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Resumo: Por intermédio de estratégias mercadológicas e oferecimento de agrados, a 
indústria farmacêutica tem cooptado e convencido a classe médica para a prescrição de 
medicamentos de seus laboratórios. Percebe-se, portanto, mais do que uma relação 
assimétrica entre o complexo médico-industrial e a sociedade, mas uma relação de 
poder entre esses atores e a consequente mercadificação da saúde. Diante disso, esta 
pesquisa teve como objetivo analisar se as práticas empresariais utilizadas pelos 
representantes da indústria farmacêutica atendem ao estabelecido na RDC Nº 96, de 17 
de dezembro de 2008. Concluiu-se, a partir da Análise Crítica do Discurso que os 
representantes farmacêuticos entrevistados possuem parcial ou total desconhecimento 
sobre uma das principais resoluções que rege as atividades do cargo. Dessa forma, 
percebe-se que tais representantes não formulam suas estratégias de cooptação e/ou 
convencimento em concordância com o estabelecido, o que possibilita a existência de 
comportamentos que, mesmo por desconhecimento, seriam antiéticos.  
 
Palavras-Chave: Cooptação, Estratégia Empresarial, Análise Crítica do Discurso 
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1. Introdução 
 

Dentre os setores que mais prosperam no cenário econômico mundial, a 
indústria farmacêutica tem se destacado, essencialmente, em razão do expressivo 
número de vendas e a elevada lucratividade nos últimos anos (Bastos, 2005; Portal 
Brasil, 2016).  

A rentabilidade que as organizações auferem, em sua maioria, são fruto dos 
elevados investimentos em estratégias mercadológicas (Urdan & Urdan, 2013), 
corroborando a estratégia empregada por laboratórios farmacêuticos. As grandes 
corporações visam ampliar seu market share. Para tal, fazem uso de estratégias que 
auxiliam seus produtos e serviços a obterem êxito no mercado. Anualmente, os 
laboratórios farmacêuticos investem bilhões de dólares em Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D) e em ferramentas de promoção (Das, 2011).  

Buscando adequar-se melhor a uma economia globalizada e a um mercado com 
características hiper competitivas e inovadoras como o da indústria farmacêutica, torna-
se necessário uma eficaz aplicação de estratégias mercadológicas. Sendo assim, é 
comum o uso de estratégias de promoção com o intuito de ampliar e fortalecer a relação 
da classe médica e da indústria farmacêutica (Carvalho & Teixeira, 2002).  

Contudo, os investimentos destinados aos mecanismos de promoção 
demonstram que a saúde tem sido tratada como mercadoria e, portanto, objeto de 
consumo, evidenciando a mercadificação de tudo (Abdalla, 2016) – mais precisamente a 
medicalização da saúde (Blank & Brauner, 2009). Com isso, inicia-se uma discussão 
referente aos aspectos éticos das estratégias de mercado adotadas pela indústria 
farmacêutica para alcance dos objetivos empresariais (Wazana, 2000; Komesaroff & 
Kerridge, 2002; Molinari, Moreira & Conterno, 2005). A mercantilização da saúde tem 
retratado uma economia neoliberal, onde os interesses de mercado prevalecem até 
mesmo sobre o bem estar dos indivíduos (Dos Santos, 2013). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu a Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 96, de 17 de dezembro de 2008 que regula os 
mecanismos de promoção adotados pela indústria farmacêutica. A diretoria da ANVISA 
é composta por cinco integrantes que em um sistema de colegiado tomam decisões 
pertinentes à regulação de medicamentos. Dentre os muitos pontos discutidos, a 
resolução proíbe a oferta de brindes, benefícios e vantagens à classe médica, evitando 
assim que esse fator seja um critério na escolha do medicamento a ser prescrito (Gibbon 
et al, 1998; Dana & Loewenstein, 2003; Katz, Caplan & Merz, 2003, Adair & 
Holmgren, 2005, Resolução n. 96, 2008). 

Dada a existência da relação assimétrica de poder (Gulati & Sytch, 2007), entre 
complexo médico-industrial e sociedade, e as consequentes tratativas propostas pela 
Resolução RDC Nº 96/2008, o objetivo dessa pesquisa é analisar se as práticas 
empresariais utilizadas pelos representantes da indústria farmacêutica atendem ao 
estabelecido na RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Ou seja, se há situações em que 
as organizações farmacêuticas não respeitam essa resolução, seja como forma de 
cooptação/convencimento de atores para atingir seus objetivos empresariais, ou para 
outros fins a serem percebidos. Em situações que esta não é adotada, serão analisadas as 
relações estabelecidas entre a classe médica e o representante farmacêutico, para 
acompanhar o processo de prospecção. 

Observa-se na conjuntura econômica atual a mercadificação de tudo, inclusive a 
da saúde, em que a patologia tem sido tratada como mercadoria, e, portanto, 
oportunidade de negócio para o complexo médico-industrial. A relevância da pesquisa 
está em proporcionar uma reflexão a respeito da distinção de valores atribuídos à saúde, 
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tanto por parte da sociedade, quanto por parte da classe médica e da indústria 
farmacêutica. Esta reflexão tem como finalidade despertar nos indivíduos melhor 
entendimento sobre as práticas empresariais das organizações e a consequente 
mercadificação da saúde. 

Esta pesquisa está estruturada em quatro partes. Na seção seguinte tem-se o 
referencial teórico, que aborda uma reflexão sobre (i) a necessidade de vender, (ii) os 
aspectos éticos envolvidos nesse esforço, (iii) o poder de cooptação e influência da 
indústria farmacêutica, à luz da abordagem teórico-metodológica da Análise Crítica do 
Discurso. A segunda seção apresenta as decisões metodológicas. Na seção seguinte são 
realizadas as análises e a discussão dos resultados, e por fim, na quarta seção são 
expostas as considerações finais da pesquisa. 

 
2. Referencial Teórico 
 

2.1. Estratégias direcionadas à atividade de vendas  
 

A atividade de comércio refere-se às organizações que ofertam em determinado 
mercado produtos e serviços demandados pelos indivíduos. Dessa forma, por trás da 
interação empresa-consumidor, há interesses de mercado das organizações, sendo o 
principal deles o retorno do investimento, corroborando o conceito de racionalidade 
instrumental. O qual busca a potencialização do uso dos recursos organizacionais 
visando, essencialmente, o alcance dos interesses empresariais, sendo esta uma visão 
típica do capitalismo (Lima, Amorim & Fischer, 2015; Barros & Carrieri, 2015).  

No complexo médico-industrial há, em linhas gerais, dois tipos de mercado, a 
classe médica atuando no mercado de serviços e a indústria farmacêutica no mercado de 
produtos. Esses dois mercados associam-se para atender à sociedade, contudo, há outros 
interesses por trás dessa assistência (Molinari, Moreira & Conterno, 2005; Rios & 
Moraes, 2013). Interesses que se impulsionaram com o advento da política econômica 
neoliberal na América Latina, mais precisamente no Brasil em 1990 (Ribeiro & Juruena, 
2013). 

O neoliberalismo é caracterizado, basicamente, por dois aspectos, o livre 
mercado e a mínima intervenção do Estado (Harvey, 2008). Contudo, o Estado não deve 
ser visto como um obstáculo, e sim como parte do sistema econômico (Bresser-Pereira, 
2009). O neoliberalismo promoveu o livre mercado, acirrando-se, dessa forma, a busca 
por lucro nas organizações. Com a indústria farmacêutica não foi diferente, tendo esta 
optado por uma estratégia de investimento em P&D para obter melhor posicionamento. 

  Os altos valores em investimento da indústria farmacêutica são basicamente em 
P&D e estes podem demorar muitos anos até que um medicamento seja concluído, 
comercializado, e então comece a gerar retorno financeiro para a organização. Com 
isso, a indústria necessita que este retorno supere o investimento já realizado e 
possibilite a continuação de investimento em P&D (Reis, et al, 2009). 

A fase de crescimento do produto no mercado é a que mais se obtém retorno 
financeiro durante o ciclo de vida deste. Esse ciclo refere-se as etapas que um produto 
possui em um mercado, primeiro se tem a (I) fase de introdução do produto em um 
mercado, a seguir se tem a (II) fase de crescimento em que o mesmo passa a ser 
consumido e o número de vendas tende a aumentar exponencialmente, após essa fase de 
constante crescimento, inicia a (III) maturidade, onde o consumo reduz, e por fim a (IV) 
fase de declínio quando o produto é retirado do mercado (Urdan & Urdan, 2013). A 
figura 1 ilustra esse quadro na indústria farmacêutica. 
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Figura 1 – Ciclo de vida do produto 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Levitt (1965).  
 
Durante os primeiros 20 anos em que o medicamento é comercializado a Lei Nº 

9.279 (Lei das Patentes), de 14 de maio de 1996, permite que os donos da propriedade 
industrial patenteada sejam os únicos beneficiários do retorno do produto lançado no 
mercado (Bastos, 2005) podendo assim recuperar os gastos em P&D. Além da Lei das 
Patentes, a indústria farmacêutica utiliza estratégias mercadológicas, como a estratégia 
de diferenciação de produtos, em que a indústria produz pesquisas sobre componentes 
para o lançamento de novos medicamentos no mercado, e a estratégia de investimento 
em ferramentas de marketing (Reis et al, 2009). De acordo com esse contexto, nota-se o 
alto investimento da big pharma (grande indústria farmacêutica) em estratégias 
mercadológicas para ampliação das vendas, a fim de obter maior rentabilidade 
(Brandão, 2015). 

O expressivo número de empresas atuantes no mercado farmacêutico tem 
ampliado a competitividade do setor. Como forma de estimular a venda de seus 
produtos, as organizações necessitam criar uma relação duradoura com seus clientes 
(Berry, 1995; Brett, Burr & Moloo, 2003). Buscando o alcance de tal objetivo, a 
indústria farmacêutica faz uso de ferramentas de promoção na relação com seu principal 
canal, a classe médica. Dada a importância dos médicos na geração de demanda, torna-
se intensa a propaganda destinada a eles (Connors, 2009; Ramos, 2010).  

 Visto que a promoção de vendas é direcionada, sobretudo, à classe médica. Os 
representantes farmacêuticos têm como função realizar visitas a diferentes consultórios 
médicos com o intuito de apresentar algum novo medicamento de seu laboratório, e 
estimular que o médico prescreva aquele medicamento para seus pacientes em 
detrimento de medicamento de laboratórios concorrentes (Black, 2005; Ramos, 2010). 
O que mantém essa relação de poder entre indústria farmacêutica e classe médica são os 
incentivos oferecidos pela indústria, como por exemplo, amostra grátis, brindes, 
patrocínio de congresso e cursos (Molinari, Moreira & Conterno, 2005; Corrêa & 
Oliveira, 2008), ferindo a normatização preconizada pela RDC Nº 96/2008. 

A utilização dessa estratégia mercadológica para a ampliação da venda de 
medicamentos tem sido pauta de discussão ética, sinalizando a mercadificação da saúde. 
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Essa consequência deve-se ao atual modelo de governança, baseado na teoria neoliberal, 
juntamente à distorção de princípios éticos nessas esferas, as quais tem-se atingido 
diretamente as atividades das organizações e o bem-estar da sociedade. Dessa forma, 
intensifica-se a busca por ações éticas nessa relação de poder do complexo médico-
industrial (Backer et al, 2000; Komesaroff & Kerridge, 2002; Massud, 2010; Rios & 
Moraes, 2013).  

 

2.2. Aspectos éticos em negócios 
 

As organizações estão inseridas em ambientes moldados por questões legais, 
políticas, econômicas, sociais e ambientais. A política econômica neoliberal, 
caracterizada por priorizar o livre mercado e a iniciativa privada, além da mínima 
intervenção estatal (Harvey, 2008) foi, de fato,  implantada no Brasil, mas com aspectos 
particulares, diferenciando-o do neoliberalismo comumente conhecido. No Brasil o 
Estado é mais presente, por isso a presença de regulação. É imprescindível a elaboração 
e efetiva aplicação de normas jurídicas com a finalidade de regular as atividades das 
grandes corporações, que se tornaram mais competitivas e complexas. Assim, evidencia 
a importância da ética em negócios e da legislação, sendo possível atenuar possíveis 
práticas antiéticas.   
 A regulação das atividades das organizações visa, em linhas gerais, assegurar a 
proteção das próprias empresas, dos consumidores e da sociedade. Dada essa finalidade, 
a ANVISA é responsável pela elaboração de inúmeras resoluções. Dentre elas a 
Resolução RDC nº 96 de 17 de dezembro de 2008, que “dispõe sobre a propaganda, 
publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção 
comercial de medicamentos” (ANVISA). Contudo, percebe-se que a realidade tem 
mostrado ser diferente das práticas recomendadas (Ribeiro & Juruena, 2013) apesar de 
os princípios éticos nas organizações e da existência de instrumentos legais, como o 
estabelecido pelo Art. 5º da Resolução RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008: 
 

“As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, 
benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos 
que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público 
em geral.”(Ver art. 1º, da Instrução Normativa nº 5, de 20 de maio de 2009 - 
publicada no DOU de 21.05.09). 
 

Deve-se deixar claro que o objetivo desta pesquisa não é abrir a discussão sobre 
ética, mas sim abordar o que é tratado como ético a partir da resolução. A palavra ética 
está presente no senso comum, porém a origem da palavra e o seu real significado 
podem ser pouco compreendidos. Ética é de origem grega e refere-se ao conjunto de 
valores e princípios que norteiam a conduta dos indivíduos (Cortella, 2015; Copeinski 
& Appa, 2016). Com isso, o que irá caracterizar um indivíduo ou uma organização 
como ético ou antiético é o ato de seguir ou não valores, princípios, normas e costumes 
de determinada sociedade. Entende-se que a ética não existe somente para os 
indivíduos, mas também para as organizações. Por possuir função normativa, a ética 
está presente nas organizações por intermédio do código de ética (Marcondes, 2007). 
Cada categoria profissional possui seu código de ética, regulamentações e outros 
instrumentos que definem o que é permitido e o que é proibido nas relações entre a 
organização e o consumidor final. Dessa forma, buscam-se impedir ações antiéticas por 
parte das organizações e seus representantes.  
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Em uma economia neoliberal, é comum diversas organizações estabelecerem 
que  os indivíduos e seus desejos sejam um objeto de negócio, impedindo uma 
percepção ética de suas atitudes. De acordo com Cortella (2015) é a descoisificação, ou 
seja, tratar o indivíduo como outro e não como objeto, que irá permitir ter uma visão 
ética. 

É notório o crescimento do consumismo a um patamar em que o bem-estar dos 
indivíduos e da sociedade tem sido desvalorizado, visto que atualmente para cada 
necessidade existe uma mercadoria diferente a fim de suprir aquela carência (Mancebo, 
Oliveira, Fonseca, & Silva, 2002). Disseminando assim os conceitos de mercadificação 
e mercantilização, que ocorrem sem prezar por questões sociais (Abdalla, 2016; Dos 
Santos, 2013), a medicalização da saúde é um exemplo (Blank & Brauner, 2009), 
agravado, principalmente, pelos interesses empresariais da indústria farmacêutica e da 
classe médica.  

 Dado o crescente processo de mercadificação da saúde, a sociedade tem 
questionado, ainda de forma incipiente, se as ações praticadas pela indústria 
farmacêutica e pela classe médica estão de acordo com princípios éticos (Corrêa & 
Oliveira, 2008), como por exemplo, a prescrição de um medicamento novo, mais caro e 
com similar eficácia de outro já existente. Esse questionamento pode ser motivado pelos 
benefícios que a classe médica obtém ao manter acordos com laboratórios 
farmacêuticos, demonstrando o poder existente nessa relação e os impactos na 
sociedade (Molinari, Moreira & Conterno, 2005).  
 São em cenários como esse, do complexo médico-industrial, que se questiona a 
existência de princípios e valores éticos no âmbito dos negócios. Busca-se entender o 
que é considerado ético ao referir-se às atividades de organizações que, basicamente, 
objetivam o lucro (Urdan, 2005). Como a ética diz respeito ao conjunto de princípios 
que orientam a conduta dos indivíduos e organizações, caso estes utilizem de estratégias 
que violem regulamentações, possivelmente estariam tendo atitudes antiéticas. 
 O panorama atual indica que as organizações tendem a implementar ações 
mercadológicas que respeitem, com maior efetividade, aspectos éticos, devido ao 
aumento de discussões e pressões sociais nessa esfera (Corrêa & Oliveira, 2008). 
Porém, o dilema existente é referente à repercussão das discussões éticas e pressões 
sociais enfrentadas, se elas motivarão transformações na conduta da indústria 
farmacêutica e da classe médica, ou se permanecerão somente como uma tendência.   
 
2.3. O poder de cooptação e influência da indústria farmacêutica 
 

Não são raras as pesquisas no meio acadêmico que abordam como o ambiente 
externo interfere nas organizações. Entretanto, esse cenário tem se alterado, crescendo 
também as pesquisas que analisam como as organizações modificam o ambiente em que 
estão inseridas, ou seja, o modo como as organizações influenciam a economia, a 
política, e até mesmo os instrumentos legais (Gulati & Sytch, 2007; Barley, 2010).  

Dessa forma, nota-se que as grandes corporações são capazes de alterar cenários 
de acordo com seus interesses empresariais, destinando cada vez mais recursos para a 
manutenção de seu poder sobre outros atores considerados inferiores (Anderson & 
Berdahl, 2002; Faria & Abdalla, 2014). Por exemplo, a sociedade que é um dos 
principais afetados pelo poder de cooptação e manipulação dessas organizações. 

Tal situação é explicada em razão do caráter vital que o poder possui para as 
organizações manterem vantagem competitiva no mercado em que atuam (Fleming & 
Spicer, 2014). Compreende-se que o fundamento da política econômica neoliberal 
amplia o campo de atuação das organizações, tornando-se árduo o controle das ações 
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empresariais. Diante dessa perspectiva, observam-se práticas de manipulação e 
cooptação de atores, como o governo e outras instituições, disseminando assim o 
sentido negativo do poder das organizações. 

Contudo, assim como as práticas de cooptação e manipulação podem ser vistas 
com clareza em diversas circunstâncias, há situações em que o poder das organizações 
se dá de maneira sutil e quase imperceptível, dado que as práticas podem ocorrer 
também no ambiente externo a ela (Fleming & Spicer, 2014).  

Desse modo, as organizações influenciam diversas forças de mercado a seu 
favor (Vieira & Misoczky, 2003). Para melhor elucidação tem-se como exemplo a 
indústria farmacêutica que é conhecida por seu crescimento econômico, e também por 
ser um campo extremamente poderoso, tendo capacidade de influenciar, e até mesmo de 
modificar o ambiente do qual faz parte. E assim, as mesmas têm direcionado esforços e 
adotado estratégias de cooptação e manipulação como forma de gerir o ambiente, e com 
isso, minimizar-se as ameaças de mercado  (Abbasi & Smith, 2003; Applbaum, 2006; 
Sanvito, 2012).  

A cooptação da classe médica ocorre, em grande parte, por meio da oferta de 
brindes, oferta de agrados, como por exemplo, pagamento de jantares e viagens, e 
patrocínio de congressos (Filho, 2010). Sendo tais práticas proibidas conforme dispõe a 
Resolução RDC, nº 96 de 17 de dezembro de 2008. Contudo, o patrocínio de congressos 
não é proibido pela ANVISA desde que o mesmo não seja condicionado à prescrição de 
medicamentos.  

Embora a classe médica diz não ser influenciada pelas estratégias de cooptação 
da indústria farmacêutica (Filho, 2010). Estudos constatam que estas estratégias podem 
influenciar também (i) pesquisadores, para o desenvolvimento de medicamentos que 
sejam do interesse da indústria farmacêutica, (ii) agências reguladoras, com o intuito de 
obter vantagens e mais liberdade de atuação, (iii) as farmácias, as quais possuem o papel 
na efetivação das vendas dos medicamentos, e (iv) os consumidores, que por meio das 
propagandas são estimulados a consumir (Mendonça & Camargo, 2012). 

Ao analisar com maior profundidade as estratégias de cooptação utilizadas pela 
indústria farmacêutica, torna-se explícita a relação assimétrica existente entre o 
complexo médico-industrial e a sociedade, evidenciando a fragilidade ética nesse 
mercado. Tal fato, pode ser motivado pela falta controle/monitoramento das regulações, 
acarretando em um possível não cumprimento das mesmas (Silva, 2010). 

Segundo Santos, Bliacheriene e Ueta (2011) o poder da indústria farmacêutica 
expande-se basicamente devido a dois fatores: a precariedade das agências reguladoras 
do sistema de saúde e a frágil instrução ética dos agentes cooptados. Assim, esses 
fatores têm assegurado maior liberdade para a indústria farmacêutica executar sua 
estratégia de cooptação, impactando direta ou indiretamente no bem-estar dos 
indivíduos. Em consequência do impacto na sociedade e da concentração de riqueza, 
Harvey (2008) expõe uma preocupação com a teoria neoliberal, dado que esta objetiva a 
liberdade, porém somente de uma elite privilegiada, pois o restante da sociedade não é 
livre, pelo contrário, está sujeito às práticas de cooptação.  

 
2.4. O poder do discurso – reflexão à luz da Análise Crítica do Discurso 
 
 O cenário político-econômico neoliberal tem impactado e modificado fortemente 
aspectos culturais e sociais. Altera-se também a linguagem empregada e os discursos 
nas relações sociais, em que há o dominante e o dominado, tornando explícita a relação 
de poder.  
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 A análise crítica do discurso (ACD) na perspectiva proposta por Norman 
Fairclough, é uma abordagem considerada até mais teórica do que metodológica, de 
essência crítica, que objetiva analisar os significados além do limite do registro textual. 
Ao correlacionar a linguagem e as relações sociais, a ACD visa identificar as ideologias 
e relações de poder (Brandão, 2004; Silva & Gonçalves, 2017) que permeiam os textos 
e suas condições de produção. 
 As ideologias estão intrínsecas na produção do discurso dos indivíduos de tal 
maneira que, sem perceberem esse jogo de poder, nos levam a reproduzirem ideologias 
que são nocivas a eles e a sociedade. Essa ideologia do discurso se apresenta de forma 
opaca com o intuito de facilitar a dominação (Irigaray, Cunha & Harten, 2016; Silva & 
Gonçalves, 2017). O discurso dos representantes farmacêuticos para com a classe 
médica, assim como o da classe médica para com a indústria, e de todo e qualquer 
discurso faz-se repleto de aspectos ideológicos, o que segundo Fairclough (2001) e 
Silva & Gonçalves (2017) constituí a base para as lutas hegemônicas. Essas disputas 
entre classes dominadas e classes dominantes revelam a necessidade de construir, 
manter ou romper uma relação de poder (Fairclough, 2001). 
 A prática discursiva das organizações objetiva influenciar o desempenho de seus 
colaboradores devido a sua inserção em uma esfera maior, com aspectos hegemônicos e 
ideológicos, isto é, a esfera social (Irigaray, Cunha & Harten, 2016). Ao analisar a 
indústria farmacêutica, percebe-se que esta influencia o comportamento dos 
representantes farmacêuticos, que por sua vez, almejam cooptar a classe médica, 
utlizando-se de um mesmo discurso, o corporativo.  
 A análise crítica do discurso permite ter ciência do poder de dominação e das 
ideologias implícitas aos discursos das organizações. Dessa forma, esse conhecimento 
possibilitará aos indivíduos estarem mais conscientes dos processos de poder de 
dominação (Silva & Gonçalves, 2017). 
 
3. Decisões Metodológicas 
 

Buscando atingir o objetivo proposto, a presente pesquisa pode ser classificada 
como aplicada, qualitativa e exploratória. Pesquisa aplicada por ser direcionada à 
criação de conhecimento e aplicação prática em contexto específico, qualitativa dado 
que busca interpretar os fenômenos e atribuir significados, e exploratória, pois visa 
gerar maior proximidade com o problema em questão, auxiliando na criação de 
hipóteses (Gil, 2002; Moresi, 2003). O corpus da pesquisa é composto de dados 
primários, ou seja, a coleta é feita especificamente para a pesquisa em questão. Os 
dados foram coletados por meio de entrevista estruturada, aplicada a representantes da 
indústria farmacêutica.  

A entrevista foi estruturada contendo questões pertinentes ao tema em estudo e 
às lacunas existentes no mesmo. Com o intuito de não dispor de um conjunto de dados 
muito extenso, em razão da finalidade deste trabalho, optou-se por entrevistar quatro 
representantes de uma indústria farmacêutica nacional e grande porte. A empresa ocupa 
hoje um dos primeiros lugares no ranking das organizações com maior valor de 
mercado. O primeiro entrevistado convidado foi quem indicou os demais participantes 
da entrevista, sendo, portanto, escolhidos por conveniência. As entrevistas foram 
transcritas para posterior análise à luz da abordagem teórico-metodológica da Análise 
Crítica do Discurso (ACD).  

A Análise Crítica do Discurso é abordada em algumas pesquisas, apenas, como 
uma técnica de pesquisa. Porém, Fairclough (2001) e Silva e Gonçalves (2017) 
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contestam essa classificação, e afirmam que a ACD é uma inter-relação entre teoria e 
metodologia.  

De acordo com a abordagem de Fairclough (2001), o discurso não é constituído 
somente de elementos textuais, mas também de aspectos políticos e ideológicos. Dessa 
forma, compreendendo a proposta da ACD, de analisar os significados além do limite 
do texto, essa abordagem foi escolhida visando explorar nos discursos dos 
representantes farmacêuticos aspectos que, alinhados à pesquisa bibliográfica 
demonstrem as estratégias utilizadas pela indústria para atingir seus objetivos 
empresariais.  

Norman Fairclough propõe a Concepção Tridimensional do Discurso, um 
modelo que engloba texto, prática discursiva e prática social como as três dimensões do 
discurso, conforme figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 2 - Concepção Tridimensional do Discurso 

Fonte: Fairclough, N. (2001). Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília. 

 
 A primeira aborda a descrição dos aspectos textuais, como vocabulário, 

gramática, coesão e estrutura textual. Já a prática discursiva compreende a produção, 
distribuição e interpretação textual como processos relacionados ao âmbito social; 
analisa-se aí também coerência, intertextualidade e interdiscursividade. De acordo com 
o modelo, a dimensão textual está contida na dimensão da prática discursiva, e esta está 
contida em uma dimensão maior: a prática social, que está relacionada a aspectos 
ideológicos e hegemônicos (Fairclough, 2001; Silva & Gonçalves, 2017). 

Para o pesquisador analisar as questões por ele formuladas e obter conclusões 
pertinentes à análise é primordial a construção do dispositivo analítico. Esta é dada por 
meio do exercício da leitura e interpretação (Orlandi, 2015). A análise do discurso não 
se limita ao texto, abrange o discurso como prática social, em que deve ser analisada a 
linguagem juntamente ao contexto histórico (Silva & Gonçalves, 2017). 

É necessário salientar que a seleção dos trechos para posterior análise não foi 
realizada de forma enviesada, seguiu-se uma sistematização em todo o procedimento. 
Sendo estes trechos agrupados em categorias analíticas determinadas com base no 
roteiro de entrevista. Além disso, parte das análises foi realizada junto a um grupo de 
pesquisadores da Análise Crítica do Discurso. A figura 3 ilustra como foi realizada a 
ACD. 

 
 
 
 

 

 

TEXTO 

PRÁTICA DISCURSIVA 
(produção, distribuição, consumo) 

PRÁTICA SOCIAL 
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       Figura 3 – Processo da Análise Crítica do Discurso 
       Fonte: Elaborado pelos autores.  
        

       
4. Análise e Discussão dos Resultados 

4.1. Opinião dos representantes farmacêuticos em relação à RDC N° 96 de 17 de 
dezembro de 2008 

 
Buscou-se com as entrevistas explorar qual o entendimento dos representantes 

farmacêuticos em relação à RDC Nº 96 de 17 de dezembro de 2008, e com isso analisar 
se as indústrias atendem os aspectos estabelecidos por esta.  

Percebe-se que os entrevistados têm em comum escasso conhecimento no que se 
refere à RDC, resolução diretamente relacionada à prática da profissão em questão, que 
“dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja 
a divulgação ou promoção comercial de medicamentos” (ANVISA), como é apontado 
no discurso de E2 “Essa é uma das principais, mas... ela é bem grande, muito 
detalhada, absurdamente chata (ênfase) [risos]” e de E3 “Eu desconheço” quando 
questionados sobre a mesma. O descaso é evidenciado ao fazer uso do advérbio de 
intensidade ‘absurdamente’ evidenciando o adjetivo ‘chata’, que demonstra, portanto, 
uma tendência dos representantes entrevistados a colocar uma das principais regulações 
da sua área como conhecimento não prioritário, atuando sem ter ciência das normas que 
regem as atividades de seu cargo quando, na verdade, ela deveria ser um dos principais 
guias para o exercício de sua rotina.  

As respostas curtas e incisivas podem revelar apatia, ou por real 
desconhecimento em razão de motivos diversos e não propositais, ou por não quererem 
se aprofundar no tema abordado intencionalmente. Contudo, em ambos os casos, seja 
por descuido ou negligência, a estagnação resultante é alarmante, pois de acordo com o 
Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942, Art. 3º “Ninguém se escusa de 
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (Brasil, 1942).  

 
 
 
 

ANÁLISE 

A análise inicia-se no processo de entrevista 

Continua na transcrição 

Leitura Flutuante das transcrições 

Organização dos trechos em categorias 
analíticas 

Identificar categorias emergentes 

Análise Crítica do Discurso 
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4.2. Aspectos das relações e negociações com a classe médica na visão dos 
representantes farmacêuticos 

 É fundamental entender que o trabalho dos representantes farmacêuticos é 
realizado, em grande parte, junto à classe médica, pois a prescrição de medicamento é 
uma função atribuída especificamente a ela. Dessa forma, estes são alvos de um forte 
trabalho para divulgação de medicamentos empreendido pela indústria farmacêutica 
(Bomfim & Pereira, 2004; Molinari, Moreira & Conterno, 2005). 
 Neste contexto, destaca-se o grande jogo de interesses entre indústria 
farmacêutica e a classe médica, na qual há uma forte relação de poder, evidenciando as 
práticas ideológicas de ambas as partes. É então, criada uma forte relação de 
dependência, em que os representantes farmacêuticos produzem um intenso esforço de 
convencimento para que o médico prescreva o medicamento de seu laboratório, como 
menciona E2 “Eu tenho que convencer o médico a prescrever um produto pra aquela 
paciente ir na farmácia e comprar o medicamento”.   
 Esse enfoque na relação entre indústria e médico é confirmado no próprio 
discurso do E2 “A gente não vai deixar de visitar o médico, que é o meu ganha pão, 
porque é ele que vai fazer com que o meu produto gire, né?!” e de E1 “Se eu falar 
qualquer coisa que dê segunda conotação e ele não goste, acaba o assunto ali e 
pronto”, dando a entender que os assuntos durante as conversas existentes entre os 
médicos e os representantes têm, de fato, peso no processo de decisão do médico de 
recomendar um medicamento em função de outro, e que não depende apenas (ou 
prioritariamente) da habilidade do representante em estabelecer que seu produto ofereça 
benefícios reais e/ou diferentes dos concorrentes com o aumento do valor e utilidade 
entregue ao paciente em mente, mas em assuntos terceiros que não necessariamente se 
limitem aos aspectos do remédio em si.      
 Sendo assim, quanto maior a dependência da indústria farmacêutica em relação à 
classe médica, maior o poder dos médicos nesse jogo de interesses. Contudo, sabe-se 
que a indústria farmacêutica possui enorme poder econômico, sendo um dos segmentos 
que mais cresceram nas últimas décadas. Desse modo, apesar de parecer que há uma 
parte em desvantagem devido aos arranjos de poder e consequente dependência, a 
relação entre médico e representante não é o único canal disponível à indústria 
farmacêutica para alcance do seu consumidor-fim (Connors, 2009) fazendo com que a 
fragilidade existente nessa relação em específico não diminua sua capacidade de exercer 
influência nos agentes que integram seu mercado.  
 Nesse jogo de interesse os envolvidos utilizam diversas estratégias visando obter 
ganhos. Com isso, é notória intradiscursividade no discurso dos representantes, isto é, a 
influência do discurso da indústria farmacêutica, pois a preocupação primária no 
enunciado dos representantes não é o paciente, e sim o alcance dos objetivos comerciais 
impostos pela empresa. Dessa forma, observa-se nas estratégias dos representantes 
farmacêuticos forte aspecto do soft power (Turnbull, Ford & Cunningham, 1996; Nye, 
2004; Roselle, Miskimmon & O’Loughlin, 2014), ou seja, a tentativa de atração e 
cooptação dos médicos através de instrumentos intangíveis, como por exemplo, a 
capacidade de convencer e/ou exercer influência dado um interesse em comum 
(potencialmente o bem estar dos pacientes), interesses complementares (o médico 
“precisa” do remédio para auxiliar o processo de melhora dos seus pacientes e o 
representante “precisa” garantir o giro de seu produto) ou interesses pessoais (vontades, 
desejos ou aspirações que uma das partes presentes na relação foi capaz de perceber na 
outra e que tem o poder de interferir de maneira a facilitar a satisfação dos fins 
almejados, se a outra parte cumprir determinada condição).  
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Há, então, um empenho para a criação de uma relação amigável com os 
médicos, pois como relata E1: 

 
“A dificuldade de negociação é que se você utilizar algum termo que possa 
ter uma, como posso dizer...[pausa longa] uma segunda interpretação, o 
médico te dá uma cartada. Uma cartada no sentido de ‘ué, você está 
querendo que eu faça isso, por que? O que eu vou ganhar com isso?’” 
(Entrevistado 1). 
 

 A percepção que se tem é que o representante já sabe exatamente como agir com 
a classe médica para atingir seus objetivos e que ambos conhecem a “regra do jogo” e, 
portanto, o propagandista precisa falar de uma maneira que o enunciado não se 
repercuta de forma “errada”. Contudo, o suposto discurso do médico revela-se 
contraditório, uma vez que se subentende que ele pede algo em troca ao dar uma 
cartada, mas ao mesmo tempo o propagandista não pode falar abertamente sobre como 
esse “algo” é estabelecido e como são arrumados os termos de troca entre as partes. 
Além disso, o discurso do médico expressa falta de polidez ao fazer indagações diretas e 
pontuais, mostrando uma postura de superioridade em relação ao representante e, mais 
do que isso, um comportamento de expectativa, ou seja, o médico também já faz parte 
da conversa sabendo que pode obter algo a partir dos interesses que percebeu no 
representante.  
 Nesse sentido, manifesta-se a questão do ethos descrita por Fairclough (2001), 
isto é, a associação de características que formam o “eu” e as identidades sociais, pois o 
médico possui segurança em ser literal e direto por sentir-se superior, mas em momento 
algum o médico quer que o representante seja direto com ele. Entretanto, é importante 
analisar o lócus de enunciação, ou seja, de onde se enuncia e de onde se percebe, ambos 
os lados, dado que este é o discurso do médico na perspectiva do representante 
farmacêutico. 
 Este lócus de enunciação é capaz de produzir percepções e efeitos distintos de 
acordo com o lado em que se está. Entretanto, no jogo de interesse entre indústria 
farmacêutica e classe médica, estes parecem estar do mesmo lado, como demonstra o 
discurso de E2: 
 

 “A relação com os médicos é uma relação bem interessante, bem legal. 
Acho que na verdade depende muito do que você mostra pro médico, 
entendeu?! Da segurança que você mostra pra ele, da simpatia, da empatia, 
tudo isso, acho que envolve muito a relação. E as maiores dificuldades que a 
gente encontra hoje...[pausa longa] é que ainda, sim, é...existe a compra dos 
médicos, ainda existe. A empresa que eu trabalho é uma empresa que não 
preza por isso, preza por atender a necessidade daquele paciente. Só que 
ainda existem algumas empresas que fazem isso, e isso nos traz muitos 
problemas, porque...[pausa longa] muitos médicos são absurdamente éticos, 
e não aceitam, mas muitos médicos aceitam” (Entrevistado 2). 
 

 A relação de dependência e postura de inferioridade do representante é 
evidenciada desde o início do discurso ao mostrar que precisa conquistar àquele que 
possui o poder de prescrição de seus medicamentos. A percepção de que a saúde do 
paciente não é a preocupação primária nessa relação é confirmada quando o 
entrevistado reconhece a compra dos médicos. Pressupõe-se, portanto, a existência de 
conflitos de interesses entre médicos e representantes, como afirma Filho (2010) e 
Massud (2010).  
 Buscando minimizar o que foi dito é afirmado negativamente pelo entrevistado 
que a empresa dele não preza pela compra dos médicos, o representante fala do lócus de 



14 

 

enunciação como um lugar ético, dessa forma, aparentemente distancia-se do problema 
da compra dos médicos. E completa dizendo que ‘isso nos traz muitos problemas’, 
entretanto, não é especificado quem está contido no ‘nos’. Traz problema para ele 
representante, para a indústria farmacêutica ou para os pacientes?  
 O discurso apresenta inúmeras contradições quando, por exemplo, o 
representante utiliza o advérbio de intensidade ‘absurdamente’ para qualificar o adjetivo 
‘ética’, dando a entender que alguns indivíduos são mais éticos do que outros. 
Apontando a existência de duas maiorias em uma mesma situação, uma vez que muitos 
aceitam e muitos não aceitam. Subentende-se, portanto, que a preocupação maior do 
entrevistado não é em relação à existência de empresas e/ou médicos antiéticos, e sim, 
os problemas que o seu laboratório pode enfrentar.  
 Contudo, o mesmo representante que diz não comprar os médicos, no sentido 
literal da expressão, afirma que a sua empresa banca congressos para a classe médica, 
sendo este permitido conforme a Resolução RDC Nº 96 de 17 de dezembro de 2008, 
desde que não esteja condicionado à prescrição de medicamentos (ANVISA). 
   

“Acontece dos médicos, as vezes, solicitarem congresso...[pausa longa] isso 
eles fazem, e isso a gente trabalha, não, não tem porquê...[pausa longa] até 
porque isso não é, não é...[pausa longa] como é que eu falo?! Não tá errado, 
na verdade você tá investindo na evolução daquele médico, né?! Isso pra ele 
é bom e pra mim também, porque quando ele entende melhor e ele ter uma 
visão melhor também me ajuda na minha argumentação com ele. E como os 
congressos são todos patrocinados e bancados pela indústria nós temos 
condição de mandar alguns médicos pra aperfeiçoar o conhecimento deles”. 
(Entrevistado 2).  
 

 Até o momento nenhum discurso dos representantes apresentou essa 
condicionante, dado que é difícil visualizar esse aspecto no discurso de quem é 
responsável pela realização de tais eventos. Porém, sabe-se do alto investimento para a 
realização de congressos, e que dificilmente uma corporação investiria em atividades 
não rentáveis. Como o próprio entrevistado diz, essa prática é conveniente para ambos 
os lados dessa relação, a classe médica e a indústria farmacêutica, excluindo quem 
deveria ser o maior beneficiário, o paciente.    

De acordo com Molinari, Moreira e Conterno (2005), e Corrêa e Oliveira (2008) 
o patrocínio de congressos é uma das estratégias adotadas pela indústria farmacêutica na 
cooptação da classe médica. Essa capacidade da indústria farmacêutica em patrocinar e 
bancar congressos, que teoricamente são solicitados pela classe médica é exposta no 
discurso do propagandista. No entanto, o entrevistado demonstra certo embaraço ao 
concluir que o comportamento da indústria farmacêutica não é errado, quando na 
verdade, não é proibido conforme o estabelecido pela resolução citada. O uso da palavra 
‘errado’ provoca uma reflexão sobre o que se entende por certo e errado quando, na 
realidade, determinado assunto é permitido ou proibido por uma lei, sendo esta passível 
de influência por diversos agentes no ato de sua elaboração. Com isso, leva-se a crer 
numa ética condicionada, ou seja, ao invés de ser algo inerente aos indivíduos, o que ele 
tem como certo e errado é baseado em uma resolução, que pode ser modificada diversas 
vezes, como é caso da própria RDC Nº 96, dado que esta é uma atualização da RDC Nº 
102 de 30 de novembro de 2000.  
 Novamente o médico é visto como ator dominante e que dispõe do poder nessa 
relação, como relata E3: 
 

“Com alguns a entrada é mais fácil, até porque são mais, vamos supor, 
humanizados, então te recebem mais como amigos. Outros são mais 
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realmente sérios, profissionais. É... [pausa longa] as dificuldades são com os 
concorrentes, as vezes existem produtos similares que tem um preço mais 
abaixo que o seu, então você tem que conquistar o médico, mostrar que a 
qualidade é indiscutível”. (Entrevistado 3). 

 
 O entrevistado revela um olhar pejorativo em relação à classe médica ao separá-
la em dois grupos, um classificado como “mais humanizado e amigo”, e outro 
classificado como “sério e profissional”, dando a entender que médicos sérios e 
profissionais são uma dificuldade. Contudo, adiante, ele se contradiz ao enxergar os 
concorrentes que praticam preços melhores como um obstáculo na sua relação com a 
classe médica; já que não necessariamente um preço menor quer dizer que o remédio da 
concorrência seja ineficaz e que há a possibilidade de faixas diversas de preços, o que, 
aumentaria a acessibilidade à saúde por parte de consumidores com poder econômico 
mais baixo e, por consequência, aumentaria também o índice de bem-estar geral. O 
entrevistado necessita, portanto, conquistar o médico a prescrever o medicamento de 
seu laboratório com o argumento de que este possui incontestável qualidade, mesmo 
tendo consciência de que se trata de um produto similar.  
 O poder do médico é tão grande que o principal foco está na necessidade de que 
os médicos que estejam inseridos em um mercado com maior potencial de vendas. 
Afinal, é o médico que possui a competência de prescrição dos medicamentos, que 
possivelmente serão transformadas em vendas, ou seja, um dos principais canais para se 
chegar ao consumidor final. Alarmante é o fato de que a preocupação principal da 
indústria farmacêutica não é levar o remédio e/ou fazê-lo acessível a quem precisa e, 
sim, vender o produto da indústria farmacêutica.  Entretanto, consciente do que foi dito, 
o entrevistado busca suavizar seu discurso e faz uma autocorreção ao mencionar que a 
preocupação é a necessidade do paciente, demonstrando contradição e incoerência com 
o restante da fala. As patologias, portanto, são vistas como oportunidades de negócio, 
corroborando a medicalização da saúde exposta por Blank e Brauner (2009), como é 
visto na afirmação de E4: 
 

“A estratégia é a seguinte: sempre nos primeiros contatos ver o que o 
médico tem de tendência prescritiva. Vamos supor: um médico trata muito 
mais patologia do que faz estética, então a gente... [pausa longa] nós vamos 
ter uma abordagem voltada pra necessidade dele, né?! Na verdade 
necessidade do paciente dele adequando o nosso produto ao mercado dele. 
Então a preocupação primária da empresa e da grande maioria dos 
representantes é trabalhar a necessidade junto com a oportunidade, esse 
seria o maior ponto de negociação. [...] Então assim, a gente busca sempre 
trabalhar de acordo com o mercado, onde o cliente tem maior potencial”. 
(Entrevistado 4).  
 

 É interessante observar que em toda fala do entrevistado, faz-se o uso da 
primeira pessoa do plural, manifestando o lócus de enunciação e intradiscursividade 
com o discurso da indústria farmacêutica. Revela-se, assim, o discurso corporativo, ou 
seja, as intenções passadas pelo agente por detrás do representante, a empresa, pois 
replica seu discurso hegemônico, o que talvez não seja o discurso pessoal – se é que ele 
tem alguma opinião em relação a esse tipo de atitude, ou comportamento, ou escolheu 
(consciente ou inconscientemente) retirar-se de um lugar de escolha para evitar 
possíveis conflitos morais.  
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5. Considerações Finais  
 
 Com base nos aspectos da relação assimétrica entre o complexo médico-
industrial e a sociedade, na qual prevalecem os interesses da indústria e da classe 
médica em detrimento do bem-estar do paciente, o objetivo desta pesquisa foi analisar 
se as práticas comerciais da indústria farmacêutica atendiam o estabelecido pela 
Resolução da ANVISA RDC Nº 96 de 17 de dezembro de 2008.  
 Para que o objetivo de pesquisa pudesse ser observado, partia-se da premissa de 
que os representantes farmacêuticos conheciam as determinações da Resolução, 
escolhendo levá-la ou não em consideração durante o processo de prospecção de 
médicos em concordância com a distribuição do remédio de seu empregador em 
destaque aos outros semelhantes. Contudo, observou-se que o discurso dos 
representantes farmacêuticos possui diversos aspectos em comum, como era esperado 
em indivíduos ocupantes da mesma profissão, mas nenhum desses aspectos é ligado a 
decisões conscientemente tomadas em relação à Resolução no estabelecer e consolidar 
suas relações com os médicos. Na verdade, os entrevistados possuíam pouco ou nenhum 
conhecimento sobre a resolução que estabelece os limites de atuação. Logo, percebeu-se 
a impossibilidade de analisar práticas conscientes por parte dos representantes 
farmacêuticos, uma vez que desconhecem a Resolução. 

No entanto, percebe-se um padrão desconcertante no que tange a conduta desses 
profissionais, dada a insciência em relação às regulações do seu setor: se o representante 
farmacêutico afirma não ter conhecimento da legislação, ele também não tem 
conhecimento do limite de seu comportamento. Ou seja, não é capaz de articular suas 
estratégias de convencimento, como mostrado pelos entrevistados, em concordância 
com o estabelecido, dando margem à existência de condutas que, mesmo 
inconsequentes, como observado, seriam no mínimo antiéticas se comparadas ao que a 
resolução afirma.  

Já que a resolução foi publicada no Diário Oficial da União, o fato dos 
representantes não terem ciência das limitações que ela impõe à execução de sua 
atividade-fim pode ser um indício de que essa empresa deliberadamente escolheu não 
notificá-los/instruí-los como modo de impedir mudanças num processo de cooptação 
que já havia se consolidado com resultados em conformidade às metas de seus 
objetivos. Especialmente, pelo fato de nenhum deles falar sobre qualquer tipo de 
fiscalização em relação ao cumprimento do determinado pela resolução, ou demonstrar 
qualquer tipo de receio quanto a possível não conformidade de seus atos e 
consequências dessa possibilidade. Além disso, percebe-se o poder do discurso 
corporativo, capaz de influenciar a ação e não-ação dos indivíduos, sendo toda essa 
relação composta de discursos sobrepostos, ou seja, interdiscursividade e 
intradiscursividade: inicialmente se tem o discurso da empresa que sobrepõe o discurso 
do propagandista, que sobrepõe o discurso do médico; e, por fim, sobrepõe-se ao 
discurso do paciente.  
 A principal limitação presente nesse estudo refere-se aos dados coletados, uma 
vez que estes contemplaram somente os representantes farmacêuticos e de uma única 
organização. Desse modo, sugere-se, para pesquisas futuras, a continuação dos estudos 
realizados, objetivando analisar a perspectiva de outros agentes envolvidos nessa 
relação, como, a classe médica e a sociedade, ou mesmo a perspectiva de representantes 
de mais empresas para tentar perceber se o desconhecimento à Resolução é uma 
tendência desse mercado como prática comum ou apenas um característica isolada. 
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