nesse mercado na cidade de São Paulo, 

atendendo mais de 100 pacientes mensalmente em suas instalações – AC Camargo, CIP 

(Centro de Infusões Pacaembu), Hemomed, Hospital São José e Hospital Samaritano.  

Para definir os profissionais da saúde a serem abordados nessas clínicas, na etapa  de 

entrevistas, foi utilizada a classificação proposta por Lindgreen et al. (2009): 

a) profissionais de negócio – administradores e gestores comerciais, responsáveis pela 

gestão da clínica e/ou envolvidos nas negociações comerciais com os fornecedores de alta 

tecnologia; 

b) profissionais operacionais – enfermeiros e farmacêuticos, atuantes na coordenação 

da operação rotineira da clínica, com interface entre os profissionais de negócios, clínicos, 

pacientes e fornecedores farmacêuticos; 

c) profissionais clínicos – médicos, responsáveis pela gestão do tratamento dos 

pacientes atendidos pela clínica, com interface entre os profissionais operacionais e a indústria 

farmacêutica.  

Ao todo, foram recrutados dez profissionais dessas cinco clínicas, sendo três 

profissionais de negócio, três operacionais e quatro representantes do corpo clínico. Dois 
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profissionais convidados declinaram e foram substituídos por outros dois ao longo da fase de 

entrevistas. A indicação dos nomes dos profissionais abordados para participar da pesquisa foi 

feita por executivos de vendas que trabalham na indústria farmacêutica de alta tecnologia. 

O pré-requisito básico para serem selecionados consistiu na condição dos profissionais 

das clínicas possuírem uma interação frequente, pelo menos mensal, com os fornecedores 

farmacêuticos de alta tecnologia, que abasteciam suas respectivas clínicas. Essa condição foi 

adotada uma vez que o objeto de estudo da presente pesquisa baseia-se na interação entre 

entrevistados e os fornecedores de produtos farmacêuticos de alta tecnologia.  

Mapeados e contactados os profissionais, o entrevistador se deslocava para o escritório 

do entrevistado em dia e hora previamente agendados. O entrevistador sabia e concordava 

com o tema e o tempo dedicado à entrevista. 

A Tabela 3 ilustra a distribuição dos entrevistados pelas categorias e clínicas 

participantes da pesquisa.  

Tabela 3 – Amostra da etapa exploratória 

AC Camargo CIP H.S.José H.Samaritano Hemomed Total
Prof. Negócio 1 1 1 3
Prof. Operacionais 1 1 1 3
Prof. Clínicos 1 1 1 1 4
Total 3 3 2 1 1 10  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

No hospital AC Carmargo foram entrevistados a gerente comercial, a enfermeira chefe 

do comitê de padronização e um oncologista prescritor. Na clínica CIP foram entrevistados o 

executivo proprietário da rede, a enfermeira chefe e gestora da farmácia central, além de um 

oncologista contratado para atender aos pacientes. No Hosital São José, foram abordados a 

enfermeira chefe do setor oncológico e um oncologista do hospital. No Samaritano, por sua 

vez, foi entrevistado o comprador responsável pela negociação dos medicamentos de alta 

tecnologia. E, finalmente, na Hemomed foi entrevistado o hematologista proprietário, que 

também atende aos pacientes na clínica principal. 

Importante ressaltar que o objeto de estudo da presente pesquisa delimitou-se à relação 

transacional entre os entrevistados e seus fornecedores de produtos farmacêuticos de alta 

tecnologia.  
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3.3 Tipos de pesquisa, instrumentos e métodos de coleta 

A pesquisa exploratória foi pautada em entrevistas individuais em profundidade. A 

escolha por essa abordagem deu-se por sua essência em compreender a experiência vivida dos 

entrevistados e o significado que eles fazem dessa experiência (SEIDMAN, 2006).  

A entrevista nos permite colocar o comportamento em contexto e fornece acesso à 

compreensão da ação dos agentes envolvidos. Permite abordar temas complexos em um nível 

de profundidade que dificilmente seriam investigados por outo meio (GODOI; MATTOS, 

2006).  

Tal profundidade é coerente com o objetivo desta etapa, que era, à luz do referencial 

teórico referenciado, compreender os fatores-chave que um relacionamento precisa reunir 

para gerar confiança nos fornecedores de alta tecnologia farmacêutica, sob a perspectiva dos 

profissionais de saúde que interagem com eles no exercício de seu trabalho dentro de uma 

clínica oncológica. 

Por sua vez, as modalidades de entrevistas qualitativas podem ser (GODOI; MATTOS, 

2006): 

a) entrevista conversacional – livre em torno de um tema, com o surgimento das 

perguntas de forma natural no curso da interação entre entrevistado e entrevistador, sem que 

haja uma programação a seguir; 

b) entrevista padronizada aberta – adoção de perguntas ordenadas e aplicadas em igual 

conteúdo e sequência para todos os entrevistados, com respostas abertas; 

c) entrevista baseada em roteiro – à luz de um roteiro, o entrevistador tem flexibilidade 

para ordenar e formular as perguntas ao longo da entrevista. 

Para a etapa exploratória deste estudo optou-se por adotar o apoio de um roteiro, a fim 

de garantir que, ao longo da entrevista, todos os pontos de interesse fossem cobertos, para 

posteriormente, na fase de análise, poderem ser comparados e confrontados. O principal 

desafio ao propor perguntas abertas é capturar a experiência e as percepções do participante 

sobre o tópico em estudo (SEIDMAN, 2006). 

O método de comunicação escolhido foi o não disfarçado, em que a proposta do 

estudo foi exposta aos respondentes, sem, no entanto, ter uma estrutura definida de perguntas 
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e repostas. Esse tipo de entrevista proporciona respostas espontâneas e não forçadas, porém 

tendem a ser mais difusas e gerais (SELLTIZ et al., 1975). 

O roteiro foi organizado para compreender o papel do entrevistado na clínica em que 

trabalhava, como se relacionava com os fornecedores de alta tecnologia, e a partir daí explorar, 

através de opiniões, percepções e exemplos, as nuances dessa relação. A proposta era, através 

de uma conversa aberta, obter respostas em profundidade, buscando descobrir 

espontaneamente os fatores-chave que geram um relacionamento de confiança com os 

fornecedores de alta tecnologia com quem interagem – o modelo do roteiro adotado consta no 

Apêndice A. 

No intuito de confirmar os fatores citados e exemplificados ao longo da conversa, uma 

técnica projetiva era usada no roteiro, para que o entrevistado idealizasse a possibilidade de, 

ao invés de ser um cliente, tornar-se um novo fornecedor de alta tecnologia. A partir da sua 

projeção como fornecedor era pedido para que ele descrevesse quais seriam suas prioridades 

para gerar confiança com seus clientes.   

Na etapa conclusiva da entrevista, quando cada ponto citado era explorado até a 

saturação da resposta, ou seja, quando nenhum insight diferente ao já mencionado era 

adicionado pelo entrevistado (STRAUSS; CORBIN, 1998), os fatores levantados durante a 

etapa da revisão bibliográfica sistemática eram apresentados e uma opinião final era obtida 

sobre os fatores que porventura não tivessem sido citados. 

As entrevistas foram padronizadas em sessenta minutos de duração, todas gravadas no 

celular do entrevistador, com o consentimento prévio do entrevistado. As dez entrevistas 

foram realizadas no local de trabalho dos entrevistados, no início ou ao final do horário 

comercial, sem qualquer remuneração ou incentivo ao entrevistado.  

No tocante à relação com os entrevistados, embora o autor-entrevistador atue no 

mesmo segmento, em uma empresa fornecedora de alta tecnologia terapêutica em oncologia, 

nenhum dos entrevistados eram previamente conhecidos. Tão pouco a identidade do autor era 

revelada aos entrevistados, que foram contactados por e-mail em nome da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, para agendar a entrevista. Dessa forma, procurou-se garantir a 

função imparcial do entrevistador, com o intuito de garantir credibilidade no processo de 

entrevista (GODOI; MATTOS, 2006). 
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O período de campo se deu de maio a agosto de 2016. Todas as 10 horas de entrevistas 

foram transcritas para posterior análise, gerando 143 páginas de conteúdo.  

3.4 Método de análise e tratamento dos dados  

Tanto na fase de revisão bibliográfica sistemática, quanto nas entrevistas em 

profundidade, o método de análise utilizado foi o de conteúdo. 

Esse método de análise pareceu pertinente ao escopo desta pesquisa por permitir 

interpretar todo o conteúdo gerado nas duas etapas do estudo, tanto na fase descritiva da 

revisão bibliográfica sistemática, quanto na fase exploratória.   

Para Olabuenaga e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo é uma técnica válida para 

avaliar toda comunicação, verbal ou não verbal, gerada durante o processo de pesquisa. O 

desafio consiste em transformar os dados e informações que chegam em estado bruto, 

coletadas em documentos, relatórios e nas transcrıções das entrevistas, em compreensão e 

conhecimento do objeto pesquisado. Para os autores, os dados precisam ser cuidadosamente 

processados pelo pesquisador, a fim de gerar compreensão, interpretação e inferência. 

A análise de conteúdo na pesquisa qualitativa parte de uma série de pressupostos, 

como a tabela base com os seis fatores-chave encontrados na literatura, achados na etapa da 

revisão teórica sobre relacionamento de confiança. No decorrer da entrevista essas premissas 

de confiança servem de suporte para captar seu sentido simbólico. O desafio para o 

pesquisador, no entanto, é que o sentido dado pelo entrevistado não necessariamente é 

explícito e o seu significado pode não ser único. Por isso que se considera que um texto 

contém muitos significados, dependendo da perspectiva e do contexto de quem o lê 

(OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989). 

Em função dos múltiplos significados de uma mensagem e das diferentes 

possibilidades de interpretação que possibilita, torna-se importante explicitar o contexto 

dentro do qual se analisam os dados, pois eles também exercem influência na análise. 

É preciso considerar também que a análise de conteúdo é uma interpretação do 

pesquisador, com base em seu repertório, frente à percepção que tem dos dados. Não é 

possível ter uma leitura neutra e totalmente isenta, uma vez que toda leitura se constituirá 

numa interpretação. O referencial cultural, o conhecimento do assunto, os valores do 

entrevistador estarão presentes no resultado final dos achados.  
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Seguindo os princípios propostos por Bardin (2007), no que diz respeito ao processo 

de análise de conteúdo, adotou-se neste estudo o seguinte fluxo: 

a) pré-análise; 

b) exploração do material; 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Na pré-análise, organizou-se o conteúdo e sistematizou-se a forma como seriam 

capturadas as ideias contidas nos textos estudados. Na exploração do material, definiu-se as 

unidades que seriam registradas, bem como o sistema de categorização do conteúdo que se 

iria utilizar, ou seja, a codificação do material. As unidades de registro mais utilizadas são a 

palavra e o tema – no caso do presente estudo, foram os fatores-chave geradores de confiança, 

citados nos artigos ou nas entrevistas. Finalmente, no tratamento dos resultados, contou-se 

com a elaboração de tabelas que condensaram as repetições das informações categorizadas, 

permitindo gerar inferências e interpretações. 

Seguindo esse modelo, na etapa da revisão bibliográfica sistemática, todas as menções 

explícitas ou implícitas sobre os fatores geradores de confiança entre parceiros comerciais, 

mapeados nos vinte e cinco artigos revisados, foram destacadas e transferidas para um 

arquivo novo, criado para consolidar as perspectivas coletadas.  

A compilação dessas menções gerou um documento de 77 páginas, que passou por um 

agrupamento dos fatores comuns apontados ao longo dos artigos avaliados. Nesta etapa, seis 

fatores foram identificados de forma recorrente no agrupamento realizado, fatores estes que 

serão explicitados na etapa de análise dos resultados. 

Uma tabela foi gerada como resultado da revisão sistemática dos estudos anteriores, 

composta pelos seis fatores-chave mais comumente citados para gerar confiança entre 

relações empresariais, segundo artigos seminais e amplamente referenciados sobre o estudo 

de relacionamento de confiança. O fator que menos menção obteve foi conceituado em três 

artigos, e o que mais menção apresentou foi citado em nove artigos; dentro dos vinte e cinco 

estudos analisados. 

Na etapa de entrevistas em profundidade, as transcrições foram analisadas e 

classificadas à medida que discorriam sobre as relações de confiança entre parceiros 

comerciais, mais especificamente explorando quando e porquê ela começa. Assim, procedeu-

se uma análise de conteúdo detalhada da transcrição das entrevistas.  
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Cada fator determinante da confiança identificado, de forma explícita ou implícita, ao 

longo da transcrição da conversa de cada entrevistado, foi registrado em um arquivo, com a 

contextualização exposta destacada ao lado, para justificar o fator mapeado. Esse processo de 

análise permitiu confrontar as percepções e exemplos de cada entrevistado de forma 

transversal, comparando com o respectivo grupo de profissionais a que pertence, gerando uma 

visão peculiar e comum de cada tipo de profissional, ao agrupar os pontos convergentes. As 

tabelas que condensam o resultado desta análise encontram-se no apêndice B. 

Na medida em que cada entrevistado claramente reforçava os pontos que mais lhes 

eram sensíveis para gerar uma relação de confiança ao longo da entrevista, uma escala foi 

usada, para registrar a intensidade de cada fator mencionado, e assim poder compreender e 

comparar com maior clareza, no compilado de todos os entrevistados, os pontos convergentes 

e divergentes entre o grupo de determinado profissional de saúde, e depois entre os diferentes 

tipos de profissionais. 

Como resultado da análise do conteúdo gerado das dez entrevistas em profundidade 

realizadas, tem-se uma compreensão dos fatores geradores de confiança para com empresas 

fornecedoras de alta tecnologia farmacêutica, sob a perspectiva dos profissionais que 

interagem com ela, além do entendimento das nuances que cada classe desses profissionais – 

entre gestores de negócio, operacionais e corpo clínico – contextualiza na sua rotina de 

trabalho.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os achados da pesquisa empírica realizada. Na 

primeira parte é discutido o resultado da revisão bibliográfica sistemática dos vinte e cinco 

artigos, que consolidaram seis grandes fatores-chave recorrentes na geração de confiança 

entre empresas. Na segunda parte é realizada uma análise do compilado das dez entrevistas 

em profundidade feitas junto a profissionais do setor de alta tecnologia farmacêutica, 

permitindo confrontar e compreender, sob a perspectiva deles, os fatores-chave que trazem 

confiança a uma relação com fornecedores do seu segmento de atuação. 

4.1 Revisão bibliográfica sistemática – os 6 fatores-chave para gerar confiança entre 

empresas 

Na busca pela compreensão do que forma ou antecede a confiança entre parceiros, 

várias são as premissas apontadas por diferentes autores, sem necessariamente este ter sido o 

foco principal de suas pesquisas. Em geral, os artigos sobre relacionamento de confiança 

investigam, através de diferentes metodologias, a natureza de seu significado e as 

consequências que trazem para a relação corporativa. A origem, o princípio, ou causas do 

fator confiança em um relacionamento são abordados de forma explícita ou implícita, mas não 

necessariamente como objeto central das pesquisas.  

Como o foco deste estudo é a melhor compreensão dos fatores capazes de gerar  

confiança entre parceiros de negócio, e dessa forma diferenciar a relação comercial entre eles, 

pareceu pertinente revisitar a literatura referência no assunto e escrutinar no seu contexto os 

fatores que são apontados como originadores do fenômeno confiança. 

Para tanto, selecionou-se vinte e cinco artigos que abordavam o tema confiança e que 

foram referenciados em estudos posteriores. A análise desses artigos permitiu identificar os 

fatores que foram apontados com maior frequência como geradores de confiança entre 

empresas, sendo eles, por volume de menções encontradas: 

1) Fatores pessoais; 

2) Tempo da relação; 

3) Competência e qualidade oferecida; 

4) Vulnerabilidade e incertezas de mercado; 



	   51 

5) Valores compartilhados; 

6) Estabelecimento de metas e recompensas conjuntas.  

A Tabela 4 explicita os autores e os fatores-chave encontrados em seus artigos 

pesquisados.  

Tabela 4 – Os 6 fatores-chave encontrados na revisão bibliográfica sistemática 

 

Fatores 
Pessoais

Tempo da 
Relação

Competência e 
Qualidade

Vulnerabilidade 
e Incerteza

Valores 
Compartilhados

Meta e 
Recompensa

Autores, citados cronologicamente 9 8 8 5 5 3

1 SWAN et al., 1985 X

2 SCHURR; OZANNE, 1985 X

3 DWYER et al., 1987 X X

4 GAMBETTA, 1988 X X

5 HEIDE; JOHN, 1988 X

6 MOORMAN; ZALTMAN, 1988 X

7 COLEMAN, 1990 X

8 ANDERSON; WEITZ, 1990 X X

9 CROSBY; EVANS; COWLES, 1990 X

10
BERRY; PARASURAMAN; 

ZEITHAML, 1990
X

11 DOYLE; ROTH, 1992 X

12 MOORMAN et al., 1992 X X

13 MOORMAN et al., 1993 X X

14 MORGAN; HUNT, 1994 X X

15 RING; VAN de VEM, 1994 X

16 WILSON, 1995 X X X

17 ROUSSEAU, 1998 X

18 CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001 X

19 DONEY et al., 2007 X X X

20 CHUA; INGRAM; MORRIS, 2008 X

21 GULATI; SYTCH, 2008 X

22 LINDGREEN et al., 2009 X X X

23 PURANAM; VANNESTE, 2009 X X

24 HERZIG et al., 2010 X

25 GREVE et al., 2010 X
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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A seguir cada um dos seis fatores são discutidos à luz da revisão sistemática realizada. 

4.1.1 Fatores pessoais 

Os fatores pessoais foram apontados por nove, dos vinte e cinco artigos pesquisados, 

como determinante para gerar confiança entre os parceiros comerciais.   

Nesse fator está contido o aspecto pessoal dos envolvidos na rotina do relacionamento 

comercial, mais notadamente os vendedores que interagem com os clientes.  

Swan, Trawick e Silva (1985) sugeriram em suas pesquisas a existência de 

comportamentos pessoais críticos para o estabelecimento de confiança em uma relação 

comercial, como: 

• franqueza: tudo o que é dito numa relação pode ser provado;  

• segurança: não se promete o que não se pode cumprir;  

• competência: existe habilidade e conhecimento para entregar o que se promete;  

• orientação para o cliente: o vendedor entende o que o cliente precisa e 

“aconselha” mais do que “vende”; 

• empatia: fator pessoal da relação, em que se alinham interesses e percepções 

em comum. 

Doney, Barry e Abratt (2007) avaliaram comportamentos sociais como antecedentes 

da relação de confiança, o que incluiria nutrir uma relação interpessoal, isto é, uma interação 

social entre agentes que convivem na relação comercial. Os autores sugerem que a existência 

de uma comunicação aberta com o compartilhamento de informação ajuda a criar um laço de 

confiança entre eles. Ademais, empresas cujos funcionários apresentam clara orientação ao 

cliente, que eles avaliam como sendo a demonstração de compreensão e preocupação com as 

necessidades do comprador, ganham mais credibilidade e tendem a gerar confiança. 

Outro aspecto encontrado na literatura, no que diz respeito ao fator pessoal, foram as 

características relacionadas à experiência técnica do parceiro comercial, ou ao preparo dos 

vendedores para entender e atender seus clientes. Moorman, Zaltman e Deshpandé (1993) 

agregam essa variável na origem da confiança em um relacionamento, dada a influência que o 

conhecimento técnico pode exercer sobre a credibilidade de um determinado fornecedor. Os 

autores verificaram em seu estudo que a confiança dos clientes era alta quando:  
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• a experiência do vendedor era grande, ou 

• quando a expertise da empresa contratante sobre a área de relação da parceria 

fosse baixo.  

A pesquisa feita por Crosby, Evans e Cowles (1990) apoia esse ponto de vista, 

mostrando que a perícia percebida do vendedor é um preditor significativo de confiança, 

principalmente em mercados complexos, como o que este estudo se dispõe a investigar. 

A despeito desse conhecimento técnico, há ainda habilidades e motivações pessoais 

não técnicas que também são mencionadas por diversos autores, como a confiabilidade 

percebida – que reflete a coerência do parceiro; orientação coletiva e não individualista 

(MOORMAN; ZALTMAN, 1988); tato, agilidade e prontidão (BERRY; PARASURAMAN, 

1991). 

Ring e Van de Ven (1994) afirmam que laços pessoais entre os agentes de uma relação 

comercial podem produzir confiança na boa vontade das partes. Tal confiança seria capaz de 

conferir flexibilidade ao relacionamento, o que pode ser bastante relevante em momentos de 

conflitos. Por outro lado, comportamentos pessoais não adequados seriam capazes de, em 

última instância, dissolver uma relação comercial, dada sua importância na manutenção 

saudável do relacionamento corporativo. 

Os fatores pessoais são, portanto, referenciados por diversos autores, em diferentes 

formas, mas igualmente apontados como um determinante da relação de confiança entre 

empresas. 

4.1.2 Tempo da relação 

Igualmente indicado com frequência como determinante do relacionamento de 

confıança está o fator tempo. Muito se escreveu sobre o efeito dos episódios de interação 

entre empresas como motores de mudança no relacionamento. 

Alguns estudos referem-se ao acúmulo das interações ao longo do tempo, e como elas 

afetam a confiança em um parceiro comercial (RING; VAN de VEN, 1994). Tais estudos 

empíricos identificaram o crescimento da confiança com o desenrolar de uma relação 

(ANDERSON; WEITZ, 1990; CHUA; INGRAM; MORRIS, 2008; GULATI; SYTCH, 2008; 

WANG; TOMLINSON; NOE, 2010). Outros assumiram que a confiança aumenta com o 
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tempo, ao examinar os efeitos da duração da relação (GREVE et al., 2010; PURANAM; 

VANNESTE, 2009).  

O que é descrito nesses estudos é que quando a relação começa ela é incompleta e 

incerta, dada a inexperiência da relação com os novos parceiros, o que torna importante a 

frequência da interação. Gambetta (1988) argumenta que a confiabilidade que realmente 

importa em um relacionamento é a experiência que as empresas ganham nas suas relações 

umas com as outras, ao longo do tempo. 

Ao acumular uma frequência de interações, com diversos episódios diferentes, ao 

longo de um período prolongado, os parceiros passam a ter uma perspectiva de suas 

performances em seu relacionamento, e inclusive tolerar falhas em função de experiências 

passadas positivas, como prova da confiança conquistada com o tempo. De certa forma, a 

performance de um parceiro é revelada após várias transações, fornecendo um histórico de 

experiências a partir do qual o comprador pode prever o desempenho futuro de seu fornecedor. 

Há autores que reforçam a conexão entre os fatores tempo e pessoas como importantes 

para o estabelecimento da confiança entre as partes. Nesse sentido, quanto mais tempo um 

vendedor for mantido em sua posição, atendendo a uma mesma carteira de clientes, mais 

proximidade terá, e mais tenderá a gerar confiança em seus relacionamentos (SHAPIRO et al., 

1992; DOYLE; ROTH, 1992 ).  

Para Wilson (1995), porém, a pressão por resultado nos negócios tem reduzido o 

tempo para explorar cuidadosamente um parceiro comercial, fazendo o desenvolvimento de 

um relacionamento satisfatório mais difícil.  

Em certa medida, o que os estudos avaliados propõem é que a confiança dificilmente 

se estabelece no início de uma relação. Ela precisaria de tempo para ser nutrida, em função do 

acúmulo dos episódios vividos. Portanto, é possível que tempo seja um fator relevante a ser 

considerado para a construção de relacionamentos de confiança. 

4.1.3 Competência e qualidade 

Outras variáveis que também impactam a percepção de confiança para o cliente estão 

correlacionadas com a reputação da empresa, a qualidade do produto ou serviço oferecido, 

bem como suas táticas de negócio, que podem promover o desenvolvimento de compromisso 

em trocas relacionais (MORGAN; HUNT, 1994). 
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Em negócios entre empresas, compradores tendem a reduzir a percepção de risco em 

torno de sua compra, selecionando empresas em que possam confiar, aquelas capazes de 

entregar o produto ou serviço contratado de forma fiável, e que demonstrem interesse no bem-

estar do comprador (DONEY, BARRY, ABRATT, 2007). 

Doney, Barry e Abratt (2007) apontam que os compradores buscam evidências das 

competências do prestador de serviços. Em essência, suas competências e qualidades 

apresentam três dimensões de avaliação pelo cliente: 

• técnica – correlacionado à qualidade propriamente dita do produto ou serviço 

prestado, sua eficácia, durabilidade e todos os benefícios que oferece ao comprador; 

• funcional – que está correlacionado ao nível de entrega e serviço agregado que 

o fornecedor prove; e 

• econômica – relacionada ao valor do produto ou serviço, condição comercial 

ofertada ou investimentos no parceiro comercial.  

A qualidade do produto, do serviço prestado e táticas rotineiras de ação, são formas 

tangíveis de conceituar a competência de um parceiro, cruciais quando se espera desenvolver 

relacionamento e ainda mais confiança entre ambos. Para Lindgreen et al. (2009), que estudou 

o mercado de alta tecnologia e inovação, adequar-se ao modelo de valor do cliente, 

identificando elementos que são relevantes para ele ao longo do processo de compra, e 

alinhando-se a suas expectativas, é uma premissa crucial para gerar relacionamentos 

consistentes e de confiança. 

Para Wilson (1995), tempo e aspectos pessoais são fatores importantes para gerar 

confiança numa relação comercial, mas devem ter como premissa qualidade antes de tudo. Ou 

seja, para o autor não há confiança sem qualidade e competência na entrega e execução das 

partes envolvidas. 

Woodruff (1995) propôs um modelo que relaciona atributos de produtos e serviços 

com os propósitos de seu uso pelo cliente. O interessante de seu argumento é a reflexão de 

que não são as características inatas de um produto ou serviço que entregam seu valor e 

qualidade, mas, sim, as consequências do uso deles. 

Morgan e Hunt (1994) reforçam, além da qualidade do produto, as táticas de promoção, 

ou o serviço prestado ao cliente como fatores capazes de promover o desenvolvimento de 

compromisso e confiança em trocas relacionais. Seriam como fatores estendidos ao produto 
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entregue – ou seja, para se constituir uma relação de confiança não importa apenas o que se 

entrega, mas também como se entrega. 

Outro aspecto que, na literatura, é referenciado como sinal de competência de um 

determinado fornecedor, trata-se da agilidade oferecida. Berry, Parasuraman e Zeithaml (1990) 

descrevem a capacidade de resposta como um fator que afeta a percepção de qualidade do 

cliente. Nesse caso, reforça-se mais uma vez que a forma de entrega – com prontidão e 

agilidade – é importante na avaliação de qualidade de um fornecedor, e consequente 

sentimento de confiança. 

4.1.4 Vulnerabilidade e incertezas 

O fator-chave denominado “vulnerabilidade e incerteza de mercado”, apontado como 

condições críticas para que a confiança seja necessária, foi descrito de formas similares por 

diversos autores. Em geral, a literatura que aborda esse tema aponta que a confiança é 

desnecessária quando uma empresa pode controlar as ações de um parceiro de troca, ou tem 

conhecimento completo sobre suas decisões, ou ainda quando não tenha transferido recursos 

críticos para ele. Ou seja, a não dependência de um parceiro comercial faz com que o 

surgimento de confiança não seja necessário ou estimulado. 

Esse ponto de vista também sugere que a incerteza é fundamental para a confiança, 

porque a confiança é desnecessária se uma das partes pode controlar as ações de um parceiro 

de troca, ou tem conhecimento completo sobre as suas ações (COLEMAN, 1990; 

MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 1992). 

A literatura sobre confiança sugere ainda que partes confiantes devem ser vulneráveis 

em certa medida, para que a confiança torne-se operacional. Em outras palavras, os resultados 

sobre suas decisões devem ser incertos, porém importantes de serem atingidos para sugerir 

uma parceria estratégica (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 1993; DONEY; 

BARRY; ABRATT, 2007).  

O que Moorman, Zaltman e Deshpandé (1993) discutem em seu trabalho é que 

fornecedores altamente especializados atendendo a compradores ou usuários sem expertise 

suficiente sobre o que compram, tendem a estimular o surgimento de confiança no 

relacionamento, seja pela competência percebida de quem provê o produto ou serviço, seja 

pela vulnerabilidade e insegurança de quem adquire.   
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Outra forma de refletir o que a literatura conceitua e que é possível se constituir em 

um fator-chave, ou um importante propulsor de confiança no relacionamento é a insegurança 

de uma ou ambas as partes. Parece contraintuitivo, mas a incerteza sobre o seu negócio, a 

ameaça de uma concorrência acirrada, ou um mercado volátil faz com que as empresas 

procurem parceiros de confiança, para estabelecer relacionamentos mais duradouros e capazes 

de minimizar ou protegê-las de riscos e incertezas no ambiente em que atuam. 

Vulnerabilidade, incerteza e dependência seriam, dessa forma, fundamentais para a 

busca de parceiros de confiança (MOORMAN; ZALTMAN; DESHPANDÉ, 1993). 

4.1.5 Valores compartilhados 

Compartilhar valores é outra premissa importante descrita pelos autores (DWYER et 

al., 1987; HEIDE; JOHN, 1988; MORGAN; HUNT, 1994; PURANAM; VANNESTE, 2009), 

como fator que contribui para o desenvolvimento de um relacionamento pautado por 

compromisso e confiança.  

A literatura faz a distinção de dois conceitos diferentes de valores que podem gerar  

compromisso entre empresas: o provocado pela identificação de valores organizacionais 

comuns e o provocado pelos valores de ganho financeiro que a relação pode gerar.  

Morgan e Hunt (1994), em seu estudo sobre os mediadores do marketing de 

relacionamento, identificaram importantes premissas de compromisso e confiança no 

relacionamento, sendo eles: os custos de término de um relacionamento e troca de fornecedor; 

os benefícios percebidos do relacionamento; os valores partilhados entre as partes; a 

comunicação; e a proteção de comportamentos oportunistas no mercado. Dessa forma, 

postularam a relevância da existência prévia de compartilhamento de valores, dentre outros 

fatores, para que a confiança se constitua entre dois parceiros comerciais. Segundo os autores, 

os valores compartilhados seriam o único de todas as variáveis citadas a ser um precursor 

direto tanto de compromisso, quanto de confiança no relacionamento.  

Os valores compartilhados seriam identificados quando os parceiros têm crenças em 

comum sobre comportamentos, objetivos e políticas. 

Dentro do contexto de valor, estudiosos também descreveram a cultura organizacional 

comum dos parceiros como formadoras do senso de valores compartilhados. Cultura 

organizacional foi definida por Deshpandé e Webster (1989) como o padrão de valores e 
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crenças que ajudam as pessoas a entender o funcionamento organizacional e que fornecem 

normas de comportamento na empresa.  

Quanto mais similares forem as culturas organizacionais entre parceiros comerciais, 

maior o compartilhamento de valores, e, segundo a literatura, maior a propensão para um 

relacionamento de confiança (MORGAN; HUNT, 1994). 

Para Lindgreen et al. (2009) numa relação comercial, especialmente no mercado de 

alta tecnologia, é importante identificar os elementos que demonstram o que o cliente valoriza, 

o que dita o seu comportamento e sua cultura corporativa, para melhor conhecê-lo e, assim, 

estruturar seu atendimento. Ou seja, ou autores apontam uma intencionalidade em alinhar 

valores para fidelizar clientes. 

Ao revisar a literatura, a relevância de valores compartilhados em relacionamentos 

duradouros fica evidente. O desafio é entender se compartilhar valores antecede ou é 

decorrência de um relacionamento de confiança, ou ainda o quanto os relacionamentos de 

longo prazo acabam por alinhar valores ou afastar parceiros comerciais quando estes são 

muito distintos. Mais uma vez, parece haver uma combinação de fatores na construção da 

confiança, entre pessoas, valores e como o tempo da relação pode impactá-los. 

4.1.6 Meta e recompensa 

O último fator identificado nas referências estudadas foi a relevância de 

compartilhamento de metas e recompensa como premissa de uma relação de confiança. 

Em princípio, parece existir um consenso na literatura que somente parceiros 

relevantes para o alcance de seus objetivos são alvos de um relacionamento duradouro, em 

que há a disposição de confiar. Com esses há intencionalidade de estabelecer metas em 

conjunto, que podem ser de curto ou longo prazo, a fim de guiar o relacionamento.  

Para tanto, os autores distinguem também entre confiança presente e confiança futura, 

sendo que o papel da meta difere nesses dois casos. O primeiro tipo trata-se da confiança na 

ocorrência de uma ação atual de quem se confia. O último tipo é a crença de que um parceiro 

irá ter uma meta futura e, sempre que ele tiver essa meta, combinada a certas condições de 

mercado, irá executá-la de forma esperada. Nesse caso, significa afirmar que o parceiro em 

quem se confia irá agir sempre de maneira previsível, uma vez que algumas condições sejam 

satisfeitas. Na confiança futura, o componente meta é menos relevante do que na confiança 
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presente, variável essa fundamental quando o resultado da parceria precisa ser conquistado em 

caráter imediato (CASTELFRANCHI; FALCONE, 2001; HERZIG; LORINI; HÜBNER, 

2010). 

Isso significa dizer que, para desafios de curto prazo, um dos fatores para se obter 

confıança em um relacionamento é o compartilhamento dos objetivos das partes. Estabelecer 

uma relação em que o parceiro tem clareza da meta do outro, e de certa forma entende como 

pode contribuir e agregar, parece ser um passo importante na conquista da confiança. 

Para além da meta, recompensa também consta na literatura como importante fator 

preditor para uma relação de confiança. Telser (1980, p. 28) defende que “uma pessoa é 

confiável, se e somente se for mais vantajoso para ela do que não ser confiável”.  O contexto 

de vantajoso nesse conceito significa ganho de riqueza.  

O desafio do efeito meta e recompensa é que, se não bem tratados, podem ser um 

gatilho para comportamentos oportunistas, que é tudo o que um relacionamento de confiança 

quer evitar. Ou seja, se por um lado metas e recompensas compartilhadas podem ser fatores 

importantes ao estabelecimento de confiança entre parceiros comerciais, por outro lado, se 

não atingidos, podem tornar a relação vulnerável (GAMBETTA, 1988). 

Portanto, comparados a outros fatores, meta e recompensa igualmente influenciam 

como premissa para a origem da confiança, porém devem ser bem administrados, pois podem 

ter um impacto inverso, uma vez que tratam do cerne de uma relação comercial, que são os 

ganhos e lucros oriundos da transação entre ambos.  

4.2 Entrevistas em profundidade 

Com os resultados da primeira etapa em mãos, tendo consolidado em seis principais 

fatores-chave geradores de confiança entre empresas, partiu-se para a etapa de campo, que 

visava explorar a perspectiva de profissionais da saúde no mercado de alta tecnologia 

farmacêutica sobre o tema. 

Dez entrevistas em profundidade foram realizadas entre maio e agosto de 2016, na 

cidade de São Paulo. Todos os entrevistados eram funcionários ou sócios de cinco clínicas 

oncológicas referência nesse segmento, seja pelo volume de pacientes regularmente atendidos 

– mais de 100 tratamentos mensais –, seja pela adoção de terapias de ponta nessa área. 
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As clínicas escolhidas para participarem da pesquisa foram: 

1) AC Camargo Cancer Center – centro integrado de diagnóstico, tratamento, 

ensino e pesquisa do câncer. Instituição privada sem fins lucrativos, que oferece assistência de 

alta complexidade a pacientes do sistema de saúde privado ou do sistema público. 

2) CIP (Centro de Infusões Pacaembu) – rede de cinco clínicas localizadas na 

grande São Paulo, tendo sido a pioneira em infusões de imunoterápicos na região. Além dos 

clientes das próprias clínicas, a rede atende pacientes de outros centros que são para lá 

referenciados para receberem seus tratamentos, o que requer uma estrutura ampla em todas as 

unidades. Atendem principalmente pacientes da rede privada. 

3) Hospital São José – pertencente ao grupo do hospital Beneficência Portuguesa, 

é focado em oncologia, voltado para o atendimento de pacientes do sistema privado. Hoje é 

uma das grandes referências em oncologia no Brasil, sob a tutela de um corpo clínico oriundo 

do hospital Sírio Libanês, que é outra instituição importante no meio oncológico. 

4) Hospital Samaritano – com mais de 100 anos de existência, hoje o hospital 

conta com uma unidade de oncologia e infusões que atende pacientes que necessitam de 

tratamento ambulatorial de quimioterapia e também de administração de medicamentos 

especiais. Conta com corpo clínico multidisciplinar dedicado aos pacientes oncológicos. Foca 

principalmente na rede privada de atendimento. 

5) Hemomed – com mais de 15 anos de atuação, trata-se de uma instituição 

privada, sem fins lucrativos, que integra um grupo com mais de 40 anos de pesquisa em 

hematologia. O grupo atua nas áreas de hemoterapia, oncologia e terapia celular. Atende 

prioritariamente pacientes do sistema privado. 

Para cada uma dessas clínicas foi identificado pelo menos um profissional que 

preenchesse um dos perfis requeridos para a entrevista: atuasse na gestão ou na parte 

comercial (executivos ou compradores comerciais), ou atuasse na operação da clínica 

(enfermeiros ou farmacêuticos), e/ou no corpo clínico (médicos). 
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4.2.1 Características dos entrevistados 

O primeiro levantamento que a entrevista em profundidade permitiu fazer diz respeito 

à estrutura que as clínicas oncológicas operam, e as características das funções dos 

profissionais abordados, bem como a relação estabelecida entre eles. 

Todos os entrevistados eram funcionários contratados ou sócios da clínica em que 

atuavam. Apresentavam em comum mais de cinco anos trabalhando nas respectivas funções 

que ocupam hoje, eventualmente em outra clínica, mas já atuando em cargos similares. 

Tais profissionais interagiam regularmente com diversas indústrias farmacêuticas de 

alta tecnologia, embora com interesses e muitas vezes contatos distintos, dependendo do 

escopo de sua função, ou da estrutura do fornecedor farmacêutico.  

Por sua vez, a interação entre os profissionais dentro de cada clínica acontecia na 

rotina diária e em sua maioria se dava de forma estruturada por meio de comitês mensais ou 

quinzenais de alinhamento sobre o funcionamento do negócio. Na governança de todas elas 

havia um grupo dedicado a analisar a padronização de novos tratamentos, em adição ou 

substituição aos demais disponíveis na clínica. Nesse fórum, cada profissional pareceu 

assumir papéis diferentes, sendo que todos mencionaram que a decisão pela aquisição de uma 

nova terapia é tomada em conjunto, como consequência da avaliação desse comitê. 

O AC Camargo, por exemplo, tem uma governança mensal, a qual chamam de 

Comissão de Padronização. Nessa reunião, diferentes profissionais podem sugerir a inclusão 

ou alteração de algum tratamento ou procedimento da clínica, sempre cabendo aos demais 

avaliar a proposta dentro do escopo de sua função. O corpo clínico é quem geralmente 

demanda a inclusão de novos tratamentos, cabendo ao representante operacional avaliar as 

adaptações necessárias inerentes à mudança proposta, e ao profissional de negócio, avaliar os 

custos e reembolsos dos planos de saúde envolvidos. A partir daí, é preciso haver um 

consenso entre as três partes de que a introdução ou mudança de um tratamento compensa a 

adaptação da mudança. 

Há casos também de o corpo operacional solicitar mudança de tratamento, 

procedimento ou fornecedor, em função de otimização de processos, ou qualidade dos 

serviços oferecidos pelos fabricantes. Também o profissional de negócio pode recomendar 
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alterações, em função de melhores condições comerciais, sejam elas de reembolso pelos 

planos de saúde, ou de logística. 

O que parece comum em todas as clínicas é que a decisão do fornecedor farmacêutico 

– regular ou de alta tecnologia – não é individual, mas envolve um processo multidisciplinar 

para justificar e validar a escolha. Esse comportamento reforça a importância de explorar as 

perspectivas dos três tipos diferentes de profissionais que operam essas clínicas e interagem 

com frequência com a indústria farmacêutica. 

A seguir estão compilados os principais achados sobre as características de cada grupo 

de profissionais, à luz de seu relacionamento com as indústrias fornecedoras de produtos 

farmacêuticos de alta tecnologia. 

4.2.1.1 Profissionais de negócio 

Segundo a classificação adotada de Lindgreen et al. (2009), o profissional de negócio é 

o responsável pela gestão da clínica. Entre os profissionais encontrados nessa posição, na 

etapa de campo, havia administradores e médicos, sendo o primeiro caso caracterizado por 

profissionais contratados, e, o segundo, sócios do negócio. 

Pelo observado ao longo das entrevistas, o principal escopo desses profissionais é a 

gestão comercial. São eles que se relacionam com os vendedores das indústrias farmacêuticas 

e são responsáveis e/ou envolvidos diretamente nas negociações comerciais com os 

fornecedores de alta tecnologia. 

Para o profissional de negócio, cabe avaliar o custo ou o que chamam de farmaco-

economia de um novo tratamento – entender qual o ganho de eficácia e/ou do custo oferecido 

comparado com o tratamento padrão vigente na clínica. Também custos de aplicação da 

medicação, bem como do manejo de eventuais efeitos adversos e internações são inseridos no 

impacto total da adoção de um novo tratamento.  

Esses profissionais são também os que triangulam a negociação entre fabricantes 

farmacêuticos e planos de saúde, uma vez que os pagadores dos tratamentos no sistema 

privado raramente são os pacientes. Isso significa que os planos vigentes têm um papel de 

influência importante na adoção de qualquer nova tecnologia farmacêutica, e que os 

profissionais de negócio são os que precisam garantir que os planos de saúde com que a 

clínica trabalha cobrirão a nova tecnologia.   
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Outra responsabilidade desse profissional, mapeada durante as entrevistas, foi a gestão 

de estoques das clínicas e consequente validação sobre a logística do fornecedor, 

principalmente quando há uma decisão de padronização de um novo tratamento. É importante 

garantir que o fornecedor está apto a abastecer com agilidade a clínica, evitando rupturas. 

Nota-se que as clínicas trabalham com estoque bastante reduzido, dado o alto custo desses 

tratamentos e a singularidade que podem apresentar – cada paciente, dependendo do tipo e 

estágio da doença, pode requerer um tratamento específico, o que desafia a gestão de estoques 

das clínicas. 

Os profissionais de negócio podem indicar opções de fornecedores farmacêuticos, que 

ofereçam soluções parecidas, em função da rentabilidade ofertada pela indústria. Também 

analisam a rentabilidade do tratamento total que a clínica oferece para cada enfermidade, para 

além dos ganhos gerados pelos produtos individuais utilizados, mas, sim, para os ganhos do 

conjunto de medicamentos necessários para gerenciar determinada doença como um todo. 

Possuem restrito acesso aos pacientes, sendo a fonte pagadora – planos de saúde –  

considerada por eles como seu cliente, uma vez que fazer parte de determinada rede 

credenciada é uma forma importante de aumentar a demanda e as receitas da clínica.    

 4.2.1.2 Profissionais operacionais 

Pela classificação de Lindgreen et al. (2009), o profissional operacional é o 

responsável pela coordenação da operação rotineira da clínica, com interface entre os 

profissionais de negócios, clínicos, pacientes e fornecedores farmacêuticos. Entre os 

profissionais encontrados nessa posição, na etapa de campo, havia farmacêuticos e 

enfermeiros.  

Em geral, são funcionários contratados para gerenciar o atendimento aos pacientes e a 

gestão das farmácias e almoxarifados das clínicas e hospitais.  

Interessante notar que, ao longo das entrevistas, os profissionais farmacêuticos 

apresentam maior objetividade e assertividade nas discussões, sugerindo serem mais racionais 

nos argumentos, enquanto os enfermeiros parecem mais sensibilizados pela doença e se 

expressam de forma mais subjetiva. 

Como os pacientes oncológicos apresentam um alta taxa de retorno às clínicas, dada a 

característica da jornada de tratamento da doença, que é feita em ciclos, os profissionais 
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operacionais são os que mais têm contato com os pacientes, uma vez serem eles os que 

checam e acompanham todos os parâmetros destes em suas idas às clínicas. 

São também responsáveis pela gestão dos estoques e distribuição dos medicamentos 

dentro das farmácias das clínicas, sendo o elo entre a farmácia, os pacientes e o médico.  

Nos comitês de padronização, esses profissionais oferecem o parecer técnico para a 

decisão dos tratamentos e, consequentemente, dos fornecedores a serem trabalhados. Avaliam 

ainda a eficácia e segurança do tratamento, os procedimentos de administração do 

medicamento e a gestão dos seus efeitos adversos. 

No que tange à relação com a indústria farmacêutica, os pontos de contato não são 

padronizados como no caso dos outros dois tipos de profissionais investigados. Podem ter 

contato tanto com os vendedores, como com os representantes técnicos, ou mesmo com os 

gerentes médicos da indústria. Nessas interfaces, a discussão é pautada no manejo da 

medicação, nas interações medicamentosas e nos parâmetros de avaliação de eficácia e 

segurança do tratamento.  

Nota-se que esses profissionais demandam atualização frequente dos fornecedores 

farmacêuticos de alta tecnologia, dada sua responsabilidade em manusear e administrar os 

medicamentos nos pacientes.  Os profissionais operacionais podem inclusive influenciar na 

decisão dos fornecedores, justamente em função do suporte oferecido na gestão de um 

tratamento de alta tecnologia e na qualidade percebida da sua eficácia.    

Possuem restrito acesso às fontes pagadoras – planos de saúde –, porém são os mais 

próximos dos pacientes, dado seu papel e rotina na clínica.  

  4.2.1.3 Profissionais clínicos 

Finalmente, pela classificação de Lindgreen et al. (2009), o profissional clínico é o 

responsável pela gestão do tratamento dos pacientes atendidos pela clínica, com interface 

predominantemente entre os profissionais operacionais e a indústria farmacêutica. Entre os 

profissionais encontrados nessa posição, na etapa de campo, todos eram médicos oncologistas. 

Os entrevistados eram sócios ou contratados das clínicas para tratar os pacientes. 

Quando o profissional era sócio do negócio, acumulava o papel clínico, sendo responsável 

também pelo atendimento aos pacientes de sua especialidade. Por sua vez, quando o 
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profissional é contratado, ele pode atuar em mais de uma instituição, dependendo da 

disponibilidade de sua agenda, não sendo necessariamente dedicado à clínica entrevistada. 

Importante salientar que são esses profissionais que carregam a responsabilidade pelo 

sucesso do tratamento de seus pacientes. Percebe-se que assumem essa responsabilidade e 

manifestam que são vistos dessa forma por seus clientes. 

Muitos deles são pesquisadores e fazem parte de estudos de novas drogas ou novas 

indicações, dentro das instituições que trabalham. Por conta dessa característica, nota-se, nos 

profissionais clínicos entrevistados nesses centros de referência, um perfil técnico, 

investigativo, ávido por dados e publicações científicas, principalmente em sua área de 

atuação.  

Nota-se também que, embora todos sejam oncologistas, nos centros de referência, em 

função do alto volume de pacientes e do volume de médicos necessários para atender a 

demanda, há certa segmentação dos oncologistas por sua área de especialização oncológica. 

Dessa forma, embora possam atender a todos os pacientes, tendem a ficar mais restritos a sua 

área de estudo e atuação, como mama, trato intestinal, próstata, entre outros. 

Tal observação é relevante porque, em um comitê de padronização, em que são 

discutidas a inclusão ou a troca por novas tecnologias, leva-se em conta a expertise do 

oncologista que recomenda ou avalia o novo tratamento. O parecer desse profissional tem 

peso expressivo na decisão dos medicamentos e fornecedores padronizados, obviamente 

sempre levando-se em conta a negociação de cobertura dos planos de saúde feita pelo 

profissional de negócio. 

Portanto, a relação com a indústria farmacêutica tende a ser próxima com esses 

profissionais, uma vez que precisam ser constantemente atualizados e municiados dos dados 

de estudos clínicos realizados para cada droga. Por conta da relevância dessa relação, 

percebeu-se a interface constante entre os profissionais clínicos com os diversos profissionais 

dos fabricantes farmacêuticos, como os representantes técnicos, gerentes médicos e inclusive 

executivos dos fornecedores.  

Possuem acesso frequente aos pacientes e aos profissionais operacionais. Esses 

profissionais acessam eventualmente os profissionais de negócio – quando não acumulam 

essa função – e a fonte pagadora – planos de saúde – quando necessário justificar 

tecnicamente a opção por determinado tratamento. 
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4.2.2 Resultados e discussões das entrevistas em profundidade 

Como para a etapa de entrevistas optou-se por adotar o apoio de um roteiro, a fim de 

garantir igualmente a exploração de todos os pontos de interesse até a exaustão junto a todos 

os entrevistados, a seguir está exposta a análise ordenada por esses pontos, para, assim, poder-

se comparar os diversos achados de cada grupo de profissionais, bem como confrontar com a 

literatura pesquisada. 

4.2.2.1 Escolha e expectativas do fornecedor de alta tecnologia 

Os diferentes profissionais da saúde apresentam distintas percepções sobre o que os 

influencia na preferência por um determinado fornecedor farmacêutico de alta tecnologia, mas 

todos explicitam um claro consenso quanto a dois pontos críticos: 

• A escolha pelo medicamento antecede a escolha do fornecedor. Isso significa 

que a nova tecnologia é o primeiro critério de escolha, para depois avaliar outras 

características – que a partir daí passa a ter distinções entre os critérios de cada tipo de 

profissional. Exemplos dessa percepção são recorrentes nas entrevistas, com citações como 

“primeiro é o produto que eles têm. Isso é importantíssimo para nós” – profissional 

operacional do hospital AC Camargo; “a confiança em uma empresa, no caso em uma 

industria farmacêutica, o primeiro ponto é você acreditar no medicamento” – profissional 

clínico do hospital São José. 

• A escolha pela incorporação de uma nova tecnologia não é uma decisão 

solitária, e, sim, compartilhada pelos comitês de incorporação, presentes em todas as clínicas 

entrevistadas. 

O primeiro tópico reflete a relevância da inovação no mercado de alta tecnologia. 

Quanto mais inovador for o medicamento, descrito pelos entrevistados como agregando maior 

benefício aos pacientes, com menos riscos de interações medicamentosas e desenvolvimento 

de outras doenças secundárias, maior será sua aceitação e penetração no mercado, e, 

consequentemente, de seu fornecedor, em determinada área. Porém, se menos diferenciadora 

a tecnologia do produto, é possível que mais as características intrínsecas a cada fornecedor 

serão fatores influenciadores na escolha por um deles. 
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Isso reforça o conceito de que, quando não se tem um diferencial expressivo, mesmo 

em alta tecnologia, uma boa gestão do relacionamento com os clientes pode garantir uma 

posição relevante frente aos concorrentes, conforme descrito por Doyle e Roth (1992).  

 O segundo ponto destaca, por sua vez, a importância da compreensão das 

necessidades de cada um dos profissionais mapeados por Lindgreen et. al (2009), afinal a 

decisão passa, em menor ou maior grau, pelas considerações de cada um a respeito da relação 

com os fornecedores. 

Nesse sentido, os apontamentos feitos ao longo das entrevistas, para os fatores de 

decisão por um fornecedor, na sequência à inovação do produto, assim como as expectativas 

da relação com este, são assim descritos por tipo de profissional:  

1) Profissional de Negócio: sua escolha paira sobre a combinação de diversos 

fatores, como a negociação apresentada, a cobertura do tratamento pelos convênios privados, 

a  demanda esperada, e, finalmente, a lucratividade para a clínica. Quanto à expectativa da 

relação com a indústria, existe uma demanda comum por proximidade com a liderança dos 

fornecedores do setor farmacêutico – diretores ou presidentes –, para além do profissional de 

vendas que os atende regularmente. Para esses profissionais, a relação direta com os líderes 

dos grandes fabricantes demonstra comprometimento e valorização da parceria entre ambos. 

Essa percepção é condizente com o descrito por Morgan e Hunt (1994), em que o 

compromisso só se estabelece quando a relação é percebida como relevante para ambos, e o 

engajamento da liderança é, para os profissionais de negócio, a materialização de tal 

comprometimento. 

2) Profissional Operacional: para estes, o critério mais citado na escolha do fornecedor 

passa pela percepção de qualidade do tratamento ofertado, o que é descrito não só pela 

eficácia e segurança do novo medicamento, como também pelo serviço e logística prestados. 

Esse profissional está mais conectado com o paciente em sua rotina, então os fatores de 

decisão estão relacionados com o nível de apoio que a indústria pode oferecer para seu melhor 

preparo no atendimento aos pacientes. Trata-se do valor estendido do produto, que envolve o 

suporte prestado à clínica e ao paciente, bem como o nível de informação e preparo dos 

profissionais que os atendem, e do treinamento que provém para o manuseio das medicações. 

Um fator bastante citado na expectativa desse relacionamento foi a flexibilidade e prontidão 

dos fornecedores quanto à entrega dos medicamentos. A agilidade do parceiro comercial é 
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bastante valorizada por esse profissional, que precisa gerenciar os estoques e condições de 

armazenamento dos medicamentos.  

3) Profissional Clínico: na concepção desse profissional a qualidade técnica do 

produto é o fator mais recorrente nas citações da decisão por um fornecedor de alta tecnologia, 

após a premissa da inovação e diferenciação já citadas anteriormente. A qualidade procurada 

por ele é a garantia da eficácia e segurança do tratamento, já que ele é o responsabilizado pelo 

sucesso da terapia. Para tanto, suas expectativas da relação estão pautadas na qualidade dos 

dados técnicos apresentados pelos estudos do fornecedor, o que vai lhe garantir certa 

tranquilidade na prescrição do tratamento, bem como o suporte na sua atualização constante. 

Com o ciclo acelerado de inovação no setor da saúde, os profissionais clínicos se mostram 

dependentes do apoio da indústria para reciclarem conhecimento e terem maior acesso a 

pesquisas e eventos internacionais, o que lhes permite manter-se atualizados.  

4.2.2.2 A origem da confiança na relação com o fornecedor de alta tecnologia 

Esta etapa do roteiro trata do cerne do problema proposto para a fase exploratória do 

estudo, que era entender o conceito de confiança exposto por quem faz parte do 

relacionamento com fornecedores farmacêuticos de alta tecnologia, e explorar os fatores-

chave geradores dessa confiança.  

Nesse contexto, da mesma forma que a descrição uníssona sobre o principal critério da 

escolha de um fornecedor – em princípio, a avaliação do produto/da tecnologia em si –, 

também a confiança parece estar associada a um grande fator, citado por todos os 

profissionais, mas descrito sob óticas distintas, que é a competência do fornecedor. 

Na revisão bibliográfica sistemática, qualidade e competência formam um dos fatores 

mapeados, pois entende-se pela literatura que ambos estão fortemente associados. Dada a 

discussão e os exemplos mencionados ao longo das entrevistas, uma vez que ambos foram 

repetida e espontaneamente citados pelos diferentes profissionais, estes serão tratados em 

itens separados nesta discussão, pois geraram maior conteúdo para análise do que os demais 

fatores. Dessa forma, são discutidos aqui sete fatores-chave, separando o fator qualidade de 

competência, pela percepção dos entrevistados. 

a) Qualidade  
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Alinhado com o proposto por Wilson (1995), a qualidade do produto ofertado é a base 

da confiança, especialmente em mercados altamente especializados. Em todas as entrevistas o 

aspecto qualidade era a premissa esperada de um fornecedor de alta tecnologia, para, a partir 

desse ponto, citar os demais fatores predominantes numa relação de confiança. 

Particularmente por se tratar do setor de saúde, a preocupação subjetiva que pairava 

nas discussões sobre qualidade é a de que a clínica, e mais particularmente o médico, são 

considerados, por seus pacientes, como os responsáveis pelo sucesso do tratamento, uma vez 

que na maioria das vezes parecem não saber ao certo quais os medicamentos oncológicos que 

utilizam, ou mesmo os fabricantes que os produzem. 

Talvez, por essa dimensão de responsabilidade da clínica e de seus profissionais, o 

fator qualidade seja o maior denominador comum de todos os entrevistados, no que diz 

respeito ao que é esperado de um fornecedor dessa natureza.  

Os profissionais que menos detalharam o fator qualidade na formação da confiança no 

relacionamento com seus fornecedores foram os de negócio, que reconhecem a relevância da 

variável, mas que delegam aos outros profissionais a avaliação prévia e contínua do produto 

entregue pelos fornecedores. Algumas menções dos profissionais de negócio que 

exemplificam tal percepção são: “a qualidade do produto vai ser na técnica, no uso, se não 

tiver qualidade, vai morrer ali o seu produto” (comprador da CIP), ou “a qualidade do 

produto é uma premissa que fala por si.... é a porta de entrada” (gerente comercial do AC 

Camargo).  

Para os profissionais operacionais, a qualidade está também conectada com o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento dos fornecedores de alta tecnologia e todo o 

processo de aprovação regulatória dos medicamentos que usam, conforme observado em 

citações como: “...importantíssimo a qualidade do investimento em pesquisa e 

desenvolvimento dessas novas drogas referência no mercado. Mas é claro que tudo tem que 

ser aprovado...” – enfermeira chefe do AC Camargo. Outro aspecto específico desse grupo de 

profissionais, no que tange a esse fator, está a qualidade de entrega dos produtos, uma vez que 

muitos deles requerem cadeia fria e rígido controle de temperatura, sob pena de perderem suas 

características básicas e, com isso, sua eficácia. Alguns exemplos citados pelos profissionais 

operacionais que reforçam esta postura frente ao fator qualidade do produto: “... como chega 

este medicamento aqui. quando é a indústria que entrega, é importante ela tomar todo 
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cuidado....” – enfermeira da CIP –, ou “a gente se preocupa muito com tudo, a logística 

então, nem se fala. Não pode faltar medicamento” – enfermeira chefe do hospital São José. 

Mas os profissionais que mais foram contundentes na confiança baseada na qualidade 

da tecnologia fornecida, foram os clínicos. Para estes, a qualidade do produto começa com os 

estudos clínicos realizados pelo fornecedor para provarem sua eficácia. Aspectos como o 

desenho do estudo, o número de pacientes testados, o perfil étnico da população avaliada, bem 

como o estágio da doença em que se encontravam determinam o quanto crível será a pesquisa 

clínica e seus resultados para os profissionais clínicos.  

Uma preocupação recorrente manifestada nas entrevistas era a de serem capazes de 

reproduzir, em sua rotina clínica, as boas respostas encontradas nos estudos científicos dos 

produtos prescritos. O que significa que a experiência prática dos profissionais clínicos 

confronta os dados do medicamento, gerando uma percepção positiva – quando atingem os 

mesmos resultados descritos nos estudos científicos –, ou negativa – quando não atingem os 

mesmos resultados – da qualidade do produto e, consequentemente, do fornecedor de alta 

tecnologia. Exemplo desta preocupação entre os profissionais clínicos são reforçados por 

citações como: “você encontra coisa em trabalho científico que não condiz com a realidade, 

você acaba desconfiando de tudo, bem ou mal, hoje em dia é o que a gente mais vê isso. Você 

não consegue reproduzir. Você encontra muito mais efeito colateral do que está descrito, ou 

você vê resultados muito piores” – oncologista da clínica CIP. 

 Em outras palavras, os médicos entrevistados reforçam o conceito de que o cliente 

confia nos fornecedores capazes de reduzir o risco de suas compras ao entregarem o produto 

que foi contratado com base nas evidências científicas apresentadas (DONEY; BARRY; 

ABRATT, 2007).  

b) Competência 

Conforme descrito por Olabuenaga e Ispizúa (1989), a palavra pode ser a mesma, mas 

o seu significado pode ser diferente, dado o contexto dos entrevistados que a citaram. Para 

todos os tipos de profissionais da saúde pesquisados, competência é um fator-chave para gerar 

um relacionamento de confiança com seus fornecedores, mas os conceitos e exemplos são 

distintos. 
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Para os profissionais de negócio, a competência dos fornecedores de alta tecnologia 

farmacêutica está intrinsecamente correlacionada com sua disponibilidade, agilidade e 

flexibilidade, conforme observado em citações como: “resolveram o problema que eu tinha 

de um dia para o outro com muita velocidade... Confiança é isso, é saber que quando você 

precisar... porque é muito complicada a demanda de hospital, principalmente em (produtos 

de) alto custo. É agilidade. O prazo tem que ser cada vez mais curto” – comprador do 

hospital Samaritano. 

 Esse conceito poderia ser considerado o que Morgan e Hunt (1994) chamaram de 

táticas de negócio, o que para os autores, em conjunto com a qualidade do produto oferecido, 

impactam a  percepção de confiança para o cliente.  

Oferecer uma estrutura próxima ao cliente, de preferência sem intermediários – como 

distribuidores ou atacadistas –, dar autonomia aos vendedores para a tomada de decisão ágil, e 

apresentar flexibilidade de negociação comercial é o que se mostra relevante para os 

profissionais de negócio alimentarem uma relação de confiança com seus parceiros 

comerciais. 

Ficou evidente que, para as clínicas que não contam com uma estrutura de hospital – 

CIP e Hemomed –, os aspectos relacionados à negociação são os avaliados em termos de 

competência almejada do fornecedor de confiança. Já para os profissionais de negócio que 

atuam em clínicas oncológicas que estão dentro de hospitais – AC Camargo e Samaritano – a 

agilidade é igualmente citada como fator de competência do fornecedor, uma vez que esses 

contam com um volume maior de urgência, por operarem ininterruptamente. Essa relevância 

da agilidade na relação reforça o conceito previamente exposto de Berry, Parasuraman e 

Zeithaml (1990), sobre a influência da capacidade de resposta do fornecedor na percepção de 

qualidade do cliente. 

Portanto, para os profissionais de negócio, a dimensão da competência que valorizam 

é a econômica da oferta, conforme descrito por Doney et al. (2007), que é conceituada como a 

condição comercial ou investimentos do parceiro no negócio do cliente. 

Já para os profissionais operacionais, competência é igualmente relevante e foi 

repetidamente referenciada como fator-chave de confiança. Porém, para estes, a competência 

do fornecedor de alta tecnologia tem uma dimensão diferente, e está correlacionada ao suporte 
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prestado à clínica, a eles e aos pacientes, além de também citarem a agilidade de atendimento 

como uma competência valorizada. 

O suporte é definido como treinamento do manejo e armazenagem dos produtos 

padronizados pela clínica, apoio a eventos educacionais de reciclagem para enfermeiros e 

farmacêuticos, além de programas de apoio ao tratamento dos pacientes.  

Pelo descrito como competência do fornecedor, no caso do profissional operacional, 

seria o equivalente à dimensão da competência funcional, apresentada por Doney et al. (2007) 

como o nível de entrega e serviço agregado que o fornecedor oferece, conforme observado em 

citações como: “... importante o suporte que dão ao para esses produtos (alta tecnologia), o 

engajamento com a parte educacional... me fornecem artigos, me fornecem material, 

programa de apoio ao paciente. Esses programas, geram uma confiança” – enfermeira chefe 

do hospitao São José.  

Já nas considerações descritas pelo profissional clínico, pode-se encontrar aspectos da 

dimensão da competência técnica, definida por Doney et al. (2007) como a qualidade 

propriamente dita e entregue do produto, sua eficácia e benefícios percebidos pelo comprador. 

Para o profissional clínico, a competência está conectada com diversos esforços do 

fornecedor de alta tecnologia, entre eles, o acesso do paciente ao medicamento prescrito pelo 

médico, no que diz respeito à negociação prévia dos fabricantes com as operadoras de saúde, 

a fim de que cubram o tratamento prescrito. Tal percepção surge em citações como “não 

adianta você ter uma droga maravilhosa, bem tolerada e não ser acessível para a maioria. A 

empresa (precisa) ter um programa para avaliar redução de custo ou um programa de acesso 

para o paciente” – oncologista do São José. 

Outro aspecto comentado pelo profissional clínico como percepção de competência 

dos fornecedores, capaz de gerar confiança, está relacionado à intensidade percebida de 

exposição do medicamento e da empresa em eventos de grande porte e notoriedade, como 

congressos nacionais e internacionais, bem como o endosso do tratamento por profissionais 

conhecidos e referência na área pesquisada. Ctação que reforça esta percepção: “...você vê, 

chega lá, empresa tem uma presença no congresso, tem gente de peso falando em nome 

daquilo.... ali tem uma mensagem muito clara. Promover educação médica continuada e ai 

identificar esses interlocutores chaves em cada clã, mostrar pesquisas, testar resultado, e 

através dessas pessoas conseguir passar a mensagem” - – oncologista do AC Camargo. 
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Portanto, mais uma vez as táticas de promoção, mencionadas por Morgan e Hunt 

(1994), aparecem como importante fonte de segurança aos clientes.  

Outra forma de compreender essa perspectiva do profissional clínico é sob o olhar de 

Stahl et al. (1999), que preconizam que as consequências do uso de um produto são mais 

importantes que ele em si. Ou seja, para os médicos, é valorizado adotar tecnologias que estão 

associadas a profissionais ou eventos referências em sua área. E, em certa forma, as 

referências positivas que o fornecedor agrega a seu produto legitima e confere confiança ao 

cliente. 

c) Fatores pessoais 

 O terceiro fator-chave mais espontaneamente mencionado pelos diferentes 

profissionais da saúde entrevistados foi o que se refere à importância das pessoas que estão 

rotineiramente em contato com eles em nome dos fornecedores, ou seja, o nível do 

atendimento recebido. 

Para os três tipos de profissionais, o denominador comum a respeito dos pontos de 

contato com a indústria farmacêutica de alta tecnologia se refere à postura e preparo desses 

interlocutores, que conferem identidade e personificam o fabricante.   

As citações em muito tem a ver com o conceito apresentado pelos autores Swan, 

Trawick e Silva (1985), abrangendo a humildade, franqueza, cordialidade e real empatia do 

profissional da indústria farmacêutica para com as necessidades e desafios dos clientes como 

fatores-chave para a relação duradoura entre eles. Quando os vendedores não apresentam tais 

características, alguns entrevistados expressaram que ativamente condicionam a mudança do 

vendedor, para a continuidade da relação comercial com determinado fornecedor. Tal 

demonstração da criticidade desse fator para alguns clientes foi reforçada por Ring e Van de 

Ven (1994), ao afirmarem que comportamentos não adequados seriam capazes de dissolver 

uma relação. 

Tanto os profissionais de negócio quanto os operacionais parecem dar maior 

relevância ao fator pessoal. Eles igualmente expressaram que o atendimento qualificado e o 

que chamam de “pró-ativo” – ou solucionador de problemas – são fundamentais para gerar 

confiança na relação com um fornecedor farmacêutico, em linha com o proposto por 

Parasuraman e Berry (1991), que reforçaram a importância de agilidade e prontidão no 
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relacionamento de confiança. Para os entrevistados, a capacitação e o poder de decisão dos 

profissionais do fabricante que interagem regularmente com eles confere segurança no 

fornecedor, e muitas vezes afirmam ser esse fator decisivo na hora de priorizar determinado 

fornecimento. Observa-se esta percepção em citações como “...representante vai te atender, 

vai te dar o feedback, e, de repente, vai buscar um produto para você, vai resolver o 

problema” – comprador do hospital Samaritano, ou “Franqueza é fundamental. Segurança é 

exatamente isso, é eu saber que tudo o que eu combinei, tudo o que eu tratei realmente vai ser 

atendido. Tudo desmorona dependendo da pessoa que vem te atender: você precisou dela em 

alguma situação e não te atende, não te retorna...” – enfermeira chefe do AC Camargo. 

Também para esses dois profissionais das clínicas (negócios e operacionais) é 

relevante a presença constante e disponível dos profissionais da indústria, mas sem o que 

chamam de comportamento “oportunista”. Valorizam a informação qualificada que recebem 

da indústria, via seus vendedores, mas rejeitam a ideia de serem abordados para fornecerem 

informações da clínica ou dos concorrentes, que não sejam pertinentes ao negócio tratado 

entre eles. Tal comportamento condiz com a premissa da orientação coletiva e não 

individualista identificada na literatura sobre confiança (MOORMAN; ZALTMAN, 1988). 

Para os profissionais do corpo clínico, as considerações a respeito do atendimento 

prestado pela indústria farmacêutica são mais comedidas, sobretudo quanto à qualificação da 

equipe com que têm contato. Mostram-se incomodados quando o profissional da indústria 

farmacêutica, em especial de alta tecnologia, não apresenta um alto nível de conhecimento a 

respeito do tratamento que está promovendo, ou ainda da área terapêutica em que atua. Ou 

seja, o preparo técnico do profissional da indústria farmacêutica é uma premissa esperada pelo 

corpo clínico, como fonte confiável de informação, o que já foi descrito por Crosby, Evans e 

Cowles (1990) como a perícia percebida do vendedor sendo uma fonte importante de 

confiança.  

d) Valores compartilhados 

Os demais fatores mapeados na literatura sobre relacionamento de confiança não 

foram espontaneamente citados por todos os profissionais da saúde entrevistados, como foi o 

caso de qualidade, competência e fatores pessoais. Valores compartilhados surgiu nas 

entrevistas com profissionais operacionais e do corpo clínico, não tendo sido mencionado 

espontaneamente pelos de negócio. 
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Para os profissionais operacionais, que estão mais próximos da rotina dos pacientes, o 

que chamam de “princípios” dos fornecedores farmacêuticos é tido como relevante para o 

estabelecimento de vínculo entre eles. Argumentam que por atuarem no ramo da saúde, 

esperam o engajamento dos fabricantes em genuinamente oferecer suporte aos pacientes 

oncológicos, para além dos objetivos de vendas dos medicamentos. E é esse interesse em 

comum no bem-estar e no tratamento humanizado dos pacientes que consideram como 

valores compartilhados, capazes de estabelecer uma relação de confiança. Essa percepção fica 

evidente em comentários como o da enfermeira chefe do setor de oncologia do hospital São 

José: “... quando você percebe que tem uma empresa que está preocupada só com a margem 

que ela vai ter isso, eu não consigo estabelecer um vínculo porque são princípios muito 

diferentes. Estamos trabalhando com saúde, então a gente não pode ser tão `só lucro’, sem 

entender o impacto que isso tem no paciente”. 

Já para os profissionais clínicos, o que é valorizado para gerar confiança no fabricante 

é a transparência e isenção com a qual promovem os dados que suportam o uso de seus 

medicamentos. Para os médicos, expor com clareza os pontos fracos de um tratamento, como 

seus efeitos colaterais e toxicidade, reforçam a confiança em um fornecedor. Os médicos 

reconhecem que todos têm conflito de interesses, mas expô-los no contexto profissional é uma 

forma importante de demonstrar os valores de um fabricante farmacêutico, conferindo-lhe 

maior credibilidade. 

Tanto para os profissionais operacionais, como para os clínicos, quanto maior a 

similaridade das culturas organizacionais entre parceiros comerciais, que neste caso passa 

pelo engajamento e transparência do fornecedor farmacêutico, maior parece ser a propensão 

para um relacionamento de confiança, alinhado com a literatura sobre o tema (MORGAN; 

HUNT, 1994). 

e) Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade é outro fator menos explicitamente mencionado, mas que 

subjetivamente aparece no discurso dos profissionais de negócio e clínicos. Por outro lado, é 

um fator ausente nas entrevistas com profissionais operacionais. 

Para os que atuam na gestão do negócio, a questão da vulnerabilidade está 

evidentemente relacionada à sustentabilidade das clínicas, de forma rentável. Para tanto, mais 
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do que sua competitividade diante da concorrência, que é o ponto apresentado na literatura 

sobre vulnerabilidade, o que parece ser o desafio do profissional de negócio é garantir os 

reembolsos dos tratamentos prescritos pelos planos de saúde. Nesse quesito, valorizam os 

fabricantes que, para além de promoverem suas inovações, igualmente preocupam-se em atuar 

junto às seguradoras de saúde, a fim de garantir a cobertura dos seus novos tratamentos. Essa 

é uma forma evidente dos fornecedores de alta tecnologia atuarem no fator vulnerabilidade 

que impacta a percepção de parceria das clínicas entrevistadas. 

No caso específico dos profissionais clínicos, a vulnerabilidade é um fator mais 

sensível, pois está associada à percepção de sua competência profissional. Esses profissionais 

sentem a pressão e a responsabilidade pelo êxito do tratamento de seus pacientes, 

particularmente em uma área terapêutica desafiadora, como o caso da oncologia. A percepção 

dos pacientes e seus familiares de que a decisão pela conduta de tratamento pertence a esse 

profissional, fortalece sua responsabilidade em gerenciar todas as implicações inerentes aos 

medicamentos prescritos, no curso da doença.  

Nesse contexto, os profissionais clínicos reforçam a importância do fornecedor de alta 

tecnologia em prover todo o conhecimento e atualização científica necessária, de forma clara 

e transparente – já abordado em valores compartilhados – a fim de melhor prepará-los para 

gerenciar as expectativas do tratamento de seus pacientes oncológicos, deixando-os menos 

vulneráveis ao êxito da terapia. 

De acordo com a literatura sobre incertezas e vulnerabilidade, esses seriam elementos 

importantes para a busca ativa por parceiros de confiança (MOORMAN; ZALTMAN; 

DESHPANDÉ, 1993; DONEY; BARRY; ABRATT, 2007). Nesse caso, a fragilidade dos 

profissionais de negócio e clínicos, diante da negociação e interação com planos de saúde e 

pacientes, parece ser um fator relevante para os fornecedores de alta tecnologia suportarem e 

se engajarem em um relacionamento diferenciado com as clínicas oncológicas. 

f) Tempo da relação 

O fator tempo foi mencionado espontaneamente pelos profissionais de negócio. Para 

estes, a repetição das transações é uma condição importante para conferir confiança em um 

fornecedor. 
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Os profissionais de negócio valorizam o fator tempo como forma de desenvolver a 

confiança em um fornecedor. Diferente dos outros dois tipos de profissionais, estes são mais 

conservadores e precisam testar seus fornecedores para ganhar sua confiança. Essa percepção 

está de acordo com Gambetta (1988), que argumenta que a confiabilidade aumenta com troca 

de experiências entre as empresas ao longo do tempo. 

Um ponto comum aos profissionais de negócio das clínicas oncológicas que não estão 

dentro de uma estrutura hospitalar – caso da CIP e Hemomed – e que, portanto, não contam 

com o suporte de uma instituição robusta, foi a relevância do apoio dos fornecedores ao longo 

de sua jornada de crescimento. Para eles, o tempo é um fator capaz de diferenciar a percepção 

de parceria de seus fornecedores, pois referem-se àqueles que consistentemente os apoiaram 

desde sua fundação como relacionamentos de confiança. Eles aparentam ser mais tolerantes à 

gestão de problemas com esses fornecedores do que com os demais. Tais percepções podem 

ser observadas em comentários como: “... é importante construir uma história juntos, apostar 

em mim desde o início, aos poucos vão ganhando nossa confianca" – oncologista sócio da 

HEMOMED, ou “o tempo de relação fortifica ou enfraquece aquilo (a confiança)" – sócio da 

rede de clínicas CIP. 

Para os profissionais operacionais, a relação com o fator tempo está associada ao 

conforto de conhecer o fornecedor com quem se relaciona ao longo de um período, e assim 

estabelecer as expectativas do que ele pode lhe oferecer, seja ele de confiança ou não. 

Descrevem como desafiador e trabalhoso o início de um novo relacionamento comercial, com 

quem ainda se vai criar uma rotina. Exemplos desta perceção podem ser observados no 

comentário da enfermeira chefe do AC Camargo: “...é muito ruim você desenvolver novo 

fornecer porque ele vai te conhecer, até estabelecer... (quando você) já tem um 

relacionamento estabelecido, então, o tratamento dos problemas é mais rápido e a gente 

consegue evoluir em projetos. (Por outro lado) eu gosto do novo também.  Porque ele faz de 

tudo para te conquistar. (O relacionamento) não é uma fotografia. Você prefere um filme”. 

Importante entender que esse profissional está no centro da operação da clínica, 

fazendo com que qualquer mudança de fornecedor seja mais estressante para ele do que para 

os demais profissionais. 

Quanto à percepção do fator tempo pelos profissionais clínicos, pareceu menos crítico 

e foi pouco manifestado, comparado aos demais profissionais. Eles correlacionam esse fator 
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com o que chamam de “curva de aprendizado”, considerado inerente a qualquer 

relacionamento ou adoção de nova tecnologia.  

Alinhado com alguns estudos (RING; VAN de VEN, 1994), o acúmulo das interações 

ao longo do tempo pode afetar a confiança em um parceiro comercial, aparentemente em uma 

maior intensidade junto aos profissionais de negócio, quando comparado aos demais. 

g) Meta e recompensa 

Entre todos os fatores, meta e recompensa não só não foi espontaneamente e 

explicitamente citado, como também gerou menos conteúdo de discussão após ser estimulado. 

Subjetivamente, este fator aparece nas entrevistas junto aos profissionais de negócio e clínicos, 

e não surge no contexto dos profissionais operacionais. 

Na perspectiva dos profissionais de negócio, o tema recompensa surge no discurso de 

que os parceiros de confiança são sensíveis à sustentabilidade do cliente, e demonstram 

interesse em partilhar os ganhos com seu portfólio. Alguns entrevistados – os mesmos não 

inseridos em uma estrutura hospitalar – também manifestaram aprovação e favorabilidade aos 

fornecedores que são explícitos quanto as suas metas, permitindo que as clínicas se engajem 

em seus planos de negócio.  

Metas e recompensas, para os profissionais clínicos, não parece ser um fator de 

confiança tão explicitamente relevante. Para eles, existe uma percepção positiva no que tange 

ao investimento que alguns fornecedores fazem, tanto em educação continuada e atualizações 

científicas, que foram bastante valorizadas, como também em projetos de pesquisa em suas 

clínicas. Não há uma relação direta de metas e recompensas nessas iniciativas, mas, 

claramente, para o profissional clínico, tais investimentos demonstram uma relevância de seu 

trabalho para com a estratégia de seus fornecedores. 

O ponto convergente notado entre as entrevistas e a literatura sobre esses fatores está 

na importância de estabelecer uma intencionalidade de ambas as partes no relacionamento, 

seja ela financeira ou não, para que possam guiar um relacionamento de longo prazo. 
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4.2.2.3 Impressões sobre os 6 fatores-chave mapeados na literatura 

Na terceira etapa do roteiro, os entrevistados eram estimulados com a tabela contendo 

os seis fatores-chave encontrados na literatura, como sendo responsáveis, isoladamente ou 

associados, por gerar confiança em um relacionamento. 

Naturalmente, os fatores citados espontaneamente na segunda etapa do roteiro eram 

reforçados pelos profissionais entrevistados, neste caso os fatores qualidade, competência e 

pessoais, uma vez que foram os igualmente mencionados por todos. 

Os demais fatores, não tão explicitados anteriormente, foram discutidos com base 

nesse estímulo, e foi interessante notar que, ainda assim, alguns deles tinham pouca 

pertinência para certos profissionais. Foi o caso de valores compartilhados para os 

profissionais de negócio, ou vulnerabilidade e recompensa para os operacionais. Nesses casos 

específicos não surgiram exemplos ou insights desses profissionais para com tais temas, ao 

menos no que tange o relacionamento com os fornecedores de alta tecnologia farmacêutica. 

Outro achado relevante, ao expor todos os fatores encontrados na literatura, foi poder 

consolidar a intensidade das menções, referências e exemplos que os entrevistados 

apresentaram, e com isso poder mapear as nuances entre eles, sobre quais fatores parecem ser 

mais ou menos relevantes para gerar confiança, dentro do contexto de relacionamento que 

estabelecem com a indústria farmacêutica de alta tecnologia. Na Tabela 5 é possível conferir 

esse achado. 

Tabela 5 – Grau de importância dos fatores-chave geradores de confiança, para os diferentes profissionais da 
saúde das clínicas oncológicas 

Negócio Operacional Corpo Clínico
1  Competência ALTO ALTO ALTO
2  Qualidade BAIXO ALTO ALTO
3  Fatores Pessoais ALTO ALTO BAIXO
4  Valores Compartilhados AUSENTE MODERADO MODERADO
5  Vulnerabilidade MODERADO AUSENTE MODERADO
6  Tempo da Relação MODERADO BAIXO BAIXO
7  Meta e Recompensa BAIXO AUSENTE BAIXO  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

De um modo geral, competência foi apontado como um fator determinante para gerar 

confiança em um fornecedor farmacêutico de alta tecnologia, seguido por qualidade, que para 
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alguns trata-se de uma premissa para ser seu fornecedor, antes de mais nada. Na sequência, os 

fatores pessoais, relacionados à postura e preparo dos vendedores surge como relevante para 

profissionais de negócio e operacionais. 

Valores compartilhados e vulnerabilidade surgiram em algumas menções espontâneas, 

e para alguns profissionais específicos, de forma menos explícita, mas contidos em exemplos 

discutidos. Valores parecem prevalecer mais para profissionais operacionais e clínicos, 

enquanto vulnerabilidade e proteção ao risco é mais pertinente para profissionais de negócios 

e  clínicos. 

Tempo da relação está contido em muitos dos contextos apresentados de forma 

espontânea, mas parece ter mais significância para profissionais de negócio. E, finalmente, 

meta e recompensa é notadamente o menos citado, tendo surgido explicitamente somente sob 

estímulo para o grupo de profissionais de negócio e clínicos, sem menção alguma pelo grupo 

operacional. 

A Tabela 6 sumariza a comparação dessas nuances encontradas na etapa qualitativa, 

sinalizando a relevância manifestada por cada profissional da saúde frente a cada fator, na 

formação do relacionamento de confiança com fornecedores farmacêuticos de alta tecnologia. 

A tabela também resume o que é mais valorizado pelos profissionais dentro de cada fator, ou, 

como cada um traduz os fatores para seu contexto de trabalho.  
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Tabela 6 – Importância e significado dos fatores-chave geradores de confiança, para os diferentes profissionais 
da saúde das clínicas oncológicas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

O que fica evidenciado pela Tabela 6 é que, para além dos fatores comuns e relevantes 

para todos os profissionais de saúde – competência, qualidade e pessoais –, existem nuances 

na compreensão do que tais fatores representam para cada profissional, o que requer uma 

estratégia abrangente por parte da indústria farmacêutica. Quanto aos demais fatores, também 

fica claro que alguns ecoam com maior força para certos profissionais, como é o caso do 

tempo da relação ou vulnerabilidade para os de negócio, ou valores compartilhados para os 

operacionais e clínicos.  
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5 DISCUSSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Esta seção se propõe a recapitular o problema de pesquisa, o objetivo principal e o  

específico, sumarizar as principais contribuições, além de apontar as limitações e caminhos 

futuros de pesquisa, relacionados ao tema pesquisado. 

O estudo teve por objetivo analisar o fenômeno da confiança na relação entre empresas, 

mais especificamente no mercado farmacêutico de alta tecnologia, procurando compreender 

quais seriam os fatores-chave capazes de construir uma relação de confiança. Tais fatores 

contribuiriam para estabelecer relacionamentos de longo prazo entre empresas, e exerceriam 

influência na percepção dos fornecedores, diferenciando-os, em certa medida, da concorrência.  

A busca por essa resposta começou com uma revisão bibliográfica sistemática que 

selecionou vinte e cinco artigos referência sobre o tema relacionamento de confiança, ou que 

abordavam a origem da confiança numa relação. Tais artigos continham, de forma explícita 

ou implícita, alguma abordagem sobre como esse tipo de relacionamento começa. Essa 

revisão permitiu identificar seis fatores-chave que apareceram com maior frequência nesses 

artigos selecionados, sendo: fatores pessoais; tempo da relação; qualidade e competência do 

fornecedor; vulnerabilidade e incertezas de mercado; compartilhamento de valores; além de 

metas e recompensas conjuntas. 

De forma geral, tais achados da teoria se aplicam parcialmente às especificidades deste 

setor, que é bastante complexo e demanda um entendimento dos vários atores que atuam de 

forma colegiada, porém com demandas diferenciadas de serviços e com expectativas 

divergentes em alguns aspectos, segundo apurado na segunda etapa da pesquisa. 

Na etapa exploratória, que contou com dez entrevistas em profundidade, junto a 

profissionais da saúde que atuam nos clientes da indústria farmacêutica, alguns fatores se 

sobressaíram, sendo espontaneamente citados e exemplificados por todos os entrevistados, 

embora com significados distintos: qualidade do produto oferecido, competência do 

fornecedor e fatores pessoais. Claramente a pesquisa qualitativa aponta esses três fatores 

como principais premissas para gerar confiança numa relação comercial. Esse achado 

coaduna com o que foi apontado na revisão bibliográfica sistemática, em que fatores pessoais, 

qualidade e competência também foram os fatores mais encontrados como sendo uns dos 

responsáveis pela origem da confiança. A distinção fica por conta do fator tempo, que na 
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revisão bibliográfica aparece igualmente importante, o que não foi visto em igual intensidade 

na pesquisa de campo. 

Pela natureza de inovação do segmento em estudo, e o fato de tratar-se da área da 

saúde, sensível para imagem de qualquer empresa, a qualidade do produto mostrou-se 

praticamente como uma condição básica para se iniciar uma relação. Sem eficácia 

comprovada por estudos clínicos, a pesquisa sugere não haver relacionamento nesse segmento.   

Já o fator competência do fornecedor foi o mais extensivamente discutido, e que gerou 

mais conteúdo e insights de cada tipo de profissional da saúde. É também um consenso entre 

todos que esse fator é fundamental para gerar confiança em um fornecedor. Competência 

contém um escopo amplo de significados, que compreende desde a estratégia do fabricante, 

como a robustez dos dados e evidências científicas que ele foi capaz de produzir sobre seus 

medicamentos, passando por sua operação, que envolve a forma como entrega e os serviços 

que agrega para suportar o uso de seus produtos, até sua estratégia promocional, que nesse 

caso inclui a sua divulgação em congressos e por profissionais renomados no mercado. Ou 

seja, em competência do fornecedor reside uma agenda extensa e importante na formação da 

percepção que as clínicas têm da indústria farmacêutica, e certamente trata-se de um fator 

crítico na relação de confiança entre ambos. 

O terceiro fator que se destacou no relato de boa parte dos profissionais foi o pessoal. 

O preparo daqueles que representam o fabricante farmacêutico de alta tecnologia é outra 

premissa básica deste relacionamento. Os clientes esperam uma alta profundidade de 

conhecimento técnico desses profissionais, capaz de orientá-los com segurança sobre as 

expectativas e o manuseio dos medicamentos fornecidos. Mas há também um aspecto 

importante de postura no atendimento às clínicas, e que em muito contribui para a geração de 

confiança entre essas empresas. Características como franqueza, proximidade, flexibilidade e 

iniciativa dos vendedores da indústria farmacêutica são bastante valorizadas e reconhecidas 

como geradoras de confiança. 

Os demais fatores foram menos mencionados, sendo que alguns deles surgiram apenas 

de forma estimulada, para alguns profissionais da saúde. O fator tempo, por exemplo, tem 

relevância menos explícita no conceito de relacionamento de confiança, mas está presente. 

Em muitos casos ele não é claramente citado, mas nos exemplos de fornecedores 

considerados de confiança, a longevidade, a frequência da relação e diferentes eventos vividos 

ao longo do tempo aparecem como relevantes para alguns profissionais da saúde. 
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Valores compartilhados, vulnerabilidade e recompensa são os menos citados, e, em 

alguns casos, mesmo após estimulados, pouco se acrescentou por parte de alguns 

entrevistados. Ou seja, eles podem contribuir na formação da confiança junto a alguns 

profissionais, mas não são um consenso como os demais fatores mapeados. 

Também não surgiu algum outro fator diferente e uníssono entre os profissionais da 

saúde, capaz de influenciar na formação da confiança entre parceiros comerciais desse 

segmento. Entretanto, um ponto comum apresentado por todos como sendo considerado 

relevante para um relacionamento de confiança é o que chamaram de “interesse” do 

fornecedor no negócio do cliente. Ou seja, empresas com forte foco externo em seus clientes e 

estruturadas para melhor atendê-los são reconhecidas como de confiança. Como esse 

direcionamento faz parte da estratégia do fabricante, considera-se que ele está contido no 

fator-chave competência, que parece ser o mais relevante e abrangente de todos eles. 

Ainda como objetivos específicos, este estudo visava explorar as nuances de 

percepção sobre os fatores mapeados, entre os diferentes profissionais da saúde. A proposta 

era entender especificamente, para cada categoria mapeada de profissional da saúde – corpo 

clínico, operacional ou de negócio – que atua dentro das clínicas, se os fatores apontados 

como premissas da confiança são semelhantes ou distintas entre eles. 

De uma forma geral, os resultados da pesquisa permitem, sob a ótica da prática 

organizacional, gerar insights para os gestores das indústrias farmacêuticas de alta tecnologia, 

do que se deve priorizar numa estratégia de relacionamento com seus clientes. Os achados 

apontam para a constante necessidade de inovação no setor, mas que precisa ser acompanhada 

de uma abordagem abrangente junto aos profissionais da saúde que de alguma forma irão 

interagir com seus produtos. Como visto, a decisão pela nova tecnologia ou fornecedor é 

tomada de forma colegiada e, portanto, é de suma importância para a indústria considerar esse 

mecanismo no desenho de suas estratégias. 

A pesquisa sugere adequar a comunicação da indústria farmacêutica aos diferentes 

agentes que direta ou indiretamente determinam a continuidade do relacionamento, e com os 

quais gerar confiança pode ser um fator determinante da perenidade de seus negócios.  

Nesse sentido, para além de descontos, é preciso oferecer aos profissionais de negócio 

flexibilidade na negociação, proximidade e agilidade logística. Importante garantir prontidão 

constante para resolver os problemas inerentes às transações comerciais ao longo do tempo, e 
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de preferência sem intermediários. Para esses profissionais, tão importante quanto a solução 

do problema, é ver a dedicação do parceiro em tentar resolvê-lo. 

Para os profissionais operacionais, é preciso oferecer suporte constante via 

treinamento e logística, garantir a eficácia do produto, com baixa toxicidade, associado a 

apoio constante aos pacientes. E a postura pró-ativa, aliada ao conhecimento técnico dos 

vendedores, são também altamente valorizados. 

Por fim, para os profissionais clínicos, é preciso prover evidências científicas de 

qualidade, respaldadas por estudos bem estruturados, realizados por centros de referência, e 

médicos pesquisadores amplamente reconhecidos em suas respectivas áreas terapêuticas. Eles 

precisam da garantia de que conseguirão reproduzir os padrões de eficácia e segurança dos 

estudos, em sua prática clínica, pois serão sempre os maiores responsáveis pelo sucesso do 

tratamento de seus pacientes. 

Grande parte dessas implicações reforça a relevância do fator pessoal como pilar do 

relacionamento de confiança. Isto porque a entrega da maioria das premissas necessárias para 

gerar confiança passa pela qualificação de vendedores e pessoas que interagem com os 

profissionais da saúde que compõem essa cadeia. A pesquisa qualitativa aponta para o fato de 

que à medida que o setor focou na comercialização de medicamentos especializados, mais 

sofisticados tecnologicamente, a interação pessoal ficou igualmente mais qualificada, 

demandando perfis e posturas mais específicas para atender demandas diferentes. Isto implica 

uma seleção mais rigorosa e treinamento constante destes profissionais. 

Em suma, o triângulo qualidade, pessoas e competência se sobressaem neste mercado, 

surgindo como grande prioridade gerencial aos líderes das indústrias farmacêuticas de alta 

tecnologia.     

Os resultados da pesquisa ainda permitiram formular hipóteses para estudos futuros 

sobre o tema. A proposta é estabelecer relações de causa e efeito, tendo como variável 

dependente a percepção de confiança, e como variáveis independentes todos os elementos 

relevantes apontados pelos profissionais da saúde na etapa exploratória, como suporte, 

conhecimento técnico, qualidade do produto, estudos clínicos, tempo da relação, e assim por 

diante. As hipóteses poderiam ser: 

H1. A percepção de confiança está positivamente relacionada ao suporte oferecido ao 

cliente pelo fornecedor.     
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H2. A percepção de confiança está positivamente relacionada ao conhecimento técnico 

e pró-atividade do vendedor.     

H3. A percepção de confiança está positivamente relacionada à qualidade do produto 

oferecido pelo fornecedor.     

H4. A percepção de confiança está positivamente relacionada aos resultados dos 

estudos clínicos dos medicamentos.     

H5. A percepção de confiança está positivamente relacionada ao tempo de 

relacionamento entre cliente e fornecedor.     

Dessa forma, seria melhor consolidado o conhecimento acerca do que desencadeia a 

confiança entre parceiros comerciais, especialmente em mercados altamente especializados. 

Por outro lado, a limitação desta investigação está na delimitação do objeto de estudo, 

com enfoque na natureza do negócio farmacêutico e recorte em produtos de alta tecnologia. A 

relevância e a decodificação dos fatores aqui identificados para cada profissional que participa 

dessa relação podem não representar o contexto de diferentes profissionais de outros 

mercados. 

Ainda, é relevante indicar que a seleção das clínicas que participaram da pesquisa não 

representa o mercado em sua totalidade, uma vez que todas são reconhecidas por sua 

excelência no tratamento oncológico. Dessa forma, os relatos coletados não podem ser 

entendidos como representativos da geração de confiança para as demais clínicas que atuam 

no mercado de alta tecnologia farmacêutica.  

O estudo da confiança, conforme apontado por diversos estudiosos do tema preconiza 

o entendimento da complexidade em que se dá o relacionamento entre agentes que participam 

de um processo de troca ao longo tempo. Espera-se que novas pesquisas sejam conduzidas, e, 

assim, agreguem conhecimento sobre o constructo do relacionamento de confiança, e os 

desafios da sua aplicação no mundo real das organizações. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

Roteiro e tabela utilizados para guiar as entrevistas em profundidade. 
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APÊNDICE B – QUADRO RESUMO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO E 

CADA TIPO DE PROFISSIONAL 

NEGOCIO

 Disponibilidade e agilidade 
("competencia") 

"resolveram o problema que eu tinha de um dia para o outro com muita velocidade, achar aquela pessoa". "no momento q eu 
precisar do produto dele, ele me atenda em, no máximo, 24h". Sem falta no mercado. Se não tem o produto, tem que avisar. 
Confiança é esse produto está sempre chegando ao hospital. O produto não falta, o produto está sempre no distribuidor, o 
distribuidor está sempre nos atendendo. Entregas semanais. Hospital: na parte de medicamentos, todos olham para as entregas de 
sábado. Confiança é isso, é saber que quando você precisar... pq é muito complicada a demanda de hospital – alto custo 
principalmente. É agilidade. O prazo tem que ser cada vez mais curto. 

Atendimento (pessoas)

Bom nivel dos profissionais é premissa. Humildade, franqueza, segurança, empatia são fundamentais. Trazer infos uteis q agreguem 
e não "usar" o relacionamento. PRO-ATIVIDADE (mostrar que está tentando fazer). Evitar estruturas segmentadas por linha para 
atender a clinica: "para quê tratar o mesmo cliente de duas formas diferentes, né?".  "Representantes que eu possa estar levando o 
problema e ele realmente me solucione". a gente precisa estar em contato mensal, pelo menos. O produto não falta, o produto está 
sempre no distribuidor, o distribuidor está sempre nos atendendo. Fica aquela confiança com os farmacêuticos: `Esse aqui você 
pode ligar se você precisar, o Representante vai te atender, vai te dar o feedback, e, de repente, vai buscar um produto para você. 
Franqueza é fundamental. Segurança é exatamente isso, é eu saber que tudo o que eu combinei, tudo o que eu tratei realmente vai 
ser atendido. Tudo desmorona dependendo da pessoa que vem te atender: você precisou dela em alguma situação e não te 
atende, não te retorna

 Flexibilidade, abertura 
(Competencia) 

 não limita/restringe de quem vou comprar, não dá desconto (principalmente lançamentos). 

Interesse no meu negócio (compet)  contato direto com executivos da empresa, conhecer minhas necessidades, obter retorno mesmo que negativo, apostar em mim 
desde o inicio, "eu falar para você as minhas necessidades, você ouvir e demonstrar que está fazendo alguma coisa" 

Tempo da relação
 perspectiva de ganho futuro, construir uma historia juntos, apostar em mim desde o inicio, aos poucos vao ganhando nossa 
confianca, "o tempo de relação fortifica ou enfraquece aquilo".  

Solução comercial (Competencia)

bons distribuicores e preço ótimo, boa rentabilidade. E sem intermediários! O laboratório precisa ter um distribuidor que atenda à 
altura. O produto não falta, o produto está sempre no distribuidor, o distribuidor está sempre nos atendendo.  Estoque o hospital 
não faz mais, não tem espaço, qualquer espaço que tenha no hospital eles querem leito. Quem realmente tem que entender são os 
distribuidores, operadores, são eles que têm que ter o nosso estoque parado lá e não nós. 

Produto extendido  suporte, laboratório preparar e treinar, "não me importo com efeitos adversos da droga, se meu time souber lidar com isso"  

Recompensa  sentir-se recompensado, dividir o desafio, partilhar o lucro 

Qualidade
 A qualidade do produto é quase uma premissa "fala por si só". A qualidade do produto vai ser na técnica, no uso, se não tiver 
qualidade, vai morrer ali o seu produto. A qualidade do produto é 90% da porta de entrada 

Trabalho em conjunto (recompensa)
 comprometimento, um dando força para o outro / trabalhar junto ao meu time / "se não trabalharem juntos, ninguém consegue 
vender"  
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OPERACIONAL

 Serviço extendido 
(compet) 

ele vem dar treinamento. O suporte que eles têm. O suporte que dão ao para esse produto. engajamento com a parte 
educacional. fui patrocina para eventos fora, que eu não podia pagar. me fornecem artigos, me fornecem material. 
programa de apoio ao paciente. esses programas, geram uma confiança. a gente estava tendo uma relação de confiança 
e ai essa pessoa quando vai para outra indústria você já vê a outra indústria diferente. É engraçado. Leva a marca. você 
quer uma coisa mais detalhada. suporte para poder saber como manusear, ou armazenar, todos os cuidados. Uma 
atualização, porque às vezes sai e a gente não fica sabendo. a indústria se preocupar em vir até aqui, de dar treino. a 
gente se preocupa muito com tudo, a logística então, nem se fala. falta de medicamento.

 qualidade 
P&D, referencia no mercado. É claro que tudo tem que ser aprovado. Primeiro é o produto que eles têm. isso é 
importantíssimo para nós. Como chega este medicamento aqui. quando é a indústria que entrega, ela toma este 
cuidado. será que o medicamento via SUS é o mesmo que o medicamento que eu compraria da indústria diretamente? 

 Atendimento / 
Relacionamento 

estar presente. própria da postura da pessoa de falar. gosto de ligar para um lugar que me atenda. existe o pessoal do 
lado do hospital e tem o pessoal do lado do fornecedor. Ele focou tanto no cliente que ele foi desligado. eu vou por no 
meu carro e vou levar. Mesmo que ele não consiga resolver, você percebe que ele se esforçou para isso.  a gente 
estabelece relação com uma pessoa. a importância de se contratar como representante de vendas, como aquela pessoa 
que vai colocar a cara, uma pessoa extremamente técnica / Contratar e preparar. Até no casamento você briga. O 
importante é resolver. o cara tem que saber o que ele está vendendo. o cuidado na escolha de quem você coloca. É a 
cara da empresa. É o cartão de visita. Olha a importância disso. cordialidade na relação e respeito /humildade. a gente 
acaba tendo um relacionamento com eles e você olha para eles e você vê a empresa. , a confiança que a gente tem vem 
do relacionamento com eles, porque eles são a linha de frente. aquela pessoa que vem te visitar, a pessoa com a qual 
você cria esse vínculo e ela vai te apresentando outras pessoas. aquela pessoa que está ali e representa a empresa, que 
é o consultor, para mim é fundamental.  superatenção. A pessoa vem e quer saber, fica perguntando coisas que acho 
que não é legal. Mudam muito, problema para gerar confianca. consultores porque eles são a linha de frente para mim, 
eu adoro todos eles. a gente estava tendo uma relação de confiança e ai essa pessoa quando vai para outra indústria 
você já vê a outra indústria diferente. É engraçado. Leva a marca. Consultor pode manchar a confiança.

Agilidade (compet)

`a minha logística não me permite te entregar amanhã, mas eu já liguei para um distribuidor que vai te entregar ou você 
pode mandar buscar.` entendendo a sua urgência e o impacto que isso tem no paciente. eu mando muito e-mail, eles 
respondem imediatamente. Quando você sabe que a empresa tem agilidade para resolver, o custo total de aquisição é 
menor. Eu posso fazer isso para o paciente, é tudo rápido. O paciente está em minha frente. Então é o acesso. e 
rapidamente eu tenho esse retorno. Rapidez, rapidez no retorno. você está precisando daquilo para ontem, e você vai 
ter resposta 15 dias, 1 mês.

Valores

Quando você percebe que tem uma empresa que está preocupada só com a margem que ela vai ter isso, eu não 
consigo  estabelecer um vinculo porque são princípios muito diferentes. estamos trabalhando com saúde, então a gente 
não pode ser tão `só lucro. entende o impacto que isso tem no paciente. se você tem um problema, você tem um 
problema. os valores vão ser o pano de fundo de todo o resto. tudo em prol do paciente, então você vê isso. tem que 
pensar no paciente. A indústria com essa preocupação está mostrando... a gente confia mais. eu tenho contato maior 
com paciente, então o que você vê é se a indústria se preocupa com seu paciente, não só em vender medicação

 Flexibilidade, abertura 
(comp) 

disponibilidade em conversar. Referencia até nos ameaça. As coisas estao mudando, estamos desenvolvendo novas 
opções. Às vezes você tem uma evolução tecnológica sobre alguma coisa e, os parceiros, que são parceiros mesmo, a 
gente avisa com antecedência e eles trocam o material para nós então eu não tenho perdas. a pessoa teve uma postura 
muito mais flexível do que a da empresa. Os programas dividem a responsabilidade com a gente e é um olho a mais 
vendo esse paciente

Disponibilidade (comp)

muito importante é a parceria. É a negociação. – É sentar e conversar, é vir, é ter disponibilidade. fabricante ele tem 
que ter um backup. tem que resolver de alguma outra maneira. para nós é um exemplo de confiança. `o melhor dos 
mundos` é quando a empresa está muito disponível. responde o e-mail, é sábado. está disponível, ele vem dar 
treinamento, ele responde e-mail, ele é ágil no caso de emergência. contatar e reportar alguma coisa e você não tem 
retorno. 

 Interesse no meu negócio 
(comp) 

disponibilidade em conversar. se eu tenho um de referencia que não me dá a mínima e eu tenho um que tem, que 
obedeceu todos os critérios de similaridade e tal, e que me dá toda a parceria possível, ele cativa. eu tenho restrições, 
mas eu te explico as minhas restrições e deixa eu entender as suas e vamos ver dentro dos nossos limites o que a gente 
consegue fazer. Vamos estudar novos modelos de parceria? tem que ter o interesse em resolver para mim. O 
fornecedor mais parceiro leva vantagem. preciso me sentir acolhida.  deu importância para aquele problema e ele está 
me ajudando a resolver

Tempo

é muito bom quando temos um relacionamento de longo prazo. É muito ruim você desenvolver novo fornecer porque 
ele vai te conhecer, até estabelecer... já tem um relacionamento estabelecido, então, o tratamento dos problemas é mais 
rápido e a gente consegue evoluir em projetos. Eu gosto do novo também.  Porque ele vai estar muito... ele faz de tudo 
para te conquistar. Não é uma fotografia. Você prefere um filme. 
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CORPO CLINICO

 qualidade 

Você encontrar coisa em trabalho científico que não condiz com a realidade, você acaba desconfiando de tudo, bem ou mal, hoje em 
dia é o que a gente mais vê isso. você não consegue reproduzir. você encontra muito mais efeito colateral do que está descrito, ou você 
vê resultados muito piores. Estudo / desenho. Porque tem trabalhos na área que não são reproduzidos em lugar nenhum. ideia para o 
médico, que a gente vê o trabalho, é ótimo, funciona, você vê a procedência, vê o N, vê de onde vem o trabalho para ver se tem 
confiança aquela instituição ou não. Tem instituições que você sabe que publicam trabalhos ótimos. a gente fica meio reticente em 
prescrever alguma coisa de uma empresa dessa. é o que se mostra, no artigo, que passou pela indústria;  que é o que se mostra no 
congresso, que o speaker está falando, com o que  se vê. quando o negócio é muito discrepante é horrível. o produto precisa ser bom. 
A confiança do dado. A confiança em uma empresa, no caso em uma Indústria Farmacêutica, o primeiro ponto é você acreditar no 
medicamento, você acreditar na droga. evidentemente pelos resultados. passa pela eficácia, começa na eficácia, passa pela segurança. 
resultado positivo em um Estudo Clínico, um estudo bem desenhado, um fase 3 ou até mesmo um estudo mais precoce. de nada ter um 
remédio bom, mas que é tóxico”.   Se é um medicamento que você não conhece, você vai se basear no estudo, nos dados do estudo. 
está aqui, tem um estudo e o estudo é esse, foi um estudo robusto, foi um estudo com nível de evidencia bom.   demonstra que,  de 
fato,  a empresa confia muito no produto.

 valor compartilhado vs. 
valor negociado 

relação qualidade custo. o médico tem que ter espirito crítico . Num segundo momento quando você já começa a conhecer a empresa, 
por algum motivo, enfim, vai considerar exatamente esses pontos que eu estou falando pra você que é no dia a dia, a organização 
corporativa, o jeito correto de fazer, o complaince. Em contrapartida, a negociação comercial também. Como eu disse: as duas frentes 
são importantes em igualdade de forças. questão de custo não deve deixar de ser avaliada. Eu acho que a confiança de uma empresa, 
passa,  de repente,  em você ver nela, uma empresa preocupada com o social. a seriedade de como analisa os dados assim, os dados 
são os dados, os Representantes, MSL  não estão lidando com `meninos`. Assim, a gente tem a nossa análise critica, a gente sabe 
julgar sabe analisar e saber se o estudo é positivo ou não.   Você tendo uma posição de falar mal do outro, reduz a pessoa, isso eu 
levo pra mim, como pessoa e como profissional eu me coloco nisso.   Isso é ética, é moral, tipo “fale bem de você, do seu produto, se 
venda e não fale mal dos outros” é muito cômodo você falar mal. analise critica, isso é para o dia a dia no trabalho, para nossa vida 
pessoal, então a forma como reage a critica.

 Reputação (valores) 

Se você não cuidar daquele teu mercado e se você não firmar o nome da tua empresa, porque vai lançar um outro medicamento daqui 
a tanto tempo, se você não fizer isso com esta tua droga que você tem 15, 20 anos para fazer, você acaba com a empresa em 20 anos. 
quem foi falar sobre a medicação era gente séria, gente de reputação. Confiança é a distância pra mim entre o que se mostra e o que é 
realidade, quando na sua percepção você, e tem o subjetivo, lógico, mas quando você percebe que está muito próximo do que é da 
realidade daquele relacionamento,  confiança é muito forte ao ponto até de você assinar embaixo, partindo do pressuposto que você 
tem 100% de certeza que aquilo é confiável. Toda vez que a realidade que você percebe é diferente do que você acha que é real a 
confiança está enfraquecida. Entregar aquilo que você vende. em cada informação que eu recebo de você, eu não preciso fazer muitas 
verificações pra acreditar no que você está me contando. se eu consigo palpar, ninguém precisa me dizer que aquilo é bom. são 
empresas grandes, então sabe que não é gente que está começando a `brincar, de fazer aquilo`, já tem tradição, então eu acho que isso 
é um peso. você não espera coisa de qualidade inferior. Mas todo mundo sabe que essa pessoa participa de um grupo, que é muito 
mais ligado a Roche, os Médicos percebem

 Serviço, Acesso, 
Logistica (comp) 

a logística para você implementar  na prática é muito complexa. você como médico, se você vivencia isso uma ou duas vezes, e você 
tem opção, óbvio que você vai para opção que não falta.  o paciente ficar te ligando porque não existe o medicamento no mercado, e 
fica feio para você. fizeram um alarde bom, tem resultado, fizeram ciência por trás, mas ele viram que nesse modelo não funcionou. só 
que acesso, fora o preço – o preço  a gente sabe que, às vezes, não guia muito! -  o alto custo faz parte do modus operandi, mas a 
logística não virou. ajudar no acesso à aquela medicação. não adianta você ter uma droga maravilhosa, bem tolerada e não ser acessível 
para a maioria a empresa ter um programa para avaliar redução de custo ou um programa de acesso para paciente

 Referencia (comp) 

voltado para algum congresso, pra algum grupo de pessoas da área que eu sei que tem informação de qualidade. naquele congresso vai 
ter uma meia dúzia de profissionais, `esses caras ai sabem o que estão falando, então ele vai lá ouvir. 'Você está usando mesmo? Você 
usa? E ai, o que você acha?' Se já é uma marca conhecida, uma empresa conhecida no mercado, no campo especificamente,  isso 
transmite confiança. Estar presente nos congressos. - Você vê, chega lá, empresa tem uma presença no congresso, a empresa 
consegue, tem gente de peso falando em nome daquilo . depois que você vai no congresso e vê -'Puxa, estão falando de robótica só 
agora'. sua presença no congresso fisicamente. as maiores empresas você vê que tem os maiores stands; ali tem uma mensagem muito 
clara. promover educação médica continuada e ai identificar esses interlocutores chaves em cada clã -  mostra pesquisas, testar 
resultado, e através dessas pessoas conseguir passar minha mensagem. a partir desses, dessas instituições, você emanar o trampolim do 
conhecimento. o médico segue, ele gosta de estar no mainstream. Mas de onde vem essa confiança nesse dado? - Instituição séria, que 
publicou, quando você recomendo ao seu paciente você tem ciência do que está por trás, e a credibilidade nesse caso é um grupo de 
pessoas, que você confia. E eu nem conheço. o Palestrante tem que passar confiança 

 Comunicação & 
Relacionamento 

empresa que se relaciona de forma profissional com você, desde uma norma de compliance ou até a própria comunicação, enfim, por 
mensagens – é  a forma como é feita a interlocução. Você tem que ir lá e se mostrar. Se comportar como grande desde o início. Acho 
que o equipamento, que eu preciso mais do suporte do vendedor. o representante tem que ser muito bem preparado, ele não está ali 
para aprender com o médico, ele está ali para posicionar o seu produto. elegante no sentido de saber a hora de entrar com o médico 
ou não entrar. tem que entender muito do produto. eu estou ainda aprendendo.` - Corta a confiança total, entendeu. tem que estar bem 
preparada para todas as situações. Ela pode decorar os dados, não entender do que ela está falando, mas os números ela precisa 
saber. Eles têm que estar preparados, entendeu?, para passar informação, fazer parcerias e, eventualmente, num segundo momento, 
negociar a parte comercial. os representantes que tenho mais proximidade dificilmente eles vêm na hora que eles querem. a capacidade 
de passar confiança no que fala. É evidente que você tem um Representante que passa confiança, que conhece o dado, isso é relevante. 
“se preocupe em vender o seu produto, não fale mal do produto do outro, pega muito mal”,
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 İnformação & 
Conhecimento (COMP) 

não é a primeira fonte de informação, eu me sinto até de certa forma constrangido comigo mesmo em pegar um material. Não me dá 
confiança nenhuma. não me sinto confortável em adquirir o conhecimento dessa fonte, eu acho que tenho que adquirir o conhecimento 
de outra fonte, então isso não me transmite confiança. identificar os players em cada área, mostrar o trabalho, mostrar a pesquisa. A 
decisão que eu tomaria numa medicação seria muito mais voltada pra literatura do que uma recomendação do vendedor. Atualização 
cientifica – a gente espera isso realmente da indústria. isso me dá um conforto muito grande, eu vejo que a empresa está voltada em 
difundir o conhecimento.  Isso me trouxe muita tranquilidade e confiança, né, na empresa, porque eu vi que ela estava preocupada com 
o conhecimento, e não com o objetivo final,

 Transparencia 
(VALORES) 

Disclosure = Confiança. todo mundo de certa forma tem conflitos de interesse.  Saber dos pontos fracos do produto. Não adianta 
achar... os produtos têm seus efeitos colaterais. Eles têm sua toxicidade todos! Não adianta fazer malabarismo estatístico, que a gente 
no máximo...  a empresa,  vai passar a imagem que está querendo arrumar alguma coisa, forçar uma barra...   Eu acho que tem que 
analisar os dados puramente e reconhecer o estudo positivo, o estudo negativo e tudo mais. liberdade que a empresa dá para nós, 
speakers,  falarmos nos eventos. fica maculado, é a questão de forçar a barra. não teve cerceamento de opinião. porque você está 
tolhendo a opinião de fato. incomoda como eu falei, ‘querer manipular’. a gente tem que trabalhar com dado real, não passou 
credibilidade nenhuma, aí termina que mancha. É difícil, se você começar vender uma coisa que não é real. mostrar o produto como ele 
é sem maquiagem. mostrar a realidade. ponto principal é mostrar o produto como ele é sem manipulação, Vai ter que falar do efeito 
colateral. Fazer tipo a analise do subgrupo, você vai criar um dado, que não é um dado real, entendeu? Está manipulando, maquiando 
um dado, para beneficiar uma coisa

Tempo

Não é uma coisa do dia pra noite . com o passar dos meses, anos, você vai vendo que o método é seguro. hoje ninguém questiona que 
o sistema é seguro, hoje o sistema é o padrão ouro . curva de aprendizado. É tempo. Mas pegou a mão em um. quando a gente era 
pequenininho e precisava mais do apoio, ninguém aparecia, agora que está todo mundo falando da Hemomed, que chamou atenção, 
agora vem tudo mundo querer conversar. apesar de ser um produto antigo, mais antigo que a Enzalutamida, de ter mais tempo de 
mercado, consequentemente os Médicos prescreverem mais, já saber.   uma coisa é conhecer no papel, outra coisa é o produto no 
dia a dia. um produto conhecido, mais antigo, bem estabelecido 

 Suporte (COMP) 

suporte para poder saber como manusear, ou armazenar, todos os cuidados, para mim a empresa não presta, porque o medicamento 
está funcionando, mas o que aconteceu do medicamento sair da empresa até chegar aqui. eu tenho contato maior com paciente, então o 
que você vê é se a indústria se preocupa com seu paciente, não só em vender medicação. Daí já entra esta parte da indústria vai me dar 
o suporte para fazer medicação, tem a questão do treinamento, então você desenvolve o treinamento - tanto que esse é um dos pontos 
que torna essa empresa muito sólida. porque eu acho que tive mais suporte no começo. Aí eles fornecem para gente o subsidio técnico 
para o médico, entendeu? Eu acho que isso também não deixa de ser um investimento da indústria na empresa. Quando vem uma 
indústria e fala: olha, eu tenho 2 vagas para ir para o congresso

Vulnerabilidade

Em primeira linha, você tem várias opções, então mais vulnerável ainda.  Quando tem opção piora, mas quando você só tem uma, você 
tem uma gordurinha para conseguir preparar sua estratégia para próxima década ou para os próximos 5 anos. Nem todo mundo se dá 
o luxo. Susceptível. - Então ai vem conversar, explicar, que meu remédio é bom, mas ele também  `meu remédio pode dar 
incontinência, meu remédio dá impotência, que meu remédio não é mil maravilhas`.

Recompensa

E outro papel também de vocês é nos ajudar a negociar com as distribuidoras. são feitos para ser bom para ambos os lados. os dois 
vão ter que abrir mão de um lado. a gente arrisca. olha, se você está me falando que tem volume; então me mostra que você tem 
volume que eu te dou preço`. se a indústria mostra que você é importante, você acaba achando que ela é importante também, então e 
uma relação de confiança, entendeu? Ela investe em você e você investe nela. É  melhor para todo mundo. Eu sei que vou poder 
atender, ele vai esperar menos, Se a questão comercial fizer sentido, acho que o estilo é de menor importância.  Agora, esse tem 1 
trabalho, esse outro tem 6, só que esse, comercialmente, faz muito mais sentido. – Entendeu? a indústria está investindo na minha 
empresa.  você está investindo numa empresa, num profissional e, é claro, você investe esperando alguma coisa em troca, ai você 
colhe os resultados depois. 

İnteresse no meu Negócio

Janssen aposta na Hemomed, desde que a Hemomed tinha 1/3 dos pacientes que ela atende hoje. olha, nós estamos aqui para o que 
vocês precisarem. chegaram a nos patrocinar com eventos científicos, tudo... Agora a Hemomed triplicou de trabalho e ai, assim, o que 
antes, muitas indústrias não nos visitavam e começaram a falar `Olha, o Dr. Bruno, faz um ano que não venho, mas agora eu quero.. 
quando a gente era pequenininho e precisava mais do apoio, ninguém aparecia, agora que está todo mundo falando da Hemomed, que 
chamou atenção, agora vem tudo mundo querer conversar. ... ele pode perguntar mais da Hemomed, ele pode se interessar, saber 
onde que ele está conversando, com quem que ele está conversando

Esforço Promocional

A gente não conhece tão bem medicamento. ela está muito mais proativa do que Astellas em termos de participação de eventos, 
preceptorship,  eventos Médicos, jantares que a gente faz vez ou outra, ou seja... sapato que não está na vitrine, não é vendido!”. Então 
assim, esteja ali, coloque-se na vitrine, lustra ele bonitinho, trabalha o lado positivo dele, aprenda com o lado negativo, está atuando 
muito presente. Você tem outra empresa com produto concorrente, que quer ganhar mercado e que não está tão ativa assim, por que 
não está ativo? Você já começa desconfiar, até porque é um erro de marketing. Ou é porque realmente é um produto que talvez eles 
mesmos não confiem tanto assim? Porque se fosse pra confiar, eles iam ali “pá”.

	  




