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Mais um final de ano se aproxima e temos a oportunidade para refletir 
sobre o que faremos até 31 de dezembro e os planos que traçamos para 
2009. Estamos em meio a vários acontecimentos que devem impactar 
todo o mundo. A eclosão da crise financeira internacional, a eleição de 
um novo presidente de uma das maiores potências mundiais, a fusão de 
grandes grupos do mercado financeiro são apenas alguns dos fatos que 
trazem mudanças em nosso dia-a-dia. Diante desse cenário, a que tudo 
indica, o Brasil continuará confiando em sua blindagem econômica.

E eu com isso? Do nosso lado, posso dizer que vamos continuar 
trabalhando da mesma maneira que sempre atuamos, com um “olho 
no peixe e outro no gato”, criando novidades para nossos leitores, a 
fim de manter a Revista UPpharma atrativa e manter sempre vivo esse 
nosso apaixonado trabalho pela busca da notícia e de informações de 
interesse do mercado. Prova disso é o projeto de pesquisa qualitativa 
de fornecedores, que ouvirá diversos profissionais da indústria farma-
cêutica para eleger os melhores prestadores de serviços do setor.

Aliás, trata-se de um trabalho árduo que vem despertando grande 
interesse e entusiasmo por parte dos participantes. Para informar 
mais detalhes sobre esse projeto, nesta edição, preparamos uma 
matéria que, mais uma vez, ajudará a esclarecer os pesquisados. 
Não deixe de ler!

Apesar das adversidades, tivemos muitas alegrias em 2008. 
Conquistamos amigos, admiradores e, cada vez mais, o respeito 
dos leitores. Temos a mais absoluta convicção de que isso também 
aconteceu com vocês neste ano que está se findando.

Desejamos que em 2009 se repitam as alegrias que perpetuam 
nosso viver, a fim de vencermos as adversidades e superarmos os 
desafios que surgirão e nos ajudarão a buscar o nosso crescimento 
profissional e pessoal.

Feliz 2009 a todos!

Nelson Coelho
Publisher

Um ano de conquistas!
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alanac 
Carlos Alexandre Geyer

O Governo Federal lançou, há 
pouco mais de um ano, o deno-
minado Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), visando 
alavancar o desenvolvimento do 
País. Infelizmente, embora não sur-
preendente, vimos surgir na esteira 
desse o “Programa de Atraso do 
Crescimento”, justamente o contrá-
rio. A burocracia “tupiniquim”, que 
está longe do conceito Weberiano, 
sempre demonstrou criatividade 
na busca de alternativas para 
não decidir, pois decidir implica 
comprometer-se com o processo, 
acreditar na coisa decidida e estar 
disposto a justificar a decisão 
tomada perante a sociedade. Como 
decidir, em última análise, sempre 
implica algum risco, procrastinar 
torna-se quase regra.

Não importa o desenvolvimento 
do País, importa sim a segurança 
do pescoço do burocrata que, re-
fugiado na falácia da “preservação” 
do interesse público, acoberta sua 
incompetência e sua inaptidão para 
a tarefa no “esquecimento” dos 
processos em algum escaninho da 
repartição, em flagrante desrespeito 
aos prazos legais assegurados ao 
cidadão. Quando, pressionado 
por sua chefia, finalmente toma 
uma decisão face à insistência do 
desesperado postulante, não raro 
opta ou pela formulação de alguma 
exigência de duvidosa pertinência 

ou pelo indeferimento do pleito, sem 
observar o direito ao contraditório, 
garantido por nosso ordenamento 
jurídico a todo cidadão que dele 
queira fazer uso.

Essa conduta acaba facilitada 
pelo grande número de normas, 
regulamentos, portarias e resolu-
ções, muitas de duvidosa eficácia 
prática e discutível benefício para 
a sociedade. Na área farmacêutica, 
por exemplo, a incidência desse 
modo de agir, não raro, ultrapassa 
os limites do bom senso. H. Samuel, 
político inglês do século XIX, ao qual 
é atribuída a frase “Burocracia: uma 
dificuldade para cada solução”, 
ficaria surpreso com a atualidade 
de sua constatação quando apli-
cada à burocracia da Anvisa e da 
CMED, por exemplo. Também cabe 
citar como emblemática do PAC 
ao contrário a afirmação contida 
no livro Carregando o Elefante, de 
autoria de Alexandre Ostrowiecki e 
Renato Feder: “Além da cobrança 
de tributos, a sensação que se tem 
ao observar o sistema legal brasi-
leiro é de que todas as regras estão 
voltadas para atrapalhar aqueles 
que geram riqueza e para favorecer 
aqueles que vivem de saquear a 
riqueza alheia”.

Tenho a convicção de que en-
quanto esse modus operandi não 
for energicamente combatido por 
toda a sociedade, esses problemas 
continuarão a repetir-se, entravan-
do o crescimento do nosso País. 
Como diretor-presidente da Alanac, 
não posso deixar de denunciá-lo, 
lembrando que a Confederação 
Nacional da Indústria lançou, re-
centemente, a campanha Corte a 
Burocracia, visando combater esse 
mal que assola a máquina pública 
e sufoca a sociedade produtiva.O 
deputado federal Armando Monteiro 

Neto, presidente da CNI, declara 
no editorial da revista Indústria 
Brasileira, de outubro de 2008, 
que “a burocracia é um problema 
antigo, assim como os esforços 
para combatê-la. Percebemos, no 
entanto, que quando as cobranças 
diminuem, a burocracia recupera 
terreno”.

Tais entraves burocráticos di-
ficultam o desenvolvimento do 
País e favorecem a corrupção.                        
O relatório Doing Business 2008, 
do Banco Mundial, aponta o Brasil 
na 122ª colocação entre 178 países 
no tocante à facilidade para fazer 
negócios e o índice de percep-
ção de corrupção medido pela 
Transparency International coloca o 
nosso País na 70ª posição, num total 
de 167 nações pesquisadas. Estado 
e sociedade precisam, de forma 
urgente, adotar uma postura ética 
em suas relações, lembrando que a 
caracterização de uma ação como 
ética é sua transparência, justamen-
te o que aqui se está a reivindicar. 
Para encerrar, aproveito as palavras 
de Danilo Marcondes, retiradas de 
seu livro Textos Básicos de Ética: 
“Um ato pode ser considerado ético 
sempre que seu autor for capaz de 
explicitar seus motivos e justificá-
los, assumindo integralmente sua 
atitude. Kant introduz ainda, como 
critério fundamental do caráter ético 
de um ato, sua universalidade. Isso 
é, meu ato pode ser considerado 
ético se eu estiver disposto a aceitar 
que ajam comigo da mesma forma 
que eu ajo com os outros”. 

Carlos Alexandre Geyer é Presidente da Alanac 
– Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais.
E-mail: alanac@alanac.org.br

A sensação que se tem 
ao se observar o sistema 
legal brasileiro é de que 

todas as regras estão 
voltadas para atrapalhar 

aqueles que geram 
riqueza.

O PAC ao contrário
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A ética e as nossas 
responsabilidades

Sociedade da informação! Assim 
pode ser definido o atual estágio 
da humanidade. O momento em 
que vivemos requer transparência 
nas relações entre os diferentes 
segmentos da moderna sociedade. 
Mais do que nunca a transparência 
na interação entre a indústria farma-
cêutica e os profissionais de saúde 
está sob vigilância. Na realidade, 
não é apenas esse, mas, de uma 
maneira geral, todas as relações nos 
dias de hoje estão sob fogo cerrado, 
sendo reavaliadas pela sociedade.

O Brasil não é exceção e não está 
a reboque da história. Está sim in-
serido no contexto mundial e busca 
um posicionamento que o mantenha 
em uma situação de vanguarda na 
definição de valores éticos. 

Diversos são os exemplos de 
Códigos de Conduta que foram ela-
borados pelos diferentes setores de 
atividades na busca de parâmetros 
para regular a relação entre seus 
componentes. O Código de Ética 
do Conselho Federal de Medicina, 
o Código de Ética do Conselho 
Federal de Enfermagem, o Código 
do CONAR- Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação Publicitária, o 
Código de Conduta da Interfarma, o 
Código de Conduta da Febrafarma 
etc., são exemplos vivos de manifes-
tações a respeito do tema. 

Os códigos são palavras, con-
ceitos, manifestações de intenções 
etc. Resumindo, são tinta e papel 
que se não forem colocados em 
prática passam a ser apenas letras 

mortas, sem nenhum significado.                         
O que diferencia um código efe-
tivo de um simples enunciado? 
A resposta é: sua prática, o uso 
adequado de seus conceitos no dia-
a-dia, sem dobrar-se a concessões 
casuísticas, eventualmente regidas 
de acordo com o “interesse de 
plantão”, particular ou coletivo. 

Em nossas atividades diárias 
de propaganda e vendas de pro-
dutos farmacêuticos sempre nos 
defrontamos com situações que 
exigem um comportamento ético. 
Tal comportamento deve ser in-
questionável e rigoroso, a fim de 
que jamais estejamos sujeitos a  
atravessar a tênue linha que divide 
um comportamento ético do “não 
ético”. Mesmo assim, há um dilema: 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz para 
que, em um dado momento, a tua fala seja igual a tua prática” – (Paulo Freire)
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mas o fato é que se nossas atitudes 
não forem positivas, jamais vamos 
conseguir expurgar ou fazer uma 
seleção natural entre os bons e os 
maus profissionais que insistem 
em atuar de forma desonesta para 
comprometer a imagem da indústria 
farmacêutica.

Na verdade, trata-se de um 
chamamento em nome da ética.    
A primeira providência é iniciar 
um trabalho de alertar e conscien-
tizar os “transgressores” de suas 
faltas. 

Caso a conscientização não 
funcione, o momento irá requerer 
ações drásticas de vigilância e 
punição rigorosa e se ainda assim 
essas vierem a falhar, um terceiro 
passo poderá ser dado: a denúncia 
das violações. Aqui cabe um alerta: 
as denúncias precisam ser ampa-
radas em fatos (documentados, se 
possível) que possam comprovar a 
sua existência.  É hora de separar 
o joio do trigo.

A  h i s tó r ia  es tá  mudando .                
No mundo inteiro os primeiros 
casos de violação dos Códigos de 
Conduta estão sendo julgados e 
os transgressores punidos com o 
rigor necessário. No Brasil, não é 
diferente. Esse é um processo novo 
e em construção. Por enquanto, as 
lições aprendidas ainda não foram 
suficientes para impactar a opinião 
pública. Mas, é certo que a cada 
um de nós, seja como ser humano 
ou como empresa, será atribuída 
a parcela de responsabilidade no 
alcance da melhoria de ambiente 
de negócios. De cada um será 
cobrada a contribuição devida 
para que o respeito à ética seja 
uma realidade no setor e no País. 
Ajude a reconstruir a imagem do 
setor. Não espere que apenas os 
outros tomem a iniciativa. 

o de reagir ou não a uma ação 
agressiva daqueles concorrentes 
que desrespeitam regras e violam 
códigos de conduta. Mas se o que 
está em jogo são metas de vendas 
e, portanto, resultado econômico-
financeiro do negócio, então não 
há dúvidas quanto à legitimidade 
de eventualmente transgredirmos 
conceitos éticos. Mas a pergunta 
fundamental é: queremos ser iguais 
aos concorrentes desleais? 

Muitos fatores contribuem para a 
decisão de um bom profissional de 
propaganda e vendas não violar um 
preceito ético: sua própria formação 
como ser humano, as regras de 
conduta de sua empresa, a visão e 
o comportamento de seu supervisor 
e ou gerente etc.

Muitas vezes, a falsa percepção 
do “tamanho da transgressão” 
acaba exercendo um papel im-
portante: determinadas atitudes 
são consideradas “café pequeno” 
que “não prejudicam ninguém”. 
Em outras vezes, a sensação de 
impunidade induz a uma ação 
antiética e, nesse jogo perverso de 
“levar vantagem em tudo”, o profis-
sional pode acreditar que, se não se 
assemelhar ao concorrente, poderá 
ser considerado “ingênuo” por “não 
aproveitar as oportunidades”.

Assim, dúvidas freqüentes rondam 
a cabeça do representante: “Por que 
eu tenho de ser o único a não fazer”? 
“Como reagir”? “Como enfrentar 
essas situações”? “Como convencer 
meu chefe de que perdi a ‘parada’ 
por não poder utilizar as mesmas 
armas do concorrente”? 

Não existem respostas simples 
para essas perguntas, mas o fato 
é que devemos considerar que em 
determinadas situações existe uma 
verdadeira “chantagem” por parte 
dos profissionais de saúde, que, 
deliberadamente, “atravessam” 
a tênue linha do relacionamento 
e “passam a exigir” vantagens 
ou favores para manter ou mudar 
suas preferências por esse ou 
aquele produto, mesmo que os 
respectivos códigos de conduta de 
suas categorias profissionais vedem 
tais atitudes. Não se trata de um 
movimento de “caça às bruxas”, 

Ajude a reconstruir a 
imagem do setor. Não 

espere que apenas 
os outros tomem a 

iniciativa.

Gabriel Tannus é Presidente Executivo 
da Interfarma - Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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informe publicitário

O Marketing da

O Marketing da 
EMS Sigma Pharma

Sabe-se que o Departamento 
de Marketing, aliado às equipes 
comercial  e de treinamento, 
tende a for ta lecer qualquer 
corporação que busca otimizar os 
procedimentos e condutas em prol 
de resultados positivos. Na EMS 
Sigma Pharma não é diferente. 
Com mais de 1500 colaboradores 
divididos nestas 3 áreas, o lema 
da divisão não poderia ser outro: 
profissionalizar para crescer ainda 
mais. É por isso que a EMS Sigma 
Pharma vem buscando aprimorar 
diversos pontos estratégicos. O 
marketing passou, recentemente, 
por uma reestruturação da equipe 
e adotou novo direcionamento 
visando maior competitividade 
no mercado de medicamentos de 
prescrição.

estratégias por produto, sempre 
com o desafio de alcançar a 
liderança do mercado farmacêutico 
em prescrição.

A interação 
Marketing, 

treinamento e 
comercial

O ponto fundamental para o 
sucesso de qualquer estratégia é, 
sem dúvida nenhuma, a interação 
entre as equipes de Marketing, 
t re inamento  e  comerc ia l .  É 
essa interação que garantirá a 
implementação das estratégias e 
envolvimento da força de vendas 
com a realidade e objetivo de cada 
produto.

Em 2008, além das reuniões de 
ciclo promocional, foi utilizada 
u m a  f e r r a m e n t a  i n o v a d o r a 
- o treinamento via web,  que 

A equipe de 
Marketing

Diante das constantes evoluções 
do mercado farmacêutico e na 
busca de melhorias contínuas, a 
EMS Sigma Pharma estruturou em 
2008 sua equipe de Marketing. 
Sob gerência de Silvana Santana, 
o grupo é formado por 6 linhas 
de negócios, compostas, cada 
uma, por gerente de produto, 
supervisor de produto e assistente 
de Marketing. Os gerentes de 
produtos são responsáveis pelos 
medicamentos prioritários e os 
supervisores, pelos medicamentos 
intermediários. 

Neste ano, o foco de trabalho da 
EMS Sigma Pharma esteve voltado 
para análises mercadológicas 
profundas v isando a melhor 
definição dos posicionamentos e 
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possibilitou a maior aproximação 
ent re  market ing  e  Força de 
Vendas. Como resultado, houve 
maior agilidade no alcance da 
comunicação e unificação dos 
direcionamentos para a força de 
vendas Brasil. 

A transformação 
do Marketing EMS 

Sigma Pharma

Em 2007, para fortalecer seus 
objetivos de negócios e sustentar 
o ritmo acelerado de crescimento, 
a  E M S  r e a v a l i o u  s e u 
posicionamento e criou 
uma nova identidade 
corporativa, que 
p a s s o u  a 
o r i en ta r 

todas as ações relativas à marca. 
A EMS Sigma Pharma, divisão de 
prescrição da EMS, para valorizar 
esse  es fo rço  de  marke t ing 
institucional, fará um trabalho de 
padronização na comunicação 
dos produtos com a marca EMS. 
São mais de 100 itens a serem 
alinhados visualmente na busca do 
reforço da identidade corporativa 

ao maior cliente da EMS Sigma 
Pharma: o médico.

Além disso, já foi  iniciado, 
em 2008, um forte trabalho de 
fortalecimento de imagem da 
EMS junto à c lasse médica, 
apresentando a esses profissionais 
a grandiosidade da indústria 
farmacêutica, com destaque para o 
potencial e qualidade de produção, 
pioneirismo e investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento. 

Também neste ano, além de 
maior investimento em congressos 
médicos, foram realizadas ações 
junto a sociedades médicas, 
envo l vendo  pa rce r ias  com 
programas de educação médica 
continuada e com a Associação de 
Assistência à Criança Deficiente 
na área de responsabilidade 
social.  

Este é só o começo, no entanto 
para 2009, os projetos da EMS 
Sigma Pharma serão mais amplos 
e o trabalho será ainda mais 
intenso na diversificação das 
ações de marketing.

Da esquerda para direita, Andrea Coelho (Ger. de produto),Talles 
Ramalho (Ger. de produto) ,Adriana Morais (Ger. de produto), 
Silvana Santana (Ger. de marketing),Marcelo Macri (Ger. de 
produto), Leia Gonçales (Ger. de produto), Fernando Pechina (Ger. 
de produto)

Da esquerda para direita, os supervisores de produto: Keila Biffi, 
Roberta Silva, Sergio Rodrigues, Juliana Soldati, Fernanda Ponzeto 
e Jussara Sousa
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em foco

As oportunidades na 
área de vendas

Em um mercado tão dinâmico 
quanto o farmacêutico, no qual as 
mudanças ocorrem a todo momento, 
adotar ferramentas de gestão efi-
cazes no planejamento estratégico 
das empresas é uma questão de 
sobrevivência. Dentro desse con-
texto, um dos instrumentos bastante 
utilizados por corporações no mundo 
inteiro é a análise de SWOT, que, 
inclusive, já foi tema de artigos de 
colunistas em várias edições da 
Revista UPpharma.

O termo SWOT vem do inglês 
e representa as iniciais das pala-
vras Streghts (forças), Weaknesses 
(fraquezas), Opportunities (opor-
tunidades) e Threats (ameaças). A 
idéia central da análise de SWOT é 
justamente avaliar os pontos fortes, 
os pontos fracos, as oportunidades 
e as ameaças da organização e do 
mercado onde ela está atuando. 

Diante das turbulências mundiais e 
de novos cenários que começam a se 

desenhar para o setor farmacêutico, 
a Revista UPpharma decidiu retomar 
o assunto, mostrando a importância 
desse processo para os diversos 
departamentos das empresas. Nesta 
edição, foram entrevistados profissio-
nais que falaram sobre os desafios, 
oportunidades, tendências e difi-
culdades, especificamente, para o 
setor de vendas. Nas próximas 
edições, o objetivo é fornecer esse 
mesmo subsídio para profissionais 
de outras áreas dos laboratórios, 
levando informações claras e atuais 
para que eles possam monitorar suas 
atividades e alavancar os negócios.

Em se trantando da venda de 
medicamentos, uma tendência que 
cresce no Brasil, segundo os profis-
sionais entrevistados, é a integração 
entre os segmentos de diagnóstico, 
medicamentos, hospitais, convênios, 
médicos, indústria farmacêutica e 
pacientes. Isso facilita a venda, uma 
vez que esses setores estão mais 

cobertos e integrados, e aumenta a 
possibilidade de sucesso no varejo 
– a ponta do negócio. 

“Por outro lado, quando se fala em 
propaganda para medicamentos, na 
verdade, não se pode mais pensar 
em ‘facilidades’, já que a comunica-
ção entre a indústria farmacêutica 
e o consumidor/paciente está cada 
vez mais restrita. Entretanto, isso 
faz com que surjam novas técnicas 
de promoção médica e de varejo e 
canais de marketing mais integrados, 
resultando em otimização das ações 
e maximização dos lucros”, analisa 
Alexandre França, Diretor da Unida-
de de Negócios – Produtos OTC da 
Bristol-Meyers Squibb.

Ele lembra que nos útltimos anos 
foram muitas as transformações no 
setor, especialmente por conta de 
mudanças na legislação e pelo au-
mento da fiscalização. Isso acabou 
restringindo o número de ações no 
campo e de comunicação ao consu-
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midor/paciente. “Em contrapartida, 
houve uma evolução na área de ven-
das, como por exemplo, a adoção de 
ferramentas de tecnologia e da inter-
net, o desenvolvimento de técnicas 
de treinamento e um gerenciamento 
mais moderno do ponto-de-venda”, 
acrescenta França. 

A verdade é que o mercado brasi-
leiro de medicamentos acompanhou 
o desenvolvimento do País, apresen-
tando um crescimento em valores 
bastante expressivo acima dos 
dois dígitos nos últimos anos. Para 
Renato Negri, Diretor de Marketing 
dos Laboratórios Stiefel, tal fato está 
relacionado, em grande parte, à 
inclusão de cerca de 20 milhões de 
pessoas no mercado de consumo, 
favorecidas pelas condições econô-
micas do País. 

Segundo ele, essa melhoria de 
atratividade gerou também um 
aumento na competição por mer-
cados e clientes, sendo que novas 
companhias farmacêuticas interna-
cionais decidiram entrar no mercado 
brasileiro, obrigando as corporações 
que já atuavam aqui a intensificar 
seus investimentos. Na opinião do 
diretor, o advento dos genéricos 
também mudou fortemente a dinâ-
mica do mercado brasileiro e a área 
de vendas, sem contar a criação 
de novas normas, que imprimiram 
uma outra dinâmica na forma de 
relacionamento com os clientes. 

“Algumas mudanças fiscais aju-
daram a diminuir a informalidade 
no setor, apesar da necessidade de 
melhoria ser ainda muito grande. 
Outra evolução se deu junto aos 
pacientes e consumidores, que estão 
a cada dia mais bem informados e 
críticos, tendo informações online 
sobre doenças e produtos. Isso faz 
com que os médicos e as próprias 
indústrias necessitem elevar seus 
níveis de serviços se quiserem 
proporcionar a satisfação aos seus 
clientes”, observa Negri.

Na visão do diretor, o crescimento 
da concorrência também gerou 

necessidade de mais inovação, 
pesquisa e desenvolvimento contí-
nuo, o que exige um longo processo 
de aperfeiçoamento e persistência. 
“Hoje, é preciso buscar diferentes 
e eficientes estratégias de relacio-
namento com os clientes. A Stiefel, 
por exemplo, tem em seu SAC uma 
linha de frente e a ‘porta de entrada’ 
da empresa, responsável pela exce-
lência de atendimento, em razão do 
padrão que mantemos e do modo 
como o consumidor é valorizado”, 
revela.

Inovações tecnológicas

Luís Tadeu Strongolli, Gerente 
Nacional de Vendas da Torrent do 
Brasil, também aponta o advento dos 
genéricos como uma das principais 
transformações do mercado farma-
cêutico nos últimos anos.

“Com toda a certeza, os medi-
camentos genéricos impactaram 
em muito o mercado e a atividade 
de vendas. Atualmente, quando 
se consegue conquistar a receita 
de um determinado médico, não 
se tem a garantia do aviamento da 
mesma, pois, em via de regra, o 
balconista da farmácia ainda exerce 
influencia sobre a venda (marca) do 
medicamento”, declara.

Ele também considera o desenvol-
vimento da tecnologia como um dos 
maiores aliados dos profissionais do 
setor. “Com as inovações tecnológi-

cas, conseguimos trabalhar prati-
camente em tempo real, realizando 
ações com maior direcionamento, 
com maior produtividade, maior 
assertividade e, principalmente, 
com otimização de recursos, sejam 
materiais ou mesmo financeiros”, 
comenta.

Quanto às dificuldades na venda 
de medicamentos, Luís Tadeu cita 
a legislação tributária complexa, 
vigente de um estado para outro, e os 
incentivos de benefícios fiscais que 
prejudicam em muito os negócios. 

“A grande oferta de descontos 
entre as principais redes de droga-
rias também, a meu ver, são fatores 
prejudiciais aos negócios como um 
todo, pois diminui, em muito, as mar-
gens de lucratividade da indústria 
e dos atacadistas. Muitas vezes, 
se a indústria tivesse sua margem 
aumentada poderia priorizar novos 
e maiores investimentos em seus 
negócios”, justifica.

Para Paulo Xavier, Diretor Comercial 
da Bristol-Meyers Squibb, a maior 
mudança no setor farmacêutico ocor-
reu dentro das próprias empresas e 
não por conta de fatores externos.          
“Os novos códigos internos de 
conduta representaram um avanço 
do ponto de vista das práticas 
comerciais, deixando a relação la-
boratório – médicos – pacientes mais 
transparente e ética. Na Bristol-Myers 
Squibb, por exemplo, contamos com 
uma área de Compliance específica 
para fazer orientações nesse senti-
do”, revela Xavier. 

Valorização do PDV

Já Edigar Mattioli, Gerente Comer-
cial da Solvay Farma, lembra que 
a entrada dos genéricos trouxe a 
supervalorização do PDV, o que tam-
bém modificou o processo de vendas 
e obrigou a indústria farmacêutica a 
ter uma força de vendas mais co-
mercial focada no Trade Marketing. 
“Tais transformações desenham um 
cenário de oportunidade, permitindo 
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que a indústria farmacêutica leve 
mais conhecimento e informações, 
bem como desenvolva ações que 
ajudem a preparar melhor os profis-
sionais de saúde, aproximando os 
interesses mútuos de parcerias que 
antes ficavam relegadas a segundo 
plano”, explica Mattioli.

Segundo ele, para atuar dentro 
desse novo cenário, as empresas 
terão de compreender melhor as 
necessidades do PDV, ter conhe-
cimento e manter relacionamento 
e habilidade para interagir com 
esse nicho. “Esses são, certamen-
te, os maiores desafios para as 
Farmacêuticas que pretendem 
atuar diretamente nesse canal. Se 
considerarmos a agressividade nos 
descontos oferecidos por algumas 
empresas na disputa pelo espaço, o 
grau de dificuldade e complexidade 
é ainda maior”, expõe Mattioli. 

De acordo com ele, é preciso 
reajustar o modelo de gestão olhan-

do para os profissionais do PDV 
como agentes de saúde. “Levar 
informação e treinamento para esse 
público pode ser um bom caminho 
e oportunidade de negócio. De 
qualquer forma, sair de um modelo 
de gestão de negócio transacional 
para um modelo que interage com 
toda a cadeia de relacionamento 
e, portanto, muito mais complexo, 
vai exigir além de bons sistemas de 
inteligência de vendas, profissionais 

com boa capacidade analítica e 
relacionamento”, salienta.

Sólidas parcerias

Na análise dos fatores externos 
que impactam a atividade de vendas 
é também preciso avaliar a atuação 
e a influência dos diversos canais 
de distribuição de medicamentos. 
“O Stiefel, por exemplo, procura 
estabelecer relações de confiança 
e satisfação mútua de longo prazo 
com seus parceiros comerciais.               
A distribuição é um elo fundamental 
para o negócio, sendo uma grande 
prioridade para a empresa. Temos 
também um portifólio medicamentos 
isentos de receita e os dermo-
cosméticos que, por estarem nas 
prateleiras das farmácias, depen-
dem muito de uma boa exposição 
e um bom conhecimento por parte 
de farmacêuticos e farmacistas”, 
explica Renato Negri.

Segundo ele, importan-
tes mudanças ocorreram 
também no segmento de 
distribuição que impac-
taram substancialmente 
todo o setor. “Existe uma 
gradual migração para 
um modelo de farmácias 
mais completas e maio-
res, que têm, por exem-
plo, no auto-atendimento 
áreas específicas para 
saúde e beleza da pele, 
nas quais o Stiefel pode 
estabelecer um relacio-
namento com consumi-

dores não só com um produto, mas 
com várias linhas para diversas 
necessidades”, observa.

Paulo Xavier, da B-MS, também 
concorda que a cadeia de venda 
de medicamentos está em cons-
tante processo de transformação. 
Para ele, as empresas devem ser 
ágeis para se adaptar a esse novo 
cenário. Na avaliação de Xavier, 
uma das principais mudanças é 
que o foco deixou de ser a venda 

propriamente dita e passou a 
ser a geração de demanda. “Os 
níveis de estoque passaram a ser 
controlados com mais rigor e a 
venda virou consequência e não 
razão de existência”, explica. 

Já Edigard Mattioli, da Solvay 
Farma, lembrou que no passa-
do os laboratórios t inham os 
distribuidores como principais 
responsáveis pelos negócios e se 
preocupavam fundamentalmente 
com a classe médica. Entretanto, 
nos últimos anos, a realidade é 
outra. “Vários acontecimentos 
provocaram transformações sig-
nificativas no mercado. Surgiram 
outros canais de vendas e houve 
muitas perdas no faturamento de 
execelentes marcas pela entrada 
dos medicamentos genéricos, 
sem contar a crescente superva-
lorização do PDV. Acredito que 
esses fatos obrigam a indústria 
farmacêutica a também se modi-
ficar para atuar diretamente nos 
canais de vendas, valorizando 
ainda mais as estruturas comer-
ciais das empresas para aumen-
tar a efetividade dos negócios”, 
declara.

Luís Tadeu, da Torrent, analisou 
outro aspecto importante em 
relação às oportunidades e os 
desafios na distribuição de medi-
camentos. Segundo ele, a compra 
de medicamentos por parte de 
órgãos públicos, federais, esta-
duais e municipais tem reflexo, 
principalmente, no aspecto so-
cial, onde a população menos 
favorecida financeiramente tem 
acesso ao tratamento, mas, de 
forma indireta, contribui também 
para o aumento dos negócios das 
Farmacêuticas, já que pacientes 
e médicos passam a ter contato 
e familiarização com as marcas 
dos laboratórios. “É um segmento 
que tende a aumentar à medida 
que o País vai se desenvolvendo 
e consolidando sua estabilidade 
econômica”, prevê. 

em foco
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Produtividade em vendas

Outro desafio da indústria farma-
cêutica no futuro é a busca da maior 
produtividade na área de vendas, o 
que envolve a adoção de meios de 
controle de visitação, de distribuição 
e da atividade de venda de medica-
mentos no Brasil.

Nesse aspecto Alexandre França, 
da B-MS, afirma que foi nesse campo 
que houve umas das maiores tran-
formações nos últimos anos, com a 
introdução de ferramentas de gestão 
e métodos inovadores de controles. 
Entretanto, o diretor considera que 
a forma mais eficiente para controle 
da produtividade na área de vendas 
ainda é o equilíbrio entre as novas 
ferramentas, como internet, palm tops 
e GPS, e algumas técnicas tradicio-
nais, como os pontos-de-encontro, 
por exemplo.

O fato é que apesar das inovações 
tecnológicas, o elemento humano 
ainda é um fator fundamental no 
processo de vendas. “São nos mo-
mentos de maior dificuldade que um 
produto ou uma empresa conseguem 
se destacar no mercado e aproveitar 
as oportunidades que ainda existem. 
E isso só é possível quando se tem 
profissionais criativos e conhecedores 
do mercado, capazes de tomar de-
cisões baseadas em fatos e dados”, 
menciona França. 

Da mesma opinião com-
partilha Luís Tadeu, da 
Torrent. Para ele, manter 
profissionais cada vez 
mais preparados e capa-
citados é essencial em um 
mercado extremamente 
competitivo. “Acredito 
que não exista mais es-
paço para profissionais 
que não estejam muito 
bem preparados para o 
exercício da profissão. 
Profissionais que não se 
adequaram às mudanças, 

principalmente, na área tecnológica, 
estão praticamente fora do contexto 
da propaganda médica”, avalia. 

Em se tratando da atuação da Força 
de Vendas, Edigar Mattioli, da Solvay 
Farma, diz que as empresas atingiram 
hoje um bom nível na plataforma de 
monitorização de suas equipes, com 
estrutura de inteligência e produti-
vidade destinada à fidelização da 
classe médica. Essa evolução vem 
permitindo às companhias conquis-
tarem um ótimo padrão no controle 
de visitação e, principalmente, no uso 
das informações de produtividade e, 
com isso, alcançam cada vez mais 
efetividade por meio de uma boa 
definição de targeting e segmentação 
de cada negócio.

“O desafio será buscar essa mesma 
estrutura e qualidade de informações 
nos diversos canais de vendas, cujo 
controle e dados de produtividade 
permitirão também uma melhor efe-
tividade nas ações de Sell In e Sell 
Out”, avalia.

De olho a crise

Na verdade, existem várias opor-
tunidades, mas também muitos de-
safios na área de vendas para as 
Farmacêuticas. A recente eclosão da 
crise econômica internacional, sem 
dúvida, é uma variável que deve ser 
considerada, pois obrigará as empre-
sas a repensarem suas estratégias. 
Para Renato Negri, do Stiefel, com 

economias globalizadas como as 
que temos hoje, não há como o Brasil 
se isolar e não sofrer os impactos 
dessa crise. “Apesar disso, a situação 
financeira do País é boa e a trajetória 
de crescimento deve continuar no 
próximo ano. O momento atual da 
Stiefel é positivo, sendo que estamos 
lançando produtos inovadores em 
suas categorias e, juntamente com 
o approach de customer centric  de 
nossa estratégia, estamos confiantes 
no desenvolvimento de nossos negó-
cios e no crescimento das vendas.    
A meta da Stiefel é de não só manter, 
mas ampliar a liderança do mercado 
dermatológico”, ressalta.

Paulo Xavier, da B-MS, é da opinião 
de que a crise mundial afetou a 
economia como um todo e não 
especificamente a indústria farma-
cêutica. “Sabemos que as margens 
serão ainda mais curtas e o consumo 
mais conservador. Por outro lado, 
é uma ótima oportunidade de nos 
diferenciarmos da concorrência com 
criatividade e inovação. Priorizaremos 
investimentos na área de vendas, 
visando à qualidade e não à quanti-
dade”, avalia.

As informações apresentadas pelos 
entrevistados formam apenas uma 
breve análise de fatores que vêm 
afetando e transformando a atividade 
de vendas no mercado farmacêutico 
no Brasil. Em posse desses dados, 
os profissionais terão mais subsídios 
para avaliar as oportunidades e as 
ameaças, bem como as fraquezas e 
os pontos fortes de suas empresas, 
podendo traçar estratégias que 
realmente conduzam as companhias 
para um caminho de sucesso.

em foco
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conversando com o editor

Os desafios na 
gestão da Força 

de Vendas
Composta por 795 profissionais, 

a Força de Vendas da Biolab Sanus 
Farmacêutica é um das maiores do 
Brasil. Manter a equipe alinhada às 
estratégias da empresa, especial-
mente em um país de dimensões 
continentais como o Brasil, é um 
grande desafio. Nessa entrevista 
com o Vice-Presidente Comercial 
da Biolab, Sebastião Carlos Ca-
pelli, o leitor poderá conferir um 
pouco do trabalho realizado pela 
Farmacêutica para manter uma 
Força de Vendas bem treinada e 
capacitada.

Editor - Atualmente, por quantos 
profissionais é composta a Força 
de Vendas do Laboratório? Quantos 
são os Gerentes Distritais, Gerentes 
Regionais e Propagandistas que 
atuam na empresa?

Capelli - Acabamos de realizar 
uma reestruturação e aumentamos 

nossa Força de Vendas. Hoje, temos 
675 propagandistas responsáveis 
por geração de receituário e deman-
da. Temos também 40 vendedores 
que atuam em farmácias em todo 
o Brasil. Nosso Grupo Gerencial 
é composto por dois gerentes 
nacionais, seis gerentes regionais 
e 71 distritais. Ao todo, são 795 
profissionais em nossa Força de 
Vendas.

Editor - A Força de Vendas é 
diferenciada por linhas de produtos? 
Por quê?

Capelli – Sim. Pela quantidade 
de produtos que temos em nossas 
linhas, especialidades que visitamos 
e lançamentos que estão por vir, 
segmentamos a promoção médica 
em oito linhas diferentes. Não existe 
uma fórmula única e certa. Essa 
foi a decisão que tomamos e os 
resultados já começam a aparecer.

Editor - Como era composta a 
Força de Vendas antes de o senhor 
assumir o cargo? 

Capelli – Para responder a essa 
pergunta, tenho de contar uma 
pequena história. Estou na empresa 
desde 1995, quando fui contratado 
para realizar um projeto de profis-
sionalização do grupo. 

Em 1996, assumi a Sanus Farma-
cêutica, que pertencia ao grupo e 
que tinha uma atuação restrita em 
termos geográficos, basicamente 
em algumas capitais, com uma 
Força de Vendas em torno de 30 
pessoas.

Em 1997, foi adquirida a Biolab do 
grupo Monsanto (Searle) e iniciamos 
nossa trajetória trabalhando em 
algumas especialidades-alvo para 
os nossos produtos. 

Em 1999, houve a fusão entre 
a Biolab e a Sanus, tornando-se, 
portanto, uma única empresa com 
linhas distintas. A partir daí, pode-
mos afirmar que a estrutura ficou 
adequada a um trabalho em todo 
o Brasil. 

Ao longo desses 13 anos, já ocu-
pei as posições de Gerente Nacional 
de Vendas, Diretoria Comercial 
e, atualmente, a Vice-Presidência 
Comercial.

Editor - Hoje, quais os desafios na 
gestão da Força de Vendas, espe-
cialmente quando muito numerosa? 
Como fazer para manter a motivação 
e obter resultados satisfatórios?

Capelli - O maior desafio está no 
treinamento da Força de Vendas. 
Atuamos em todo o Brasil e levar 
informações em tempo real só 

É preciso se investir 
fortemente na valorização 

do profissional e 
reconhecer seus méritos 

e resultados.
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Nelson Coelho

se consegue com programas de 
treinamento a distância. 

No entanto, é primordial que se 
tenha um grupo de gerentes coeso e 
com características de treinadores. 
Assim, estamos investindo forte em 
programas para desenvolvimento 
desses profissionais, pois serão os 
grandes responsáveis por manter a 
visão e as estratégias da empresa 
no foco correto.

Motivação é uma coisa muito 
pessoal e, na maioria das vezes, 
pontual. Tem de se investir fortemen-
te na valorização do profissional e 
reconhecer seus méritos e resulta-
dos, a fim de que ele se mantenha 
motivado em busca constante de 
um melhor desempenho.

Temos um programa de premiação 
por resultados que, ao longo de 
todos esses anos que trabalhei na 
indústria, jamais vi. Tal programa 
foi aprovado pela alta direção da 
Biolab. Trata-se de uma premiação 
vultuosa em termos de valores, que 
permitirá a muitos profissionais reali-
zarem alguns de seus sonhos, como 
a compra de uma casa, uma viagem, 
um carro para a família etc.

Serão 480 profissionais premiados 
em todo o período da campanha e 
o grande momento acontecerá em 
nossa convenção anual de vendas, 
prevista para março de 2009, quan-
do faremos a entrega dos prêmios 
mais importantes, todos baseados 
em resultados de desempenho.             
O segredo está em ter um programa 
desse porte, com informações claras 
sobre as performances individuais e 
muita seriedade na consolidação 
dos resultados.

Editor - Qual a colocação da 
empresa no ranking de vendas e de 
receituário? Houve crescimento nos 
últimos dois anos?

Capelli - Quando analisamos 
somente o mercado ético, ocupa-
mos a 10ª posição no ranking em 
vendas em valores (PMB), com um 
crescimento composto nos últimos 

dois anos de 16%. Se levarmos em 
consideração que em 1997 éramos a 
41ª empresa nesse mesmo ranking, 
pode-se perceber claramente que 
as estratégias adotadas estavam 
corretas.

Em termos de receituário, nosso 
crescimento é constante. Temos 
um market share de 1,44% (fonte: 
Close Up - Setembro 2008) com uma 
média de 37.400 receitas captadas 
mensalmente. Como nossa linha é 
composta de muitos produtos de 
uso crônico e os dados do Close 
Up são uma amostragem estatística, 
cada receita conquistada é muito 
comemorada, pois representará, 
no futuro, muito mais do que uma 
simples receita. 

Editor - A qual, ou a quais, fatores 
o senhor credita esse crescimento?

Capelli - No caso específico 
da Biolab, muitos são os fatores. 
Desde uma Força de Vendas bem 
treinada, motivada e comprometida 
com os resultados da empresa, a 
produtos que agreguem faturamento 
rapidamente e, principalmente, 
aos investimentos que são feitos 
em Pesquisa e Desenvolvimento. 
Somos, com certeza, uma das 
indústrias que mais investem em 
P&D e já temos algumas moléculas 
promissoras. Esse é o futuro da 
indústria que deseja estar entre 
as mais importantes no Brasil e do 
mundo.

Editor - Para 2009, estão previstos 
lançamentos de produtos?

Capelli - Sim. Como estratégia, 
temos adotado uma postura de 
parcerias internacionais e nacionais 
que já estão gerando resultados. 

Temos um betabloqueador de 
3ª. Geração que será um grande 

aliado da classe médica no con-
trole da hipertensão, bem como 
beneficiará muitos pacientes com 
insuficiência cardíaca. Teremos, 
no primeiro semestre de 2009, dois 
analgésicos e antiinflamatórios 
que representam uma grande 
oportunidade em função do que 
está acontecendo atualmente 
com os inibidores da Cox 1 e 2. 
Estamos preparando o lançamento 
de uma toxina botulínica diferente 
das existentes no mercado e 
investiremos fortemente em pro-
dutos dermatológicos.

Como se pode ver, teremos muito 
trabalho pela frente, porém, estamos 
acreditando firmemente nesses 
projetos.

Editor - Quais as áreas de maior 
interesse e investimento da Biolab?

Capelli - Nesse momento, a 
Cardiologia, a Ginecologia, a Clí-
nica Geral, a Dermatologia e a 
Pediatria.

Editor - Quantas linhas de pro-
dutos estão aos seus cuidados? 
Cada linha é composta por quantos 
medicamentos?

Capelli - Por ser responsável pela 
área comercial, no que se refere 
às vendas, todos os produtos se 
encontram sob a minha responsa-
bilidade. Temos um Departamento 
de Marketing, com o qual mantemos 
um relacionamento transparente e 
muito próximo. Dividimos nossas 
linhas em unidades de negócios, 
o que facilita a administração das 
campanhas e dos resultados com 
cada um dos produtos. Temos perto 
de 150 apresentações de produtos 
voltados para as especialidades 
citadas.

Editor - A extensão geográfica do 
Brasil é um desafio? Qual é a estra-
tégia para fazer contato e treinar os 
profissionais da Força de Vendas em 
outras regiões, mantendo-os sempre 
alinhados?

Gestores mal preparados 
sempre terão resultados 

medíocres!
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Capelli - Creio que a extensão 
geográfica é o maior desafio de 
todas as empresas e segmentos. 
No nosso caso, como comentei, 
realizamos, recentemente, uma 
reestruturação e criamos uma 6ª. 
Regional, justamente buscando 
mais proximidade com a nossa 
Força de Vendas. Temos em nosso 
planejamento anual uma Convenção 
e três reuniões regionais, que nos 
permitem reunir todo o grupo em 
um mesmo momento em seis locais 
diferentes. Essas reuniões possi-
bilitam a transmissão, ao mesmo 
tempo, de informações para toda a 
Força de Vendas.

No entanto, isso não é tudo! 
Nossos departamentos de treina-
mento, marketing, médico e de 
inteligência de mercado têm um 
papel fundamental em todo esse 
processo. Nossa Força de Vendas é 
toda informatizada. Assim, qualquer 
informação que valha a pena, pode 
ser enviada de forma rápida e 
simultânea.

Iniciamos um trabalho em conjunto 
com os departamentos de treina-
mento e de TI para desenvolver 
um dos melhores programas de 
treinamento a distância, que nos 
possibilitará manter nossos profis-
sionais atualizados. E, para isso, não 
pouparemos investimentos.

Editor - A Biolab tem um forte 
nome na área de Cardiologia. 
Quais as ações do laboratório para 
manter essa imagem ao longo dos 
anos e como a Força de Vendas 
contribuiu para isso, uma vez que 
a Cardiologia é uma área de difícil 
penetração e fidelização?

Capelli - A Biolab nasceu dentro 
da Cardiologia. Quando lançamos 

Vasopril  (Enalapri l) em 1997, 
tínhamos a convicção de uma 
missão: oferecer ao cardiologista 
brasileiro a possibilidade de tratar 
muitos pacientes com uma droga 
eficaz, segura e que fosse aces-
sível em termos de preço. Esse 
produto se tornou, rapidamente, 
um sucesso de receituário e de 
vendas. Muitos outros, posterior-
mente, vieram complementar uma 
linha que estivesse ao alcance 
dos médicos. Não importa qual 

o diagnóstico, sempre teremos 
uma opção terapêutica em que 
o médico e o paciente sejam os 
principais beneficiados!

Nosso relacionamento com a 
Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia é muito próximo. Além disso, 
os investimentos nos principais 
congressos regionais nos permi-
tem ter uma visibilidade dentro da 
Cardiologia como uma empresa 
parceira. Isso se estende a todas 
as demais sociedades médicas.

Não acredito que uma empresa 
possa se sobressair dentro de uma 
especialidade, por mais difícil que 
seja, sem que se tenha um traba-
lho muito forte dos representantes. 
Eles são fundamentais, pois são 

o início meio e fim de qualquer 
estratégia ou planejamento. 

Viajo com muita freqüência pelo 
País e ainda visito muitos médicos, 
que conheci. Percebo que graças 
ao trabalho diário e constante da 
Força de Vendas, os representantes 
conseguem adquirir o respeito e a 
simpatia por parte da classe médica. 
É comum sermos convidados para 
jantares com os médicos, resultado 
de um relacionamento franco que 
fazemos questão de manter com 

eles. Essa é uma pequena “fortuna” 
que poucos conseguem: a amizade 
desses profissionais.

Os executivos ou gestores devem 
se manter atualizados em relação 
aos métodos de administração, 
procurando o equilíbrio entre as 
necessidades e os resultados. 
Gestores mal preparados sempre 
terão resultados medíocres!

Para finalizar, gostaria de ressaltar 
que uma empresa de sucesso não 
se faz sozinha com seus produtos. 
Ela necessita de pessoas, que com 
suas qualidades e assertividade, 
trazem os resultados. O respeito ao 
profissional deve ser uma missão 
da companhia  mantida a todo 
custo. 

conversando com o editor

O respeito ao profissional 
deve ser uma missão da 

companhia mantida a 
todo custo.
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Madalena Almeida

destaque

A Idea Brasil, empresa de pesquisa 
e opinião contratada pela DPM Edi-
tora, responsável pela produção e 
circulação da Revista UPpharma, já 
começou a disparar os e-mails com o 
questionário para os profissionais da 
indústria farmacêutica convidados a 
participar desse projeto.

Importante lembrar que a pesquisa 
de fornecedores é um trabalho que 
apontará os prestadores de serviços e 
produtos mais conceituados em suas 
áreas de atuação, segundo a opinião 
dos próprios profissionais do mercado 
farmacêutico.

O objetivo é fornecer informações 
confiáveis e seguras para os execu-
tivos, permitindo que eles possam 
conhecer também a opinião de seus 
colegas sobre os fornecedores da 
indústria farmacêutica. A amostra 
selecionada é formada por profis-
sionais com poder de decisão dos 
diversos setores dos laboratórios, 
que poderão indicar e pontuar os 
melhores fornecedores em cada área 
de produto ou serviço.

Os dados da pesquisa serão re-
velados, posteriormente, aos leitores 
da Revista UPpharma de forma a 
auxiliar na escolha de seus parceiros 
comerciais, aproximando assim forne-
cedores e clientes.

Os resultados estarão disponíveis 
na Revista UPpharma e no Sistema 
Informativo SnifBrasil, ficando dispo-
nível, inclusive, para donwload. 

Para assegurar a máxima confia-
bilidade a esse trabalho, a pesquisa 
não indicará aos participantes nomes 
de fornecedores ou prestadores de 
serviços, sendo o próprio respondente 
que irá mencionar e pontuar o parceiro 
em que mais confia.

Para avaliar os fornecedores, os 
respondentes atribuirão notas de 1 
a 10 aos seus parceiros comerciais.     
A soma dos pontos definirá, em cada 
categoria, as melhores, ou mais con-
ceituadas, empresas/fornecedores da 
indústria farmacêutica.

Os pontos máximos a serem obtidos 
por uma empresa corresponderão ao 
número de participantes da pesquisa, 
por item, multiplicado por 10, que é a 
nota máxima. 

Sigilo Total

Com o objetivo de garantir maior 
espontaneidade nas respostas por 
parte dos entrevistados, a Idea Brasil 
utilizou o sistema Quest Manager, 

A pesquisa de 
fornecedores 
é um trabalho 

que apontará os 
prestadores de 

serviços e produtos 
mais conceituados 
em suas áreas de 

atuação.
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que garante o sigilo da identidade do 
respondente. Ou seja, os nomes das 
pessoas, a indicação e a pontuação 
individualizada conferida por cada 
participante para seus fornecedores 
terão total sigilo.

Outra grande preocupação desse 
trabalho foi com o direcionamento dos 
questionários, de modo a assegurar 
que as pessoas que preencherão a 
pesquisa realmente sejam aquelas 
que têm condições e conhecimentos 
para responder. Por exemplo, um 
profissional de marketing avaliará 

somente fornecedores de sua área, 
um executivo financeiro somente 
parceiros da área financeira e assim 

por diante. Essa garantia de que os 
prestadores serão avaliados por pro-

fissionais com experiência e conhe-
cimento dos serviços prestados traz 
também credibilidade ao projeto. 

Apesar de a pesquisa não ser 
um concurso, os dados serão todos 
auditados, a fim de conferir confiabi-
lidade e segurança às empresas que 
receberam as notas, garantindo-lhes 
que não houve qualquer distorção de 
resultados. 

Com a pesquisa será possível obter 
dois tipos de avaliação: o conceito (os 
fornecedores mais conceituados na 
opinião dos profissionais da indústria 
farmacêutica) e top of mind (as 
empresas mais lembradas pelos 
entrevistados). Importante lembrar de 
que esse trabalho não está atrelado a 
nenhuma premiação.

Portanto, se você ainda não recebeu 
o questionário, entre em contato 
conosco pelo telefone 11 5533 5900 
ou e-mail: dpm@dpm.srv.br. Não 
deixe de participar desse projeto, que 
beneficiará todo o mercado.

destaque

Apoio

Realização

Importante lembrar 
de que esse trabalho 
não está atrelado a 
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Há pouco mais de um mês no 
ar, o Portal SnifDoctor vem alcan-
çando grande receptividade por 
parte da classe média. Lançado 
pela DPM, editora responsável pela 
produção e distribuição da Revista 
UPpharma, em 18 de outubro, Dia 
do Médico, o novo site tem como 
proposta se consolidar como um 
importante canal de comunicação, 
que favorecerá o intercâmbio e a 
troca de experiên-
cias entre os médi-
cos e a indústria 
farmacêutica.

Desenvo lv ido 
nos mesmos mol-
des do SnifBrasil, portal voltado 
para a veiculação de notícias 
do mercado farmacêutico, que 
registra mensalmente mais de 100 
mil acessos, o SnifDoctor é uma 
maneira de a Revista retribuir o 
apoio que os laboratórios sempre 
deram à publicação. 

No site, os médicos têm acesso a 
notícias diversas sobre a área mé-

dica, obtidas por meio da parceria 
com agências noticiosas nacionais 
e internacionais e assessorias de 
imprensa de todo o Brasil.

Além disso, a DPM conta com 
jornalistas especializados que se-
rão responsáveis pela elaboração 
de matérias e atualização diária 
do Portal.

Para ter acesso às informações, 
basta que os profissionais se 

cadastrem gratuitamente no site. 
Periodicamente, a DPM enviará aos 
leitores boletins eletrônicos com 
notícias atuais e de interesse dos 
assinantes.

O site possui ainda um espaço 
para que as várias sociedades 
médicas divulguem os exames de 
especialidades, cursos, eventos e 
outras informações do setor. 

Além disso, criamos uma área 
para veiculação de ações e 
comunicados das sociedades 
médicas aos médicos de outras 
especialidades. Tudo isso, com a 
máxima segurança e seriedade no 
fornecimento das informações.

Ciente da importância de manter 
os médicos bem informados sobre 
o que acontece na medicina em 
nível mundial, também estaremos 

divulgando, além 
de notícias e infor-
mações de socie-
dades nacionais, os         
meetings no exterior 
em cada especiali-

dade, bem como incentivando os 
leitores a participarem ativamente 
desses eventos internacionais com 
o incentivo de passagens aéreas.

A apuração dessas notícias está 
cargo de um profissional da área 
jornalística, residente nos EUA, 
que busca manter um contato 
estreito com as diversas socie-
dades médicas do exterior, o que 

Médicos 
aprovam 

Portal 
SnifDoctor 

No Portal, os médicos têm acesso a notícias 
diversas, obtidas por meio da parceria com agências 

noticiosas nacionais e internacionais.
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Especial

contribuirá para o enriquecimento 
desse projeto.

Outra preocupação foi criar 
um espaço para que os médicos 
possam trocar e compartilhar 
informações. O Portal tem uma 
área para divulgação de estudos 
científicos sobre tratamento de 
diversas patologias, além de colu-
nas e outros artigos com assuntos 
importantes.

O site também permite que os lei-
tores possam fazer downloads de 
documentos, trabalhos e estudos 
de outros médicos.

Mais de 40 mil nomes

O SnifDoctor é um projeto que 
vem sendo trabalhado pela DPM 
há mais de um ano, a fim de ofe-
recermos aos médicos uma fonte 

de consulta confiável e 
segura.

Atualmente, já temos 
uma base de aproxima-
damente 40.000 médi-
cos, que forneceram 
seus dados exclusiva-
mente para esse projeto 
e passaram a se benefi-
ciar com a iniciativa.

Nosso objetivo é au-
mentar cada vez mais o 
cadastro de assinantes, 
fazendo contato com 
médicos de diversas 
especialidades e em 
todo o Brasil.

Trimestralmente, fare-
mos uma atualização ge-
ral dessas informações, 
a fim de garantir que o 
novo produto chegue 
sempre aos assinantes. 

A boa receptividade 
do Portal nos motiva a 

aprimorar cada vez mais esse 
canal de comunicação, forne-
cendo aos médicos informações 
que possam contribuir para seu 
crescimento profissional. Além 
disso, é uma ferramenta que 
possibilitará à indústria farmacêu-
tica manter um relacionamento 
sempre saudável e duradouro 
com a classe médica.

Os médicos que já conheceram 
o Portal aprovaram a iniciativa. 
Para Dr. Jaime Natan Eisig, médico 
gastroenterologista e presidente 
eleito da Federação Brasileira de 
Gastroenterologia (FBG) para o 
biênio 2009/2010, o SnifDoctor 
é um produto importante para 
atualização médica. “O site pos-
sibilita maior aproximação entre 
as sociedades das diversas espe-
cialidades, à medida que veicula 

informações da área médica que 
interessam a todos os médicos”, 
comenta.

Ele lembrou que, hoje, alguns 
tratamentos são multidisciplinares. 
Daí a importância dos médicos 
conhecerem os avanços da me-
dicina nas várias especialidades 

para oferecerem o tratamento mais 
eficaz a seus pacientes.

Segundo ele, com o Por tal       
SnifDoctor, os médicos têm uma 
fonte de consulta igualmente 
confiável em suas veiculações 
para complementar os canais de 
comunicação das várias federa-
ções e associações, mantendo-se 
atualizados e bem informados.

“Com as jornadas de trabalho 
cada vez mais extensas, o médico 
encontra, muitas vezes, dificul-
dades para visitar congressos 
ou participar de outros eventos. 
Nesse aspecto, a internet se 
tornou essencial para atualização 
dos profissionais. Por meio dessa 
ferramenta, temos acesso às inova-
ções da área médica com rapidez 
e em tempo real. Acredito que o 
Portal SnifDoctor irá proporcionar 
benefícios para a classe médica, 
no sentido de contribuir para que 
esses profissionais ampliem seus 
conhecimentos sobre a medicina 
em suas diversas frentes”, ressalta 
Dr. Jaime.

Em função de alguns 
tratamentos serem 

multidisciplinares. Dr. Jaime 
Eisig considera importante 

que o site forneça aos 
médicos informações sobre 

as várias especialidades.

Dr. Jaime Eisig, médico gastroenterologista
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comunicação 

Inovando na 
Inovação

Um conceito inovador vem var-
rendo o mundo da inovação. Isso 
mesmo, redundante assim. Não 
estamos falando de um produto 
inédito, mas de uma forma diferente 
de estruturar o processo. Estamos 
falando de um fenômeno que vem 
atingindo as empresas em muitos 
setores que buscam melhorar seus 
negócios ou revolucioná-los.

E o princípio é simples: muitos 
pensam melhor que poucos e melhor 
ainda que um só. É o chamado 
conceito “wiki” de inovação. Como 
funciona? A empresa abre seus 
problemas ou oportunidades para 
uma comunidade ou para o público 
em geral e todos colaboram com 
opiniões que vão se complemen-

resolver problemas aparentemente 
insolúveis em relação à configura-
ção de minas recém-adquiridas.

Há casos ligados à vontade 
universal de um mundo melhor 
como a Society for Sustainable 
Mobility, uma ONG dedicada a usar 
o conhecimento de engenheiros 
em todo o mundo para projetar o 
melhor “veículo verde” possível. Na 
indústria farmacêutica, a experiên-
cia mais conhecida é a da Eli Lilly, 
que introduziu uma corretora online 
de conhecimento chamada de 
InnoCentive. Ali, são apresentados 
problemas de P&D com os quais 
empresas e indivíduos podem 
colaborar.

E o que faz as pessoas cola-
borarem? Às vezes, dinheiro e 
recompensas, mas as experiências 
vividas até agora apontam para uma 
maior importância da vontade de 
contribuir, de realizar, de aparecer 
e, principalmente, de fazer parte de 
algo maior.

Ninguém sabe exatamente o rumo 
que esse novo modelo vai tomar, 
mas quem se aprofunda no tema 
não ousa dizer que esse caminho 
será irrelevante. Quem souber tran-
sitar nessa nova dimensão estará a 
alguns passos à frente. Quem não 
souber, precisará encontrar outra 
maneira de aproveitar todo o conhe-
cimento do mundo a seu favor.

tando de forma “caórdica” (termo 
criado pelo fundador da Visa, Dee 
Hock, que significa a convivência 
entre caos e a ordem) até chegar a 
um resultado que não seria possível 
a partir de mentes isoladas.

É uma forma de explorar o enorme 
poder de interação proporcionado 
pela internet e de unir idéias geo-
graficamente separadas em nosso 
planeta. O Linux foi o grande inicia-
dor desse modelo e a Wikipédia é 
um representante do que é possível 
fazer quando a força coletiva aponta 
em uma direção. Há experiências 
bem-sucedidas em setores imprevi-
síveis, como no caso da Goldcorp, 
uma mineradora de ouro americana 
que usou a inteligência coletiva para 

Quem não souber transitar em um novo ambiente 
precisará encontrar outra maneira de aproveitar 

todo o conhecimento do mundo a seu favor.
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recrutamento & seleção
Arnaldo Pedace
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Pare e pense o que uma orquestra, 
um maestro ou mesmo um grupo de 
músicos tem a ver com o dia-a-dia 
de uma empresa? Pois podem ter a 
certeza de que é muito mais do que 
pensamos.

Que tal compararmos uma em-
presa com uma orquestra sinfônica, 
com o trabalho de uma equipe e o 
som harmonioso de um grupo de 
violinos? Peter Drucker comparou 
as organizações com orquestras 
sinfônicas há quase 20 anos.

A busca da excelência e da 
melhoria da qualidade são termos 
presentes dentro das empresas de 
hoje, que buscam serem competi-
tivas em um mercado globalizado. 
Competência técnica, qualidade, 
motivação pessoal e capacidade 
de trabalho em equipe são itens 
indispensáveis a serem conquista-
dos por uma empresa. São essas 
características também que fazem 

uma orquestra sinfônica ser concei-
tuada em seu meio.

Peter Drucker, um dos maiores 
gurus da Administração, já dizia 
que no século 21 as empresas 
seriam como orquestras. Segundo 
ele, as etapas entre a afinação dos 
instrumentos e o gestual do maestro 
contêm boas práticas nas quais 
organizações de todo tipo podem 
se espelhar, pois uma orquestra não 
tem uma segunda chance.

De acordo com ele, ajustá-los 
à realidade do negócio é um 
dos primeiros passos a se tomar.               
As organizações precisam afinar 
melhor seus profissionais, seus 
instrumentos, sua gestão e sua 
comunicação. Outra recomendação 
é que sigam com atenção as normas 
do mercado, regimentos internos 
e o planejamento estratégico, tal 
qual fazem os músicos com suas 
partituras.

Com referência ao  planejamento 
estratégico, é importante que toda 
a equipe tenha conhecimento da 
visão de futuro da empresa e do 
papel de cada funcionário para 
torná-la realidade. O que seria de 
uma orquestra sinfônica se não 
houvesse sintonia entre os músicos 
e também se eles não soubessem 
o momento de tocar.

A comparação vai mais além. 
Uma orquestra é feita de músicos 
com talentos individuais e coletivos, 
divididos entre os diversos naipes 
de instrumentos. Assim como as em-
presas são feitas por colaboradores 
com talentos individuais e coletivos, 
distribuídos por departamentos 
que precisam estar em perfeitas 
sintonias sistêmica e estratégica.

Ele também chama a atenção, 
para o desempenho do maestro em 
alusão ao equilíbrio e à liderança 
pelos quais os executivos devem 
primar. O maestro usa a batuta 
na mão direita para expressar as 
normas e procedimentos, enquan-
to a mão esquerda clama pelo 
amor e pela paixão, que devem 
estar presentes no momento certo 
do desenrolar da obra musical. 
Razão e emoção andam juntas, 
inclusive dentro das organizações.
Isso nenhum líder pode ignorar e o 
mais indicado é se valer da melhor 
combinação entre elas.

As organizações precisam afinar melhor seus profissionais, 
seus instrumentos, sua gestão e sua comunicação.

Empresa x Orquestra
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O encontro foi uma oportunidade para a troca de 
experiências entre os finalistas e os patrocinadores.

Em 27 de outubro, foi realizado 
no Hotel Estanplaza, em São Paulo, 
o Café da Manhã que reuniu os 
finalistas do 32º Prêmio Lupa de 
Ouro. 

Na ocasião, os presentes pu-
deram assistir à palestra do Pre-
sidente da Bristol-Myers Squibb, 
Francisco Hidalgo, que versou 
sobre o tema “Novos Desafios – 

Mudança para um Processo de 
Reinvenção”.

Os convidados também tiveram 
a oportunidade de conhecer outros 
profissionais do mercado e trocar 
experiências. 

O Café da Manhã foi um evento 
realizado durante a segunda fase 
da premiação, na qual o júri irá 
definir as colocações dos finalistas 

na edição de 2008 da Lupa de 
Ouro. 

O encontro é importante para que 
os patrocinadores estreitem contato 
com os finalistas. Na ocasião, foi 
feito um agradecimento especial a 
todas as empresas que contribuem 
para a realização e para o sucesso 
desse grande evento. Confira alguns 
momentos do Café da Manhã.

Café da Manhã reúne 
finalistas da Lupa de 
Ouro 2008
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Confira os grandes finalistas 
da Lupa de Ouro 2008 

Grandes vencedores serão anunciados na festa de premiação, que 
acontecerá em 28 de novembro, no World Trade Center, em São Paulo.

Mantecorp www.concurso.mantecorp.com.br Adriana Thiemi Yamaguchi

Pfizer www.cardioclik.com.br Marco Guimarães (2)

Sanofi-Aventis www.diabetesnoscuidamos.com.br Marcelo Albertotti

Pfizer www.portalfeminino.com.br Flávia Nass (1)

Roche www.cucas.com.br Carina Braga/Elaine Ribeiro

Categoria Web
Laboratório Projeto Nome

(1) Apresentou o Projeto Milton Barreto
(2) Apresentaram o Projeto Marjori Dulcine e Renata Beduschi

Bristol-Myers Squibb Orencia Igor Zanetti 

Roche Avastin Luiz Henrique Schurig Fernandes

Glaxosmithkline Tykerb Antonio Carlos Matos da Silva

Categoria Lançamento Hospitalar
Laboratório Projeto Nome

Boehringer-Ingelheim Actilyse André Bortoluci Vicente

Roche Fuzeon Ana Gabriela Pires dos Santos (1)

Abbott Programa Synergia Luana Kulesza 

Bristol-Myers Squibb Baraclude Renata Barbosa

Wyeth Tygacil Lucia Helena Armada

Categoria Hospitalar
Laboratório Projeto Nome

(1) Apresentou o Projeto Claudia Scordamaglia

Eurofarma Musculares Érica Esteves Bertolo Rezende

Medley Dieloft TPM Rubem Mello

Bayerschering Yaz Philip Alexander F. Glaser

Farmoquimica Kelo-Kote Cinara do Couto Oliveira

Pfizer Champix Erika Pagani/Patrícia Olivieri/Renata Campos

Categoria Lançamento de Prescrição
Laboratório Projeto                              Nome

Eurofarma

Medley

Astrazeneca

Lilly

Sigma Pharma

Performance Empresarial
Laboratório

Apsen

Sanofi-Aventis

ABL

Medley

Sigma-Pharma

Performance Empresarial Genéricos
Laboratório
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Aché Lotar Luciana de Oliveira Buosi

Aché Vertix Lenir Silveira

Merck Serono Concor Renato Oliveira/Alexandre Faustino

Aché Corus Marcelo José Gonçalves

Boehringer-Ingelheim Micardis/Micardis HCT Sabine Bender/Júlio Ruiz

Categoria Prescrição Cardio
Laboratório Projeto Nome

Aché Digeplus Rosangela Alcatrão

Bayerschering Glucobay Carolina Letzow Eckel

Sanofi-Aventis Lantus Marcelo Albertotti

Astrazeneca Nexium Reinaldo Capezzuto

Nycomed Pantozol Renata Campos

Categoria Prescrição Ap.Digestivo
Laboratório Projeto Nome

Aché Acheflan Sérgio Ricardo Cunha

Sanofi-Aventis Profenid Alexandre Damasceno

Zodiac Condroflex Carlos Fernando Varela

Aché Artrolive Wilson Bueno de Souza

Zambon Glucoreumin Adilson Araújo

Categoria Prescrição Muscular
Laboratório Projeto Nome

Mantecorp Episol José Rodnei Fernandes

Roche Protopic Fernando Gomes/Cíntia Scala

Galderma Tri-Luma Martha Maria de Melo 

Mantecorp Pielus Gustavo Luiz de Almeida

Roche Roacutan Gisele Lessa/Laurent Baes

Categoria Prescrição Derma
Laboratório Projeto Nome

Bayerschering Angeliq Carolina Felsberg

Merck Serono Colpotrofine Rafaela Goulart/Alexandre Faustino

Bayerschering Nebido Livia Zafalon/Regina Lescura

Janssen Evra Adriana Gonzaga S. Almeida

Pfizer Viagra Marcelo Antonio

Categoria Prescrição Hormônios 
Laboratório Projeto Nome
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Aché Busonid Andréia Cristina Frias

Boehringer-Ingelheim Spiriva Thalita Barreto Guimarães/Marlon Luz

Schering Plough Nasonex Rose Castro

AstraZeneca Budecort Elizabeth Duarte Silva/Viriato Oliveira

Eurofarma Snif 3% Érica Esteves Bertolo Rezende

Categoria Prescrição Respiratório
Laboratório Projeto Nome

Aché Programa Menina dos Olhos de Guarulhos Cristiane Hirota/Marcia Tedesco Dal Secco

Roche Programa Vizinho Legal Rosicler Rodriguez

Merck Serono Gestão para Organiz. Não Gover. - GESC Raquel Macedo/Andréa Rodrigues

Aché Aché Formare: Uma Escola para a Vida Cristiane Hirota/Marcia Tedesco Dal Secco

Medley III Gincana do Bem Andréia Camargo Marques Postal

Categoria Responsabilidade Corporativa
Laboratório Projeto Nome

Organon Target Nuvaring - Um Mod. de Otimiz. de Rec. e Result. Amanda Gravina

Sanofi-Aventis Pesquisa Prog. de Pacientes (Supera) Edson Shnmyo

Novartis OPT - Operational Planning Tool Abílio Nascimento e Cleide Magalhães

Roche Estamos de Olho Victor Acquaviva

Zodiac Plano de Negócios Renato Cavalca

Categoria Inteligência de Mercado
Laboratório Projeto                               Nome

Bristol-Myers Squibb Abilify Silvia Sfeir

Mantecorp Alivium Fernando Ursua

Boehringer-Ingelheim Cymbalta Silvia Moraes/Marcelo Gonçalves

Janssen Tylex Marcela Parise

Wyeth Efexor XR Cristiane Giordano

Categoria Prescrição SNC
Laboratório Projeto Nome

Sanofi-Aventis Vaxigrip Mônica Alves Aragão

União Quimica Lacrifilm Ronaldo Tadeu Goés

Nikkho Transamin Jordana Mattos

Sanofi-Aventis Puran T4 Claudinei Silva

Wyeth Prevenar Priscila Silva

Categoria Prescrição Outras Classes 
Laboratório Projeto Nome
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Merck Sharp Dohme Produt. da Força de Vendas Trade e Hospitalar Isabela Leite Baptista e José Paulo Alves

Stiefel Aumento da Lucratividade por meio do  Paulo Roberto Dias

 Processo de Planejamento de Vendas  

Mantecorp Merchandising em Ação, Automação da Equipe André Gralhoz/Guilherme Colombo

Solvay Vip: Visão Integrada de Performance (KPI’s)  Marinel P. Santos

Aché/Biosintética Compre com a Gente  Miriam Ferreira de Oliveira

Categoria Produtividade & Efetividade
Laboratório Projeto  Nome

Bristol Myers Squibb Mapa Estratégico do Mercado Público Samuel Klem

Wyeth Endomarketing Calendário Prevenar Priscila Silva/Leonardo Silva/Selma Louver

Eurofarma Innovare Ana Carolina Petratti/Renata Pereira Monteiro

Fresenius Ser Único Christiane Castro (1)

Zodiac Formação Com., Foco, Habilidade Zodiac Marcos Vinícius Libardi

Categoria Especial
Laboratório Projeto                               Nome

(1) Apresentou o Projeto Yara Pedroso

Bayer Consumer Care Redoxon Zinco Ligia Monici

Sanofi Aventis Dermacyd Juliana Granado

Wyeth Centrum/Centrum Silver Fernando Coimbra S.Lopes

Nycomed Neosaldina Rodrigo Credidio

Sanofi Aventis Naturetti Rodrigo Santiago

Categoria MIP – TV
Laboratório Projeto Nome

(1) Apresentou o Projeto Juliana Matheus de Lima

Bayer Consumer Care Bepantol Luciana Fuzetti

Wyeth Materna Laila Cristina Hudaib

Alcon Oftane Cleis Pompeo (1)

Nycomed Nebacetin Ana Carolina Ruoppoli

Wyeth Stresstabs Guilherme Maciel/Lucas Marqueto

Categoria MIP – Outras
Laboratório Projeto Nome

(1) e (2) – Apresentou o Projeto Carlos Regis

Galderma Dermotivin Roberto Nakahara

Galderma Nutraplus 8% Mauro Zamora/Fernanda Faria/Roberto Nakahara (2)

Wyeth Caltrate D Ricardo Montanheiro/Guilherme Maciel

Galderma Loceryl Esmalte Mauro Zamora/Fernanda Faria/Roberto Nakahara (1)

Sanofi-Aventis Novalgina 1 G Élio Dilburt

Categoria MIP – SWITC
Laboratório Projeto Nome
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responsabilidade social 

Guia de Indicadores
de Sustentabilidade

Chegamos ao último artigo da 
série de textos que abordaram os 
indicadores de sustentabilidade, 
desenvolvidos para o setor farma-
cêutico. Foi um extenso e apro-
fundado trabalho com o grande 
objetivo de oferecer uma referência 
para as empresas farmacêuticas 
em relação à Sustentabilidade, com 
foco exclusivo no setor. 

Neste artigo, os indicadores 
abordados são: Inovação Contínua 
e Consumo e Prescrição Respon-
sáveis.

INOVAÇÃO CONTÍNUA

Garantir a criação contínua de 
valor para todos os públicos de 
interesse e para a sociedade como 
um todo, por meio de processos 
eficientes e produtos inovadores.

• De produção
Capazes de otimizar a utilização 

de recursos e insumos diretos e 
indiretos, bem como viabilizar a 
utilização de novos recursos e 
insumos.

• De logística e distribuição
Garantindo sempre a manuten-

ção das características originais 
dos produtos no decorrer de todos 
os processos de movimentação, 

armazenamento e distribuição. 
Não comprometendo em nada sua 
efetividade terapêutica.

• De negócios
Observam princípios de gover-

nança e transparência, permitindo 
o pleno acesso à informação de 
todos os públicos de interesse e, 
com isso, um processo decisório 
equilibrado e justo.

• De Produtos
Busca contínua do desenvol-

vimento de novos produtos com 
comprovado valor terapêutico 
adicional. 

Produtos estabelecidos com 
novas indicações capazes de se 
constituir em uma nova opção 
terapêutica de real valor.

Produtos estabelecidos em novas 
formulações que permitam maior 
aderência ao tratamento e como-
didade aos pacientes. 

Produtos novos ou estabelecidos 
que atendam às necessidades e 
características das populações 
e dos mercados locais em que 
a empresa atua. Promover as 
adequações necessárias para isso 
do ponto de vista de formulação, 
apresentação, dispensação e 
administração.

CONSUMO E PRESCRIÇÃO 
RESPONSÁVEIS

Estimular o consumo responsável 
por parte dos consumidores e 
pacientes, desencorajando os 
excessos e o uso inadequado de 

seus produtos/serviços, bem como 
a prescrição responsável por parte 
dos profissionais de saúde, garan-
tindo o respeito às indicações de 
bula dos produtos e/ou indicações 
testadas e validadas cientificamen-
te por estudos clínicos.

• Paciente
Garantir adequado nível de infor-

mação ao paciente, em linguagem 
clara e acessível, evitando o uso 
inadequado do produto prescrito, 
sobretudo, no que diz respeito às 
quantidades e ao período de utili-
zação do mesmo. Propiciar amplo 
serviço de apoio ao paciente, 
contribuindo para a aderência dele 
aos tratamentos de caráter crônico 
e assim a otimização do tratamento 
indicado.

• Consumidores
Garantir um adequado nível de 

informação ao consumidor sobre os 
produtos comercializados, evitando 
os excessos e os erros no ato do 
consumo e/ou administração.

• Profissionais de Saúde
Contribuir para um adequado ní-

vel de informação e conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre 
os produtos por meio de programas 
estruturados e sistemáticos de 
educação, evitando os excessos e 
os erros no ato da prescrição.

• Parceria com os canais de 
distribuição (atacado e varejo)

Garantir adequada armaze-
nagem, distribuição, comercia-

O Guia tem como objetivo 
oferecer uma referência 

para as empresas 
farmacêuticas em relação à 

Sustentabilidade.

Lançamento na Lupa de Ouro 2008
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Marcelo Weber e Renata Schott

Marcelo Weber e Renata Schott são 
responsáveis pelo Programa Farmasustentável 
do Grupemef e, respectivamente, Gerente 
de Unidade de Negócio da Merck Serono e 
Gerente de Serviços à Pesquisa Clínica da 
Genzyme. 
E-mails: marcelo.weber@serono.com e   
renata.schott@genzyme.com 

lização e dispensação de seus 
produtos por meio de toda a 
rede de varejo e distribuidores. 
Contribuir para a capacitação 
dos profissionais que atuam 
no varejo e são responsáveis 
direta ou indiretamente pela 
manipulação, fracionamento ou 
dispensação dos produtos de 
prescrição.

A publicação do Guia de In-
dicadores de Sustentabilidade 
Farmasustentável é um dos mais 
importantes passos do Grupo 
Farmasustentável, objetivando a 
inclusão dos princípios de Ges-
tão Sustentável na agenda dos 

Gestores do setor Farmacêutico 
Brasileiro.

Na entrega da premiação Lupa 
de Ouro, que acontece em 28 de 
novembro, em São Paulo, todos 
os participantes receberão um 
exemplar impresso do guia.  
Espero que todos apreciem o 
material e entrem em contato 
qualquer que seja o interesse.

Veja a seguir os ícones de 
todos os indicadores do Guia 
de sustentabilidade: Acesso, 
Engajamento de Stakeholders, 
Inovação Contínua, Atenção 
ao Meio Ambiente, Consumo 
e Prescr ição Responsáveis. 
Esperamos que esse seja esse o 
primeiro de muitos contatos que 
os profissionais terão com algo 
que, em breve, se transformará 
em uma exclusiva ferramenta de 
auto-diagnóstico, voltada para a 
Sustentabilidade nas empresas 
do setor farmacêutico!

A publicação do Guia 
de Indicadores de 

Sustentabilidade é um dos 
mais importantes passos do 

projeto Farmasustentável.
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recursos humanos

Atletas 
Corporativos

Recentemente, assistimos a mais 
um espetáculo do esporte mundial: 
as Olimpíadas de Pequim. Foram 
dias intensos de competição, 
superação, realização e frustração, 
dado que nem todos ganham. Mas 
para os atletas que vão aos jogos 
a expectativa de trazer uma me-
dalha para o seu país e sua família 
sempre está presente. Nem todos 
voltam felizes, pois sempre há um 
vencedor e vários “perdedores”. 
Mesmo quem traz uma medalha 
de prata ou de bronze volta com 
um “Q” de frustrado, já que investiu 
anos de preparação nos treinos e 
eliminatórias – muitos até passaram 
por sacrifícios pessoais e finan-
ceiros para chegar lá. Portanto, 
mesmo que tenha ficado entre os 
melhores, seu objetivo era mesmo 
ser O MELHOR.

Quem assistiu a alguns jogos 
ou competições individuais pôde 
perceber que a diferença estava 

nas pequenas coisas (milímetros, 
décimos de segundo), na capa-
cidade do atleta de superar a 
si mesmo, desafiar seus limites, 
quebrar seus paradigmas e acre-
ditar que era possível. A diferença 
não estava mais na capacidade 
técnica e na força física, mas na 
cabeça de cada atleta. Medalhas 

foram ganhas ou perdidas antes 
mesmo de se iniciar a competi-
ção. Exemplo disso foi o nadador 
norte-americano fenômeno Michael 
Phelps, que foi a Pequim disposto 
a ganhar oito medalhas de ouro.      

E ganhou todas. Foi fácil? Nem um 
pouco. Mas ele estava obstinado, 
sabia que tinha condições de se 
superar e, com isso, superaria os 
demais. 

O que o mundo do esporte tem 
a ver com o mundo corporativo? 
Tudo. Nossos atletas corporativos 
estudaram, treinaram, se sobressaí-
ram, chegaram a um determinado 
patamar nas organizações e, por 
alguma razão, estacionam em 
determinado patamar. Entram na 
zona de conforto, acham que ao 
chegarem lá a próxima promoção 
acontecerá naturalmente.

De repente se deparam com 
uma surpresa: outro é promovido, 
alguém de fora chega para a 
posição que ele almejava ou, 
pior, o nosso atleta é demitido da 
companhia.   E lá se foram anos de 
preparação, investimento pessoal 
e dedicação. O que aconteceu? 
Minha experiência nesses 11 anos 

Os profissionais mais 
bem-sucedidos no 

mundo dos negócios 
são aqueles que 

desafiam seus limites.
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da posição que está disponível no 
RH. São profissionais que estavam 
sempre superando seus próprios 
limites e, com isso, empurravam 
os limites corporativos para mais 
longe e ganhavam mais responsa-
bilidades a partir daquele ponto.

Superavam deficiências de do-
mínio de línguas estrangeiras, falta 
de formação em universidade ou 

escola de primeira linha e por aí 
vai. Conseguiram tudo isso por 
simplesmente acreditarem em 
si mesmos. Sabiam que podiam 
se superar e foram buscar expe-
riências ou cursos que contra-
balançavam a falta de um MBA, 
muitas vezes. Voltando ao tema 
das Olimpíadas, não há como não 
destacar o corredor jamaicano, que 
ganhou os 100 metros contra um 
corredor norte-americano, que tem 
todos os recursos possíveis a seu 
dispor. É o potencial do corredor 
norte-americano (ou de qualquer 
nacionalidade) que não se realiza 
apesar de todas as condições para 
que isso aconteça.

Faltou superar 
a barreira interna. 
Ou das meninas 
de ouro do vôlei 
que chegaram de-
sacreditadas nas 
Olimpíadas e, jun-
tas, encontraram a 
harmonia e o con-
junto para superar 
suas deficiências. 
O time de alta per-
formance se formou 
ali mesmo, durante 
a competição, pois 
elas acreditaram 
que era possível. 

entrevistando executivos mostra 
que os profissionais mais bem-
sucedidos no mundo dos negócios 
são aqueles que de, certa forma, 
desafiaram seus limites, não se 
preocuparam com o tamanho da 
caixinha organizacional que lhe 
deram ou com o job description 

Denys Monteiro

Denys Monteiro é Vice-Presidente da FESA 
Global Recruiters e membro da Prática Global 
de Life Sciences da IIC Partners.
E-mail: fesa@fesa.com.br

Nem todo mundo chega 
em primeiro lugar. O 

importante é conhecer a 
si mesmo.

Estamos em busca de supe-
ratletas corporativos? Não. Nem 
todo mundo chega em primeiro 
lugar. O importante é conhecer 
a si  mesmo. Conhecer suas 
vantagens, suas competências 
e seus diferenciais, para quando 
a oportunidade de ganhar o ouro 
corporativo surgir, o profissional 
não desperdiçar a oportunidade 
por não acreditar que poderia 
chegar lá. É saber que pode dar 
um extra para que o time, área ou 
departamento superem suas me-
tas, mesmo com a concorrência 
acirrada, mercado difícil, câmbio, 
aumento de matérias-primas etc. 
Aposto que você já viu esse jogo 
não?!   

E você sabe quais são seus 
limites?! Está satisfeito com a 
sua performance ou a do seu 
time organizacional? Dá para 
melhorar? Sempre dá. Como? 
Comece por si mesmo. Busque 
o alinhamento entre ser, saber e 
fazer ou, se preferir, entre de ca-
beça, coração e pernas. Somente 
dessa forma você se transforma, 
realiza todo seu potencial, evolui 
do conhecimento e sentimento 
para a ATITUDE. 

E lembre-se de que o mundo 
das organizações é como se 
fosse uma maratona, na qual não 
importa só o preparo físico, ritmo 
e resistência, mas também a ve-
locidade com que você faz o per-
curso e desenvolve habilidades, 
competências e conhecimentos. 
Para finalizar, prepare-se, pois 
quando cruzar a linha de chegada 
estará na hora de respirar fundo, 
embalar e seguir em frente para 
começar um novo percurso, com 
fôlego redobrado, experiências 
acumuladas e acreditando ser 
possível ficar ainda melhor. 
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O sucesso da entrevista 
médica e a produtividade

O objetivo de um “Represen-
tante Profissional” é ter sucesso 
em suas atividades, tanto na 
geração da receita médica, que 
é a sua meta principal, quanto na 
posterior geração de demanda. 
Isso quando falamos dos REPs 
de empresas que fazem os seus 

resultados por meio da prescri-
ção ou receita médica.

Quando buscamos entrevistas 
médicas mais produtivas, ou 
seja, que efetivamente gerem 
a prescrição, temos de consi-
derar alguns aspectos muito 
interessantes, que são, a nosso 
ver, de extrema importância.

Antes desses aspectos, que 
vamos citar a seguir,  temos 
a fase que precede a própria 
entrevista médica, que consiste 
no forte treinamento dos produ-
tos, o foco na concorrência e 
as habilidades de vendas, hoje 
muito negligenciada.

Quais seriam os pilares para o 
sucesso da entrevista médica, 
a considerar:

• A credibilidade da empresa
• Fazer conexão com dados 

levantados
• A oferta de serviços
• O que chamamos do “Mo-

mento da Verdade”
• O relacionamento

A credibilidade da empresa
 
Trabalhar em empresas com 

postura ética e conduta pro-
f issional superior, inovadora 
em segmentos em que atua, 

Os representantes têm 
uma gama de dados 

que podem coletar em 
seu dia-a-dia com os 

médicos.

Josias
Highlight
negligenciadas.

Josias
Highlight
considerar?

Josias
Highlight
empresa;

Josias
Highlight
levantados;

Josias
Highlight
serviços;

Josias
Highlight
Verdade";

Josias
Highlight
relacionamento.



45

J. Fernando Ramadinha 

com foco no médico, com uma 
história de prestação de ser-
viços e que fornece produtos 
de qualidade faz a diferença. 
Certamente, sempre vai abrir 
ma is  fac i lmente  as  por tas , 
embora isso não seja tudo.

Fazer conexão 

Os representantes têm uma 
gama de dados que podem 
coletar em seu dia-a-dia com 
os médicos, além das já tradi-
cionais auditorias de mercado, 
que informam quem são os mé-
dicos potenciais. Nesse caso, 
a coisa se iguala, pois todos 
sabem quem são os médicos 
mais importantes, ou seja, é de 
domínio público. A diferença 
está em uma boa montagem de 
mercado e no uso dos dados 
adequadamente para gerar 
melhor informação. 

Será que o REP percebe a 
quantidade enorme de informa-
ções que existe dentro de um 
consultório médico? Eles estão 
sendo treinados para isso?

Como ganhar vantagem com-
petitiva ao usar as informações 
disponíveis em um consultório, 
observando o modo de ser do 
médico ,  conectando esses 
dados com as características, 
benefícios e vantagens do meu 
produto?

Essa é uma estratégia muito 
in teressante para ganhar  a 
atenção do médico, gerando 
um bom apelo emocional à en-
trevista. Faz o REP ser diferente 
e conseguir um tempo adicional 
ao seu trabalho. Qualquer pes-
soa prefere falar e conversar do 
assunto que gosta!

Os médicos e os seus consul-
tórios oferecem muitas informa-
ções preciosas. Nem sempre 
na l inguagem a informação 
está explícita. Basta prestar 
atenção. “Ganchos” sobre a 

postura e o modo de ser, o 
estilo do consultório, imagens 
e fotos de práticas esportivas, 
revistas e periódicos, tipo de 
carro que aprecia, padrão dos 
clientes, fotos dos familiares e a 
atendente do médico são fontes 
inesgotáveis de informação. 

Está ali disponível. Então por 
que não usar. Faça a conexão 
de um desses “ganchos” com 
vantagens e mensagens do 
produto.

Por que algumas mensagens 
são ouvidas e outras não? Por 
que existem REPs que conse-
guem inf luenciar os hábitos 
de prescrição dos médicos e 
outros não? 

Existem autores e estudos 
internacionais que mostram 
que a diferença está no fato de 
a mensagem estar atrelada ou 
não à emoção. Os bons REPs 
vendem med icamentos ,  os 
melhores vendem aquilo que 
os medicamentos fazem pelos 
clientes dos médicos. É bem 
diferente!

Existe uma gama de passos a 
ser trilhada dentro do assunto 
conexão, que não daria para 
ser descrita totalmente nesse 
espaço. Além disso, também 
não  é  o  ob je t i vo  ma io r  do 
artigo.

A oferta de serviços 

Essa é uma abordagem in-
teressante na relação com os 
médicos, que vem sendo usada 
até com certa constância no 

mercado. Uns usam muito bem, 
outros não. Quando se oferece 
um serviço, se está assumindo 
um compromisso implícito com 
o seu cliente. Traduzindo-se, 
pode ser  a lgo como: “Se o 
senhor (a) necessitar, estarei 
aqui para lhe atender”. A boa 
prestação de serv iços está 
embasada pelo compromisso. 
Durante a entrevista se oferece 
ao médico um leque de opções. 
Isso é um privilégio, mas não 
podemos nos esquecer de que 
se prestamos um melhor servi-
ço, temos uma chance maior de 
ganhar a adesão do cliente ao 
medicamento que promovemos. 
Sobre prestação de serviços, 
temos algumas dicas a passar, 
tais como:

• Nunca prometa o que não 
pode cumprir.

• Encante o seu cliente com a 
qualidade de serviços oferta-
dos; surpreenda-o.

• Anote tudo o que prometeu 
na frente do médico. Se pos-
sível até com a data prevista 
do atendimento. Ao atendê-lo, 
lembre-se a data marcada e só 
então atenda o compromisso.

• Valorize o seu atendimento, 
mas não cometa exageros.

• É muito fácil perder a credi-
bilidade.

Te r m inando  esse  t óp ico , 
lembre-se de que “quem não 
vive para servir, não serve para 
viver”.

O que chamamos do mo-
mento da verdade

O REP tem um pequeno mo-
mento para dar as informações 
necessárias ou fornecer algo 
de valor tangível para o traba-
lho do médico, ou seja, para 
vender o seu produto. “É o seu 
momento da verdade”

As pessoas fazem a 
diferença e está na mão 
de cada um ter ou não 
sucesso profissional. 

Você decide!
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J. Fernando Ramadinha é Diretor da empresa 
Ramadinha Soluções Estratégicas ao 
Segmento Farmacêutico.
E-mail: fernando.ramadinha@terra.com.br

Existem passos bem específi-
cos a serem seguidos para tirar 
o REP do mundo da mesmice, 
tornando-o diferente dentro de 
um universo de quase 13 mil 
profissionais. O médico agrade-
cerá ou não o bom trabalho do 
REP por meio da receita médica 
ou não.

É vital no bom planejamento 
da visita rever cuidadosamente 
as anotações anteriores, mas 
devem ser feitas 
boas anotações.     
O  q u e  s e  v ê 
são aberrações 
como: “Reforçar o 
produto A”, “Ven-
der vantagens”, 
“Cobrar receituário”, “Focar 
produto B” e outros mais ou 
menos votados. Isso é o famoso 
“me engana que eu gosto”. A 
empresa treina e orienta a fazer, 
o gerente distrital solicita e, 
posteriormente, se fazem essas 
aberrações acima menciona-
das. Depois, o GD não cobra 
ou faz vistas grossas para o 
assunto.

 
Tenha boas anotações!

Se o REP tiver dificuldade em 
fazer isso tem de ser treinando 
para tal. A boa anotação traz 
a essência de cada entrevista 
anter ior  e dá seqüência ao 
trabalho do REP. Comentar uma 
boa informação colhida ante-
riormente dá ao REP o direito 
de ganhar tempo com o cliente. 
O REP estará construindo o 
seu momento da verdade. Em 
poucas palavras, conquistar o 
receituário do médico.

O médico é o ator principal 
dessa novela. Assim o foco tem 
de ser nele e nas necessidades 
e interesses dos clientes dele. 
Duran te  esse  momento  da 
verdade, não descarregue uma 
caixa de informações sobre o 

médico, porque ninguém gosta 
de  se r  massacrado .  Bas ta 
calçarmos os “sapatos” dos 
médicos, usando empatia. E se 
fosse o contrário, como seria 
esse momento? 

É importante na construção 
do momento da verdade conhe-
cer bem os seus materiais, as 
suas ferramentas de trabalho e 
quem está ao redor do médico. 
Lembrem-se de que o trabalho 

do REP não é uma festa. Os 
REPs são,  em sua maior ia , 
agradáveis e sociáveis, mas 
uma ent rev is ta  médica ,  de 
vendas, não é uma visita social. 
O seu objetivo é ter a receita 
do médico. O médico sempre 
aguarda o fechamento da entre-
vista e aí vêm àqueles famosos 
chavões  que não agregam 
nada, quando não se conquis-
tou nada como: “Doutor, estou 
confiante em seu receituário” 
ou “Posso contar com o seu 
receituário”. Fechar a visita, 
solicitando a prescrição, sem 
ganhar direito a tal, parece ser 
algo sem futuro e que vira um 
chavão, que significa até outro 
dia.

O Relacionamento 

A entrevista médica é uma 
re lação entre prof iss ionais, 
realizada por pessoas. Nessa 
situação, entram o gostar e o 
não gostar, as sensibilidades, 
as sensações, o tempo e o 
conhecimento,  entre outros 
fatores. O relacionamento hu-
mano é muito importante: gente 
falando com gente, ou melhor, 
gente trabalhando com gente.

Ouvir  não apenas com os 
ouv idos ,  mas também com 
o coração,  mente  e  corpo.              
O REP poderá aprender mais 
sobre os médicos e até os 
pacientes quando se torna um 
bom ouvinte. Ser bom ouvinte 
demonstra o quanto de atenção 
se tem com o interlocutor. É sinal 
de atenção e respeito. Facilita 
customizar a comunicação e o 
relacionamento, embora saber 

ouv i r  não  é  o 
único parâmetro 
para aumentar o 
relacionamento. 
O bom relacio-
namento é vital 
para o REP atin-

gir os objetivos que tem como 
responsabilidade.

Um REP bem relacionado tem 
mais da metade do caminho 
venc ido  para  te r  sucesso .           
O bom relacionamento faz com 
que as atividades fluam, dando 
ao REP uma vantagem compe-
titiva. O bom relacionamento é 
formatado dentro de um eleva-
do nível profissional e pessoal, 
dentro de padrões éticos e de 
respeito às individualidades. 
Como já falamos, a entrevista 
médica não é uma festa ou 
uma atividade social nem um 
encontro de pescadores. Exi-
ge uma atuação profissional, 
com objet ivos claros e bem 
definidos.

Sobre tudo o que discorremos 
acima, o enfoque é sobre a 
busca incessante de resultados 
superiores na real ização de 
entrevistas mais vendedoras e, 
logicamente, mais produtivas. 
As pessoas fazem a diferença e 
está na mão de cada um ter ou 
não sucesso profissional. Você 
decide.....

Lembrem-se de que o trabalho do REP 
não é uma festa. O seu objetivo é ter a              

receita do médico.
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reciclagem
Fernando Loaiza

“O mundo está confrontado com 
a pior crise econômica e financei-
ra desde a depressão de 1930.                 
É preciso refletir em conjunto. Como 
é que chegamos aqui? Quem é o 
responsável? O que é que aconte-
ceu? Devemos fazer o diagnóstico e 
analisar as devidas conseqüências. 
Não temos o direito de tratar essa 
crise como um simples parênteses, 
como se ela fosse passar daqui a 
alguns meses ou semanas. O mundo 
tem de mudar”, afirmou Sarkozy.

Em recentes declarações, Mário 
Soares, ex-presidente de Portugal, 
sustentou que a crise se resolve 
pensando nas pessoas, nos pe-
quenos acionistas, nos que estão 
desempregados. “É preciso uma 
mudança do sistema, do capitalismo 
financeiro e especulativo, saindo 
de uma economia de cassino para 
um capitalismo de rigor ético e uma 
globalização regulamentada.”

Crescendo
com as mudanças

Ser otimista e positivo 
nos ajudará sempre a 
entender a mudança e 
a apoiar a empresa a 

converter uma crise em 
oportunidade.

a motivação humana remete sempre 
para valores humanos verdadeiros 
(materiais e espirituais) – sempre 
para que os primeiros sirvam os 
segundos e não ao contrário.

As empresas estão vivendo mo-
mentos diferentes, estão vivendo 
ambientes de mudanças que inco-
modam nossa antigas posições e 
nos dão insegurança e raiva.

Mudanças essas resultantes da 
crise e da readequação a novos 
tempos. Mudanças que precisam 
ser aceitas e respeitadas, com 
disciplina e confiança absoluta 
nas empresas e por seus líderes. 
Mudanças que precisam de quatro 
fatores que devem ser incorporados 
ou desenvolvidos por cada um de 
vocês.

Adaptabilidade: Se você tentou 
esconder-se das mudanças até 
agora, estará despreparado para 

Chegamos a essa crise em gran-
de parte por comportamentos 
especulativos de quem só pensa 
no dinheiro como valor. Quando os 
valores prioritários são os valores 
ou bens materiais, como ocorre em 
amplos setores da sociedade atual, 
ou quando os valores se confundem 

com os desejos ou as apetências 
dos seres humanos, como também 
acontece, a descoberta de ver-
dadeiros valores tem uma grande 
importância para a motivação da 
vontade humana. Por quê? Porque 
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lidar construtivamente com essa 
situação. A pessoa que tem como 
hábito aceitar as transformações, ao 
contrário, estará melhor equipada 
para lidar com as turbulências que 
a vida, inevitavelmente, lhe trará. 
Esse tipo de profissional já terá 
sobrevivido a outras tempestades e 
saberá que possui os recursos para 
sair novamente dessa turbulência. 
Encarando de frente as mudanças, 
você aprende a ser flexível e fazer 
ajustes. Ao enfrentar as adversida-
des com sucesso, você começa 
a vê-las servindo-o de maneira 
positiva. Napoleon Hill, autor do 
clássico Pense e Enriqueça, sempre 
dizia: “Em qualquer adversidade 
existe a semente de um benefício 
de igual tamanho ou maior”.

A novidade das mudanças pode 
ser divertida. A vida pode ser muito 
chata quando você faz sempre a 
mesma coisa. 

Crescimento: Se não aceitar as 
mudanças, você não crescerá – nem 
como pessoa, nem como profis-
sional. Como você pode esperar 
aprender e crescer se vive prote-
gido dentro de uma concha? Você 
desenvolve seu potencial por meio 
de desafios constantes, expandindo 
sua zona de conforto. Só pensar 
sobre tudo o que poderá alcançar 
não vai levá-lo a lugar algum. Você 
nunca conhecerá a total extensão 
das suas habilidades se não se 
testar. Tem medo? Todos temos 
medo, mas fugir das mudanças é 
uma estratégia perdedora que não 
terá nunca um final feliz. Então aja.

Você foi criado para aprender, 
crescer e desenvolver seus talen-
tos. Sem dúvida, você encontrará 
algumas pedras no caminho, mas 
nunca se arrependerá de expandir 
seus horizontes. Eventualmente, 
descobrirá que as mudanças e o 
crescimento que delas advêm são 
recompensadoras. Na verdade, 
você ficará esperando ansiosamen-
te pelo próximo desafio!

Auto-estima: Uma boa auto-
estima é essencial para uma vida 
feliz e equilibrada. Enfrentar as 
mudanças é uma maneira garantida 
de melhorar seus sentimentos em 
relação a si próprio. O contrário 
também é verdadeiro: ao resistir 
às mudanças, você diminui sua 
auto-estima e sabota seu sucesso. 
Você fica desencorajado e sente-se 
impotente. Enfrentar a mudança 
faz com que você se sinta bem, 
porque está ativamente encarando 
seus medos. Não importam muito 
os resultados: o importante é que 
você está participando ativamente 
do jogo. Sua auto-estima aumentará 
diante de cada novo desafio que 
enfrentar.

Coragem: É a habilidade de 
confrontar o medo, a dor, o perigo, 
a incerteza ou a intimidação. O ho-
mem sem temeridade motiva-se a ir 
mais além. Enfrenta os desafios com 
confiança e não se preocupa com 
o pior. O medo pode ser constante, 
mas o impulso o leva adiante. Cora-
gem é a confiança que o homem tem 
em momentos de temor ou situações 
difíceis. É o que o faz viver lutando 
e enfrentando os problemas e as 
barreiras que geram medo. É a força 
positiva para combater momentos 
tenebrosos da vida.

Portanto, meus caros colegas, 
se concordamos que todos esses 
benefícios maravilhosos estão rela-
cionados à mudança, por que é que 
nem todos a querem enfrentá-la? 
Resumindo em uma palavra: medo.

A maioria das pessoas simples-
mente tem pavor do desconhecido. 
Além disso, o processo da mudança 
é freqüentemente turbulento e cheio 
de frustrações e decepções. Mas 
esse é o preço que você deve estar 
disposto a pagar.

A vida recompensa aqueles que 
aceitam passar por momentos 
desconfortáveis e que marcham 
adiante, sem esmorecer, com fé 
extraordinária e incansável persis-
tência.

Você tem de saber que os valores 
mais importantes são os valores 
imateriais, os do espírito, os valores 
intelectuais e os valores morais, 
os quais são a matéria-prima para 
construir pilares fortes que possam 
suportar o peso da empresa e que 
nos servem como elementos para 
aperfeiçoar nosso próprio ser. 

Comprometer-se com esses valo-
res e organizar a vida profissional 
a partir deles supõe tê-los interio-
rizado profundamente. Só assim 
seremos capazes de colocá-los “na 
moda” em nossa empresa, a fim de 
que sejam seguidos também pelos 
colaboradores, que os defenderão 
com força e coragem. 

É certo que mudanças trazem 
confronto, briga e luta, mas devem 
ser enfrentadas com inteligência e 
calma pelos líderes e seus segui-
dores. Os dirigentes não devem 
ficar paralisados devido à falta 
de coragem ou de liderança na 
tomada de decisões que geram 
mudança.

Já para os colaboradores, quero 
dizer que não é momento de 
bravatas ou greves como reação ao 
anúncio de mudanças necessárias 
para se enfrentar a crise. Se as 
mudanças afetam seus direitos, 
vamos ajudar a construir um País 
melhor e refletir sobre o que Martin 
Luther King disse, há tempos, em 
um de seus discursos:

“No processo de conquistar 
nosso legítimo direito, nós não 

Enfrentar as 
adversidades é uma 
maneira garantida 
de melhorar seus 

sentimentos em relação 
a si próprio.
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devemos ser culpados de ações de 
injustiça. Não vamos satisfazer nos-
sa sede de liberdade bebendo da 
xícara da amargura e do ódio. Nós 
sempre temos de conduzir nossa 
luta em um alto nível de dignidade 
e disciplina. Nós não devemos 
permitir que nosso criativo protesto 
se degenere em violência física. 
Uma e outra vez nós temos de subir 
às majestosas alturas da reunião da 
força física com a força da alma. 
Eu digo a você hoje, meus amigos, 
que embora nós enfrentemos as 
dificuldades de hoje e amanhã,  
ainda tenho um sonho.” 

As organizações no mundo 
todo estão enfrentando mercados 
mais turbulentos, acionistas mais 
exigentes e clientes com maior 
discernimento e com um arsenal 
de informação vinda da internet. 

Muitas estão se reestruturando 
diante de tais desafios. O sucesso 
que elas terão ao fazer as mudan-
ças necessárias depende muito da 
qualidade de suas lideranças, não 
apenas da diretoria, mas também 
de todos os gerentes, supervisores 
e propagandistas responsáveis 
pelos resultados.

As empresas farmacêuticas atu-
almente devem ser capazes de 

lidar com o clima de constante 
transformação no mercado farma-
cêutico, à medida que cada vez 
mais os laboratórios se tornam 
verdadeiramente dinâmicos em 
suas atividades. As empresas que 
forem incapazes de se esforçar 
para atender à constante mudança 
que o mercado vive estão fadadas 
ao fracasso ou ao decrescimento 
da sua estrutura e volume.

Ser otimista e positivo nos ajudará 
sempre a entender a mudança e a 
apoiar a empresa a converter uma 
crise em oportunidade.

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente 
dos Laboratórios Bagó Brasil.
E-mail: floaiza@bago.com.br

Se você tentou 
esconder-se das 

mudanças até agora, 
estará despreparado 

para lidar 
construtivamente 

com essa situação.
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A necessidade de revisão 
dos critérios de Análise de 

Colidência aplicados pela Anvisa

As regras para a adoção dos “no-
mes comerciais” dos medicamentos, 
previstas pelo item 3 da Resolução 
da Diretoria Colegiada da Anvisa 
(RDC) 333/2003, estão para ser 
revistas. É imprescindível que isso 
seja feito o quanto antes, de modo 
que a Autoridade Sanitária passe 
a adotar critérios mais apropriados 
para a análise de colidência das 
marcas dos medicamentos por ela 
registrados.

Entretanto, é preciso mencionar 
que, desde a implementação da 
RDC 333, a Anvisa já modificou 
um dos critérios relativos a essa 
análise. Nesse sentido, o Edital 
de Notificação, de 27 de abril de 
2005, trouxe um importante avanço 
em relação à questão. A partir 
de um levantamento das marcas 
dos medicamentos registrados na 

Anvisa consideradas semelhantes, 
a Agência solicitou às empresas, 
por meio desse Edital, a entrega de 
documentação referente à proprie-
dade dos “nomes comerciais” de 
medicamentos.

Nesse aspecto, apesar de o item 
3.1 da RDC 333 estabelecer que “o 
nome não pode ser assemelhado 

As regras para a adoção 
dos “nomes comerciais” 

dos medicamentos, 
previstas pelo item 3 da 
Resolução da Diretoria 
Colegiada da Anvisa, 

estão para ser revistas.

ou gerar confusão com outro nome 
de medicamento já registrado ou 
protocolado na Anvisa na forma 
impressa, manuscrita ou falada”, 
a partir da publicação do citado 
Edital, a Anvisa passou a adotar um 
critério, no mínimo, mais apropriado. 
De acordo com o Edital, se existirem 
dois medicamentos registrados 
na Agência, cujas marcas sejam 
colidentes, prevalecerá aquela que 
tiver o registro mais antigo no INPI.

Um resultado preliminar da análise 
feita pela Anvisa a partir desse Edital 
foi publicado em 17 de julho de 
2006, e as empresas tiveram um 
prazo de dez dias, contados da 
data de publicação para apresentar 
seus recursos. Entretanto, a decisão 
final sobre o assunto ainda não foi 
publicada e, muito provavelmente, 
ela esteja pendente devido ao 
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critério de análise de colidência de 
marcas, estabelecido pelo item 3.4 
da citada RDC 333, que se mostra 
insuficiente para resolver esse tipo 
de conflito.

Com efeito, de acordo com o item 
3.4, “pode ser utilizado nome asse-
melhado a outro já registrado desde 
que se diferencie por no mínimo 
três letras distintas, presentes ou 
ausentes, limitando a probabilidade 
de haver confusão na escrita para 
resguardar a identidade do produto 
realmente prescrito”. O problema é 
que esse critério serve apenas para 
evitar confusões relativas à caligra-
fia médica, mas não para evitar a 
associação de medicamentos e/ou 
de seus fabricantes. Por exemplo, 
de acordo com essa regra, mesmo 
estando a marca ASPIRINA regis-
trada no INPI em nome da empresa 
Bayer, a Anvisa poderia permitir o 
registro de um produto sob a marca 
hipotética VELOASPIRINA, em nome 
de um concorrente, pois essa possui 
quatro letras a mais que a marca 
ASPIRINA, e, portanto, não seria 
passível de confusão na escrita.

Ocorre, entretanto, que, de acor-
do com o artigo 124, inciso XIX, 
da Lei da Propriedade Industrial 
Nº 9.279/96 (LPI), a marca VE-
LOASPIRINA jamais poderia ser 
concedida a um concorrente da 
Bayer, não apenas por isso ser 
prejudicial aos direitos adquiridos 
por ela sobre a marca ASPIRINA, 
mas também porque a coexistência 
dessas marcas poderia induzir o 
consumidor a erro, confusão ou à 
associação dos produtos e de seus 
fabricantes.

Como se pode observar, o cri-
tério das três letras pode evitar 
erro ou confusão na escrita, mas 
não é adequado para resolver 
todas as situações em que haja 
possibilidade de associação e/ou 
de confusão e, portanto, a análise 
de colidência da Anvisa não pode 
ficar restrita a ele.

Nesse sentido, uma análise de 
colidência de marcas farmacêuti-
cas deveria, minimamente, levar 
em conta: a) a semelhança das 
marcas sob o aspecto fonético 
(testando as marcas de produtos 
solicitados tanto no balcão quanto 
por telefone); b) o tipo de produto 
a que elas se destinam, i.e., se é 
um produto de venda livre ou de 
prescrição e, nesse caso, com ou 
sem retenção de receita; c) a via de 
comercialização dos produtos, ou 
seja, se são vendidos diretamente 
ao consumidor ou apenas para 
hospitais e postos de saúde; e d) a 
possibilidade de erro, confusão ou 
de associação para o consumidor, 
em relação não só aos produtos em 
si, mas também a sua origem.

Como se verifica, além do avanço 
trazido pelo Edital, é preciso que a 
Anvisa reveja o item 3 da RDC 333 e 
estabeleça critérios adicionais para 
a análise de colidência de marcas, 
que possam não só avaliar o risco 
sanitário de forma adequada, mas 
também ser condizentes com os 
preceitos do Direito Marcário. Só 
assim os conflitos apontados pelo 
Resultado Preliminar do Edital, 
em julho de 2006, bem como 
outros porventura detectados pela 
Anvisa após essa data, poderão 
ser resolvidos de forma rápida e 
satisfatória.

É preciso que a Anvisa 
reveja o item 3 da RDC 

333 e estabeleça critérios 
adicionais para a análise 
de colidência de marcas.
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Team Building

Caros leitores da Revista UPphar-
ma, desafiar e ser desafiado dia-
riamente completam o perfil de 
executivos exigentes, que querem 
inovar, quebrar paradigmas ou 
mesmo sofisticar processos de 
negócios preestabelecidos. E na 
complexidade do setor farmacêutico, 
esses desafios só se concretizam 
quando realizados por equipes 
fortemente comprometidas com os 
mesmos objetivos. 

Existem momentos em que o 
domínio técnico individual dos exe-
cutivos em uma mesma empresa 
não é o suficiente para garantir o 
crescimento sustentado ou superar 
os desafios mercadológicos. Ações 
rápidas, comprometimento e sus-
tentação dessas ações requerem 
esforços conjuntos entre pessoas 
e departamentos de uma mesma 
empresa. Para que isso aconteça 
de forma tranqüila e harmoniosa, 
é preciso preparar um ambiente 
motivacional integrado. 

Grupo, sinergia, cooperação, 
objetivos comuns, solidariedade, 
flexibilidade e pessoas são termos 
recorrentes quando falamos de 
trabalho em equipe. Mas existe 
uma expressão que tem vindo 
assumir uma relevância cada vez 
maior nesse tipo de contexto: o 
Team Building. Mas afinal do que 
se trata?

Reuni algumas informações para 
perceber por que motivo cada vez 
mais empresas procuram esse 
processo para motivar as suas 
equipes.

O Team Building é um processo 
de motivação que tem como objetivo 
criar em um grupo de pessoas o 
“espírito de equipe”, gerando um 
sentimento de pertinência ao time 
e melhorando a forma como as 
pessoas interagem e trabalham em 
conjunto.

A essência do conceito de Team 
Building está intrinsecamente ligada 
ao fomento de espírito de equipe, 
por meio de diversas atividades, 
geralmente em formato outdoor. 
Tais atividades são uma importante 
“ferramenta” capaz de reforçar 
e desenvolver o conhecimento e 
coesão entre membros de uma 
organização. 

Pessoas que diariamente trabalham 
lado a lado mostram conhecerem-
se pouco quando postas perante 
desafios que requerem iteração e 
cooperação mútua, para além da 
rotina habitual.

A construção de um processo 
articulado e de processos de tra-
balho integrados passa pelo apro-
fundamento dos elos sociais e do 
conhecimento das virtudes e defeitos 
de cada um. Esse objetivo é mais 
facilmente alcançado em uma ativi-
dade lúdica fora da empresa, onde 
predomina um ambiente informal e 
descontraído

Além disso, as iniciativas de Team 
Building contribuem para descom-
primir, quebrar o gelo, entusiasmar 
e motivar, proporcionando uma nova 
energia aos colaboradores, que se 
reflete na sua produtividade e na 
atitude no trabalho.

Apesar de organizadas em am-
biente externo, as atividades de-
senvolvidas têm sempre, ainda que 
indiretamente, alguma associação 
comparativa aos problemas do dia-
a-dia da empresa. Questões como 
a interdependência, cooperação, 

O treinamento 
vivencial deve ser 
visto como uma 

oportunidade 
ímpar de 

autoconhecimento 
para a equipe e 
seus indivíduos.
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comunicação e confiança 
mútua, por exemplo, ajudam 
a criar/reforçar o espírito de 
equipe. 

O Team Building depende 
não só das dimensões do 
grupo, mas também da fase 
de desenvolvimento em que 
o mesmo se encontra. Quan-
do uma equipe acabou de 
ser formada, o processo de 
Team Building poderá ser 
importante para que todos 
os elementos se conheçam melhor e 
cada pessoa encontre o seu espaço 
na equipe.

Em times que passam por fa-
ses conturbadas, esse processo 
pode permitir trabalhar questões 
relacionadas à gestão de conflitos, a 
problemas comunicação, a relações 
interpessoais etc. Na maioria das 
vezes, tais processos têm resultados 
imediatos no equilíbrio e na sintonia 
no grupo de trabalho. 

Se houve uma reorganização na 
empresa da qual resultaram novos 
grupos de trabalho, as atividades 
de Team Building irão ajudar em 
campos como a definição de papéis 
e de normas.

Em uma fase em que o nível de 
maturidade da equipe já é elevado, 
entre as questões que passam a ter 
maior relevância para esse processo 
estão, sobretudo, as relacionadas 
com a performance. O foco está 
claramente na otimização dos recur-
sos existentes, com vista a obter os 
melhores resultados.

O sucesso de um treinamento 
vivencial

Um Team Building de sucesso de-
pende do entendimento das partes 
envolvidas – gestores, colaboradores 
e consultoria – quanto aos objetivos 
desejados e aos recursos disponíveis 
para treinamento. Aos gestores cabe 
formular um programa alinhado aos 
objetivos da organização, com metas 
e resultados desejados claros e com 

a disponibilização de tempo e de 
dinheiro adequados.

Ao colaborador cabe demonstrar 
interesse pelo próprio aperfeiçoa-
mento, aproveitando as oportunida-
des oferecidas para melhorar suas 
técnicas e condutas. Também é 
importante que ele tenha em mente 
o alinhamento de seus objetivos 

profissionais aos da organização.      
À consultoria cabe encontrar solu-
ções que atendam às necessidades 
apresentadas, tanto em forma quanto 
em conteúdo, dentro do tempo e com 
os recursos disponíveis.

Para que o sucesso seja completo é 
preciso avaliar resultados e garantir a 
continuidade do programa. O feedba-
ck amplo é necessário para verificar 
se as expectativas foram atingidas 
e qual o caminho a ser trilhado nos 
próximos trabalhos. As equipes têm 
uma boa receptividade ao treinamen-
to vivencial, o que, alinhado a um 
programa consistente e duradouro, 
levará ao desenvolvimento humano 
integral dos colaboradores.

Resultados do
Team Building

Além da discussão de 
idéias e da abertura para o 
aprendizado, a realização de 
atividades vivenciais fortalece 
a integração e o trabalho em 
equipe, já que o grupo se vê 
obrigado a dividir funções e 
agir com interdependência.    
A manifestação da diversi-

dade de talentos faz com que os 
colaboradores percebam e levem 
para a empresa o entendimento de 
que o resultado final é superior à 
soma dos talentos individuais, de-
senvolvendo claramente o conceito 
de sinergia.

A integração proporcionada forta-
lece a rede de relacionamentos entre 
os participantes, aspecto importante 
na busca da agilidade para solução 
dos problemas nas interações do 
dia-a-dia. Forma-se um sentimento 
de identidade único que reforça 
o sentimento de pertencimento e 
favorece o comprometimento com a 
equipe. A comunicação também é 
facilitada, dada à criação de um laço 
mais íntimo entre as pessoas, inde-
pendentemente das relações formais 
estabelecidas pela empresa. 

O Team Building permite que men-
sagens e conceitos sejam reforçados 
de um modo mais sutil e propício 
à aceitação, fora do ambiente de 
trabalho. As atividades vivenciais 
são vistas pelo colaborador como 
uma forma de valorização do seu 
empenho, diminuindo a resistência à 
assimilação de comportamentos de-
sejados pela empresa. Finalmente, o 
treinamento vivencial deve ser visto, 
principalmente, como uma oportu-
nidade ímpar de autoconhecimento 
para a equipe e seus indivíduos.

O Team Building 
é um processo de 
motivação que tem 
como objetivo criar 

em um grupo de 
pessoas o “espírito 

de equipe”.
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saúde feminina

das inglesas Emmeline Pankhurst e 
suas filhas. 

O ano de 1848 foi a época da 
primeira convenção feminista do 
mundo. Aconteceu em Sêneca, em 
Nova York, nos Estados Unidos. Na 
verdade, 1848 foi para as mulheres 
mais ou menos como 1968 foi para a 
juventude libertária dos anos 60.

E foi também em 1848 que Elizabeth 
Blackwell se tornou a primeira mulher 
do mundo a receber um diploma de 
médica. Mas ela sofreu muito para isso. 
Era achincalhada na escola por colegas 
e professores. Era agredida nas ruas 
quando ia para a faculdade. Como 

assim que elas se casavam); eram 
consideradas seres inferiores e 
frágeis, extremamente emocionais 
e nada racionais; raramente estuda-
vam, pois, afinal, por que estudariam 
se a grande maioria se tornava mãe 
e matriarcas. 

Nesse período, já existiam algumas 
mulheres que ousavam protestar 
publicamente contra essa condição 
social em que viviam. Já existiam as 
primeiras sufragistas, as heroínas que 
lutavam pelo direito de votar, e tam-
bém as primeiras teóricas do feminis-
mo, como as norte-americanas Susan 
B. Anthony e Elizabeth Stanton, além 

As primeiras médicas
As primeiras 

médicas, tanto no 
Brasil quanto nos 

Estados Unidos ou 
na Europa, tratavam 
apenas de mulheres 

e crianças. 

Em 1848, as mulheres do mundo 
ocidental não votavam; não tinham 
direito à propriedade (todos os bens 
que elas por ventura herdassem 
passavam para a posse do marido 
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conceber que uma mulher, um ser 
sabidamente vocacionado apenas para 
trabalhos do lar, poderia ser médica? 
E o maior escândalo dos escândalos: 
além de ter a pretensão de se igualar 
aos sábios acadêmicos, ainda iria 
manipular corpos. Que horror!

Mas por que será que a jovem 
Elizabeth cismou em ser médica se 
a sociedade inteira era contra essa 
idéia? Simples: ela sabia, assim como 
muitas mulheres também sabiam, 
que era tão capaz quanto qualquer 
homem, ou seja, sabia que nascer 
mulher não significava nascer inferior 
a nenhum homem.

Doze anos depois da conquista de 
Elizabeth Blackwell, nascia no Brasil 
Maria Augusta Generoso Estrela. 
Outra que cismou que deveria ser 
médica. A sorte dela foi que, no seu 
tempo, o Brasil era governado por um 
imperador que também, como ela, 
estava muito à frente do seu tempo. 
Dom Pedro II con-
seguiu uma bolsa 
de estudos para 
que Maria Augusta 
pudesse ir estudar 
medicina em Nova 
York, já que no Brasil as duas únicas 
universidades que existiam jamais 
aceitariam uma mulher. A moça tinha 
16 anos quando foi para a América 
do Norte. Voltou formada em 1881 e 
exerceu a medicina até sua morte, 
em 1948.

Rita Lobato foi a primeira médica 
formada no Brasil. Formou-se em 

1887, quase quatro décadas depois 
de Elizabeth Blackwell. Gaúcha, nas-
cida em São Pedro do Rio Grande, 
em 1866, Rita foi também a primeira 
mulher a se eleger vereadora no Sul 
do Brasil, além de ser assumidamente 
feminista.

Em 1879, Dom Pedro II assinara um 
decreto que conferiu “a liberdade e 
o direito de a mulher freqüentar os 
cursos das faculdades e obter títulos 
acadêmicos”.

Mas, apesar da liberalidade do 
Imperador, a sociedade brasileira 
esperava que as mulheres apenas 
cumprissem bem o seu papel de 
mães e esposas. Ter uma profissão 
não era coisa para mulher. E se essa 
profissão fosse a de médica, nem 
pensar!

Rita matriculou-se inicialmente na 
Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, onde seu irmão cursava 
farmácia. Mas eram tantos os debo-

ches e  hostilidades que, para não 
prejudicar o irmão, ela se transferiu 
para a Faculdade de Medicina de 
Salvador, na Bahia.

A mãe de Rita morreu em 1883, 
ao dar a luz seu filho caçula. Rita 
prometeu a ela, em seu leito de morte, 
que nenhuma mulher morreria de 
parto em suas “mãos” quando ela se 
tornasse médica.

Quando Rita se transferiu para a 
Bahia, seu pai, viúvo, mudou-se 

para lá com os filhos e, todos os 
dias, para evitar que a filha fos-
se agredida ou destratada por 
estar cursando uma faculdade 
“de homens”, a acompanhava  
à escola e esperava, ao lado de 
fora, que as aulas acabassem 
para escoltá-la de volta para 
casa.

Assim, em 10 de dezembro 
de 1887, Rita Lobato tornou-se 

a primeira médica formada no Brasil e 
a segunda na América Latina, depois 
da chilena Eloísa Dias Inzunza, 
diplomada em 20 de novembro de 
1886.

A tese defendida por Rita foi “A 
Operação Cesariana”. Formada, Rita 
voltou para o Rio Grande do Sul e se 
casou, em 1899, com Antonio Maria 
Amaro de Freitas, seu namorado des-
de os tempos da escola, em Pelotas. 
Antonio formara-se advogado no Rio 
de Janeiro e o casal teve uma única 
filha, Isis.

Rita clinicou em Porto Alegre até 
1910, quando se mudou para Rio 
Pardo, onde exerceu a profissão até 
1925. Em 1926, seu marido morreu.

Foi eleita vereadora pelo Partido 
Libertador em 1935 e seu mandato 
foi cassado em 1937, quando as 
câmaras municipais brasileiras foram 
fechadas pela decretação do Estado 
Novo por Getúlio Vargas.

Rita passou o 
resto de sua vida 
em sua estância 
em Rio Pardo e 
morreu com 87 
anos de idade, em 

6 de janeiro de 1954.
Hoje, as mulheres são maioria nos 

bancos escolares das faculdades 
de medicina no Brasil. Mas ainda 
são minoria nos centros cirúrgicos. 
Pouquíssimas são urologistas ou 
cirurgiãs plásticas.

Angelita Gama, proctologista e 
professora emérita da USP, foi a pri-
meira mulher cirurgiã a assumir uma 
cadeira na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo – a 
USP. As primeiras médicas, tanto no 
Brasil quanto nos Estados Unidos 
ou na Europa, tratavam apenas de 
mulheres e crianças. 

Hoje, as mulheres são maioria nas faculdades 
de medicina no Brasil. Mas ainda são minoria 

nos centros cirúrgicos.
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Inovação e sua difusão 
Há uma sér ie de conceitos 

sobre inovação. A primeira po-
lêmica é justamente o que seria 
inovação. 

As respostas variam. De um lado, 
estariam aqueles que aceitam 
como inovação a definição de que 
apenas as versões radicais em que 
uma idéia seja 
totalmente nova 
e que estabeleça 
novo patamar 
técnico ou de 
conhecimento.

De outro, estão 
os que incluem 
no conceito de 
inovação os avanços, transforma-
ções ou variações incrementais de 
algo já existente. De qualquer forma, 
essas visões se acomodam na 
chamada “esfera intrínseca” em que 
a abordagem da inovação restringe-
se ao bem ou à idéia inovadora.

Porém, sabe-se que uma inova-
ção somente tem sentido quando 
difundida e que, portanto, uma 
visão intrínseca é insuficiente. Nem 

sempre uma idéia nova ou inovadora 
é bem recebida ou, sequer, conse-
gue adesão por uma comunidade 
significativa.

O marketing social, por exem-
plo, é um setor que vem tradicio-
nalmente trabalhando para que 
idéias benéficas para a sociedade 

sejam difundidas e incorporadas 
no comportamento e na rotina das 
pessoas. É o caso no Brasil do 
voto consciente, das campanhas 
antitabagismo, de combate ao 
alcoolismo, de prevenção contra 
o uso de drogas e de estímulo às 
compras ecologicamente corretas. 
Ou então, a elaboração de campa-
nhas para certas comunidades a 
fim de promover a higienização de 

alimentos, os direitos trabalhistas e 
à saúde preventiva.

Note-se que essas idéias não 
contêm elementos necessariamente 
novos, mas podem ser percebidas, 
por um certo grupo de pessoas, 
como novas. É nesse ponto que se 
concentra o conceito de difusão da 

inovação.
É  i n t e r e s s a n t e 

como muitas organi-
zações dedicam-se 
a pesquisas ou a 
trabalhos para inovar 
produtos, serviços e 
idéias, quando, mui-
tas vezes, o esforço 

mais rentável ou socialmente mais 
significativo estaria em sensibilizar 
pessoas para aceitar, incorporar 
e difundir as inovações anteriores 
e que ainda não foram adequa-
damente aproveitadas. O ramo 
musical, por exemplo, consegue 
milhões de usuários jovens inte-
ressados em músicas dos anos 60 
e 70, embora muitos produtores 
insistam em evidenciar apenas as 

A indústria farmacêutica tem sido 
muito competente em investir centenas 

de milhões de dólares em produtos 
inovadores. 
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obras recém-criadas. Algo parecido 
presencia-se com as indústrias da 
moda e do lazer, em que para muitos 
o contato com a natureza torna-se 
algo inovador.

A indústria farmacêutica tem 
sido muito competente em investir 
centenas de milhões de dólares em 
produtos inovadores. Com isso, a 
sociedade tem ganho melhor quali-
dade de vida. Sem esses avanços, a 
longevidade e o bem-estar estariam 
comprometidos para milhões de 
pessoas.

As inovações radicais ou incre-
mentais da indústria farmacêutica 
têm possibilitado desempenho 
lucrativo para muitos setores, bem 
como para sua cadeia produtiva e 
de consumo.

Tão importante como conseguir 
uma inovação mercadologicamente 
válida é difundi-la para que os 
intentos sociais e comerciais sejam 
alcançados. A sociedade espera 
que a inovação seja útil e contribu-
tiva para seu bem-estar, algo que 
é reconhecido 
via autorização 
governamental 
para a venda do 
produto e pelo 
próprio consumo 
dessa inovação. 
Em termos mer-
cadológicos, o êxito de uma inova-
ção pode ser medido com o retorno 
financeiro e a imagem positiva para 
a marca e seu fabricante.

Portanto, a viabilização da ino-
vação está no processo pelo qual 
as pessoas a apropriam. Ou seja, 
é muito importante adotar procedi-
mentos para que a inovação seja 
comunicada, de forma que o teor 
da mensagem, difundida por certos 
canais de comunicação, chegue 
às pessoas durante um lapso de 
tempo.

Esse processo deve considerar, 
primeiramente, que a mensagem 
assume uma estrutura especializa-
da, já que a comunicação de uma 

inovação demanda conte-
údos próprios, alguns 
afeitos até à esfera 
da aprendiza-
gem.

Os canais 
de comuni-
cação precisam 
ser  tecn icamente 
bem def in idos e, 
como se trata de 
difusão de inovação, é 
fundamental observar que 
a informação vai se direcionar 
em dois sentidos: o sentido 
direto, em que as pessoas 
são diretamente atingidas pela 
comunicação; e o indireto, em que 
a informação atinge um líder de 
opinião, que a processa e a remete 
às demais pessoas. Nesse segun-
do caso, considerando a indústria 
farmacêutica, é muito importante o 
trabalho dos médicos, balconistas 
de farmácias, profissionais de 
saúde e até professores, jornalistas 
e políticos.

O tempo em que a inovação é 
comunicada está diretamente rela-
cionado com o ciclo de vida dessa 
idéia, marca ou produto, em que 
pesam os diferentes estágios desse 
ciclo: introdução, crescimento, 
maturidade e declínio.

Atualmente, a forma de difusão 
das inovações tem encampado uma 
nova dimensão: a reconstrução da 
mensagem pelo receptor. Nesse 
sentido, a comunicação de uma 
inovação não seria apenas passiva. 
Para ser incorporada culturalmente 
e ser replicada de forma pró-ativa, 
demandaria a participação efetiva 
do receptor que, por sua vez, pode 
inspirar novos contextos para que a 

inovação tenha legitimidade social 
e mercadológica.

Dessa forma, uma inovação pode 
ser agente de mudança social, 
inclusive quando rejeitada. Um dos 
fatores que pesam na rejeição da 
inovação é o grau de incerteza, 
uma vez que a maior parte das 
pessoas são tipologicamente con-

servadoras, ou seja, 
tendem a seguir as 
regras e paradigmas 
já estabelecidos e 
que redundam em be-
nefícios aceitáveis. 

A  comunicação 
precisa reduzir essas 

incertezas, o que invariavelmente 
implica um trabalho conjugado com 
o marketing no sentido de alterar 
comportamentos e atitudes. Esse 
trabalho, que no início deste artigo 
exemplificamos com o marketing 
social, pode, muitas vezes, lidar 
com valores religiosos, prioridades 
econômicas e hábitos hereditários, 
algo que provoca por parte dos 
agentes inovadores intensa reflexão 
sobre o custo-benefício de se 
difundir inovações, esforço esse 
que deve ser pesado antes de se 
disponibilizar essa inovação ao 
mercado.

Tão importante como conseguir uma 
inovação mercadologicamente válida é 
difundi-la para que os intentos sociais e 

comerciais sejam alcançados.
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turismo & lazer

Também conhecida como Big 
Apple, Nova Iorque é a maior 
metrópole dos Estados Unidos. 
Famosa pela intensa vida cultural 
e social, é uma cidade cosmopolita 
que tem tudo para agradar visitantes 
de todas as partes do mundo.

Restaurantes diversos, lojas, gale-
rias de arte, cinema, bares, museus, 
teatros etc. são apenas algumas 
das atrações dessa metrópole que 
nunca dorme, oferecendo sempre 
uma opção diferenciada de diversão 
e entretenimento para os turistas.

Entre os passeios, o Empire State 
é parada obrigatória. Um dos mais 
visitados cartões-postais de Nova 
Iorque, o local ostenta a famosa 

Estátua da Liberdade, monumento 
que virou símbolo da liberdade e 
democracia.

A Estátua da Liberdade foi dada 
aos norte-americanos pelo povo 
francês, há mais de 100 anos, 
em reconhecimento à amizade 
estabelecida durante a Revolução 
Americana. 

Do Empire State é possível ainda 
observar a cidade de um dos dois 
observatórios instalados no local. 
Anualmente, o Empire State recebe 
aproximadamente três milhões de 
visitantes. 

O Central Park é outro passeio 
imperdível. Trata-se de um grande 
parque que possui uma área de 3,4 
km², estando localizado no distrito 
de Manhattan, uma ilha com apenas 
21 quilômetros de extensão e cinco 
quilômetros de largura, dividida em 
três setores: Uptown, Downtown 
e Midtown. O Central Park, que 
existe há 150 anos, é considerado 
por muitos nova-iorquinos um oásis 

Nova 
Iorque
O mais 
cosmopolita 
dos lugares

O Empire State, um dos 
mais visitados cartões-
postais de Nova Iorque, 

ostenta a famosa Estátua da 
Liberdade.
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dentro da imensa selva de predra 
que é a cidade. É o local escolhido 
por turistas e moradores para fugir 
do ritmo frenético de Nova Iorque.

Foi projetado por Frederick 
Lei Olmsted e por Calvert Vaux, 
que criou mais tarde o Brooklyn’s 
Prospect Park. Embora o parque 
pareça natural, é, na verdade, 
ajardinado quase inteiramente. 
Contém diversos lagos artificiais, 
trilhas para caminhadas, duas pistas 
de patinação no gelo, um santuário 
vivo, além de campos diversos.

Para quem tiver tempo, vale tam-
bém uma passada no Bear Mountain 
State Park. Durante o ano todo, esse 
parque estadual oferece muitas 
opções de lazer em meio à natureza, 
que vão de caminhadas a piqueni-
ques. No inverno, uma concorrida 

pista de esqui é o que 
atrai os visitantes.

A noite de Nova Iorque 
também é uma atração 
à parte, oferecendo op-
ções para todos os gos-
tos e bolsos. A Carnegie 
Hall, por exemplo, é 
uma das casas de sho-
ws mais famosas do 
planeta. Ali, o lendário 
Carnegie Hall recebe 
as principais orquestras e artistas 
do mundo, entre eles até mesmo 
alguns brasileiros. Para garantir 
ingresso em um dos 2.800 lugares, 
vale checar a programação com 
antecedência.

O Pegu Club é outra agradável 
opção para a noite. Inaugurado em 
2005 por Audrey Saunders, o bar 
oferece drinques muitos criativos. 
A cada temporada, a dona inventa 
novas combinações e muda o 
cardápio.

Cultura e arte

Visitar Nova Iorque e não assistir 
a pelo menos um espetáculo nos 

teatros da Broadway é perder uma 
das melhores atrações da cidade.

Os grandes musicais da Broadway 
são, obviamente, os mais procura-
dos, mas para quem pretende 
economizar, as produções menores 
têm se tornado cada vez mais 
populares, especialmente pelos 
custos mais acessíveis. 

Palco de uma das festas de Ano 
Novo mais famosas do planeta, a 
Times Square é outro passeio apre-
ciado pelos turistas. Times Square 
é o nome dado à área formada 
pelo cruzamento entre a Broadway 
e Sétima Avenida. Sua paisagem 
compõe um dos mais belos shows 
de outdoors e luminosos de néon 
do mundo.

Museus, galerias de arte e cinemas 
com programação diversificada 
completam a lista de atrações para 
aqueles que buscam passeios cul-
turais na cidade. A maior parte das 
atrações de Nova Iorque fica em 
Manhattan, um dos cinco distritos da 
cidade, juntamente com Brooklyn, 
Queens, Bronx e Staten Island. 

A metrópole abriga também im-
portantes museus para quem gosta 
de arte e história, como o Museu 
de Arte Moderna de Nova Iorque, 
um dos mais famosos do mundo. 
Recentemente reformado, o Museu 
de Arte Moderna de Nova Iorque se 
tornou duas vezes mais espaçoso do 
que antes das obras, permitindo um 

O Central Park é 
considerado por muitos 
nova-iorquinos um oásis 

dentro da imensa selva de 
predra que é a cidade.
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maior número de exposições. Suas 
galerias abrigam obras famosas 
como “Les Demoiselles d’Avignon”, 
de Pablo Picasso.  

Há ainda o Metropolitan Museum 
of Art, também chamado de Met.                 
É um dos maiores e mais importantes 
museus do mundo. Ali estão presentes 
mais de dois milhões de obras de arte 
de todo o planeta, que atraem cerca 
de cinco milhões de visitantes por ano, 
mais do que qualquer outra atração 
turística da cidade.  

Paraíso das Compras

Nova Iorque também é um dos 
mais famosos centros de compras do 
planeta, reunindo as melhores grifes 
do mundo. 

Um das opções é a Barneys, situada 
no elegante East Side. Essa loja de 
departamentos vende o melhor das 
coleções de jovens estilistas, além de 
linhas secundárias de marcas consa-
gradas, como Marc Jacobs e Thory. 

Há também a Bloomingdale’s, outra 
conhecida loja de departamento na 
qual é possível se achar de tudo, 
desde bolsas, sapatos, cosméticos e 
até móveis. 

Outra sugestão é visi-
tar a Saks Fifth Avenue. 
Embora existam filiais 
espalhadas por todo 
o País, foi na elegante 
Quinta  Avenida que a 

história dessa loja começou, em 1924. 
Além da concorrida seção feminina, 
que reúne nomes como Armani e 
Yves St Laurent, vale a pena conferir 
as seções de roupas masculinas, 

infantis, cama, mesa e banho e dos 
cosméticos La Prairie.

Nova Iorque também possui alguns 
dos melhores restaurantes dos Estados 
Unidos, entre os quais o Gean Jorges, 

Nobu, Le Cirque e China Grill. Mas a 
cidade também tem ótimas opções 
para os turistas que buscam gastar 
menos. As pizzarias são famosas em 
todo o mundo.

Há também restaurantes chineses, 
russos e italianos do East Village, que 
possuem ótima qualidade. Espalhados 
por toda a cidade, os diners (a pronun-
cia é “dainers”), que funcionam 24 
horas, apresentam variados menus 
vastos, que vão desde panquecas 
até deliciosos steaks e sobremesas 
bem servidas. Portanto, planeje-se e 
boa viagem!

turismo & lazer

Times Square

Central Park

Empire State Building

Visitar Nova Iorque e não 
assistir a pelo menos um 
espetáculo nos teatros da 
Broadway é perder uma 

das melhores atrações da 
cidade.
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Escrito pelo pediatra e ho-
meopata, Dr. Yechiel Moises 
Chencinski, e o ginecologista e 
obstétra, Dr. Eliezer Berenstein, 
o livro, com linguagem simples, 
clara e objetiva como se fosse 
uma consulta médica, está 
dividido em duas partes. 

Na parte que aborda a gravi-
dez, Dr. Eliezer explica desde o 
pré-natal até a hora do parto e 
oferece muitas dicas de como 
ter uma gestação saudável. 

Para ensinar como cuidar do 
bebê, Dr. Moises explica os 
cuidados desde antes do nas-
cimento até o primeiro ano de 
vida. Ele aborda temas como 
a importância da amamenta-
ção, alimentação, vacinação, 
dicas básicas para as mães 
de primeira viagem e temas 
do dia-a-dia como: cólicas, 
soluços, refluxo etc. 

Gerar e Nascer
Um canto de amor 
e aconchego

Autores: Dr. Yechiel 
Moises Chencinski e
Dr. Eliezer Berenstein

De acordo com o autor, para 
uma pessoa desenvolver seu 
potencial total precisa: con-
tinuar em frente, ser positiva 
consigo, desenvolver melhor 
as suas relações, adotar hábi-
tos melhores, abraçar o lugar 
onde está, desenvolver sua 
vida interior e ficar apaixonada 
pela vida. No livro, Osteen 
apresenta cada um desses 
princípios com detalhes e 
profundidade, mostrando como 
funcionam e como podem ser 
aplicados na prática. O autor 
ainda cita exemplos, casos 
e histórias de pessoas que 
aplicaram esses princípios e 
obtiveram sucesso. “Colocar 
em prática as sete chaves 
apresentadas no livro pode 
ser um processo de mudança 
de vida em potencial”, conclui 
o autor.

O que há de
melhor em você 

Autor: Joel Osteen
Editora: Thomas Nelson Brasil

Cada vez mais percebe-se 
que a passividade do público 
frente às informações que a 
mídia apresenta é contestada, 
surgindo assim um novo perfil 
de consumidor disposto a parti-
cipar do processo informativo. 

Observatórios de mídia: olha-
res da cidadania é uma obra 
que debate essa realidade, 
apresentando um perfil de 
público que interage, opina, 
critica e sugere. 

O livro apresenta a atuação 
desse público na leitura e na 
crítica dos meios de comunica-
ção, bem como na difusão de 
uma cultura que se distancia 
da passividade consumista de 
informações. 

Observatórios de mídia: 
olhares da cidadania

Autores: Rogério Christofoletti 
e Luiz Gonzaga Motta
Editora: Paulus

TRAZ UM CD DE MÚSICAS INÉDITAS 

Yechiel Moises Chencinski
Eliezer Berenstein

Josias
Highlight
Chencinski e

Josias
Highlight
obstetra Dr.(Sem a vírgula)

Josias
Highlight
bebê, o Dr.

Josias
Highlight
diante das



63

Biolab reúne 
distribuidores 

e redes de 
farmácias 

A Biolab reuniu, em 10 de novembro, 
no Hotel Transamérica, em São Paulo 
(SP), cerca de 80 cl ientes, entre 
distribuidores e principais redes de 
farmácias do País.

Durante o evento, Dr. Dante Alário e 
Cleiton de Castro Marques, sócios da 
empresa, e Sebastião Carlos Capelli, 
Vice-Presidente Comercial, apresen-
taram os atuais cenários nacional e 
internacional da indústria farmacêutica 
e abordaram temas relacionados ao 
setor de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I).

Segundo Cleiton, a perspectiva de 
crescimento da Biolab, em 2008, é de 
10%, acompanhando a tendência do 
mercado brasileiro. “Estamos investindo 
fortemente em tecnologia, espaço físico 
e em capital humano. Uma aquisição 
recente, a fábrica de Jandira, já está 
em pleno funcionamento. É uma das 
plantas industriais mais modernas e 
automatizadas do país”, ressalta.

Líder de mercado em prescrição 
de medicamentos cardiovasculares, 
a Biolab é uma das empresas do 
setor que mais investe em pesquisas, 
ocupando a 10º posição no ranking 
de medicamentos vendidos sob pres-
crição médica. Além disso, apresenta 
um desempenho crescente, fruto de 

parcerias com universidades e laboratórios do 
Brasil e do exterior.  “Estamos trazendo para o País 
produtos inovadores, como o Nebilet, indicado 
para o tratamento da hipertensão e insuficiência 
cardíaca congestiva, fruto de parceria com a 
empresa italiana Menarini. A linha Caffe Green, 
que previne e combate o fotoenvelhecimento, e 
Hematon, destinado ao tratamento de manchas 
arroxeadas, ocasionadas por contusões, também 
estão entre as novidades da empresa para o 
próximo ano”, complementa Cleiton Marques.

notícias

Cerca de 80 clientes 
participaram do evento no 

Hotel Transamérica, em 
São Paulo.
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notícias

Belluzzo ministra 
palestra no 

Sindusfarma

Seminário Solidário 
beneficia entidades 

assistenciais 

Em recente palestra no Sindusfarma aos dirigen-
tes da Indústria Farmacêutica, o economista Prof. 
Luiz Gonzaga Belluzo classificou a crise financeira 
que assola a economia mundial como sendo uma 
“crise de destruição de riqueza por conta da pró-
pria concentração dessa riqueza em determinados 
ativos, a partir do mercado imobiliário”. De acordo 
com o professor, o momento difícil se originou de 
apostas alavancadas nos ativos imobiliários, e 
não foi uma dificuldade intrínseca do mercado 

Foram entregues em outubro, na sede do 
Sindusfarma, dois cheques beneficentes refe-
rentes ao valor arrecadado durante o Seminário 
Solidário, realizado em 22 de agosto último, com 
o tema “Impurezas e Produtos de Degradação em 
Fármacos e Medicamentos”. 

O Centro de Convivência Infantil, de Taboão 
da Serra (SP), representado pela sua Presidente, 
Salete Cerbam Gasparelo, foi uma das entidades 
que recebeu um cheque de R$ 23.662,50. A outra 
entidade, para a qual foi doado idêntico valor, a 
Casa da Criança Excepcional Maria Maia, locali-
zada em Carapicuíba (SP), foi representada pelo 
seu Diretor-Secretário, Mário Boletini. 

Dr. Lauro Moretto, Vice-Presidente Executivo do 
Sindusfarma (à esq.) e o Prof. Luiz Gonzaga Belluzzo

(E/D) Lauro Moretto, Vice-Presidente Executivo do Sindusfarma, 
fez a entrega dos cheques aos representantes das duas entidades

A entrega ocorreu durante a reunião mensal da 
Plenária de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma 
como forma de registrar, junto aos associados, os 
resultados dessa ação organizada pela entidade 
por meio da iniciativa de Gabriel Lima Barros de 
Araújo, atualmente pesquisador da área de P&D 
da Libbs. 

imobiliário. “O que mudou é que vários tipos 
de instituições financeiras participam dessa 
crise, que chega a envolver US$ 18 trilhões 
nos EUA e Europa”, disse.

Quanto ao modo de agir durante a crise, 
o Prof. Beluzzo, citou Roosevelt quando 
comentava os efeitos de certas medidas: “É 
preciso ter medo do medo. As ações precisam 
ser desenvolvidas rapidamente”, concluiu.

Belluzo é professor titular de economia da 
UNICAMP e ex-chefe da Secretaria Especial 
de Assuntos Econômicos do Ministério da 
Fazenda. 
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notícias

Sindusfarma comemora dia 
da secretária

O Programa DEC-Sindusfarma, no 
encerramento do Módulo Temático para 
Secretárias e Assistentes confirmou, mais 
uma vez, que é uma realidade vitoriosa.        
A programação do Módulo, que contou com 
quatro dias inteiros de atividade, abran-
gendo os temas Gerenciamento, Gestão 
de Pessoas e Marketing, foi encerrada 
no final de setembro com uma palestra 
musical, a cargo do Grupo Santa Gente, em 
comemoração ao Dia da Secretária.

Daniela Vecchia, da EMS 

Mônica Santiago, da Alcon

Edna Maria Silva Araújo, do Cristália 

Aline Cristina Barel, do Cristália

Cristina Elster, da Genzyme 

Márcia Barros, da AstraZeneca

A palestra abordou com muito humor e 
sensibilidade os conceitos de trabalho, 
motivação, doação e ética que permeiam 
o dia-a-dia nas empresas.

Ao final do evento foram sorteados 
prêmios oferecidos pelo Sindusfarma e por 
duas editoras especializadas no segmento 
farmacêutico. Os prêmios oferecidos pela 
Revista UPpharma foram entregues pela 
representante da Editora DPM, Sandra  
Sanches. 

Fotos Sindusfarma: Chico Brasil
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dose única
Floriano Serra

Floriano Serra é Psicólogo, Diretor de Recursos 
Humanos e Qualidade de Vida da APSEN 
Farmacêutica e autor dos livros A Terceira 
Inteligência e Empresa Sorriso, da Editora 
Butterfly.
E-mail: floriano.serra@apsen.com.br

Ao longo do dia, cada um de nós, à 
sua maneira, sofre inúmeras provoca-
ções que nos aborrecem e transformam 
nossa rotina diária em uma interminável 
jornada de mau humor. Essa jornada 
pode começar bem cedinho, ainda em 
casa, na mesa do café (seja porque 
o café está frio, o pão é de ontem, o 
ovo não está bem frito ou qualquer 
coisa dessas), pode acontecer no 
elevador porque alguém está mal 
educadamente fumando ali dentro, 
continua no trânsito congestionado 
(talvez com chuva ou sol escaldante) 
e pode explodir justamente no local 
de trabalho. 

Alguns profissionais chegam à 
empresa como um verdadeiro homem 
ou mulher-bomba, prestes a explodir 
a qualquer momento. Basta apenas 
alguém puxar o pino. Esse pino pode 
ser uma frase mal colocada, uma 
ordem mal dada, um toque inesperado 
do telefone, um travamento do micro, 
uma brincadeira de mau gosto ou 
simplesmente o olhar insistente de um 
colega com quem você anda às turras. 
Acredite: tem gente que se aborrece só 
com a presença de um determinado 
colega!

Essa situação de “alarme verme-
lho” pode desencadear uma guerra 
“nuclear” nas relações interpessoais 
e no clima de trabalho, que ficará 
temperado pela tensão, irritação, 
ansiedade ou medo. E se você tem a 
função de atender clientes ou o público 
externo, realmente eu não gostaria 

de estar por perto para presenciar tal 
desconfortável cena.

Além de não contribuir um milímetro 
sequer para o cumprimento das tarefas 
definidas pelo seu cargo e esperadas 
pela empresa, esse acúmulo de 
energia negativa vai contaminar todo 
o seu metabolismo e contribuir de 
maneira bastante eficaz para que você 
desenvolva ou aumente uma gastrite 
ou uma úlcera nervosa até chegar à 
hipertensão. Certamente, não estou me 
referindo aos quadros de mau humor 

resultantes de alterações da afetivida-
de, transtornos da personalidade ou 
da distimia. Quero me referir à pessoa 
comum, aquela que tem seus altos e 
baixos, que toca seu cotidiano, mas 
que dá conta direitinho do regulamento 
da vida. Acho que você me entende.

Pois bem, para essas pessoas, 
proponho uma reflexão: pelo que ou por 
causa do que  realmente vale realmente 
a  pena você estragar o seu dia, a sua 
saúde e ainda importunar seus colegas, 
amigos e familiares? Se seu bem-estar 

e seu bom humor são de fato bens tão 
preciosos quanto você considera, o que 
ou quem deveria ter o poder absoluto 
de arranhá-los, de comprometê-los, de 
acabar com eles?  Reflita: a quem ou a 
que você dá esse poder?

Sim, porque não são as palavras e 
os gestos alheios que o fazem perder a 
calma. Se assim fosse, isso significaria 
que as outras pessoas teriam um imen-
so poder sobre você – e você não vai 
gostar de admitir isso, vai? Na verdade, 
é a própria pessoa que permite – ou 
não – que determinados estímulos 
externos a façam perder a cabeça. 

Você já percebeu que há colegas 
que fazem uma determinada brinca-
deira com você e isso é até motivo 
de descontração para ambos? Aí, 
chega um outro colega e faz a mesma 
brincadeira e você tem vontade de 
esganá-lo! Qual a diferença, se a 
brincadeira foi a mesma? A diferença 
é que com um colega, você permite 
a intimidade, mas com o outro não. 
E, no entanto, sem você perceber, é 
justamente esse outro que tem o poder 
de incomodá-lo.

Tais comentários têm apenas a 
intenção de promover uma reflexão 
sobre alguns hábitos e posturas do 
cotidiano, aparentemente corriqueiros, 
mas que têm efeitos decisivos sobre 
sua filosofia e sua qualidade de vida: 
bom ou mau humor, alegria de viver 
ou indiferença, trabalho em equipe 
ou individualismo, bem ou mal estar, 
otimismo ou pessimismo, serenidade 
ou impaciência, compreensão ou 
intolerância – e por aí afora. 

A lista é longa. Curto é o tempo para 
desfrutar em toda a plenitude das 
oportunidades diárias de conhecer 
e de se aproximar afetivamente do 
outro, de forma a tornar gratificante e 
edificante toda e qualquer interação 
humana.

Alguns profissionais 
chegam à empresa 

como um verdadeiro 
homem ou mulher-
bomba, prestes a 

explodir a qualquer 
momento.

Quem decide 
o seu humor?

Josias
Highlight
mal-estar,
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