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Número de casos confirmados e mortes confirmadas acumulados de COVID-19, após centésimo caso confirmado, em escala 

logarítmica. Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control e OMS Organização mundial da Saúde, atualizado 

em 08/04/20

Casos confirmados no Brasil preocupam, semelhantes a curvas de 

países europeus. 
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Dias após centésimo caso confirmado

Brasil China França Alemanha Itália

Japão Coréia do Sul Espanha Reino Unido EUA

52%
Reduzirão de alguma forma o 

consumo

78%
Pretendem comprar algum produto 

nos próximos 30 dias por delivery 

(sites ou apps)

Pesquisa IQVIA atitudinal com shoppers do canal farma já 

confirma impactos relevantes da COVID-19 em aspectos 

comportamentais e de consumo dos brasileiros

Pequisa IQVIA - Foram mapeados aspectos comportamentais e de consumo para 32 categorias, 

entre medicamentos, produtos de personal care e higiene & beleza, alimentos & bebidas, itens de 

limpeza, pet, entretenimento etc. Primeira onda realizada entre 27 e 31 de março de 2020, segunda 

onda será na 2ª quinzena de abril e terceira onda em maio. Margem de erro 2.2 pontos percentuais.

Número de casos de COVID 19 continua a subir no Brasil e altera 
o comportamento de consumo
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Com o objetivo de qualificar as discussões sobre os impactos COVID-19 no mercado farmacêutico brasileiro, adotamos as 
segmentações de mercados abaixo explicadas, e que ao longo das próximas análises, serão aperfeiçoadas à medida que 
nos aprofundamos e entendemos com maior clareza tais mercados²

Segmentação por tipo de produto:

Consumer

Health
OTC RX Agudo RX Crônico

Tipo de

produto

Não-medicamentos 

vendidos em 

farmácias

Medicamentos 

isentos de

prescrição

Medicamentos de 

prescrição para uso 

pontual

Medicamentos 

de prescrição 

para uso 

crônico

Exemplos

Fraldas

Sabonetes

Desodorantes

Analgésicos

Vitaminas

Antiácidos

Antibióticos

Antiinflamatórios

Descong. Nasais

Depressão

Diabetes

Hipertensão

Segmentação por relação com COVID-19:

Relação DIRETA Relação INDIRETA
NÃO 

relacionados 

Relação 

com 

COVID-19

Medicamentos ligados 

aos sintomas do COVID 

ou à sua prevenção

Medicamentos ligados 

ao tratamento de 

grupos de risco

Não relacionados 

aos 

sintomas ou 

grupos de risco do 

COVID

Exemplos

Álcool em gel, máscaras 

cirúrgicas, medicamentos 

para febre, tosse

Medicamentos para 

diabetes, doenças e 

complicações 

respiratórias ou 

cardiovasculares

Protetores solares

Desodorantes

Hidratantes

2 Tais segmentações foram construídas para suportar as análises de mercados frente a sensibilidade e urgência do tema. A IQVIA não garante que as mesmas são isentas de erros e/ou imperfeições e enfatiza que estão 

sujeitas a eventuais ajustes e/ou aperfeiçoamentos.

Panorama COVID no mercado farmacêutico
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Mercado teve resultado muito positivo na semana 12 devido a abastecimento preventivo da população principalmente por 
produtos com relação INDIRETA a COVID, mostrando quedas relevantes nas semanas 13 e 14, já sob impacto da restrição 
de circulação nos grandes centros urbanos.

Fonte: PM Mix Base Fevereiro 2020 + prévia Março 2020 (soma das semanas) | FMB Semanal Base Semana 20200401 | Unidades | Canal Varejo Farma

Pontos de atenção

Em destaque, pela segunda 

semana consecutiva, a queda 

do  segmento de produtos NÃO 

relacionados, responsável por 

55,4% do mercado total, com 

queda de -12,9% (Semana 

14`20 vs. 14`19).

Produtos classificados como Rx

Agudo e Crônico, 45,5% da 

demanda do mercado total, 

apresentam estabilidade de -0,1% 

e -0,9%, respectivamente nas 

semanas 13 e 14`20 vs. semanas 

13 e 14`19.

19,1 mi

Sem13

11,8 mi

Sem14

68,8 mi

Sem14Sem13

58,6 mi55,1 mi

Sem13

35,3 mi

Sem14

Mercado total Relação INDIRETA

-12,9%
-11,9%

+9,8%

+20,5%

+4,2%
+22,5%

Mercado total NÃO relacionado

Mercado total Relação DIRETA

% de crescimento semana`20

vs. mesma semana`19

Sem14Sem13

75,6 mi
57,7 mi

Sem13

67,5 mi
48,1 mi

Sem14

Produtos Rx Agudo e Cronico

Produtos CH e OTC

--0,9%
-0,1%

-7,3%

-5,0%

No mês de março tivemos um aumento de demanda no canal 
farmácia seguido de queda brusca
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Rx Agudo tem queda de -20,8% na semana 14`20 vs. 14`19, 

liderado por produtos com NÃO relacionados (-24,0% 14`20 

vs. 14`19).

Fonte: PM Mix Base Fevereiro 2020 + prévia Março 2020 (soma das semanas) | FMB Semanal Base Semana 20200401 | Unidades | Canal Varejo Farma

Sem9 Sem12Sem7 Sem8 Sem13Sem10 Sem11

2.996,3k

2.611,1k

Sem14

Rx AGUDO 15,2%

%Mercado total

`20

-20,8%+16,7%

Analise semanal

Unidades

MarFev

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

Relação 

DIRETA

Sem7

8.542,0k

Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13

6.494,9k

Sem14

Relação 

INDIRETA

6.554,5k

Sem14Sem11Sem8Sem7 Sem12Sem9 Sem10 Sem13

5.221,4k

NÃO

relacionado

-12,9%

+33,0%

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

2020 2019

Rx CRONICO 28,2%

%Mercado total

`20

+10,9%+29,2%

Analise semanal

Unidades

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

Rx Crônico tem alta de +10,9% na semana 14`20 vs. 14`19, 

liderado por produtos com Relação INDIRETA (+129,0% 

14`20 vs. 14`19).

-24,0%

+14,6%

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

-20,3%

+12,2%

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

Sem10Sem8 Sem14Sem9Sem7 Sem11 Sem12 Sem13

16.852,0k

21.731,4k

MarFev

Relação 

DIRETA

13.565,2k

Sem7 Sem8 Sem12Sem10Sem9 Sem11 Sem13

11.992,6k

Sem14

Relação 

INDIRETA

NÃO

relacionado

2020 2019

+129,0%

+43,0%

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

+88,4%

+11,6%

Sem 14’20 vs.

Sem 14’19

Mar’20 vs.

Mar’19

Nenhum produto Rx Crônico foi classificado como 

Relação DIRETA a COVID por especialistas IQVIA.

Os produtos Rx crônico com relação indireta foram os que 
apresentaram maiores altas de demanda
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No curto prazo, diferentes impactos levam a busca por alternativas digitais

Restrição de 

circulação das 

pessoas nas ruas

Paralização 

de serviços não 

essenciais

Recursos médicos 

ligados à COVID 

focados na pandemia

Regulamentação de 

Telemedicina e 

prescrição eletrônica

no Brasil

População com 

dificuldades para 

acesso a saúde

Mudança de

hábitos da população, 

médicos e empresas do 

setor, buscando meios 

digitais 

Médicos fora da linha 

de frente COVID com 

dificuldades de 

praticar medicina

Os efeitos da pandemia impactam diversas áreas da economia e 
do setor de saúde 
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Fonte: Firstword survey: Percepção de 1587 médicos de 13 países e diversas especialidades, realizada 

pela MedeField através de pesquisa on-line entre 19 e 25 de março de 2020.

Nas últimas duas semanas, como foi o engajamento com seus 

pacientes:

Diminuiu

Brasil

Alemanha

USA

Itália

China

França

Canadá

Espanha

México

Bélgica

Holanda

Reino Unido

Japão

Manteve-se o mesmoAumentou

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Para auxiliar os pacientes na continuidade de seus tratamentos durante a crise, 

quais as alternativas preferidas pelo médico:

41%

63%

Respiratória

41%

56%

65%

Todos

38%

43%

41%Cardiologia

65%Endocrinologia

60%Oncologia

65%26%Geriatria

Prescrição eletrônica

Extensão de receita

Fonte: Pesquisas Online IQVIA Global com 1447 médicos. % indica os médicos que avaliaram a alternativa de tratamento 

como 7 em uma escala de 1-7. 

Gravidade/complexidade

do tratamento

Maior restrição do paciente

ao meio não presencial

Hipóteses para menor escolha 

por prescrição eletrônica

No Brasil um percentual expressivo de médicos relatam a 
diminuição de engajamento com seus pacientes
Em todo o mundo, engajamento com pacientes apresenta queda significante, levando médicos a dividir 
opiniões sobre opções para continuidade dos tratamentos durante a crise.
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Nos Estados Unidos, as operadoras de 

saúde estão incentivando os meios 

eletrônicos com forma de minimizar os 

impactos financeiros.

Fonte: Kaiser Health Network – Telemedicine surges, fueled by Coronavirus fears and shift in payment rules. – Tradução 

– Telemedicina surge impulsionada pelo temor de que o Coronavirus afete os pagamentos. (27 de março de 2020)

+1.665%

Aumento das 

visitas na 

COVID. 60k 

em Março vs. 

3,4k nos 

meses 

anteriores

+1.700%

Aumento nas 

visitas virtuais 

diárias. 

900/dia em 

Março vs. 

média 

histórica de 

50/dia.

50%

% das visitas 

feitas de forma 

virtual. ARC 

tem 30 

médicos e 28 

clínicas no 

estado do 

Texas.

90%

% das visitas feitas 

de forma virtual em 

Abril. ChenMed é o 

provedor com 

pacientes mais 

idosos, operando 

em 59 centros, em 

39 cidades.

No Brasil, com a regulamentação da 

telemedicina, consultas médicas à distância 

apresentam aumento expressivo. 

Fonte: O Estado de São Paulo

*Fonte: Memed

Aumento de 

teleconsultas

diárias (600 vs. 

80 antes da 

regulamentação)

+650%

Aumento de 6 

vezes no 

volume de 

atendimentos 

online

+600%

Número de 

médicos 

recém-

cadastrados na 

plataforma em 

menos de 48 

horas

3000

Número de 

farmácias 

integradas com 

prescrição 

digital*

7500

A telemedicina tem um aumento agudo de demanda para auxiliar 
no acesso a cuidados médicos em período de isolamento
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278,0%

-62,0%

Alemanha

591,0%

-66,0%
-42,0%

21,0%

-65,0%

39,0%

Espanha

-40,0%

Inglaterra

8,0%

-65,0%

16,0%

Japão*US**

-68,0% -73,0%

-15,0%

31,0%

China S. Korea* França

% Variação no volume promocional absoluto registrado 
(Fev’20 vs Fev’19, 30 days period to Apr 5th) 

Lockdown

Iniciado

As atividades de promoção médica face to face da indústria 
farmacêutica também ficaram prejudicadas devido ao isolamento 
Para indústria o desafio também envolve o declínio significativo na atividade promocional F2F nos países 
mais afetados pelo COVID-19 até o momento

Fonte: Channel Dynamics. 30 dias antes de 08/03/20

23/01 14/03 17/03 22/03 23/03

* Sem Lockdown oficial

** Lockdown em alguns estados

F2F

Remoto
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Curva COVID O que já mudou na Promoção médica? Qual a visão do médico?

Casos confirmados acumulados 

Novos casos confirmados

(YTD 10/04/20)

Variação da representatividade das visitas por canal 

promocional  (Abril`20 vs. Abril`19)

Pesquisa de campo IQVIA Itália com 1095 médicos entre os dias 14 e 18 de março 

de 2020.

País muito impactado pelo COVID, tem forte queda no número de visitas totais, mesmo com significativa a adesão dos 
canais não presenciais na promoção médica

30 dias antes de 05/04/20

81% dos médicos 

italianos afirmam ser 

relevante manter 

contato com a 

indústria de forma 

remota 

Fonte: Dados de casos confirmados COVID – European Centre for Disease Prevention and Control e OMS Organização mundial da Saúde, atualizado em 10/04/20.

Canais promocionais - Channel Dynamics base Semanal 05/4/2020 (30 dias antes de 05/4/20). Pesquisa de campo IQVIA Itália com 1095 médicos entre os dias 14 e 18 de março de 2020.

81,0%

82,0%

81,0%

Total (n=1095)

CG (n=179)

19,0%

Especialistas (n=916)

18,0%

19,0%

Relevante Sem relevância

-91% -89%

126%133%

16%

202%

140%

-72%

Visitação Presencial

Eventos/Meetings Presenciais

Visitação remota On-line

Visitação remota por telefone

E-Meeting/Reuniões virtuais

E-Mailing

Mala Direta (por correio)

-91%

136%

Todos os 

canais

Presencial

Não 

Presencial

OutrosE-mail Chamada 

de Vídeo 

(Ex.Skype)

Telefone

24,0%

WhatApp Chamada 

de Vídeo 

com 

HCPs

Chat da 

Indústria

80,0% 79,0%

39,0%

32,0%
34,0%

6,0%

11,0%
10,0%

12,0%
10,0%

4,0% 3,0%

9,0%

Expectativa Atual

Gaps entre 

expectativa e 

realidade no uso de 

meios de 

comunicação entre 

indústria e médico, 

com destaque para 

expectativa de 

redução do uso de 

ligações de telefone e 

aumento de 

chamadas de vídeo 

com outros HCPs.*

*Somente especialistas (n=916)

Com forte impacto na promoção presencial, maioria dos médicos apontam querer manter 
a interação com a indústria farmacêutica em período de isolamento  
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Médicos italianos que afirmam ser relevante manter contato com a indústria de forma 
remota, apontam necessidades de receber algumas informações e serviços

28%
42%

30%

33%

36%

28%

33%
37%

35%

31%

42%

34%

36%

32%

32%

Total GP Especialista

Informação / atualização científica 

sobre novos medicamentos

Comunicação / atualização em 

tempo real sobre a situação da 

saúde na minha região

Informações sobre o hospital nework para 

onde enviar pacientes urgentes positivos 

e negativos para CV-19

Informações sobre gerenciamento de 

casos complexos

Informações sobre sintomas e 

diagnóstico COVID 19

Respondent base: 1095 physicians Field conducted by IQVIA in Italy 14-18 march 202

27%

82%

36%
43%

45%

28%

38%

36%
47%

27%

84%
90%

1%
1%
1%

Entrega em domicílio de 

medicamentos

Número gratuito para info

patologias sobre específicas

Materiais (Luvas, 

mascaras, etc)

Outros serviços

Teles saúde para gerenciar 

pacientes crônicos

% de médicos que afirmam necessitar de informações % de médicos que afirmam necessitar de serviços
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Contatos Presenciais vs Contatos Remotos – Percentual e Variação

A Colômbia apresenta um cenário similar à Argentina, com o 
incremento expressivo de contatos telefônicos, passando de quase 
nulo para 9p.p.

-55%

-66%

493%

1313%

186%

179%

100%

-30%Todos os Canais
0% 0%6%

23%
1%

2%

0%

9%

1%

7%

5%

2%

88%

56%

2019/04/05* 2020/04/05*

Visitação Presencial

Eventos/Meetings Presenciais

Visitação Remota On-line

Visitação Remota por Telefone

E-meetings/Reuniões virtuais

E-Mailing

Mala Direta (por Correios)

Resultados do painel Colombia - 335 profissionais

Share do Volume Promocional, por Canal (%) Variação do Volume Promocional, por Canal (%)

05abril2019* vs 05abril2020*

Sem 12 a 14`20

Fonte: IQVIA Channel Dynamics® 

Contatos presenciais incluem visitação e eventos. Contatos remotos incluem contatos telefônicos, visitação remota (ao vivo e gravados), mala direta e e-mails, e eventos online (ao vivo e gravados)

* Período acumulado de 30 dias até dia 05 de abril
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Contatos Presenciais vs Contatos Remotos – Percentual e Variação

No cenário mexicano, o canal de e-mailing teve um aumento de share de 
20p.p., assim como um aumento do canal de contatos por telefone.

-50%

-57%

284%

780%

33%

80%

-36%

-22%Todos os Canais1% 1%
15%

35%1%

1%

1%

7%

1%

4%

3%

2%

79%

51%

2019/04/05* 2020/04/05*

Visitação Presencial

Eventos/Meetings Presenciais

Visitação Remota On-line

Visitação Remota por Telefone

E-meetings/Reuniões virtuais

E-Mailing

Mala Direta (por Correios)

Resultados do painel Mexico – 726 profissionais

Sem 12 a 14`20

Share do Volume Promocional, por Canal (%) Variação do Volume Promocional, por Canal (%)

05abril2019* vs 05abril2020*

Fonte: IQVIA Channel Dynamics® 

Contatos presenciais incluem visitação e eventos. Contatos remotos incluem contatos telefônicos, visitação remota (ao vivo e gravados), mala direta e e-mails, e eventos online (ao vivo e gravados)

* Período acumulado de 30 dias até dia 05 de abril
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Contatos Presenciais vs Contatos Remotos – Percentual e Variação

A quantidade de contatos presenciais caiu em comparação com o período passado, 
enquanto houve um aumento expressivo de contatos remotos, com destaque para o envio 
de e-mails com grande share e visitação online com maior crescimento individual.

-45%

-50%

587%

188%

108%

117%

75%

-25%Todos os Canais
1%

3%7%

21%
0%

1%

1%

5%

0%

4%2%

1%

87%

64%

2019/04/05* 2020/04/05*

Visitação Presencial

Eventos/Meetings Presenciais

Visitação Remota On-line

Visitação Remota por Telefone

E-meetings/Reuniões virtuais

E-Mailing

Mala Direta (por Correios)

Resultados do painel Brasil - 1.100 profissionais

Sem 12 a 14`20

Share do Volume Promocional, por Canal (%) Variação do Volume Promocional, por Canal (%)

05abril2019* vs 05abril2020*

Fonte: IQVIA Channel Dynamics® 

Contatos presenciais incluem visitação e eventos. Contatos remotos incluem contatos telefônicos, visitação remota (ao vivo e gravados), mala direta e e-mails, e eventos online (ao vivo e gravados)

* Período acumulado de 30 dias até dia 05 de abril
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Fonte: Channel Dynamics

2,1% 2,1% 2,8% 2,2%

10,9% 13,4%
16,9%

21,5%

15,5%

0,1%

3,3%

5,0%

2,7%

0,7%

2,5%

4,7%

2,2%

1,3%
1,4%

1,3%

84,1%

63,8%

0,9%

Sem12

0,0%
1,8%

80,5%

1,1%

1,7%

Sem13

73,7%

1,3%

0,2%

1,4%

Sem14

0,9%

Sem15

75,9%

0,3%

Méd. Sem 12 a 15

14,6% 18,1%
25,0%

34,8%
22,8%

81,9%85,4%

65,2%

75,0% 77,2% -16,3

16,3

-17,5

1,2

2,0

1,8

-0,7

11,7

1,5

A interação remota com os médicos foi ganhando espaço 
gradualmente da semana 12 a semana 15 

Sem 3 de Março

Evolução da representatividade em % do volume de interações com os 

médicos por canal promocional  
Contribuição para crescimento (p.p.)

(média Sem 12 a 15`20 vs. FY`19)

F2F

E-meetings

Visitação On-line

E-Mailing

Visitação telefone

Mala Direta

Eventos Presenciais

Presencial

Não Presencial
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12’20 vs 11’20 13’20 vs 12’20

Outra perspectiva Brasil pode ser observada na queda para FV Retail e FV NRC nas últimas semanas com relação ao número de visitas por 
semana os projetos OCE/MI IQVIA. Brasil. Aumento da participação dos modelos não presenciais na visitação em geral no mesmo período.

Evolução semanal

Total de 

visitas por 

semana feitas 

por 

representantes 

presenciais

Sem11Sem10 Sem12 Sem13

-2,5% -63,9%

-28,1%

-63,5% -66,5%

-27,6% -31,5%

Participação 

de contatos 

não presencial 

no total de 

visitas de 

representantes 

presenciais

3,1% 3,3%

19,5%

20,8%

Sem13Sem12Sem10 Sem11

+488,6%
+6,7%

FV Non RetailFV Retail

Fonte: OCE e MI, com a informação de 28 empresas e aproximadamente 3.000 representantes.

FV Retail + FV NRC

A força de vendas presencial diminuiu a produtividade total que foi 
parcialmente recuperada por interações remotas utilizando o CRM 

Sem 1 de Março

Sem 1 de Março
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12’20 vs 11’20 13’20 vs 12’20

O trabalho exclusivamente remoto teve sua produtividade aumentada e uma quantidade menor de recusas previamente 
agendas

Evolução semanal

Total de 

visitas por 

semana feitas 

por 

representantes 

exclusivamente 

remotos

Sem11 Sem13Sem10 Sem12

+31,6%
-7,5%

+24,2%

-7,5%

Comparação de 

produtividades 

de alguns 

projetos com 

representante 

exclusivamente 

remoto

Fonte: OCE e MI, com a informação de 13 empresas.

FV Retail

A força de vendas exclusivamente remota aumentou a 
produtividade total durante semanas críticas de isolamento

Projeto CProjeto A Projeto EProjeto B Projeto D Projeto F

+23%
+52%

+12%
+36%

+33% +47%

Média de visitas 02 a 17/03

Média de visitas 18/03 a 03/04

Sem 1 de Março

24,0%



19Fonte: Channel Dynamics FY`19. *Considerado como erro na definição de target do contato, é maior nos meios não presenciais. Para equilíbrio das demais análises, este perfil foi retirado da base nas demais 

colunas.

Perfil do médico 

para o produto 

foco do contato

Intenção de 

prescrição 

após contato

Contatos 

presenciais

Contatos não 

presenciais

0,3% 48,7% 51,1% 33,1%* 26,7% 73,3% 53,9% 46,1% 0,4% 53,7% 45,9% 0,2% 48,5% 51,3%

0,2% 48,6% 51,1% 0,7%* 23,7% 76,3% 56,9% 43,1% 0,4% 53,5% 46,1% 0,2% 48,8% 51,0%

0,4% 48,9% 50,7% 77,0%* 44,0% 55,6% 36,3% 63,7% 0,7% 56,4% 42,9% 0,3% 44,1% 55,6%

% dos contatos da linha na coluna FY`19

Nunca 

prescreveu

Prescritor 

ocasional

Prescritor 

“esquecido”

Prescritor 

frequente

Sem 

intenção de 

prescrever 

no futuro

Sem 

alteração 

no 

momento

Iniciar Px

Sem 

alteração 

no 

momento

Aumentar 

Px

Sem 

alteração 

no 

momento

Aumentar 

Px
Diminuir 

Px

Sem 

alteração 

no 

momento

Aumentar 

Px
Diminuir 

Px

Todos os 

médicos

Sem 

alteração 

no 

momento

Aumentar 

Px
Diminuir 

Px

Promoção 

Médica total

Melhores resultados por perfil e forma de contato 

para incremento de Px

Não há diferenças significativas entre as 

formas de contato com o médico.

Mesmo antes da pandemia os contatos não presenciais 
já estavam sendo usados como alternativa
É importante elaborar uma estratégia para que os contatos remotos sejam utilizados com o objetivo correto para que, em 
conjunto com o presencial, seja efetivo para gerar os melhores resultados
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Na perspectiva da promoção médica é importante gerenciar a crise, resolver o curto prazo e se adaptar a novas realidades

A falta de previsibilidade da situação demanda que o executivo tenha um 
plano para diferentes cenários

Não Exaustivo

✓
Educação médica 

contextualizada. 

(Telemedicina, prescrição 

digital...);

✓

Evitar demissão. Usar 

adiantamento de  férias e 

a MP 936/2020. 

Benchmark com a indústria no Brasil para gerenciar a crise até o momento (13/04/2020) 

✓
Retirar a equipe de 

força de vendas do 

campo;

✓
Perguntar ao médico(a) 

se ele(a) gostaria de ser 

contatado. (optin);

x
Eliminar qualquer tipo 

de contato;

Parar a interação de 

representantes 

exclusivamente remotos;

✓
Equipar time com 

ferramental para fazer 

interação remota;

Manter as abordagens 

promocionais de ciclo 

inalteradas;

x x

Gerenciar a Crise

➢ Fazer optin com os médicos sobre 

eventual abordagem durante isolamento;

➢ Instalar Ferramenta de interação áudio 

visual com médicos no CRM;

➢ Treinar força de vendas sobre como fazer 

interações remotas;

➢ Adequar o conteúdo puramente 

promocional.

Resolver o curto prazo

➢ Fazer uma segmentação 

comportamental dos médicos;

➢ Fazer o deployment de uma força de 

vendas exclusivamente remota;

➢ Traçar um plano de comunicação 

digital;

➢ Ter flexibilidade com o tamanho da 

força de vendas. 

Se adaptar a novas realidades

➢ Executar o plano de comunicação digital com 

uma régua de relacionamento continua;

➢ Fazer a integração, automação e orquestração 

da comunicação nos diferentes canais no 

CRM;

➢ Implementar eventuais demandas de serviço 

para comunidade médica
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Na perspectiva da promoção médica é importante gerenciar a crise, resolver o curto prazo e se adaptar a novas realidades

A falta de previsibilidade da situação demanda que o executivo tenha um 
plano para diferentes cenários

Gerenciar a Crise

➢ Fazer optin com os médicos sobre 

eventual abordagem durante isolamento;

➢ Instalar Ferramenta de interação áudio 

visual com médicos no CRM;

➢ Treinar força de vendas sobre como fazer 

interações remotas;

➢ Adequar o conteúdo puramente 

promocional.

Não Exaustivo

Resolver o curto prazo

➢ Fazer uma segmentação 

comportamental dos médicos;

➢ Fazer o deployment de uma força de 

vendas exclusivamente remota;

➢ Traçar um plano de comunicação 

digital;

➢ Ter flexibilidade com o tamanho da 

força de vendas. 

Se adaptar a novas realidades

➢ Executar o plano de comunicação digital com 

uma régua de relacionamento continua;

➢ Fazer a integração, automação e orquestração 

da comunicação nos diferentes canais no 

CRM;

➢ Implementar eventuais demandas de serviço 

para comunidade médica

Você vai precisar de uma abordagem orquestrada entre:

Representante presencial equipado 

tecnologicamente
Representante remoto equipado 

tecnologicamente
Estratégia digital

Porque teremos:

Residual tecnológico e de 

infraestrutura no mercado;
Residual regulatório;

Solidificação de hábitos de 

comunicação não presencial;
Aumento e aprimoramento 

de soluções tec

Previsibilidade afetada sobre 

restrição de interação até o 

surgimento da vacina;
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Se preparar para ter um engajamento remoto efetivo com os médicos é uma 
jornada e demanda um planejamento que envolve diferentes ações 

Fazer segmentação médica 

quantitativa e qualitativa

A implementação de uma ferramenta áudio visual vai viabilizar a 

interação remota da força de vendas do campo com os médicos do 

painel presencial de uma forma interativa e mensurável.

A interação remota tem suas peculiaridades de abordagem e 

comunicação do conteúdo. É importante que os representantes de 

campo estejam seguros e apliquem boas práticas.

Instalar Ferramenta de interação 

áudio visual com médicos no CRM

Treinamento da força de vendas para 

abordagem digital

Fazer o deployment de uma força de 

vendas exclusivamente remota

Planejar e executar uma estratégia de 

comunicação digital 

Fazer a integração, automação e 

orquestração da comunicação nos 

diferentes canais

A segmentação feita por potencial de mercado continua sendo 

importante para seleção dos médicos, porem é importante incluir 

clusterização comportamental para decidir sobre o channel mix.

Representantes exclusivamente remotos podem ser usados 

estrategicamente para alcançar médicos importantes fora do painel 

presencial, ou reforçar interação de médicos do setor presencial.

É importante também ter uma régua de comunicação que utilize 

canais digitais tais como redes sociais, links patrocinado, hub de 

conteúdo logado, apps, serviços digitais e afins.  

Uma vez que vários canais este digitais estejam sendo utilizados é 

importante que exista uma integração que viabilize a automação e 

orquestração da cominicação,

AÇÃO DESCRIÇÃO
Tech Dados Serviços
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TRUE FALSE
Alguns pontos a serem destacados sobre promoção por reps exclusivamente remotos

É importante compreender o papel da promoção exclusivamente 
remota como composição de uma estratégia de alta performance

Um grande benefício da visitação por reps exclusivamente remotos é interagir com médicos de 

alto potencial que não estão sendo acessados pela força de vendas presencial

Visitação remota é útil unicamente para promover produtos maduros.

Qualquer produto, independente do ciclo de vida, tem potencial para ser promovido 

remotamente, inclusive os lançamentos.

Com a visitação remota é possível cortar custos pela metade. ✓

✓

Com a visitação remota é possível fazer o dobro de visitas que são realizadas no campo.

Com a visitação remota é possível fazer o acompanhamento de uma quantidade maior de KPIs

que no campo.

✓

✓

✓

✓

Para fazer a visitação remota basta ter uma estrutura de call center.
✓

Redução de custo é um beneficio. ✓



25

É importante avançar nas etapas descritas respeitando a 
peculiaridade do modelo remoto para ter sucesso na estratégia 

1) Segmentação

2) Alocação do Painel

3) Dados Cadastrais & 

Optin
4) Treinamento & 

Promoção

5) Mensuração 

Escolher os melhores médicos 

para o projeto

Definir a quantidade e locais 

dos setores

Buscar os dados cadastrais dos 

médicos selecionados, para 

captura de optin

Treinar equipe e realizar a 

promoção com frequência e 

sequência pré-definidas

Fazer o acompanhamento dos 

KPIs digitais e não digitais pré

definidos 
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O primeiro passo é compreender os médicos além do Market 
share e volume prescritivo

• Dados do CPF/CNPJ
• Idade
• Informações de 

Cartão/Cheques

• Cadastro Médico
• Dados de 

Receituário
• Metodologia do 

Influence Mapping

• Mídias Sociais
• Blogs
• Dados Profissionais
• Dados Acadêmicos

Internet

(Robôs)

Consumo

Comportamento 

prescritivo

Índice de 

disseminação

Índice de 

Propensão

Consumo de 

produto e 

conteúdo

Índices 

Digitais

Índice de Mídias

Índices 

tradicionais 

(mundo real)

Índice de 

Notoriedade

Índice de 

relacionamento

Categoria
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Definida a segmentação o deployment deve seguir de forma 
estratégica dependendo do modelo escolhido 

Face-to-Face Remoto

+

F2F 
exclusivo

Misto

Remoto 
exclusivo

Exemplo real 
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A variação na taxa de aceitação dos médicos pelo modelo de 
visitação remota está atrelada a diferentes aspectos

84% 83% 68%

PrioritárioLançamento Maduro

Perfil de produto

A aceitação é maior para produtos de conceito e voltados a 

especialidades

88% 71%

Especialidade Primary 

Care

Opt in

77% 73% 80% 78% 72%

S SE N CONE

74% 77%

InteriorCapital

Em todas as regiões do Brasil há uma boa aceitação, com destaque 

para as regiões N, NE e Sul. A aceitação no interior é ligeiramente 

maior que na capital.

Região

68% 78% 78% 76% 72% 65%

Até 30 31 a 40 41 a 50 61 a 7051 a 60 Acima 

de 70

A idade do médico tem pouco efeito sobre a aceitação, no entanto ela é 

menor para os grupos dos extremos

As especialidades avaliadas apresentam um elevado nível de aceitação 

ao modelo, sendo GP o menor

89% 93% 97% 79% 97% 96%
67%

PsiquiatraNeuro EndocrinoGastro GPOnco Pediatra

Idade

Especialidade

Fonte: Optins realizados pela IQVIA. N = 5225.
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Parte crítica do processo é achar pessoas com perfil adequado e 
capacita-las para catalisar o potencial e impulsionar resultados

Processo seletivo 
& Perfil

Treinamento
Vendas

• Fundamentes de vendas;

• Como melhorar a prospecção de vendas;

• Como fazer perguntas poderosas para vendas;

• Elevator Speech;

• Negociação estratégica;

• Pacote de treinamento de Compliance;

• Farmacovigilância

Soft Skills

• Fundamento do trabalho em equipe;

• Como desenvolver sua inteligência 

emocional;

• Fundamentos da gestão do tempo;

• Escuta Ativa.

Fundamentos essenciais

• Fundamento da excelência operacional;

• Fundamento da melhoria de processos;

• Fundamento da transformação digital;

• Fundamentos de análise de dados;

Processo Seletivo

• Devido a peculiaridade do perfil é 

importante fazer testes de 

desenvoltura em telefone, câmera e 

manter banco de talentos ativo o ano 

inteiro.  

Perfil

• Nem sempre um bom representante de 

campo é um bom representante remoto;

• Experiência comercial e formação na área 

saúde pode ser uma combinação de 

sucesso (ex. Farmacêutico com 

experiência em comercio);

• Experiência com serviços de telefonia e 

formação na saúde também é 

interessante (ex. Farmacêutico, 

biomédico, nutricionista com experiência 

em programa de paciente).
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O conhecimento sobre o processo geração de demanda deve ser 
ajustado a realidade do modelo remoto

Peculiaridades da visita 
remota

Boas praticas 
operacionais

• Horários favoráveis;

• Agendamento da visita;

• Número de tentativas;

• Recursos paralinguísticos;

• Testagem do canal durante a visita;   

• Moderação nas perguntas;

• Uso de materiais promocionais;

• AGs.

• Infraestrutura: isolamento acústico, sistema de 

telefonia e gravação, computador, celular, headset;

• Sistema de CRM adequado;

• Dispositivo de visitação por voz e imagem;

• Utilização efetiva dos diversos canais 

(+telefone e imagem/voz);

• Auditoria e controle de qualidade;

• Opt-ins aparteados;

• Áreas de suporte: Treinamento, RH, BI, TI;

• Manutenção de painel saudável;

• Geração e acompanhamento de métricas de 

desempenho. 
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email/ eNewsletter
@

Material impresso

Webcast/ Podcast

Website/ self detail

Visita remota

Webinar

Visita física 

Conferencia e eventos

In
fo

rm
a
r

E
n
g
a
ja

r 
e
m

 

D
iá

lo
g
o

Fluxo de informação

Personalização

Alcance

Custo

Troca de conteúdo

Disseminação

Complexidade da mensagem

Interatividade

Grande

Alto

Push Pull

Massa Personalizado

Pequena Grande

Raro Frequente

Baixa Alta

Alta

Pequeno

Baixo

Baixa

CANAL A

Não exaustivo

Ao escolher os canais em linha com sua estratégia e de preferência do seu público alvo é 
importante conhecer a peculiaridade de cada um desses canais para ter consistência na 
implementação e sustentação do projeto

Canais mais usados na visita remota exclusiva

Visitação virtual e agendamentos de visitas.

Visitação virtual e agendamentos de visitas.

Esclarecimento de dúvidas e 

compartilhamento de estudos e casos clínicos. 

Visitação com compartilhamento de imagem
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É possível também oferecer uma abordagem que envolva outros canais para 
que possamos executar uma jornada mais completa

Fazemos o upload de dados cadastrais 

para executar uma mídia individualizada

O medico é direcionado a uma 

landpage ou site para fazer 

alguma interação

Essa informação é 

alimentada no nosso Sistema 

para continuarmos o dialogo
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Empresa tinha como objetivo gerar demanda visitando médicos de alto 
potencial em Bricks não visitados pela força de vendas física

• Áreas com médicos relevantes não eram cobertas pela força de vendas regular;

• Os médicos distantes dos centros principais tinham baixo impacto sobre a 

marca;

• Impactar esses médicos relevantes em áreas não visitadas;

Necessidades de Negócio

Solução

Sampling

Materiais Impressos

E-mail

Visita Remota

SMS

WhatsApp

Áreas visitadas e 

não visitadas;1 ano;

- 6 produtos;

- Produtos de 

prescrição e 

Consumer

Health;

- Com força de 

vendas física.

Case



17%

23%
20%

23%

17%
19%

21%
24%

21%

Segunda QuartaTerça Quinta Sexta

15%

Visitas Multicanal

65%
96% 88% 79% 76%

35%
21% 24%

Ciclo 06Ciclo 03 Ciclo 04

4%

Ciclo 05

13%

Ciclo 07

E-mail CallWhatsApp

Source: Painel ciclo 7 + Dados Internos

Distribuição de Contatos e visitas por dia de semana

Painel Ortopedia

Contatos vs Visitas

Painel Otorrino Painel Pediatra

21% 22%
25%

20%

12%

24%

19% 20%

13%

Segunda QuintaTerça

23%

SextaQuarta

20% 21% 20%

27%

12%

20%

24% 25%

14%

Segunda SextaTerça

17%

Quarta Quinta

94% 97% 99% 95% 97%

Ciclo 03

6% 3%

Ciclo 04

1%

Ciclo 06Ciclo 05

5% 3%

Ciclo 07

E-mail CallWhatsApp

77% 76% 65% 59% 47%

20% 20% 32% 35% 48%

3% 4%

Ciclo 06

6%

Ciclo 07Ciclo 03 Ciclo 04

3%

Ciclo 05

4%

E-mail WhatsApp Call

33
87

52
109

208 200
134

4,3 4,6 2,4
8,4 9,7 10,5 10,3

Ciclo 01 Ciclo 05Ciclo 03Ciclo 02 Ciclo 04 Ciclo 06Ciclo 07

Visitas

MDV

33
80

143
201 216 188 160

4,8 4,2
7,0

12,5
9,9 9,9

13,3

Ciclo 01 Ciclo 02 Ciclo 04Ciclo 03 Ciclo 05 Ciclo 06 Ciclo 07

Visitas

MDV

55 73

133
166 183 184

97

6,6
3,7

6,5
9,2

13,4 13,5

Ciclo 02

9,0

Ciclo 01 Ciclo 05Ciclo 03 Ciclo 04 Ciclo 06 Ciclo 07

Visitas

MDV

Contatos

Visitas

A promoção por representante exclusivamente remoto possui 
peculiaridades na interação mas é feita utilizando frequência e 
sequencia semelhante a promoção presencial

Case
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Obtivemos resultados expressivos de prescrição com os 
principais produtos do projeto

Ciclo 4Ciclo 1 Ciclo 5Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 6

-7,2%

+12,7% 6%

1%

2%

5%

1,5%

Ciclo 3

4,9%

2,4%
3,0%

5,0%

Ciclo 1

2,7%

1,8%

4,9% 4,9%

2,2%

5,1% 4,9%

Ciclo 2 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6

Px Painel Promoção Remota

Px Brasil
MS% Px - Painel Promoção Remota MS% Px - Brasil

Market Share Prescrição

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 6Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

-13,3%

+46,7%

10%

0%

15%

20%

8,5%

Ciclo 4

11,3%

15,7%15,7%

10,5%

Ciclo 1

16,1%

11,5%

6,1%

15,1%
16,7%

17,1%

17,2%

Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 5 Ciclo 6

Px Painel Promoção Remota

Px Brasil

MS% Px - Painel Promoção Remota MS% Px - Brasil

Ciclo 6Ciclo 3Ciclo 1 Ciclo 5Ciclo 2 Ciclo 4

-2,2%

+5,3%

2%

10%

11%

12%
11,5%

Ciclo 6

8,8% 10,3%
10,0%

11,3%

10,4%

11,6%

9,5%

Ciclo 4

10,2%

9,3%

11,4%

9,7%

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 5

Px Painel Promoção Remota

Px Brasil
MS% Px - Painel Promoção Remota MS% Px - Brasil

P
ro

d
u

to
 1

P
ro

d
u

to
 2

P
ro

d
u

to
 3

Prescrição

Case
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E importante fazer a integração dos stakeholder internos e do 
canais a serem utilizados com os clientes

SMS

Direct mail

Website visits 
and registrations

Email

Journeys

Face to Face

CLM

Remote Detailing

Self Detailing

Call Center

Médicos

Enfermeiras
Balconistas
Compradores

Corpo 
Clínico

Payer / 
PBM

Farmácias
Hospitais
Clinicas

PERSONAS Canais CLIENTES

Integrated 

Channels

KEY ACCOUNT 

MANAGEMENT

MARKET 

ACCESS

MSL

CONSUMER 

HEALTH

MARKETING

SALES
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A integração dos canais viabiliza segmentações para campanhas 
muito mais tailored

Use a interface 

intuitiva de arrastar 

e soltar do 

construtor de 

segmentação para 

criar facilmente 

listas de contatos 

com base em 

regras

Segmente os 

clientes para táticas 

de marketing 

aplicando critérios 

como canais, dados 

de contato e 

afiliação, produtos e 

territórios
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A tecnologia viabiliza criação de jornadas sofisticadas para 
segmentos pré-definidas

O Journey Builder

para planejar e 

otimizar 

visualmente as 

jornadas que 

variam de acordo 

com o 

comportamento do 

cliente

O Journey Builder

suporta opções de 

marketing por 

canal de E-mail, 

SMS, web, Direct

Mail e Call Center
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A Força de Vendas tem capacidade de incluir seus clientes na 
Jornada de MKT

O perfil da conta 

inclui um guia 

acompanhar as 

jornais multicanais

Representantes de 

campo podem 

rastrear 

touchpoints da 

Journey para 

clientes inscritos
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Harmonizar todos os pontos que a Industria tem com o seu 
cliente final

O cronograma de 

orquestração fornece 

uma visão 

compartilhada das 

interações com o 

cliente

Coordenar as 

atividades da conta, 

incluindo detalhes 

pessoais, uma 

consulta médica e 

uma inscrição na 

viagem.
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Demonstração
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Se preparar para ter um engajamento remoto efetivo com os médicos é uma 
jornada e demanda um planejamento que envolve diferentes ações 

Fazer segmentação médica 

quantitativa e qualitativa

IQVIA REMOTE DETAILING

OCE

TREINAMENTO INTERAÇÃO REMOTA

Instalar Ferramenta de interação 

áudio visual com médicos no CRM

Treinamento da força de vendas para 

abordagem digital

Fazer o deployment de uma força de 

vendas exclusivamente remota

Planejar e executar uma estratégia de 

comunicação digital 

Fazer a integração, automação e 

orquestração da comunicação nos 

diferentes canais

DIGITAL PHYSICIAN 

PBS

CONSULTORIA

MEDICAL DIALOGUE

PHYCISIAN DISCOVERY 

ONEKEY & OPTIN

MEDICAL DIALOGUE

PARCEIROS IQVIA CERTIFICADOS

CONSULTORIA

OCE MARKETING

OCE SALES

AÇÃO SOLUÇÕES IQVIA
Tech Dados Serviços
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Nossos clientes escolhem a IQVIA principalmente por 
agregarmos valor na prestação de serviço

18,2%

45,5%
18,2%

9,1%
9,1% Valor agregado com insights de BI

Conviança na marca IQVIA

Valor agregado com ferramentas tec

IQVIA é referencia nesse serviço

Preço baixo
100,0%

18,0%

18,0%

9,0%

55,0%

Falta de estrutura

Falta de Head Count

Projeto Piloto

Falta de experiência
66,7%

33,3%

Motivação por procurar o serviço

Principal Motivo

Razão por escolher a IQVIA

Principal Motivo Secundário

Secundário

Alguns dos perfis de clientes de representante 

remoto são que temos hoje são:

➢ Clientes que querem variar o modelo 

tradicional de visitação médica – visita 

remota

➢ Clientes que gostariam de ter uma 

interação multicanal com médicos –

interação digital multicanal



47

Em CSMS Brasil nos contribuímos com o sucesso de nossos 
clientes

+ 29 
Clientes

+ 167 
Recursos 

Alocados

Times 

dedicados 
BI & SFE, RH e 

financeiro

Integração com os 

times de consultoria, 

tecnologia e 

informação

Experiência 

em 

lançamento de 

oncológicos

+ 15 
recursos

+ 3 anos 

de projeto

Experiência 

com Projetos 

de doenças 

raras

+ 20 
recursos

+ 3 
projetos

Experiência 

com Projetos 

de multicanais

+ 37 
recursos

+ 15 
projetos

Experiência 

provendo 

serviços da 

área médica

+ 8 
MSLs/ RMLs

+ 4 
projetos

Experiência 

promovendo 

produtos para 

de especialidade

+ 91 
recursos

+ 20
projetos

Experiência 

com 

Projetos de 

trade

+ 38 K
médicos 

impactados

+ 29 
recursos

+ 4 
projetos
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24%

21%

13%

11%

9%

9%

8%
3%1%1%1%

Diabetes

Auto cuidado

Doença Rara

Olhos

Cancer

Obesidade

DPOC

Doenças I. Intestinais

Artrose

Infecção Urinária

Osteoporose

51%

22%

17%

5%4%

Rep médico

Rep remoto

Rep farmácia

Analista

MSL

57%

43%

Especialidade

Primary Care

Em CSMS Brasil nos contribuímos com o sucesso de nossos 
clientes

25%

14%

11%10%

10%

10%

7%

4%
4%

4%1%1%1%1%1%

Endocrinologistas
Cardiologistas
Onco - Hemato
Ginecologistas
Pediatra
Pneumologista
Pediatrias
Gastroenterologista
Hemato
Oftalmos
Glinico Geral
Ortopedistas
Urologistas
Ortopedistas

78%

17%

5%

Médicos
Farmácias
Cliente

Especialidades 

Médica
AlvoRecurso Patologia

N=167 N= 130N=167 N=159N=159

Categoria
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