
Prezados Associados,
Como sabemos o marketing digital na indústria farmacêutica tem um baixo grau de maturidade. Mas de
repente, com a crise do Covid - 19, o marketing digital passou a ser um assunto urgente.

Esta pesquisa tem como finalidade entender como o tema "Marketing Multichannel e Digital" é 
abordado dentro dos laboratórios da Indústria Farmacêutica, qual a fotografia atual, o que mudou com
a pandemia de Covid-19 e quais as perspectivas de mudanças que ficarão após a crise.

Essa pesquisa foi desenhada e será conduzida conjuntamente pelo  Sindusfarma e pela Ipsos.

A Ipsos é uma das maiores empresas multinacionais de pesquisa de mercado, presente em mais
de 88 países e líder em pesquisa “survey based”, incluindo o Brasil.

Ressaltamos que o Sindusfarma garante a confidencialidade de suas informações. Não
divulgaremos dados individuais dos respondentes desta pesquisa. 

Para tanto, solicitamos que algumas questões sejam respondidas, preencha o formulário até o final, para
que a sua resposta seja considerada. 

Atenciosamente,
Sindusfarma

CONVITE A PESQUISA

Transformação Digital 2020

IDENTIFICAÇÃO

Transformação Digital 2020

1. Laboratório*
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2. Nome*

3. Telefone

4. E-mail*

Ações de Marketing Digital

Transformação Digital 2020

5. A sua empresa realiza ações de marketing digital / multicanal?*

Sim

Não

Equipe Digital

Transformação Digital 2020

6. A sua empresa possui uma área de Marketing Digital dedicada?
Caso não, quem realiza as ações de Marketing digital?

*

Sim temos uma área dedicada

Não temos uma área dedicada, cada departamento realiza suas ações

Não temos uma área dedicada, uma agência externa que realiza as ações

Outro (especifique)
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Equipe Digital
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7. A qual unidade de negócio se subordina?*

Excelência Comercial/Suporte ao negócio

TI

Comunicação

Marketing

É tratada como uma unidade de negócio

Outra(as). Qual(is)?

Equipe Digital
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 Antes do Covid-19 Atualmente

Gerentes

Analistas

Estagiários

Terceiros

8. Preencha abaixo o número de profissionais por cargo das pessoas que compõem a área de
marketing digital

*

3



Porte da Empresa
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9. Qual a faixa de faturamento anual da sua empresa?*

Até 100 milhões

de 101 a 500 Milhões

Acima de 500 milhões

Ações realizadas

Transformação Digital 2020
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Já era realizado antes do

Covid-19
Passou a ser

realizado durante o Covid-19 Não é realizado pela empresa

Webcast

Webinar ou outro
canal de EMC –
Educação Médica
continuada

Plataforma de
Educação a
Distância

Eventos Virtuais
(transmissão)

E-mail Marketing

Portal Médico

Visita Virtual

Links Patrocinados

Ações em Aplicativos

Monitoramento de
redes sociais
(Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram,
Youtube)

Elaboração de
campanhas em
mídias digitais

Fan page de
produtos

SEO, Adwords 3rd
party information

SEO, awareness, e-
dtailling, approval e-
mails

SEO, portais, redes
sociais, Youtube

Social media, SEM,
SEO, Site/Blog,
compra de mídia e
influenciadores

10. Quais ações realizadas na sua empresa?*
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Plataformas utilizadas

Transformação Digital 2020

 Palestras
Convenção
de vendas

Lançamento
de produto

Divulgação
de

resultados
Treinamentos

Visitas
médicas

Aulas
médicas

Advisory
Board

Workshops

E-mail

Facebook

Hangouts

Instagram

Plataforma
própria

Skype

Teams

Telegram

Webcast
(plataforma
terceiros)

Webex

WhatsApp

YouTube

Zoom

11. Qual(is) plataformas estão sendo utilizadas para realização de cada uma das atividades? *

Webcasts, Webmeeting e Aulas médicas

Transformação Digital 2020
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12. A sua empresa realiza Webcasts, Webmeetings ou Webinar / Canal de EMC – Educação Médica
continuada?

*

Sim

Não

Webcasts, Webmeeting e Aulas médicas

Transformação Digital 2020

Webcasts (Transmissõ
es ao vivo ou gravada,
que não possibilita
interação em tempo
real)

Webmeetings
(Transmissões ao vivo
online com interação
dos participantes)

Webinar ou outro
canal de EMC –
Educação Médica
continuada

13. Antes da da Covid-19, Em média quantas dessas transmissões eram realizadas por mês?*

Webcasts

Webmetings

Webinar ou outro
canal de EMC –
Educação Médica
continuada

14. Durante a Covid-19, Em média quantas dessas transmissões são realizadas por mês?*
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Webcasts

Webmeetings

Webinar / Canal de
EMC – Educação
Médica continuada

15. Antes da Covid-19, Qual era audiência média desses eventos?*

Webcasts

Webmeetings

Webinar / Canal de
EMC – Educação
Médica continuada

16. Durante a Covid-19, Qual era audiência média desses eventos?*

 Webcasts WebMeetings

Médicos

Farmacêuticos

Enfermeiros

Pacientes

Públicos internos

17. Para quais seguimentos os eventos são realizados? (mais de uma resposta pode ser escolhida)*

Email Marketing

Transformação Digital 2020

18. A sua empresa envia e-mails marketing*

Sim

Não
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Email Marketing
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Antes do Covid-19

Durante o Covid-19

19. Em média, quantos emails são disparados por mês?*

Antes do Covid-19

Durante o Covid-19

20. Qual a taxa média de abertura destes e-mails?  (digite o valor em %)*

Antes do Covid-19

Durante o Covid-19

21. Qual a taxa média de clicks? (digite o valor em %)*

Portal Médico

Transformação Digital 2020

22. A sua empresa possui portal médico?*

Sim

Não
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Portal Médico
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Antes do Covid-19

Atualmente

23. Qual o número de médicos cadastrados no seu portal médico?*

Antes do Covid-19

Durante o Covid-19

24. Qual a média de acessos ao longo do mês?*

Visita Virtual

Transformação Digital 2020

25. A sua empresa realiza visitas médicas virtuais ( O Representante falando com o médico por
telefone ou Web) ?

*

Sim

Não

Visita Virtual

Transformação Digital 2020

26. Qual a % de opt-in (aceite do médico) para o recebimento de visitas virtuais?*
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27. Qual a % do cadastro da sua empresa contém os dados necessários, para visitas digitais, tais
como: e-mail e telefone do médico? (digite o valor em %)

*

Chamada de voz
telefone ou Whatsapp

Mensagem de texto
Whatsapp ou telegram

Mensagem de texto
Sms

Vídeo Chamada entre
o representante e
médico (Teams, Zoom,
Webex, Hangouts,
Skype etc)

28. Antes do Covid 19, qual % do seu painel aproximadamente recebia contatos virtuais por mês
em média?

*

Chamada de voz
telefone ou Whatsapp

Mensagem de texto
Whatsapp ou telegram

Mensagem de texto
Sms

Vídeo Chamada entre
o representante e
médico (Teams, Zoom,
Webex, Hangouts,
Skype etc)

29. Qual % recebe atualmente?*

Chamada de voz
telefone ou Whatsapp

Mensagem de texto
Whatsapp ou telegram

Mensagem de texto
Sms

Vídeo Chamada entre
o representante e
médico (Teams, Zoom,
Webex, Hangouts,
Skype etc)

30. E no futuro , pensando no no ano de 2021 qual % vc estima que receberá?*
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Perspectivas para o futuro

Transformação Digital 2020

 
Não aumentarão Aumentarão pouco

Aumentarão
moderadamente Aumentarão muito

Convenções de
Vendas

Reuniões distritais

Reuniões de ciclo

Treinamentos para
público interno

Visitação remota

Advisory Board

Congressos médicos

Webcast

Webinar ou outro
canal de EMC –
Educação Médica
continuada

Plataforma de
Educação a
Distância

Eventos Virtuais
(transmissão)

E-mail Marketing

Portal Médico

Visita Virtual

Links Patrocinados

Ações em Aplicativos

31. Pensando em um momento futuro, após a pandemia, e pensando nos próximos anos, quais
atividades aumentarão em formato digital e com qual intensidade?

*
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Monitoramento de
redes sociais
(Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram,
Youtube)

Elaboração de
campanhas em
mídias digitais

Fan page de
produtos

SEO, Adwords 3rd
party information

SEO, awareness, e-
dtailling, approval e-
mails

SEO, portais, redes
sociais, Youtube

Social media, SEM,
SEO, Site/Blog,
compra de mídia e
influenciadores

 
Não aumentarão Aumentarão pouco

Aumentarão
moderadamente Aumentarão muito

Transformação Digital 2020

Antes do Covid-19

Atualmente

Qual a sua estimativa
para os próximos 3
anos?

32. Do investimento total em Marketing da sua empresa aproximadamente qual a porcentagem
gasta em Marketing Digital?

*
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33. Você estima que após a pandemia o número de contatos (presenciais) com o médico irão
diminuir comparado com o pré-crise?

*

Não

Sim, (qual a % estimada que irá diminuir)

34. Você estima que após a pandemia no médio e longo prazo, as empresas vão diminuir o
tamanho das suas equipes de representantes?

*

Não

Sim, (qual a % estimada que irá diminuir pensando em 2022)

35. Na sua empresa o médico pode solicitar amostras pela internet e receber por serviço de
entrega?

*

Sim

Não

36. Na sua opinião quais são os principais obstáculos para o crescimento do marketing digital na
industria farmacêutica? (mais de uma resposta pode ser selecionada)

*

Resistência dos representantes

Resistências em outros níveis da empresa

Falta de apoio da alta direção

Resistência dos médicos

Falta de profissionais preparados nessa área

Outro (especifique)

Agradecemos sua participação. 

Atenciosamente, 
Sindusfarma

Agradecimento

Transformação Digital 2020
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