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Resumo 

 

 

Com o aumento da incidência de câncer de mama, a indústria farmacêutica tem investido em 

pesquisa para descobrir novas moléculas que permitam ao paciente ter mais sobrevida e 

também mais qualidade de vida. Sendo assim, novas moléculas surgem com esse intuito, mas 

até que ela se torne acessível ao paciente, há um longo caminho a ser feito. O objetivo desse 

trabalho é propor um modelo de gerenciamento de Stakeholders prático e didático, que possa 

ser replicado a demais equipes que trabalham na incorporação de novas tecnologias no 

sistema de saúde suplementar. 

 

Palavras Chave: Câncer de mama. Stakeholder. Incorporação de nova molécula. saúde. 

    



 

 

Abstract 

 

 

With the increased incidence of breast cancer, the pharmaceutical industry has been investing 

in research to discover new molecules that allow the patient to have more survival and also 

more quality of life. Thus, new molecules arise for this purpose, but until it becomes 

accessible to the patient, there is a long way to go. The objective of this work is to propose a 

practical and didactic Stakeholder management model that can be replicated to other teams 

working on the incorporation of new technologies into the supplementary health system. 

 

Key Words: Breast cancer. Stakeholder. Incorporation of new molecule. health. 
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1. INTRODUÇÃO  

A estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil 

casos novos de câncer. O perfil epidemiológico observado assemelha-se ao da América Latina 

e do Caribe, onde os cânceres de próstata (61 mil) em homens e mama (58 mil) em mulheres 

serão os mais frequentes. Nas mulheres, o câncer de mama equivale a 28,1% do total de casos 

(INCA, 2016). Sendo assim, surgem novas drogas com a finalidade de dar uma melhor 

qualidade de vida a esses pacientes e, em alguns casos, prolongar seus anos. A incorporação 

de uma nova apresentação de molécula para câncer de mama não é um projeto simples, por 

isso, faz-se necessário um estudo do gerenciamento dos stakeholders envolvidos. Com tudo 

alinhado, torna-se possível permitir a mais mulheres terem acesso ao medicamento. Propõe-se 

então, não apenas descrever o processo, mas desenhar um modelo que possa ser utilizado para 

implementação de outras drogas mesmo em contextos diferentes.  

 

1.1. Problema: Como gerenciar de maneira prática e eficiente, os diversos stakeholders na 

incorporação, a nível local, de uma nova via de administração de uma droga 

desenvolvida pela indústria farmacêutica para câncer de mama? 

 

1.2. Objetivo(s): Propor um modelo de gerenciamento de Stakeholders prático e didático, que 

possa ser replicado às equipes que trabalham na incorporação de novas tecnologias no sistema 

de saúde suplementar. 

Objetivos específicos: Identificar cada um dos stakeholders, entendendo suas necessidades e 

expectativas; Caracterizar os stakeholders quanto à ação que tomam em relação ao projeto; 

Estabelecer os stakeholders prioritários; Buscar meios para manter um canal de comunicação 

com os stakeholders e Gerenciar os stakeholders; 

 

 1.3. Delimitação do Tema: O trabalho visa responder as seguintes questões de pesquisa: 

Quais os benefícios do gerenciamento dos stakeholders na incorporação de novas drogas? 

Quais os maiores desafios no gerenciamento dos stakeholders? Quais são os stakeholders que 

de fato podem contribuir ou bloquear as incorporações? 
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1.4. Justificativa/Relevância: São inúmeros os desafios e stakeholders envolvidos quando 

se trata de incorporar um novo produto a ser comercializado no mercado privado de saúde. 

Com o avanço da tecnologia e pesquisas de medicamentos biológicos por grandes 

multinacionais farmacêuticas, a cada ano vêm sendo descobertas novas drogas para o 

tratamento do câncer de mama. Tais moléculas passam por um processo regulatório de 

aprovação sanitária e, para serem fornecidas às clínicas privadas de oncologia, demandam 

toda uma aprovação por diversos stakeholders, dentre eles, clínicas, operadoras de saúde, 

distribuidores, etc. Como esse processo é complexo e burocrático, o gerenciamento de todos 

stakeholders é fundamental para o estabelecimento de um caminho viável que poderá abrir 

portas para novas incorporações, beneficiando as pacientes acometidas por câncer. 

 

 1.5. Metodologia: Este trabalho visa ser qualitativo por meio de um estudo de caso. Envolve 

levantamento bibliográfico sobre o assunto e relato de experiência vivenciada a partir de 

projetos de uma multinacional farmacêutica (empresa de inovação e produtos biológicos), 

avaliando as equipes de acesso e comerciais e demais stakeholders, no processo de 

incorporação de novas moléculas para câncer de mama no sistema de saúde suplementar.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

   

Quando estamos diante de um projeto, temos um grande desafio. Nem sempre é fácil 

equilibrar, gerir e dar andamento a tudo e todos os envolvidos no processo. Desta forma, 

emerge a teoria dos stakeholders. Esse conceito é vasto e pode ser aplicado de várias formas e 

em contextos diferentes e de acordo com Freeman (1984) envolve as partes interessadas 

(direta ou indiretamente) que ressalta os objetivos estratégicos em atender um grupo maior de 

atores sociais que afetam ou são afetados pelas práticas e atuação da empresa. Para Clarkson 

(1995), stake significa interesse, participação e risco. Já a palavra Holder significa aquele que 

possui. O conceito de stakeholders se expandiu em diversas áreas de conhecimento em 

negócios como estratégia empresarial, teoria de sistemas, responsabilidade social corporativa 

e gerenciamento de projetos (Fremann et al., 2010).  

As partes interessadas no projeto pode influenciá-lo positivamente e negativamente 

fazendo-se necessário desenvolver estratégias especificas para cada um, propiciando com que 

os mesmos estejam dentro de um campo de visão, sendo monitorados. Os Stakeholders 

exercem influência sobre os objetivos e resultados do projeto. “A equipe de gerenciamento de 

projetos precisa identificar as partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas 

e, na medida do possível gerenciar sua influência em relação aos requisitos para garantir um 

projeto bem-sucedido” (Silva & Moratti, 2014). Resumindo, os stakeholders são pessoas ou 

organizações que tenha interesse em uma empresa, negócio ou indústria, que influência ou é 

influenciado de forma voluntária ou não voluntária.  

 A teoria dos stakeholders observada sob o ângulo da competitividade nos dá a 

dimensão de que a confiança mútua e cooperações são pilares importantes que oferecem uma 

vantagem competitiva às firmas. Faz-se necessário, então, adotar uma estratégia que incorpore 

as necessidades e demandas de múltiplos grupos de stakeholders (Pianca, 2014). Segundo 

Harisson (2010) firmas que são capazes de gerar vantagem competitiva de uma abordagem de 

gestão para os stakeholders ganham vantagem não somente criando e distribuindo valor com 

eles, mas tornando-se conhecidas como firmas que executam tal abordagem que, com o 

tempo, transforma esse modelo em uma cultura da empresa.  

Clarkson (1995) classifica a empresa como parte integrante de um sistema de 

stakeholders primários que se caracteriza pela complexidade das relações dos grupos de 

interesse que possuem diferentes direitos, objetivos, expectativas e responsabilidades. A 
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inabilidade da empresa em atender satisfatoriamente as expectativas de um dos grupos 

envolvidos pode comprometer não só o sucesso e sobrevivência da organização, como 

também todo o sistema formado em torno dessa organização. 

Importa lembrar que os interesses dos stakeholders são responsáveis por influenciar o 

comportamento, cultura, competitividade e até mesmo a lucratividade da empresa e de seus 

projetos.  É fundamental que os stakeholders sejam identificados o quanto antes, visto que 

eles influenciam nas restrições e nos requisitos na gestão de projetos a ser colocados em 

prática. Isso ajuda, inclusive, na avaliação dos riscos de gerenciamento do que vai ser feito. 

Quando os gestores não mapeiam corretamente os stakeholders, com seus interesses e o seu 

grau de influência, podem se deparar com fracassos no processo. Cabe reunir esforços para a 

classificação de cada um, garantindo a devida atenção a eles conforme seu grau de 

importância.  

   

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

Esse trabalho consiste em um estudo de caso por meio de um relato de experiência na 

perspectiva de um gerente de território. Visa-se fazer um desenho dos stakeholders envolvidos 

no processo de incorporação de uma nova molécula para câncer de mama no sistema de saúde 

suplementar.  

Após a aprovação de uma nova molécula pela Anvisa, órgão responsável pela 

liberação da comercialização de novas drogas no território brasileiro, o medicamento passa 

por um processo de inclusão no rol da ANS (agência reguladora vinculada ao Ministério da 

Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil) e é obrigada a ser fornecida ou 

reembolsada pelos planos de saúde. O processo regulatório descrito não será abordado nesse 

TCC, pois o nosso objeto de estudo é o gerenciamento dos stakeholders a partir da liberação 

de venda e incorporação da ANS. 

Sendo assim, para que um tratamento oncológico de alto custo chegue ao ponto de 

poder beneficiar pacientes, esse medicamento precisa estar disponível no seu plano de saúde 

local e na clínica ou hospital, no qual o oncologista prescreveu a medicação.  De nada adianta 

a receita médica, se o acesso ao tratamento não puder ser plenamente atendido. É aí que se 

torna fundamental o gerenciamento dos stakeholders para tornar o acesso a droga uma 

realidade às pacientes que serão beneficiadas. 

http://artia.com/blog/gestao-de-projetos-o-que-e-para-que-serve/
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 Antes de falarmos sobre gerenciamento cabe identificar os stakeholders. Para tal, faz-

se necessário listar as partes interessadas, entender os seus interesses, estabelecer seus níveis 

de influência e classificar por ordem de importância.  

A necessidade de identificar stakeholders em projetos torna sua 

classificação necessária, já que é pouco provável o êxito do 

gerenciamento de stakeholders sem algum tipo de classificação 

associada. Classificar é colocar objetos em categorias 

diferentes mutuamente excludentes entre si e associadas a uma 

estrutura hierárquica imposta por uma ordenação arbitrária da 

realidade (Crawford, Hobbs e Turner, 2002).  

 Primeiramente listaremos e descreveremos abaixo os stakeholders-chave, ou seja, os 

indivíduos ou grupos que exercem influência direta sobre o projeto. É o público tradicional 

que aparece nas primeiras análises das relações de stakeholders com a organização. São 

formados basicamente pelos empregados, fornecedores, clientes, concorrentes, investidores e 

proprietários.  Eles podem ser internos (de dentro da organização) ou externos (de fora da 

organização). Os stakeholders internos são: 

- Gerente de acesso privado: responsável por conversar com os auditores dos planos de saúde 

locais, convencendo-os dos benefícios da droga, a fim de autorizarem a prescrição médica e 

fornecer as informações de custo-efetividade do tratamento. 

- Representante comercial: responsável por realizar a venda do medicamento às clínicas e 

hospitais. 

- Gerente de território: responsável por trabalhar o conceito do produto e seus benefícios junto 

à classe médica, assim como por todo o resultado de venda do medicamento no setor. 

- Gerente científico: trabalha com os principais médicos da região, tratando todos os estudos e 

quaisquer dúvidas off label que venham a surgir sobre o medicamento. 

- Área de vendas da empresa: responsável por elaborar as políticas comerciais e fornecer 

suporte aos representantes comerciais no dia a dia de vendas e propostas acordadas. 

- Gerente de Produto: elabora as estratégias de marketing e direcionamentos sobre como o 

consultor de demanda irá trabalhar os conceitos e benefícios do medicamento. 

Para analisar os stakeholders externos, iremos usar uma clínica como modelo para 

demais clínicas e hospitais.  

- Médicos Oncologistas: são os médicos que recebem os pacientes com câncer e prescrevem 

tratamentos. 
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- Oncologista referência: O médico que trata a maior parte dos pacientes com o subtipo 

molecular de câncer no qual o medicamento é aprovado. Normalmente influencia os outros 

oncologistas sobre a conduta para o tratamento da patologia em questão. 

- Sócio diretor: Oncologista que possui maior participação societária da clinica. Tem a palavra 

final sobre a decisão de quais medicamentos oncológicos serão comprados e utilizados, 

decidindo sobre as propostas comerciais apresentadas pelo laboratório, pois os medicamentos 

precisam ter um preço que caibam no teto do valor reembolsado pelos planos de saúde para 

tal molécula. 

- Farmacêutica: Realiza a compra dos medicamentos e sua manipulação. Precisam entender as 

condições comerciais do medicamento, suas questões regulatórias, científicas, códigos de 

reembolso e serem treinadas, sentindo-se seguras para a manipulação e manejo da droga. 

- Enfermeira: faz a infusão do medicamento no paciente. Necessário ser fornecido 

treinamento sobre a aplicação, reações adversas, tempo de observação, dentre outras questões 

técnico cientificas. 

- Superintendente de novas tecnologias da operadora de saúde: Autoriza a incorporação dos 

medicamentos a nível local. Mesmo que a ANS regule sobre as drogas, o plano pode dificultar 

a aprovação e incorporação de uma nova molécula, obrigando a paciente a entrar com 

mandado judicial, retardando as vendas e o acesso ao tratamento, gerando também mal estar e 

insegurança para os oncologistas prescritores.  

- Auditores locais: Responsáveis internos nos planos de saúde para liberação de reembolso 

dos medicamentos prescritos pela classe médica. 

Existem também os stakeholders secundários. Estes são indivíduos ou grupos que não 

estão diretamente ligados às atividades econômicas da empresa, porém podem exercer 

influência considerável sobre ela ou podem afetar seriamente suas operações. Listamos abaixo 

os que fazem parte do nosso universo.  

– Grupos de apoio às pacientes com câncer de mama: podem ajuda promovendo a 

conscientização dos melhores tratamentos, munindo-as de informação. Desta forma, elas já 

chegam ao médico com alguma ideia sobre o assunto.  

- Pacientes: Manter sua qualidade de vida.  

Nessa linha, Frooman (1999) argumenta que o desenvolvimento de uma análise de 

stakeholders deve responder três questões principais: Quem são eles? Esta questão refere-se 
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aos atributos dos stakeholders; O que eles querem? Esta questão refere-se às finalidades dos 

stakeholders; Como eles vão tentar conseguir o que querem? Esta questão refere-se aos 

métodos utilizados pelos stakeholders.  

Nesta perspectiva formulou-se a tabela abaixo (1) avaliando a relevância de cada 

stakeholder ao projeto, seu impacto significativo sobre o sucesso do projeto e Determinando a 

comunicação apropriada.  A planilha visa sistematizar a análise expondo a identificação dos 

Stakeholders listando os cargos dos interessados na primeira coluna, as influências positivas 

na segunda, as negativas na terceira. Na quarta coluna tem uma nota de 1 a 10 para 

dimensionar o grau de poder (influência) que cada interessado tem no projeto (10 é o 

máximo), na quinta temos o grau de interesse (de 0 a 10), na sexta coluna indica-se a atitude 

diante de cada stakeholder, que pode ser: monitorar (acompanhar a distância – baixo poder, 

baixo interesse), manter informado (este caso já merece que se formalize a comunicação - 

baixo poder, alto interesse), manter satisfeito (além de informado, este nível exige 

um acompanhamento das expectativas – alto poder, baixo interesse) e gerenciar de perto 

(nível máximo de acompanhamento, com contato frequente e muita transparência – alto 

poder, alto interesse).  (PMKB, 2014).  

A tabela 2 apresenta os mesmos elementos da tabela 1, porém com os stakeholders 

externos e os secundários.  
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Stakeholders 

internos 
Positivas Negativas 

Gr. 

poder 

Gr. 

interesse 

Atitude 

 

Comunicação 

Gerente de acesso 

privado 
Convencimento de auditores 

Território grande 

Falta de foco 

8 5 
Gerenciar de 

perto 

Reuniões quinzenais 

presenciais 

Representante 

comercial 
Apoio nas propostas comerciais para clínica. Limitações comerciais 9 9 

Gerenciar de 

perto 

Reuniões semanais por 

telefone 

Gerente de território 
Maneja os stakeholders do projeto para obter 

sucesso nas operações 

 

 

- 

 

9 10 

 

 

- 

 

 

- 

Gerente científico 
Atualização científica dos médicos 

influenciadores 
Pouco interesse comercial 2 4 Monitorar Bimestralmente presencial 

Área de vendas da 

empresa 
Estabelecer políticas comerciais 

Políticas limitadas que podem 

não atender as necessidades da 

clínica 

8 6 Manter satisfeito 

Mensal através das 

planilhas dos 

demonstrativos de vendas 

Gerente de Produto Determina estratégias de marketing 

Estratégias nacionais que 

podem não atender demandas 

locais 

5 8 
Manter 

informado 

 

Mensal através de 

reuniões webex. 

TABELA 1: Descrição dos stakeholders internos  

Fonte: http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto (adaptado pelo autor). 

http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto
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Stakeholders externos Positivas Negativas 

Gr. 

poder 

Gr. 

interesse 

Atitude Comunicação 

Médicos Oncologistas 
Providenciar prescrição do 

medicamento 

Perder a oportunidade de 

tratar novos pacientes por 

não acreditar nos benefícios 

da droga 

9 8 
Gerenciar de 

perto 
Visitas mensais 

Oncologista referência 

Além de prescrever, pode 

influenciar os outros 

oncologistas da clínica. 

Caso não se convença dos 

benefícios do produto pode 

comprometer o resultado de 

toda clínica. 

10 9 
Gerenciar de 

perto 
Visitas quinzenais 

Sócio diretor 
Autorizar compra do 

medicamento 

Colocar barreiras para a 

incorporação do 

medicamento na clínica 

9 6 
Manter 

satisfeito 

Sempre que necessário para 

fechamento de propostas 

comerciais 

Farmacêutica 

Influenciar os sócios sobre o 

ganho de custo-efetividade 

com o produto 

Não se agradar do preço 

ou da forma de 

manipulação do produto 

6 5 Monitorar Visitas mensais 

Enfermeira 
Mostrar confiança para 

aplicação do novo medicamento 

Não se sentir confortável 

para aplicação 
3 3 

Manter 

informado 

Reativo – quando forem 

solicitadas as informações 

Superintendente de novas 

tecnologias da operadora de saúde 

Autorizar incorporação de 

novas tecnologias no plano de 

saúde local 

Bloquear a incorporação 

por cálculo de custo 

efetividade 

10 4 
Manter 

satisfeito 

Solicitar status da negociação ao 

gerente de acesso privado 

Auditores locais Autorização das receitas Glosa das receitas 9 3 Manter Solicitar mensalmente ao gerente 
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  Dando continuidade ao mapeamento dos stakeholders, a próxima tabela (3) descreve em sua primeira coluna os interessados, na segunda 

aponta-se suas motivações e interesses, na terceira e na quarta se lista as possíveis interações entre os stakeholders que podem influenciar e quem 

os influencia negativa ou positivamente repercutindo assim, no desempenho do projeto.  

 

satisfeito de acesso privado 

posicionamento sobre os 

pareceres dos auditores dos 

principais convênios. 

Grupos de apoio às pacientes com 

câncer de mama 

Stakeholder secundário. 

Fornecem informações as 

pacientes sobre lançamento da 

nova droga. 

Pouca mobilização e 

poucas ações de 

conscientização 

5 5 Monitorar Verificar junto à área responsável 

de apoio às ONGs da empresa a 

possibilidade de apoiar uma 

instituição local em algum 

projeto 

Pacientes Stakeholder secundário. 

Procurar os melhores 

tratamentos 

Se recusar a fazer o 

tratamento por quaisquer 

motivos. 

7 3 Não aplicável Não aplicável 

 

TABELA 2: Descrição dos stakeholders externos 

Fonte: http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto (adaptado pelo autor). 

http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto
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Stakeholders internos Interesse/motivação Influencia É influenciado 

Gerente de acesso privado 

 

Convencimento dos auditores, pois seu trabalho é 

mensurado pelas aprovações ou glosas das 

solicitações de prescrições. 

Auditores e superintendentes de novas 

tecnologias da operadora de saúde.  
Pelo gerente de território e gerente de produto 

Representante comercial 

 

Aumento das vendas, principalmente, em ocasião 

de lançamento de produto. 

Farmacêuticos, área de vendas da 

empresa, sócio diretor. 

Gerente de território, área de vendas da empresa, 

Farmacêuticos e sócio diretor. 

Gerente de território 

 

Responsável pelo gerenciamento de todos os 

stakeholders a fim de manter a sustentabilidade 

do negócio e vendas do produto. 

Todos os stakeholders exceto 

superintendentes e Grupos de apoio 

Gerente de produto, representante comercial, área 

de vendas da empresa, sócio diretor e oncologista 

referência. 

Gerente científico 

 

Manter os médicos mais importantes sempre 

atualizados. 
Oncologista referência. 

Gerente de território, gerente de produto e 

oncologista referência. 

Área de vendas da empresa 

 

Aumentar rentabilidade de maneira sustentável. 
Gerente de território, representante 

comercial, gerente de produto. 

Gerente de território, representante comercial, 

gerente de produto. 

Gerente de Produto 

 

Consolidar medicamento lançado como referência 

no mercado. 

Gerente de território, gerente de acesso 

privado, representante comercial, área de 

vendas da empresa e gerente científico. 

Gerente de território, gerente de acesso privado, 

representante comercial, área de vendas da 

empresa e gerente científico. 

 

TABELA 3: influências e motivações dos stakeholders internos 

Fonte: http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto (adaptado pelo autor). 

 

http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto
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A tabela 4 contém os mesmos elementos da anterior, porém com os stakeholders externos e secundários.  

Stakeholders externos Interesse/motivação Influencia É influenciado 

Médicos Oncologistas Tratar da melhor maneira possível seu paciente 

Sócio diretor, farmacêutica, enfermeira, superintendente, 

auditor, grupos de apoio, gerente de território, gerente 

científico, pacientes. 

Gerente de território, gerente 

científico, sócio diretor, 

oncologista referência e 

superintendente, pacientes. 

Oncologista referência 

Ser reconhecido como médico mais atualizado 

sobre a patologia em questão tratando seus 

pacientes com excelência. 

Médicos oncologistas, sócio diretor, farmacêutica, 

enfermeira, superintendente, auditor, grupos de apoio, 

gerente de território, gerente científico, pacientes. 

Gerente de território, gerente 

científico, sócio diretor, 

gerente de produto e 

superintendente, pacientes. 

Sócio diretor 
Aumentar a lucratividade da clínica assim como 

sua visibilidade e crescimento. 

Médicos oncologistas, sócio diretor, farmacêutica, 

enfermeira, gerente de território, gerente científico, 

oncologista referência e representante comercial. 

Médicos oncologistas, 

oncologista referência, 

gerente de território, 

representante comercial e 

farmacêutica. 

Farmacêutica 

Comprar os medicamentos a preço acessível e 

mantê-los sempre conservados preparando-os para 

o uso. 

Enfermeira e sócio diretor, representante comercial. 

Sócio diretor, representante 

de vendas, gerente de 

território, enfermeira, 

médicos oncologistas e 

oncologistas de referência. 

Enfermeira Cuidar bem do paciente Farmacêutica 

Farmacêutica, sócio diretor, 

médicos oncologistas e 

oncologistas de referência. 
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Superintendente de novas 

tecnologias da operadora 

de saúde 

Manter o plano de saúde sustentável. 
Gerente de acesso privado, médicos oncologistas e 

oncologistas de referência e auditores. 

Gerente de acesso privado, 

médicos oncologistas e 

oncologistas de referência e 

auditores. 

Auditores locais 

Garantir as diretrizes de sustentabilidade traçada 

pelo superintendente e promover a liberação dos 

tratamentos baseados em comprovações 

científicas. 

Superintendentes, gerente de acesso privado, médicos 

oncologistas e oncologistas de referência. 

Superintendentes, gerente de 

acesso privado, médicos 

oncologistas e oncologistas 

de referência. 

Grupos de apoio às 

pacientes com câncer de 

mama 

Cumprir seu objetivo de disseminar informações 

científicas e de apoio às pacientes. 
Pacientes Pacientes 

Pacientes Manter sua qualidade de vida. 
Médicos oncologistas, oncologistas de referência e grupos 

de apoio. 

Médicos oncologistas, 

oncologistas de referência e 

grupos de apoio. 

 

TABELA 4: influências e motivações dos stakeholders externos 

Fonte: http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto (adaptado pelo autor). 

 

 

 

http://pmkb.com.br/artigo/gerenciamento-dos-stakeholders-de-projeto
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Baseado no mapeamento e classificação dos stakeholders que foi realizada, listaremos 

algumas estratégias que vislumbramos como essenciais para o sucesso no gerenciamento dos 

mesmos, pautado em seus interesses e posições que ocupam no processo de incorporação de 

uma nova molécula para câncer de mama no sistema de saúde suplementar.  

 

- Gerente de acesso privado: O principal objetivo do gerenciamento desse stakeholder é 

verificar a posição dos auditores locais dos maiores convênios, identificando sua posição em 

relação ao produto. Deve-se pedir constantemente uma lista desses convênios e auditores 

relacionando suas posições e qual plano de ação será tomado em caso de análises negativas. 

 

- Representante comercial: Examinar como está sendo a reação da farmacêutica compradora 

com relação ao preço do novo medicamento se atende ao valor reembolsado pelo convênio e 

se existe alguma barreira financeira e logística para a venda do mesmo.  

 

- Gerente de território: Garantir que as mensagens chave do produto estejam sendo entregues 

a classe médica e promover o gerenciamento dos demais stakeholders conforme aqui descrito.  

 

- Gerente científico: Sondar se os oncologistas estão seguros com relação ao medicamento e 

as principais objeções levantadas a cerca do mesmo garantindo que ele realize visitas sempre 

que necessário.  

 

- Área de vendas da empresa: Solicitar constantemente as novas políticas de preço através do 

representante comercial e dar feedback à área sobre a aceitação dessa políticas pelos clientes, 

verificando se a mesma atende as necessidades do mercado.  

 

- Gerente de Produto: Solicitar as estratégias do produto, suas mensagens chave e fornecer 

feedback sobre as mesmas e os materiais promocionais que estão sendo utilizados.  

 

- Médicos Oncologistas: garantir que todas as informações do novo medicamento estejam 

sendo entregues e assimiladas solicitando ao gerente de território que verifique se já houve 
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alguma prescrição do produto, em caso de positivo, como foi sua experiência e em caso 

negativo, o porquê. 

 

- Oncologista referência: Além da sondagem feita ao médico oncologista, deve-se garantir que 

sua posição seja favorável ao produto através de visitas constantes do gerente de território e 

científico, além de reuniões ou congressos para atualização científica. Possibilitar que o 

mesmo palestre para o grupo de oncologista da clínica sobre o uso do medicamento e suas 

indicações.  

 

- Sócio diretor: Devido ao seu alto poder de decisão, deve-se verificar se o mesmo encontra-se 

ciente das informações fármaco-econômicas do medicamento através das visitas do 

representante comercial e gerente de território. Se certificar também se a farmacêutica já lhe 

reportou sobre a incorporação do novo produto e qual a influência que o oncologista 

referência está exercendo diante dele sobre a compra da nova medicação.  

 

- Farmacêutica: Assegurar que tenha recebido do representante comercial a bula do produto e 

demais informações comerciais. Saber de sua aceitação diante das condições comerciais do 

produto e quais barreiras a mesma pode estar colocando sobre a compra do medicamento. 

Sondar se ela reportou ao sócio diretor sobre o lançamento do produto.  

 

- Enfermeira: Certificar se a mesma está segura sobre as formas de aplicação do produto e 

quais as reações dos pacientes. Garantir que ela receba os treinamentos necessários. 

 

- Superintendente de novas tecnologias da operadora de saúde: saber junto ao gerente de 

acesso privado a posição oficial do superintendente sobre a incorporação da droga pelo plano 

de saúde. Caso a resposta seja negativa, solicitar plano de ação envolvendo área de vendas, 

gerente de produto e gerente de acesso privado tentado reverter a situação.  
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- Auditores locais: Através do gerente de acesso privado, obter a estatística das aprovações ou 

glosas do novo medicamento questionando-o sobre as visitas aos auditores dos principais 

convênios.  

  

 

4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor um modelo de gerenciamento de Stakeholders 

prático e didático, que possa ser replicado às equipes que trabalham na incorporação de novas 

tecnologias no sistema de saúde suplementar. Aqui, identificou-se cada um dos stakeholders 

envolvidos, entendendo suas necessidades e expectativas; caracterizaram-se os stakeholders 

quanto à ação que tomam em relação ao projeto; se estabeleceu os stakeholders prioritários e, 

finalmente, se descreveu os meios para manter um canal de comunicação com os stakeholders 

e realizar seu gerenciamento. Considera-se que o gerenciamento se deu com sucesso já que a 

molécula em questão conseguiu sua incorporação na clínica na qual o trabalho de campo foi 

desenvolvido e os pacientes terão acesso à nova medicação.   
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Tendo em vista que o modelo descrito neste trabalho obteve sucesso, pressupõe-se que 

ele pode ser replicado em outros contextos (outras clínicas) sem deixar, contudo, de levar em 

conta a singularidade de cada realidade necessitando de pequenos ajustes que podem ser 

influenciados pelo porte da clínica, quantidade de médicos, número de sócios, entre outros. 

Cabe salientar a importância de se mapear devidamente os stakeholders antes de se propor 

quaisquer modelos de gerenciamento. Todavia, de maneira geral, os stakeholders envolvidos e 

seus interesses dentro do processo de incorporação de uma nova molécula oncológica são 

muito similares ao desenho feito aqui tornando esse trabalho um bom ponto de partida para 

novas pesquisas e atuação nessa área.  
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