ESTUDO DE CASO: TANGRAMM
TANGRAMM (tangramidina): um case de Return on Investment em Marketing
Background
Leopoldo Bello saiu preocupado da reunião com seu chefe. Havia sido intimado a acelerar ao
máximo o lançamento de Tangramm (tangramidina), um antibiótico de última geração que
inaugurava toda uma nova classe de anti-infectivos e era a única aposta da companhia para
conseguir crescimento significativo.
A conversa com seu supervisor Roberto Couto Lemos, Diretor Comercial, começara amigável,
afinal já se conheciam há mais de dez anos, havendo sido pares como gerentes de produto na
mesma companhia, a multinacional canadense TonVité Pharmaceutique. Roberto havia
progredido mais rapidamente na carreira, galgando quatro níveis hierárquicos em pouco tempo e
tornando-se chefe de Leopoldo. A reunião tornara-se dramática quando Roberto reclamou da
lentidão da equipe de marketing que se reportava a Leopoldo em finalizar o plano de lançamento
de Tangramm. O Departamento de Assuntos Regulatórios já havia sinalizado que o produto seria
aprovado em menos de seis meses e que não haveria processo de análise de preços pelo governo
logo, a companhia tinha liberdade para escolher o preço que quisesse. Assim que saísse o registro,
perto do final de 2001, a comercialização poderia ser iniciada quase que imediatamente. E ainda
assim havia um sem número de indefinições para Tangramm: posicionamento, indicações a
promover, especialidades médicas a visitar, preço a praticar e investimento promocional
dedicado. Pior, o produto seria produzido na planta de Dyersburg, Tennessee, Estados Unidos e o
custo exato tampouco havia sido oficializado. Como era possível montar um plano de lançamento
se nem mesmo se sabia qual seria o custo, argumentava Leopoldo. Roberto respondeu duro: todos
sabiam que a companhia não lançava um novo produto há seis anos e Tangramm era o único
produto promissor no pipeline. Depois levaria mais dois anos até que um novo lançamento de
peso ocorresse. Tangramm tinha que ser um sucesso e rápido, não havia qualquer outra opção.
Roberto disse a Leopoldo que havia tido, por seu lado, uma reunião com George Liberté, o
Presidente da TonVité Brasil, e este lhe havia dado carta branca para dedicar o investimento que
fosse necessário para o lançamento e promoção de Tangramm – e que queria ver o plano de
marketing até o final do mês. Havia somente uma condição: o produto tinha que ser um sucesso
imediato. Roberto assegurou que isso não seria um problema, pois o planejamento “estava
bastante adiantado”.
Logo o problema passava a ser de Leopoldo. Ele tinha duas semanas para preparar o plano de
lançamento com sua equipe e apresentar para Roberto para ajustes. Uma semana depois disso
levariam a George o plano para a benção final.
Leopoldo exaltou-se. Duas semanas não eram suficientes para poder preparar um plano que
“parasse de pé”. Insistiu na questão do custo não determinado. Como definir o preço sem custo
definido? Como garantir que um preço “chutado” proporcionaria a margem necessária e
competitividade no mercado? Roberto tranquilizou-o. Os custos de produção estimados pela
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fábrica americana haviam sido comunicados naquela manhã. Logo isso já não era um problema.
Além do mais ele (Roberto) já havia feito algumas “definições estratégicas” para Tangramm, sendo
que as mesmas já estavam aprovadas pelo Presidente. O produto seria promovido para um grande
cadastro médico, incluindo especialistas e clínicos gerais. Além disso, Tangramm seria o produto
com o maior investimento de promoção e propaganda da companhia. Logo só faltava definir qual
seria o preço, objetivos de vendas e “o qualitativo” (posicionamento, estratégias, táticas,
campanha promocional etc). Leopoldo não podia acreditar que estavam construindo a casa
começando pelo telhado: comprometiam-se em investir um monte de dinheiro sem saber quanto
poderiam cobrar pelo produto, qual o custo de produção e, por conseguinte, qual seria a margem
e se o produto faria dinheiro ou não.
Sabia, porém, de uma coisa: não era possível fazer Roberto mudar de opinião. Teria que engolir
em seco, conversar com sua equipe e preparar o plano. Pelo menos já se conhecia o custo de
produção. Tomara que fosse competitivo.
Leopoldo Bello
Leopoldo era um veterano da indústria, tranquilo, carismático e popular entre seus liderados.
Havia começado na indústria farmacêutica como representante de vendas da Squibb e
lentamente alcançado promoções. Primeiro gerente distrital e alguns anos depois gerente de
produto. Após cinco anos nessa posição, chegou à conclusão que deveria mudar de companhia se
quisesse chegar a gerente de grupo, e foi o que fez, sendo contratado pela TonVité para cuidar da
linha antibiótica. A decisão foi acertada pois em menos de dois anos fora promovido a gerente de
grupo, chefiando dois gerentes de produto. Três anos mais tarde foi nomeado gerente de
marketing, cuidando então de uma equipe de 8 profissionais. E finalmente um ano e meio depois,
obteve o cargo de Diretor de Unidade de Negócios Respiratória, chefiando 14 pessoas em
marketing e 80 profissionais de promoção médica. Até esse ponto Leopoldo sentia-se confortável
e seguro. Nesses anos cuidara direta ou indiretamente de produtos importantes, mas fora de
escopo internacional, ou seja, as funções globais não lhe davam importância estratégica e ele
podia trabalhar em paz. Tudo havia mudado quando Tangramm foi alocado à sua unidade de
negócios para a preparação do lançamento e execução do pré-marketing. A escolha era óbvia: não
apenas a equipe de vendas respiratória já visitava otorrinos e pneumologistas, targets naturais
para Tangramm, mas também Leopoldo era um experto no mercado de antibióticos. Tangramm
era o mais importante lançamento mundial da TonVité e contava com uma equipe global robusta
que se movimentava pelos países orquestrando o planejamento e as estratégias. Aqueles que
ocupavam posição de responsabilidade sobre Tangramm estavam em evidência e tinham linha
direta com “o global”. Como pode-se imaginar eram posições altamente políticas que sofriam
interferências externas e necessitavam de aprovação internacional “para tudo”. Nesse ambiente,
Leopoldo tinha dificuldades e não se sentia confortável. Detestava participar de reuniões
internacionais e fazer apresentações em inglês. Ter que escutar orientações sobre a estratégia de
produtos de um gerente global que não tinha 10% de sua vivência era um tormento. Ainda assim
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quando em companhia de sua equipe de marketing e vendas estava feliz. Começaria a trabalhar
no plano com Maria Sánchez, sua gerente de marketing e Álvaro Silva, o gerente de produto. Teria
que ter muito cuidado para não deixar transparecer o que realmente pensava sobre Tangramm:
na sua opinião não era um grande produto.
Tangramm (tangramidina)
A tangramidina, apesar de poder ser incluída dentro da classe de macrolídeos,
pretendia “inaugurar uma nova classe de antibióticos”. De fato, o perfil de produto
preparado pelo global dizia que:
“Tangramm é um antibiótico inovador desenvolvido especificamente para o tratamento de
infecções do trato respiratório. Seu espectro potente cobre todos os patógenos relevantes e sua
atividade se estende aos patógenos resistentes a outras substâncias. Tangramm tem baixo
potencial de induzir resistência. A tangramidina possui excelente penetração nos tecidos e perfil
farmacocinético, no sérum, tecidos respiratórios, e leucócitos.
Tangramm é conveniente, com dose única diária e tratamentos curtos (bronquite, sinusite e
amidalite por 5 dias) e tem uma das mais altas taxas de eficácia para infecções do trato
respiratório, inclusive o S. pneumoniae resistente à penicilina e à eritromicina. Tangramm
apresenta perfis de segurança e tolerabilidade favoráveis, comparável aos novos macrolídeos
como Zitromax (azitromicina)”.
Apesar do perfil promissor, havia debilidades significativas no produto: a dose era de 2
comprimidos de 400mg (uma vez ao dia) e não teria apresentação pediátrica (líquida) nos
primeiros anos de lançamento.
Perfil de Tangram (tangramidina)
7.1. Descrição:
TANGRAMM® (tangramidina) é o primeiro antibiótico da classe dos tangramidíneos com espectro
de ação ideal para os principais patógenos respiratórios, dos quais destacam-se streptococcus
pneumoniae, haemophylus influenzae e parainfluenzae, moraxella catharralis, chlamydia
pneumoniae, legionella pneumophila e mycoplasma pneumoniae. Os tangramidíneos são
derivados semi-sintéticos da eritromicina-A, que é um macrolídeo.
7.2. Ação:
TANGRAMM® age inibindo a síntese proteica da bactéria atuando a nível ribossômico. Os
principais locais de interação no ribossomo são as subunidades 50S e 30S além dos domínios II e
V da subunidade 23S. TANGRAMM® tem uma maior afinidade por estas sub-unidades e domínios
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(principalmente pelo domínio II) do que os macrolídeos, e por isto, preserva boa atividade mesmo
contra cepas resistentes aos macrolídeos e derivados das penicilinas.
7.3. Indicações e Dosagens:
Pneumonia Adquirida de Comunidade Leve a Moderada: 800mg (2cp) dose única diária por 7 a
10 dias.
Exacerbação Aguda de Bronquite Crônica: 800 mg (2cp) dose única diária por 5 dias.
Sinusite Aguda: 800 mg (2cp) dose única diária por 5 dias.
Amigdalite/Faringite: 800 mg (2cp) dose única diária por 5 dias (*).
(*) apenas nesta indicação pode ser utilizada em crianças maiores de 12 anos. Em todas as outras
indicações deve ser utilizado apenas para pacientes maiores de 18 anos.
7.4. Apresentações:
Caixas com 10 comprimidos revestidos, contendo cada comprimido 400 mg de tangramidina,
suficientes para um tratamento (exceto pneumonia).
7.5. Vantagens:
√ Nova classe de antibióticos com novo/exclusivo mecanismo de ação;
√ Espectro de ação ideal para os principais patógenos respiratórios, com menor alteração das
floras oral, gastrintestinal e urinária;
√ Altas taxas de cura clínica e bacteriológica, inclusive contra patógenos resistentes;
√ Curto período de Tratamento (5 dias para Sinusite e Bronquites e 7-10 dias para Pneumonias);
√ Excelente penetração nos líquidos e tecidos respiratórios, o que garante boa eficácia;
√ Atinge alta concentração plasmática já na primeira hora, o que faz com que tenha rápido início
de ação e melhora clínica rápida;
√ Estabilidade em meio ácido (a sua absorção não é alterada por alimentos);
√ Excelente perfil farmacodinâmico/farmacocinético, que permite dose única diária e portanto,
maior comodidade;
√ Boa tolerabilidade com efeitos colaterais, na maior parte, leves a moderados envolvendo
principalmente o trato gastrintestinal.
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Conceito do “espectro ideal” – extraído do material de promoção de Tangramm

TANGRAMM

Competidores
O mercado de antibióticos respiratórios é extremamente competitivo e fragmentado. A
Amoxicilina domina grande parte do segmento, tendo níveis baixos de preço. Antibióticos com
preço diferenciado (Tequin, Zitromax, Levaquin, Clavulin) têm participações de mercado entre 3%
e 1%. O último concorrente, Tequin, havia sido lançado no ano 2000 porém o líder de mercado,
Clavulin, havia sido lançado já há mais de 15 anos.
Perfil de Competidores
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Cenário de Preços

*** Business Intelligence, em validação de políticas de preços, identificou que Clavulin BD operava com um desconto
importante (cerca de 30%), o que trazia o Preço Fábrica a R$ 66,80 e o Preço ao Consumidor próximo a R$ 91,00.

Custos de Fabricação
A fábrica de Tangramm localizada no Tennessee representava um problema para os custos do
produto. Não somente o overhead (custos fixos) era consideravelmente superior a de outros
países, mas ela também não iria operar a plena capacidade até que Tangramm fosse lançado nos
EUA, o que deveria ocorrer no início de 2005. O lançamento já estava atrasado, pois o FDA
continuava a fazer questionamentos e pedir mais dados sobre a segurança do produto. Isto
obrigaria à TonVité USA conduzir um novo estudo fase 3.
Isso significava que os países que haviam lançado em 2001, 2002,2003 e 2004 deveriam arcar
com custos mais altos, até que a TonVité USA fizesse seu próprio lançamento. Acreditava-se que
as vendas dos EUA equivaleriam a 40% das vendas globais, logo os países estariam pagando até
2004 praticamente 30% a mais do custo unitário inicialmente projetado. Esses custos elevados
inviabilizariam qualquer lançamento, logo o CEO da TonVité autorizou que fosse dado um
crédito contábil para os países que lançassem Tangramm, baixando os custos de fabricação e
permitindo atingir uma margem aceitável. Esta era a situação dos custos de fabricação:

Tangramm 400mg c/ 10 comprimidos (1 tratamento)
Custo Real Unitário

R$ 43,20

(-) Crédito Contábil Central

(R$ 8,60)

(=) Custo Contábil Unitário Final

R$ 34,60
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Inteligência de Mercado
Leopoldo trabalhou alguns dias com sua equipe fechados numa sala discutindo quais seriam os
assumptions (premissas) que usariam para construir o plano. Em diversos momentos chamaram
pessoas de outras áreas para ajudar: finanças, direção médica, recursos humanos, produção e
inteligência de mercado. Esta última foi fundamental para dar consistência ao plano, Simone
Mazza, gerente de business support, esteve todo o tempo com eles e trouxe análises
importantes. De forma geral:
•

O mercado em que Tangramm competiria restringia-se a quatro concorrentes: Tequin,
Levaquin, Zitromax e Clavulin BD.

•

Esse segmento estava auditado em 1.8 milhões de tratamentos por ano e esperava-se
que cresceria 5% ao ano nos próximos 3 anos.

•

Clavulin era líder de mercado em tratamentos e vendas em R$, com market share de
50.4%. Suas vendas eram de R$ 70 milhões em 2001.

•

Custos de tratamento (Preço Fábrica) variavam de R$ 58,00 a R$ 72,00. Pela regulação
de preços, sabia-se que os mesmos se manteriam estáveis nos próximos e anos, e que
esse segmento não costumava praticar descontos altos.

•

Clavulin investia R$ 8,8 milhões ao ano em promoção, propaganda e equipe de vendas.
Tequin e Levaquin investiam ao redor dessa cifra, mas Zitromax vinha mantendo o
número em R$ 4,0 milhões. A hipótese mais provável era de que todos concorrentes
manteriam seus gastos promocionais estáveis nos anos seguintes.

•

Para Tangramm atingir um rápido ganho de market share, investimentos significativos
seriam necessários, superando a concorrência

As informações de produção preocupavam. Era certo que, contabilmente, os altos custos de
produção da fábrica no Tennessee seriam compensados por um crédito até o lançamento
nos EUA. Mas e se em algum momento alguém mudasse de ideia e acabasse com o crédito
contábil? O custo iria para R$ 43,20 inviabilizando Tangramm comercialmente.
O departamento financeiro tampouco tinha boas notícias. As taxas de câmbio previstas
apontavam para uma desvalorização do Real de 10% para 2003 e 2004. O que queria dizer
que o custo de tratamento em reais também cresceria 10% ao ano.
Além disso, os gastos de pré-marketing, basicamente congressos, simpósios e advisory
board, que haviam sido efetuados até então, seriam carregados no centro de custos do
produto. E não era pouco: R$ 500.000. Leopoldo mal podia acreditar: Roberto lhe havia
garantido que esses gastos seriam alocados ao seu próprio centro de custos.
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O gerente médico contribuiu muito, havendo preparado um comparativo de fácil
compreensão dos pontos fortes e fracos de cada competidor, vis-à-vis Tangramm.
As Bases do Plano
Após os dias de reunião Leopoldo tinha muito claro quais seriam os desafios. O ponto
principal era o conflito entre como obter um retorno sobre investimento aceitável, versus a
necessidade de fazer de Tangramm um produto “parrudo”, o que significava investimentos
altos em propaganda, promoção e força de vendas. Era importante que a lucratividade do
produto estivesse de acordo com os guidelines globais, sob pena de ter seu plano
imediatamente rejeitado.
Sabia muito bem que não adiantaria ser “leão de plano” e apresentar um plano ousado
demais, com altos investimentos e vendas impossíveis. Seu chefe iria aceitar e elogiá-lo pelo
fato de ele “acreditar no produto”. Mas quando começasse a não atingir as vendas
planejadas isto lhe custaria a cabeça – e de sua equipe também.
Leopoldo chamou Maria Sánchez e Álvaro Silva à sua sala. Era hora de hora de começar a
trabalhar. Tinham uma semana para apresentar o plano de lançamento para o Diretor
Comercial.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Case de marketing proprietário de promktg – Marketing Excellence. Todos os direitos reservados. 9

Anexos
a) Análise de Inteligência de Mercado

b) Comparativo de Perfil Terapêutico
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