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grupemef

Desafios: o ano 2009
Depois de um final de um ano de muito trabalho, a Diretoria do Grupemef já
começou a arregaçar as mangas para fazer de 2009 um período marcado por
muitas novas conquistas.
Apesar da crise financeira mundial, que continua impactando negativamente
as economias de diversas nações do mundo, mantemos boas perspectivas
para este ano.
No âmbito internacional, a posse do novo presidente norte-americano, Barack Obama, traz expectativas otimistas em relação à tomada de ações mais
efetivas para que os Estados Unidos saiam da recessão e voltem a crescer.
Esse clima positivo deverá favorecer também os negócios no Brasil. Se as afirmações do presidente Lula realmente se confirmarem e o País não sofrer as
concequências dessa crise internacional, temos tudo para fazer de 2009 um
grande ano.
Nesse momento, é importante lembrar que as conquistas são sempre frutos
de muito esforço e muita dedicação. Ou seja, temos de manter o otimismo, mas
temos também de correr atrás de nossos projetos. Nosso crescimento depende, principalmente, de nossas atitudes e de nossa proatividade.
Portanto, acreditando firmemente nesse princípio, a Diretoria do Grupemef,
independentemente das turbulências mundiais, vem buscando oportunidades
para aprimorar cada vez mais os serviços aos associados.
Fechamos 2008 com excelentes resultados. A 32ª edição da Lupa de Ouro
superou todas as expectativas e, mais uma vez, reconheceu o trabalho de profissionais que não mediram esforços para garantir a melhor performance de
seus produtos.
Desde já, estamos pensando na próxima edição do prêmio, a fim de repetir
o sucesso de 2008 e superar novamente as expectativas dos associados, visto
que a pesquisa de satisfação mostrou que, em média, a soma das citações de
excelente e bom ficou em torno de 95%. E mais: as sugestões relatadas pelos
entrevistados foram bem-vindas, o que contribuirá para aprimorarmos a organização da próxima Lupa de Ouro.
Nesta edição, também não poderia deixar de elogiar a importante pesquisa,
realizada pela Revista UPpharma, que apontou os fornecedores mais conceituados da indústria farmacêutica. Trata-se de um projeto valioso, uma vez que
permitirá que os profissionais do setor possam conhecer as empresas com os
melhores serviços na opinião de seus próprios colegas de trabalho.

Sonia Orestes
Diretora-Geral
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Nesta primeira edição da Revista UPpharma de 2009,
apresentamos uma grande novidade aos leitores. Nas
próximas páginas, é possível conferir os resultados da
inédita pesquisa, que possibilitará aos profissionais o
conhecimento dos fornecedores mais conceituados e os
que detêm maior share of mind no mercado farmacêutico.
Mais do que a classificação e o próprio conhecimento
desses parâmetros de avaliação, esse projeto permite
maior aproximação entre empresas e fornecedores de
serviços e produtos. E por falar no projeto, essa pesquisa
começou a ser desenhada em junho de 2008, a partir de
consultas a empresas especializadas, associações – as
quais agradecemos o apoio em nosso trabalho – e aos
possíveis pesquisados. Foi um projeto meticuloso, que
envolveu todos os profissionais da DPM, uma equipe que
se dedicou para coroar de êxito essa nova caminhada.
Consideramos que os resultados desse trabalho são
de grande utilidade. Devido à excelente repercussão
dessa iniciativa, pretendemos empreender esforços para
a continuidade do trabalho. Nosso objetivo é efetivar,
anualmente, essa pesquisa, a fim de auxiliar a tomada
de decisões dos profissionais que contratam serviços
de terceiros.
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interfarma

2029 – O que nos
espera?
Você não leu errado. Vou falar
de 2029, sim. Sempre resisti à
tentação de mergulhar no campo
da “futurologia”. Primeiro, porque
ele é, na maioria das vezes, mera
especulação sem uma base sólida
que possa sustentá-lo. Segundo,
porque mesmo com uma forte dose
de criatividade, é uma área difícil
e, muitas vezes, comprometedora.
6

Mesmo assim, resolvi fazer uma “viagem” ao futuro não muito distante.
Vinte anos é apenas uma centelha
da eternidade.
Imagine você, alguém como eu,
que pode ser considerado um dinossauro, a caminho de virar fóssil,
falando do futuro do setor e suas
implicações. A tarefa não é fácil,
mas o desafio é estimulante.

Com a velocidade do progresso
tecnológico deveremos atingir
estágios do conhecimento que
permitirão a existência de tratamentos individualizados, ou seja,
a produção de medicamentos
específica para cada paciente. Não
mais teremos a produção em massa
de hoje. Talvez os medicamentos
que hoje conhecemos não mais
| Jan-Fev 2009
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Gabriel Tannus

existirão. Serão substituídos por intercambiar conhecimentos. A rela- ocorrer? Estarei na profissão até lá?
tecnologias que, ao mesmo tempo ção não será passiva. Sempre quem Estarei vivo? Só posso responder a
em que realizarão os diagnósticos, tem interesse em divulgar, vender ou última questão, mesmo assim, com
farão o tratamento. A existência de mesmo compartilhar informações, todas as reservas. Espero, sim, que
novos métodos diagnósticos deverá serviços ou produtos será o pólo você esteja vivo até lá e gozando
permitir a prevenção antes mesmo ativo da relação. Os meios utilizados de perfeita saúde. Afinal, somos a
dos primeiros sinais das doenças. serão mudados, mas o conteúdo indústria da saúde e você, certaA máquina humana poderá superar pouco mudará. Tendo como pers- mente, será beneficiado por todo o
os 150 anos? Quem sabe?
pectiva que a finalidade dessa avanço tecnológico resultante dos
Do outro lado da moeda, as exi- relação é proporcionar ao paciente investimentos do setor.
gências regulatórias de segurança o melhor tratamento, dificilmente os
Se você tem mais de 20 anos
e eficácia serão cada vez mais benefícios e riscos do tratamento e o de atuação no setor, faça uma
rígidas, aumentando
retrospectiva. O que
o tempo e os cusSe atualmente o alto nível de conhecimento mudou ao longo desse
tos para inventar
período? Foi forma ou
por parte dos profissionais da indústria
uma nova terapia.
conteúdo que mudou?
é necessário, no futuro ele será
Os custos para
Foi você quem mudou
inventar um novo
ou foi a sua profissão?
imprescindível.
medicamento, que
Se você tem menos
hoje são da ordem de US$ 1,3 que o seu produto oferece não serão de 20 anos no setor faça diferente,
bilhões, poderão ser de US$ 5 a base da comunicação.
converse com seus colegas que
bilhões em 2029. A consolidação da
Se atualmente o alto nível de possuem mais tempo que você.
indústria farmacêutica sofrerá algo conhecimento por parte dos profis- “Sugue” deles, no bom sentido,
parecido com o que assistimos na sionais da indústria é necessário, como era a profissão, como era
indústria automobilística. Poucos no futuro ele será imprescindível. a indústria há 20 anos. Não fique
conglomerados multinacionais Teremos engenheiros de produtos aborrecido se ele tentar evitar a consobrarão. Eles não serão restritos “visitando” os profissionais de versa. Nem todos se deram conta
à Europa ou aos Estados Unidos. saúde? Quem sabe?
das mudanças. Nem todos pararam
Ocorrerão mudanças na sua distriImagine uma “visita” sem amos- para refletir sobre os avanços e
buição geográfica.
tras, sem literaturas (ou papel recuos da profissão nos últimos 20
Essa introdução tem apenas a pintado), sem brindes. Todos esses anos. Não desista, provoque-os.
finalidade de tentar fixar um ponto recursos desaparecerão. Uma visita Sempre será importante discutir as
de partida para falar do tema central sem muletas ou, na linguagem de lições aprendidas no passado.
que é: como será a atividade de
Ser profissional é mais do que
relacionamento entre a indústria
superar cotas, objetivos, visitar
Se você tem mais de
farmacêutica e os profissionais de
médicos, sair-se bem nos testes de
20 anos de atuação
saúde?
conhecimentos. É, acima de tudo,
no setor, faça uma
Em outras palavras, como será a
trabalhar para valorizar a profissão.
retrospectiva. O que
profissão do propagandista vendeSeja hoje, seja em 2029.
mudou
ao
longo
desse
dor em 2029? Pode-se questionar:
Como para andar um quilômetro é
ela existirá em 2029? Fique tranquipreciso
dar o primeiro passo, bom
período?
lo, ela continuará existindo em 2029.
2009 para você.
Possivelmente, diferente da que um antigo colaborador e gerente de
conhecemos hoje, mas existirá.
treinamento, uma visita “homem nu”.
Gabriel Tannus é Presidente Executivo
da Interfarma - Associação da Indústria
O contato porta a porta (ou se Somente conhecimento, discussão
Farmacêutica de Pesquisa.
preferir, consultório a consultório) de casos e lições aprendidas farão
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
deverá ser substituído por um parte dessa nova relação.
processo interativo a distância, por
A essa altura, você deverá estar
meio do qual as partes poderão se perguntando: será que isso vai
8
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alanac

Todos os
similares são
medicamentos
de marca
“Todas as coisas já foram ditas. Mas como
ninguém escuta, é preciso sempre recomeçar” –
André Gide
Não existem medicamentos denominados de “marca” na legislação
sanitária brasileira, apenas genéricos, de referência e similares.
Inobstante isso, tal confusão perdura
há quase dez anos. Pergunto, haverá
algum interesse em desacreditar, de
forma sistemática, o medicamento
similar, base da indústria farmacêutica nacional, vista a frequência
com que é mencionado na mídia
e, por conseguinte ao consumidor,
que o medicamento de “marca” é
mais seguro e confiável do que o
similar?
Isso, entretanto, é pura ficção,
para não utilizar outro termo, pois
todo o medicamento similar é medicamento de marca.
Para que não restem dúvidas,
transcrevo abaixo as definições
de medicamento similar, genérico
e de referência, constantes na Lei
9787/99 (Lei dos Genéricos) e introduzidos por essa na Lei 6360/76,
sempre afirmando que não existe a
categoria medicamento de “marca”
na legislação sanitária pátria.

princípios ativos apresenta a mesma
concentração, forma farmacêutica,
via de administração, posologia
e indicação terapêutica, e que é
equivalente ao medicamento de referência registrado no órgão Federal
responsável pela vigilância sanitária;
podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e
forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes
e veículos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial
ou marca. O destaque é nosso.

Medicamento Similar – aquele
que contém o mesmo ou os mesmos

Medicamento de Referência –
produto inovador registrado no órgão
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Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto
de referência ou inovador, que se
pretende ser com esse intercambiável, geralmente, produzido após a
expiração ou renúncia da proteção
patentária ou de outros direitos de
exclusividade, comprovada a sua
eficácia, segurança e qualidade, e
designado pela DCB (Denominação
Comum Brasileira) ou, na sua ausência, pela DCI (Denominação Comum
Internacional).

Federal responsável pela vigilância
sanitária e comercializado no País,
cuja eficácia, segurança e qualidade
foram comprovadas cientificamente
pelo órgão federal competente por
ocasião do registro.
É importante, aqui, ressaltar que a
partir de 2003, em atendimento às
alterações introduzidas em 1999, na
Lei 6360/76, a Anvisa publicou a RDC
(Resolução da Diretoria Colegiada)
nº 133/2003, que “dispõe sobre o
registro de Medicamento Similar e
dá outras providências”, passando
a exigir testes de Equivalência
Farmacêutica e Biodisponibilidade
Relativa para os medicamentos
similares. Os testes são idênticos
aos exigidos para os medicamentos
genéricos. E para adequação dos
similares já registrados e comercializados no País foi editada a RDC nº
134/2003, que estabelece os prazos
para a realização desses testes,
considerando o índice terapêutico
do medicamento como critério determinante para o estabelecimento
do cronograma de apresentação
dos mesmos. Com isso, resguardou
a possibilidade de risco sanitário
para a população.
| Jan-Fev 2009

Carlos Alexandre Geyer

Como podemos observar a luz
das definições apresentadas, não há
elementos que justifiquem a confusão
existente. Considerar o medicamento
de referência como sendo o único de
marca, é um equívoco cometido com
frequência por entidades das áreas
médica, farmacêutica, do atacado e
do varejo farmacêutico e, surpreendentemente (ou nem tanto), por representantes da indústria farmacêutica,
que, inconformados com condições
e práticas comerciais praticadas por
alguns concorrentes, acabam colocando sob suspeita a qualidade dos
medicamentos similares comercializados no Brasil, afetando, inclusive, a
credibilidade dos seus.
É injusto que paire sobre a indústria farmacêutica, seja pequena,
média ou grande, perfeitamente
regulares perante a Anvisa, a
suspeita de produzir medicamentos
similares de qualidade duvidosa.

Não é fazendo confusão na
cabeça do prescritor, do dispensador e do consumidor sobre a
qualidade “superior” dos medicamentos de “marca” sobre os
similares que a questão comercial
será resolvida.

É injusto que paire sobre
a indústria farmacêutica
a suspeita de produzir
medicamentos similares
de qualidade duvidosa.
Nesse caso, vale citar Ferran
Ramon-Cortés, que, na conclusão
de seu interessante livro Vírus – O
perigo dos boatos nas empresas,
escreve o seguinte: “Antes de fazer
circular uma informação, deveríamos ter a certeza absoluta sobre
dois aspectos fundamentais: que a

informação é absolutamente verdadeira e que o fato de fazê-la circular
contribuirá positivamente para o
funcionamento da organização
(no caso presente, da sociedade).
Se não, o que fazemos circular não
é informação. É um vírus.”
Como a Alanac não endossa
tais atitudes, também é preciso
que fique absolutamente claro
que jamais compactuaremos com
práticas comerciais que estejam à
margem da lei. Essas sim devem
ser exaustivamente combatidas por
todos que desejam uma sociedade
justa e decente, da qual possamos
sentir orgulho de pertencer.
Carlos Alexandre Geyer é Presidente da Alanac
– Associação dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais.
E-mail: alanac@alanac.org.br

A Neuberger segue plenamente todos os padrões
internacionais de qualidade, sempre desenvolvendo
novas tecnologias e incorporando aos seus métodos
de trabalho as novidades mais importantes do mercado.
Fabrica máquinas compactadoras, punções e matrizes,
misturador em V, granulador, drageador, amassadeira,
aspirador de pós, desempoeirador de comprimidos e
demais equipamentos e acessórios.

www.neuberger.com.br
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Conheça quem são os
fornecedores mais
conceituados da indústria
farmacêutica
Com o objetivo de oferecer aos
executivos dos laboratórios informações confiáveis e seguras, de
modo a auxiliá-los na escolha dos
melhores parceiros comerciais, a
Revista UPpharma realizou, no final
de 2008, uma pesquisa inédita que
apontou as empresas mais conceituadas do mercado farmacêutico.
Esse levantamento foi coordenado
pela empresa Idea Brasil Pesquisas de Mercado e contou com a
participação de profissionais de
diversas áreas de 34 laboratórios,
12

de um universo de 65 empresas
selecionadas.
Os jurados foram os próprios
profissionais do mercado farmacêutico que têm contato com as
categorias predefinidas – 16 no total
–, escolhidos a partir dos cadastros
de assinantes do informativo SnifBrasil e da Revista UPpharma. Os
respondentes ocupam cargos de
analistas, coordenadores, gerentes
ou diretores das áreas responsáveis
pela contratação dos serviços avaliados ou pela compra de produtos

das empresas dentro das categorias
escolhidas.
As categorias analisadas foram:
Agência de propaganda; Agência
de viagens; Distribuidora de medicamentos; Embalagens promocionais; Empresas de capacitação
profissional (cursos); Empresas de
recolocação de profissionais; Equipamentos de informática (hardware);
Equipamentos de informática –
software – automação e produção;
Equipamentos de informática –
software – comercial; Fabricante
| Jan-Fev 2009

(fornecedor) de brindes; Gráficas;
Hotel para eventos; Instituições
financeiras – bancos; Pesquisa Ad
hoc; Rede de farmácias/drogarias;
Pesquisa Contínua; e Sistema de
comunicação – telefonia móvel.
Votação
Os fornecedores foram eleitos
por meio de votação realizada
pela internet. Durante o período da
pesquisa, a Idea Brasil disparou
e-mails diretamente para a amostra
selecionada, identificados como
Revista UPpharma – Votação Empresas mais conceituadas 2008. As
pontuações das empresas seguiram
dois critérios diferentes: Lembrança
espontânea de Empresas e Conceito.
Na avaliação Lembrança Espon-

A Revista
UPpharma pretende
implementar
anualmente a
pesquisa.
tânea, foi considerada a ordem de
menção como forma de atribuir peso
para as empresas. Para formação
do ranking de lembrança foi usada
a seguinte pontuação: primeira
posição (1 ponto); segunda posição
(1/2 ponto); e terceira posição (1/3
ponto).
Dessa forma, a somatória da pontuação de cada empresa lembrada
espontaneamente definiu o total de
pontos daquela companhia para a
formação do ranking share of mind.
Para levantar as empresas mais
conceituadas entre os clientes,
os respondentes, a partir da lista
de companhias mencionadas no
ranking de Lembrança Espontânea,
o respondente atribuiu notas de 1 a
10 para cada uma das organizações
que ele lembrou. A somatória dos
pontos de cada empresa definiu o

total de pontos para a formação do
ranking Empresas mais Conceituadas.
Cada jurado pôde escolher até
três fornecedores dentro de cada
categoria. Cada empresa pôde ser
votada apenas uma vez em cada
categoria.
Importante lembrar que em duas
das 16 categorias avaliadas não
foram obtidos votos suficientes
para eleger as empresas de maior
conceito em 2008. Foram elas: Software para automação e Empresas
de recolocação de profissionais.
Como critério de desempate no
que diz respeito ao recall, foi considerado o conceito atribuído a cada
empresa, da mesma forma que para
desempate no quesito conceito, foi
considerada a posição no ranking
de Lembrança Espontânea.
Nos casos onde houve empate
tanto na lembrança quanto no
conceito, as empresas foram consideradas empatadas.
Repercussão positiva
A primeira edição da pesquisa
qualitativa de fornecedores, realizada pela Revista UPpharma com
apoio do Grupemef, Sindusfarma e
Credinfar, teve uma repercussão bastante positiva junto ao mercado, que
considerou o projeto importante por
fornecer informações que auxiliam
os profissionais a tomarem decisões
cada vez mais acertadas. Além disso, é um projeto que estimula a troca
de experiências entre os executivos
dos laboratórios, permitindo que eles
conheçam a opinião dos próprios
colegas de trabalho em relação aos
fornecedores do setor.
Na opinião do Vice-Presidente
Executivo do Sindusfarma, Dr. Lauro
Moretto, ao apontar os mais conceituados prestadores de serviços e
produtos de cerca de 16 diferentes
categorias de fornecedores da
indústria farmacêutica, a Revista
contribui para a valorização dos par-

ceiros desse mercado em constante
transformação.
“O Sindusfarma ofereceu seu apoio
à iniciativa porque acreditou que um
trabalho, feito a partir de informações
vindas dos próprios executivos que
atuam na área de marketing – e
sabemos que muitos presidentes de
empresas responderam ao questionário –, será extremamente útil não
só para o dia-a-dia dos executivos,
mas também para contribuir com o
desenvolvimento de fornecedores
de toda a cadeia produtiva do
segmento”, disse Moretto.
Devido à repercussão positiva do
projeto, Revista UPpharma pretende
implementar anualmente a pesquisa,
cujos resultados serão divulgados
sempre na primeira edição do ano.
“Considero esse projeto muito
valioso por permitir que os profissionais conheçam as empresas que
oferecem serviços de qualidade à
seus clientes. Para traçar estratégias
bem-sucedidas, as Farmacêuticas
precisam contar com parceiros
comerciais de primeira linha. Esse
levantamento oferece subsídios
para escolha dos melhores fornecedores na opinião das pessoas
que realmente ultilizam serviços de
terceiros. A Revista UPpharma está
de parabéns pela iniciativa”, apoia
Sonia Orestes, Diretora-Geral do
Grupemef.
Importante lembrar que esse
projeto não está atrelado a nenhuma
premiação direcionada aos primeiros colocados em cada ranking de
avaliação. Além disso, os profissionais também foram convidados
a responder espontaneamente
ao questionário e não tiveram sua
participação ligada a qualquer tipo
de premiação.
Confira a seguir os resultados da
I Pesquisa Empresas Mais Conceituadas do Mercado Farmacêutico
– Revista UPpharma, que estão
também disponíveis, inclusive para
download, no Sistema Informativo
SnifBrasil:
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Conceito
Africa
Tugarê
Publicis
W/Brasil
Blend Comunicação

1
2
3
4
5

Tugarê
Publicis
Africa
W/Brasil
Blend Comunicação

Share of Mind

Conceito
1
2
3
3
3

Tetra Pak
Burti
Creative
Oz Design
Task

Share of Mind

1
2
3
3
3

Agências de Viagem

1
2
3
4
5

Conceito
1
2
3
4
5

CVC
Amex
BTI Travel
Alatur
Carlson Wagonlit
Travel

1
2
3
4
5

CVC
Amex
Maringá Turismo
Tam
Alatur

Share of Mind

Tetra Pak
Burti
Creative
Oz Design
Task

Equip. para Informática
Hardware

Embalagens Promocionais

Agências de Propaganda

especial

Conceito
1
2
3
4
5

HP
Dell
IBM
Sony
Apple

1
2
3
4
5

HP
Dell
IBM
Sony
Lenovo

Share of Mind
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Conceito
1
2
3
4
5

Drogaria São Paulo
Drogasil
Droga Raia
Drogaria Nissei
Drogarias Pacheco

1
2
3
4
5

Drogaria São Paulo
Droga Raia
Drogasil
Drogaria Nissei
Pague Menos

Share of Mind

Bancos

Conceito
1
2
3
3
4
5

Bradesco
Itaú
ABN Amro - Real
Banco do Brasil
UBS
Citibank

1
2
3
3
4
5

Recolocação Profissional

Rede de Farmácias e
Drogarias

especial

Conceito
1
1
2
3
4

W/Pharma

1
1
2
3
4

Konus
Catho
Prudential
Michael Page

W/Pharma
Konus
Catho
Michael Page
Prudential

Share of Mind

Bradesco
Itaú
ABN Amro - Real
Banco do Brasil
UBS
Citibank

Pesquisa Contínua

Share of Mind

1
2
3
4
5

Close Up Pesquisa de Mercado
Ibope / Inestra
AC Nielsen
Cegedim Strategic
Data (CSD)

Share of Mind
16

Conceito

IMS Brasil

1
2

IMS Brasil

3
4
5

Ibope / Inestra

Close Up Pesquisa
de Mercado
Cegedim Strategic Data (CSD)
AC Nielsen

| Jan-Fev 2009
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Pesquisa Ad Hoc

especial

Conceito
1
2
3
4
5

Resulta
Observer
Target
Synovate
Ipsos Marplan

1
2
3
4
5

Resulta
Target
Observer
Synovate
Ipsos Marplan

1
2
3
4
5

Santa Cruz
Panarello
Profarma
Farmed
Dimed

Share of Mind

1
2
3
4
5

Telefonia Móvel

Conceito

Conceito
1
2
3
4
5

Tim
Claro
Vivo
Oi
Nextel

1
2
3
4
5

Claro
Tim
Vivo
Oi
Nextel

Share of Mind

Santa Cruz
Panarello
Profarma
Farmed
Athos Pharma

Empresa de Capacitação
Profissional

Distribuidora de Medicamentos

Share of Mind

Conceito
1
2
3
4
5

FGV
ESPM
Business School (SP)
Ibemec
Oficina de RH

1
2
3
4
5

FGV
Ibemec
ESPM
Business School (SP)
Oficina de RH

Share of Mind
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Microsoft
SAP
Linux
Oracle
Lotus

1
2
3
4
5

Microsoft
SAP
Oracle
Linux
Lotus

Share of Mind

Gráficas

Conceito
1
2
3
4
5

Aquarela
Ultraprint
Pancron
Margraf
Stilgraf

1
2
3
4
5

Fabricante (Fornecedor)
de Brindes

1
2
3
4
5

Conceito
1
2
3
4
5
5

Creative Design
Hansa
Luxury
Task
Brindice
Sobrindes

1
2
3
4
5

Creative Design
Hansa
Luxury
Faber Castel
Premium Brindes

Share of Mind

Aquarela
Ultraprint
Pancron
Margraf
Stilgraf

Share of Mind

Hotel para Eventos

Equip. de Informática
Software

Conceito

Conceito
1
2
3
4
5

Blue Tree
The Royal Palm Plaza
Bourbon
Hyatt
Hilton

1
2
3
4
5

Blue Tree
Bourbon
Hilton
The Royal Palm Plaza
Hyatt

Share of Mind
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O Valor da Criatividade
Com o tema “Sua Energia Criativa
categorias, nas quais foram inslhoria da performance de vendas
vai Fertilizar esse Encontro”, a 32ª
critas mais de 240 campanhas.
das empresas, além de outros
Lupa de Ouro, o mais expressivo
Na abertura da Lupa de Ouro,
trabalhos de maior destaque”,
prêmio do setor, revelou, em 28 de
Sonia Orestes, Diretora-Geral
declarou.
novembro, no WTC, em São Paulo,
do Grupemef, agradeceu a
Sonia Orestes também agradeos grandes nomes do marketing
presença de todos e ressaltou
ceu a contribuição dos patrocifarmacêutico em 2007.
nadores e apoiadores do
Em uma noite muito
evento, sem a qual não
Em uma noite de gala, mais de mil seria possível o sucesso
especial, cerca de mil
pessoas torceram e aplau- convidados conheceram os grandes da premiação. Neste ano,
diram os profissionais que
contou com
nomes do marketing farmacêutico. aospremiação
mais se destacaram nas
seguintes patrocinadodiversas categorias da
res: Chevrolet, Catalent,
premiação. Neste ano, houve
o trabalho dos profissionais
Close-Up, Pharmexx Brasil, Bomi,
recorde de inscrições, o que comque concorreram ao prêmio.
CSD, TCA, Scalla, Creative Design,
prova a importância desse evento
“A Lupa de Ouro é uma forma de
Casa de Vídeo e Virtual Design.
para a indústria farmacêutica.
reconhecer e premiar o talento
Além disso, recebeu o apoio de
Com a mudança no regulamento,
de pessoas que desenvolveram
WTC, Alatur, Abimip e Ultraprint.
que permitiu a criação de classes
as melhores campanhas promoAs mídias oficiais foram a Revista
especiais para tornar a premiação
cionais, materiais de divulgação
UPpharma e o Sistema Informativo
mais justa, neste ano foram 22
de produtos, projetos para meSnifBrasil.
20
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Madalena Almeida

Sorteios de prêmios agitam o evento

Sorteios
Nesta edição, os mestres-de-cerimônia Marcos Teixeira e Patricia
Paes conduziram o evento, anunciando os grandes vencedores.
Todos os primeiros colocados de
cada categoria foram agraciados
com uma cortesia da ALATUR
com viagens nacionais. Após a
premiação, a ALATUR também
realizou um sorteio de um roteiro
internacional, cuja premiada foi
Regiane Vidal (da Eurofarma),
que escolheu uma viagem para a
França.

Juliana Salvatori, ganhadora do Prisma

Marcelo Weber anuncia o lançamento do Guia
Farmasustentável

Em seguida, o Diretor da GM,
Carlos Sulzer, fez o sorteio de
um carro Prisma zero quilômetro.
A grande contemplada foi Juliana
Salvatori (Grupo Visão). O sorteio
foi realizado na presença do auditor Lenivaldo dos Santos, da LFS
Contabilidade e Consultoria.
Outro momento importante da
festa foi a apresentação de Marcelo Weber, Diretor do programa Farmasustentável do Grupemef, que
anunciou o lançamento do Guia de
Indicadores de Sustentabilidade
Farmasustentável, que tem como
objetivo oferecer uma referência

para as empresas farmacêuticas
em relação à Sustentabilidade.
“O Guia será um instrumental
inédito para o diagnóstico e a
reflexão de nossas práticas e nossos modelos de gestão, pautados
pela ótica da sustentabilidade”,
declarou Weber.
Parabéns a todos os profissionais que participaram da 32ª
Lupa de Ouro 2008 pelo talento e
dedicação no desenvolvimento de
campanhas geniais.
Confira a seguir os grandes
vencedores da 32ª Lupa de Ouro

21

Inteligência de Mercado

Amanda Gravina e Antonia Rodrigues

Para concorrer na categoria Inteligência de
Mercado, os profissionais foram convidados a
inscrever um projeto de Pesquisa ou um Sistema
de Coleta e Análises de Dados, utilizado com

o objetivo de solucionar um problema específico
dentro de sua área. Foram avaliados, para cada um
dos projetos apresentados, os seguintes tópicos:
Análise da situação (SWOT); Elaboração e Aplicação
das metodologias; e Resultados alcançados – melhorias, mudanças, alterações, posicionamento para
produtos, processos e/ou comunicação, podendo
ser esses resultados apresentados via auditoria ou
dados internos.
O grande vencedor nesta categoria foi o laboratório Organon com o projeto Target Nuvaring – Um
Modelo de Otimização de Recursos e Resultados,
desenvolvido pela Gerente Amanda Gravina.
O prêmio foi entregue por Antonia Rodrigues,
Gerente Administrativa do Grupemef.
Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, a Novartis com o projeto OPT – Operational Planning Tool, de Abílio Nascimento e Cleide
Margalhães, e a Sanofi-Aventis com o trabalho
Pesquisa Programa de Pacientes (Supera), de Edson
Shnmyo.

Produtividade e Efetividade
Esta categoria tem como objetivo premiar os
projetos ligados à Força de Vendas e/ou efetividade
de processos das atividades de planejamento de
áreas, como: Marketing/ Vendas/ Novos Negócios/
Planejamento Estratégico, que obtiveram a melhoria
dos processos por meio da utilização de Tecnologia
da Informação (TI).
Para avaliar os projetos apresentados pelos
laboratórios concorrentes, a comissão julgadora
considerou os seguintes aspectos: Complexidade
da solução; Praticidade do sistema; e Resultados
obtidos.
Para anunciar o vencedor nessa categoria subiu
ao palco Fernando de Castro Marques, Presidente
da União Química, que entregou o prêmio a Marinel P. Santos, da Solvay, pelo projeto Vip: Visão
Integrada de Performance (KPIS).
As segunda e terceira colocações foram,
respectivamente, para Isabela Leite Baptista e
José Paulo Alves, da Merck Sharp Dohme, com o
22

Marinel Santos e Fernando de Castro Marques

trabalho Produtividade da Força de Vendas Trade
e Hospitalar, e Paulo Roberto Dias, do Stiefel, com
o projeto Aumento da Lucratividade por meio do
Processo de Planejamento de Vendas.
| Jan-Fev 2009
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Responsabilidade Corporativa
Esta categoria, lançada em 2004, tem como objetivo reconhecer projetos de caráter social, conduzidos
por empresas do setor. Os trabalhos foram avaliados
por um júri composto por especialistas em programas
sustentáveis de responsabilidade social.

Rosicler Rodrigues e Jorge Dias

A vencedora nesssa categoria foi Rosicler Rodriguez, do Roche, com o projeto Programa Vizinho
Legal. Ela recebeu o prêmipo de Jorge Dias, DiretorExecutivo da Febrafarma.
O segundo lugar ficou com Andréia Camargo
Marques Postal, da Medley, com o projeto III Gincana
do Bem, e o terceiro com Raquel Macedo e Andréa
Rodrigues, da Merck Serono, com o projeto Gestão
para Organizações Não Governamentais – GESC.

Web Site
O site www.cucas.com.br, da Roche, foi o grande
vencedor nessa categoria. O prêmio foi entregue
por Pedro de Castro, Diretor de Pesquisa do Grupemef (representante Rio de Janeiro) para Gisele
Lessa e Laurent Baes. O site www.diabetesnoscuidamos.com.br, da Sanofi-Aventis, apresentado por
Marcelo Albertotti, ficou em segundo lugar, e o site
www.concurso.mantecorp.com.br, da Mantecorp,
apresentado por Adriana Thiemi Yamaguchi, com
a terceira colocação.
Pedro de Castro, Gisele Lessa e Laurent Baes

Campanha
Institucional
O EMS foi o vencedor nesta categoria com a Campanha Sorrisos. Bruna Fernanda Fernandes recebeu
o prêmio de Paulo Diniz, Presidente do Laboratório
Fresenius. A Bayer Schering Pharma conquistou as
segunda e terceiras colocações, respectivamente, com
o Programa Betaplus, apresentado por Till Erdmann,
e Existem Encontros na Vida que são Únicos, exposto
por Paulo Braz Pereira Jr.
Bruna Fernanda e Paulo Diniz
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Prêmio Especial
Com o objetivo de reconhecer valores
extremamente importantes para o sucesso
dos integrantes de uma equipe, foi criado o
prêmio Especial. Tal premiação refere-se a
Projetos Multidepartamentais que somente
alcançaram seus objetivos graças ao trabalho
em equipe e o comprometimento de diversos
departamentos.
Para avaliar os trabalhos apresentados
pelos laboratórios concorrentes, a comissão
julgadora considerou os seguintes aspectos:
Planejamento; Execução; Acompanhamento;
Trabalho em equipe; e Resultados obtidos.
O vencedor nesta categoria foi Samuel
Klem, da Bristol Myers Squibb, com o trabalho
Mapa Estratégico do Mercado Público. Ele
recebeu a premiação de Gabriel Tannus,
Presidente da Interfarma.
O segundo lugar foi para Ana Carolina Petratti e Renata Pereira Monteiro, da Eurofarma,
pelo projeto Innovare. A terceira colocação
ficou com Christiane Castro, da Fresenius,
pelo trabalho Ser Único.

Gabriel Tannus e Samuel Klem

Campanha MIP – Tevê
A campanha de Centrum/Centrum Silver, apresentada por Fernando Coimbra S.Lopes, da Wyeth, foi
a vencedora nesta categoria. O prêmio foi entregue
por David Zimmat, Presidente da ABIMIP – Associação Brasileira da Indústria de Produtos Isentos
de Prescrição.
Agência Responsável: Mccann Erickson
A segunda colocada foi a campanha de Redoxon
Zinco, apresentada por Ligia Monici, da Bayer
Consumer Care, e a terceira colocada Neosaldina,
exposta por Rodrigo Credidio, da Nycomed.
David Zimmat e Fernando Coimbra Lopes
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Campanha MIP – Outras Mídias
Luciana Fuzetti, da Bayer Consumes
Care, conquistou a Lupa de Ouro com
a campanha de Bepantol. Ela recebeu o
prêmio de Vanessa Kosabara, Gerente de
Vendas Brasil da Catalent.
Agência Responsável: Olho Gráfico
Ana Carolina Ruoppoli, da Nycomed,
ficou em segundo lugar com a campanha
de Nebacetin, e Guilherme Maciel e Lucas
Marqueto, da Wyeth, em terceiro com a
campanha de Stresstabs.

Luciana Fuzetti e Vanessa Kosabara

Lançamento MIP – SWITCH
Nesta categoria, o grande vencedor
foi Élio Dilburt, da Sanofi-Aventis, com a
campanha de Novalgina 1 G. Ele recebeu
o prêmio de Newton Velloso, Diretor
Financeiro do Grupemef.
Agência Responsável: Publicis
As segunda e terceira colocações ficaram com a Galderma, respectivamente,
com as campanhas de Loceryl Esmalte
e Nutraplus 8%.
Mauro Zamora, Fernanda Faria e Roberto Nakahara receberam os troféus.

Newton Velloso e Élio Dilburt
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Campanha Hospitalar
A campanha de
Tygacil, apresentada
por Lucia Helena Armada e Claúdia Daher
Marques, da Wyeth,
venceu na categoria
Campanha Hospitalar.
O prêmio foi entregue
por Amaury Guerreiro,
Presidente do Laboratório Alcon.

Lúcia Helena Armada, Amaury Guerreiro e Claúdia Daher Marques

Agência Responsável: Byside
A segunda colocação ficou com André Bortoluci Vicente, da
Boehringer-Ingelheim, com a campanha de Actilyse. A terceira colocação foi para o Programa Synergia, apresentado por Luana Kulesza,
do Abbott.

Lançamento Hospitalar

Sonia Orestes e Luiz Henrrique Schurig Fernandes

A Roche foi a vencedora nesta categoria com a campanha de Avastin.
Luiz Henrique Schurig Fernandes recebeu o prêmio de Sonia Orestes,
Diretora-Geral do Grupemef.
Agência Responsável: Evidence
As segunda e terceira colocações ficaram, respectivamente, com
Igor Zanetti, da Bristol-Myers Squibb, com a campanha de Orencia, e
Antonio Carlos Matos da Silva, da Glaxosmithkline, com Tykerb.
29

Campanha de Prescrição - Por se tratar de uma categoria que, historicamente, apresenta dezenas de
campanhas inscritas, o regulamento prevê a criação de subcategorias, a partir da classificação de grupos
terapêuticos (classe terapêutica de nível I), de acordo com a fonte IMS.
Tais subcategorias são formadas à medida que existam, pelo menos, dez campanhas inscritas em um
mesmo grupo terapêutico.
Para avaliar os projetos apresentados pelos laboratórios concorrentes, a comissão julgadora considerou
os seguintes aspectos: Planejamento (Estratégia); Execução (Plano de ação); e Resultados obtidos.

Lançamento de Prescrição
Champix, da Pfizer, foi a campanha vencedora
nesta categoria. Os gerentes Erika Pagani, Patrícia
Olivieri e Renata Campos receberam os prêmios de
Martha Penna, Presidente do Laboratório Abbott.
Agência Responsável: Limonada
Em segundo lugar ficou a Medley, com a campanha de Dieloft TPM, apresentada por Rubem Mello,
e em terceiro lugar, a Bayerschering, com Yaz,
apresentada por Philip Alexander F. Glaser.
Erika Pagani, Patrícia Olivieri e Martha Penna

Prescrição SNC
A Bristol-Myers Squibb sagrou-se vencedora nesta
categoria com Abilify. Silvia Sfeir recebeu o troféu
de Rainer Krause, Presidente do Laboratório Bayer
Schering.
Agência Responsável: Tiee
A Boehringer-Ingelheim ficou em segundo lugar
com a campanha de Cymbalta, apresentada por
Silvia Moraes e Marcelo Gonçalves, e a Mantecorp
em terceiro, com a campanha de Alivium, exibida por
Fernando Ursua.
Rainer Krause e Sílvia Sfeir
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Prescrição Cardiovascular
A Merck Serono venceu a Lupa de Ouro
nesta categoria com a campanha de Concor. Renato Oliveira e Alexandre Faustino
receberam os troféus de Daniela Lins,
Presidente do Laboratório Galderma.
Agência responsável: Fiore
A Boehringer-Ingelheim ficou com
o segundo lugar com a campanha de
Micardis/Micardis HCT, apresentada por
Sabine Bender, Júlio Ruiz e Luiza Cover,
e o Aché com a terceira colocação, com
a campanha de Lotar, apresentada por
Luciana de Oliveira Buosi.
Renato Oliveira, Daniela Lins e Alexandre Faustino

Prescrição Hormonal
Nebido, da Bayerschering, foi a grande
vencedora nesta categoria. Para entregar
o prêmio a Livia Zafalon e Regina Lescura
subiu ao palco Volker Bargon, Presidente
do Laboratório Boehringer Ingelheim.
Agência Responsável: Tugarê
O segundo lugar foi conquistado por
Colpotrofine, da Merck Serono, apresentada por Rafaela Goulart e Alexandre
Faustino, e o terceiro lugar por Viagra,
da Pfizer, apresentada por Marcelo
Antonio.

Livia Zafalon, Volker Bargon e Regina Lescura
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Prescrição Dermatológico
Gustavo Luiz de Almeida, da Mantecorp,
conquistou a Lupa de Ouro com a campanha de Pielus. O prêmio foi entregue
por Fer nando Loaiza, Presidente do
Laboratório Bagó.
Agência responsável: Tugarê
A segunda colocação foi para Gisele
Lessa e Laurent Baes, da Roche, pela
campanha de Roacutan, e a terceira para
José Rodnei Fernandes, da Mantecorp,
pela campanha de Episol.

Gustavo Luiz de Almeida e Fernando Loaiza

Prescrição Aparelho Digestivo
Nexium, da Astrazeneca, foi o vencedor
nesta categoria. Reinaldo Capezzuto
recebeu o prêmio de Francisco Hidalgo,
Presidente do Laboratório Bristol-Mayer
Squibb.
Agência Responsável: Tugarê
Lantus, da Sanofi-Aventis, apresentada
por Marcelo Albertotti, ficou com a segunda colocação. Já o terceiro lugar foi para
Pantozol, da Nycomed, apresentada por
Renata Campos.

Reinaldo Capezzuto e Francisco Hidalgo
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Prescrição Muscular
O Aché recebeu a Lupa de Ouro nesta
categoria com a campanha de Acheflan.
Para entregar o prêmio a Sérgio Ricardo
Cunha subiu ao palco Marcelo Geraldi,
Presidente do Laboratório Farmoquímica.
Agência Responsável: Ogilvy
As segunda e terceira colocações
ficaram, respectivamente com a Zodiac,
com a campanha de Condroflex, apresentada por Carlos Fernando Varela, e com a
Sanofi-Aventis, com Profenid, exposta por
Alexandre Damasceno.

Marcelo Geraldi e Sérgio Ricardo Cunha

Prescrição Respiratório
Thalita Barreto Guimarães e Marlon Luz,
da Boehringer-Ingelheim, conquistaram
a Lupa de Ouro nesta categoria com
a campanha de Spiriva. Os gerentes
receberam os troféus de Victor Messei,
Presidente do Laboratório Wyeth.
Agência Responsável: AACom
Em segundo lugar ficou Rose Castro,
da Schering Plough, com a campanha
de Nasonex, e em terceiro lugar, Andréia
Cristina Frias, do Aché, com Busonid.

Marlon Luz, Victor Messei e Thalita Barreto Guimarães

38

| Jan-Fev 2009

Prescrição Demais Classes
Terapêuticas
Todas as campanhas inscritas que não fizerem parte
de uma subcategoria específica, concorreram entre si,
na categoria Demais Classes Terapêuticas. Foram cinco
os ganhadores deste ano.
O primeiro lugar ficou com a Wyeth, com a campanha
de Prevenar. Priscila Silva recebeu o troféu de Bruno
Chassot, Presidente do Laboratório Zodiac.
Agência Responsável: Y & W

Priscila Silva e Bruno Chassot

Em segundo lugar ficou a Nikkho, com Transamin,
apresentada por Jordana Alves, e em terceiro, a SanofiAventis, com a campanha de Puran T4, exposta por
Claudinei Silva.
As quarta e quinta colocações ficaram, respectivamente, com a União Quimica, com Lacrifilm, apresentada por Ronaldo Tadeu Goés, e com a Sanofi-Aventis,
com Vaxigrip, conduzida por Mônica Alves Aragão.
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Performance Empresarial
Genéricos
Nesta categoria são considerados
somente os produtos genéricos com participação periódica nas vendas do Boletim
Mensal do Grupemef.
O grande vencedor nesta categoria foi
a Medley. Para entregar o troféu a Gerson
Souza foi convidado a subir ao palco Marcelo Weber, Diretor de Responsabilidade
Corporativa do Grupemef.
O segundo lugar foi para a Sanofi-Aventis,
representada por Maria Claudia V. Pontes,
e o terceiro lugar para a Sigma-Pharma,
representada por Érica Sambrano.

Marcelo Weber e Gerson Souza

Performance Empresarial
Esta categoria tem a finalidade de premiar
as empresas com a melhor performance
em vendas unitárias, valores em moeda
corrente e receituário, considerando sempre
os produtos “não genéricos”. Para concorrer,
condição fundamental é informar periodicamente o volume de vendas para o Boletim
Mensal do Grupemef.
A Eurofarma, representada por Julio Cesar
Gagliardi, foi a grande vencedora nesta
categoria. O prêmio foi entregue por Carlos
Sulzer, Diretor de Vendas Diretas da GM.
As segunda e terceira colocações ficaram,
respectivamente, com a Astrazeneca,
representada por Rubens Pedrosa, e Sigma
Pharma, representada por Ricardo Dal Max
Jr.
40

Carlos Sulzer e Júlio César Gagliardi
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Novidade no Portal SnifBrasil
Mais conteúdo e informações
interessantes para você!
Preocupada com
a atualização dos
assinantes como um
todo, a DPM criou
um novo espaço no
qual os profissionais
poderão conferir
dicas culturais e de
lazer de forma rápida
e simples.
Depois de se consolidar como
um importante canal de comunicação com a indústria farmacêutica,
o Portal SnifBrasil, desenvolvido
pela DPM Editora, passou por uma
reformulação e já está no ar com
novidades.
Criado para levar informações
atuais e de interesse dos profissionais dos laboratórios, o Sistema
SnifBrasil tem veiculado notícias que
contribuem para manter os executivos
sempre bem informados a respeito
dos acontecimentos dessa indústria
em constante transformação.
Além de colaborar com a atualização dos executivos dos laboratórios,
a DPM também se preocupa com o
bem-estar dos profissionais como
um todo. Para tanto, identificou
a necessidade de oferecer aos
assinantes um espaço no qual eles
possam conferir de forma simples e
rápida dicas de entretenimento.
Partindo desse princípio, foi criada
a seção Cultura & Lazer que apresentará semanalmente opções de
restaurantes, cinemas, shows, teatro
etc. em várias cidades do Brasil.

Dessa forma, os internautas poderão
programar melhor suas atividades
de lazer. Afinal, o descanso é fundamental para que os executivos
possam relaxar após a jornada de
trabalho e repor suas energias para
novos desafios.
Mais novidades
O Portal também ganhou layout
mais moderno e atrativo, que segue a
mesma identidade visual do Sistema
SnifDoctor, lançado em outubro
último e dedicado a veicular eletronicamente notícias de interesse da
classe médica. Com um visual mais
moderno e atrativo, o Portal possui
também fácil navegação.
A reformulação do site é mais
uma iniciativa da DPM Editora para
aprimorar esse canal, a fim de
atender com eficácia e dinamismo
às necessidades de atualização e de
lazer dos profissionais do mercado
farmacêutico.

Por ser um produto voltado para
a indústria farmacêutica, os laboratórios também podem contribuir,
encaminhado, por meio da seção
Serviços, notícias e informações,
que serão previamente analisadas e
triadas, para publicação no Portal.
Com a reformulação, os usuários
também continuarão a receber os
boletins informativos, contendo um
resumo das principais notícias do
setor. Os profissionais que ainda
não usufruem desse serviço podem
fazer, gratuitamente, o cadastro no
site, a fim de começarem a receber
os informativos.
A DPM pretende aprimorar cada
vez mais esse canal de comunicação com a indústria farmacêutica,
introduzindo outras novidades para
tornar o Portal ainda mais dinâmico
e interessante aos usuários.
Não deixe de conferir o novo
SnifBrasil, que já ultrapassou a marca
dos 110 mil acessos por mês. Faça
já seu cadastro gratuitamente.
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Abimip comenta a nova
legislação da Anvisa
UPpharma conversou com Sálvio Di
Girólamo, Porta-Voz e Secretário-Geral
da Associação Brasileira da Indústria
de Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip), que revelou o que muda
no mercado com a Norma.

Sálvio Di Girólamo , Porta-Voz e Secretário-Geral da Abimip

Em dezembro, a indústria farmacêutica conheceu, na íntegra, a nova
Resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) que trata
da propaganda e da promoção de
medicamentos de origem nacional ou
estrangeira. A legislação visa à atualização do Regulamento Técnico sobre
Propaganda, Publicidade, Promoção e
Informações de Medicamentos.
Antes de a nova resolução entrar em
vigor, os laboratórios terão 180 dias
para se adaptarem as novas regras.
Mas as discussões já começaram e
são diversas as controvérsias.
O fato é que a resolução irá mudar
substancialmente a forma de se fazer
propaganda e promoção de medicamentos no Brasil, uma vez que restringe
diversas práticas de publicidade
consolidadas há muito na indústria
farmacêutica, afetando especialmente
os MIP (medicamentos isentos de
prescrição).
Para analisar os pontos mais polêmicos da nova resolução, a Revista
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UPpharma – Qual a visão da Abimip
em relação à nova Resolução da Anvisa
para a propaganda e promoção de
medicamentos?
Sálvio – A intenção da Anvisa de
modernizar a regulamentação referente
à publicidade de medicamentos no
Brasil é vista com bons olhos pela
Associação. Reconhecemos que
compete à Agência fazer isso. Por outro
lado, sabemos que é muito difícil para
qualquer área governamental reunir
todo conhecimento e todo saber para
atender os anseios da sociedade.
A Anvisa conta com sanitaristas e
outros profissionais ligados à área de
saúde pública, mas que não têm formação em comunicação e olham para
uma peça publicitária, uma campanha
ou um material promocional com uma
visão de profissional de saúde, o que
pode gerar equívocos.
UPpharma – Quais os pontos mais
controversos da nova Norma?
Sálvio – Existem vários pontos
que geram controvérsias, os quais a
Abimip está discutindo com diversas
áreas governamentais. Mas o primeiro
ponto que a Abimip tem questionado é
saber por que a Anvisa criou a Norma.
Entendemos que a Agência tem o poder regulador, mas precisamos saber
exatamente a razão da publicação da
nova resolução.
O Governo se justifica dizendo que
é uma forma de proteger a sociedade,
uma vez que o número de intoxicações

provocadas por medicamentos aumentou no Brasil em 2008.
Ora, se pegarmos o último relatório
da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz)
e compararmos com o do ano anterior,
percebemos que no último levantamento constavam várias cidades que
não tinham entrado no censo anterior.
Dessa forma, é natural que o número de
intoxicações tenha sido maior.
Além disso, outros levantamentos,
realizados por associações de informação toxicológica em outros estados,
mostra que quanto mais conhecimento
é levado ao consumidor, inclusive
por intermédio da propaganda de
medicamentos, menor é o número de
casos de intoxicação.
Tais dados estão disponíveis a toda
a população.
A Abimip acredita que a propaganda
é a única forma eficaz e transparente de
comunicação com os consumidores.
Na verdade, não sabemos o que levou
a Anvisa a formular algo tão pobre para
a sociedade.
UPpharma – Quais serão os impactos reais dessa nova resolução no
mercado farmacêutico?
Sálvio – As restrições da Norma
tornam insustentável a busca de um
Brasil moderno. Não vemos nessa
Resolução uma preocupação com o
desenvolvimento nacional, manutenção de empregos e da atividade de
vendas.
Afinal, existem diversas empresas
que trabalham exclusivamente com o
setor farmacêutico, como alguns fornecedores de brindes, gráficas, agências
de propaganda etc., por exemplo, que
serão duramente impactados.
A nova resolução vai reduzir a velocidade do crescimento do setor e,
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conseqüentemente, do Brasil. Estamos
em um momento de recessão mundial.
É hora de estimular toda atividade
comercial e não ao contrário. Publicar
uma norma dessa magnitude em um
cenário adverso como o que vivemos
é uma insensibilidade. Regulamentar
de forma racional é o melhor caminho
e não será a proibição a desses itens
que impedirá, conforme a justificativa
da Anvisa, um aumento dos casos de
intoxicação por medicamentos.
Quando analisamos a legislação percebemos um autoritarismo explícito.
Por exemplo, a questão das advertências obrigatórias nas propagandas
de medicamentos. Existem hoje mais
de 50 substâncias isentas de prescrição, mas somente 21 delas têm
mensagens de advertências. Vemos
isso como uma total incoerência. Onde
está o princípio da isonomia previsto
na Constituição? Já que a intenção é
proteger o consumidor por que então
não existe uma advertência para cada
substância comercializada?
A indústria farmacêutica pode contribuir com campanhas de conscientização e de educação para o consumo
responsável de medicamentos, mas
não é essa sua atividade-fim. Isso é
obrigação do Governo. Se fosse assim
a indústria automobilística também deveria investir uma grande parte de sua
verba publicitária em campanhas de
direção defensiva para os motoristas.
Segundo a Norma, ao final da
propaganda é obrigatório advertir o
consumidor sobre os possíveis riscos
na ingestão do medicamento. São
advertências que levam em média
de oito a 12 segundos para o locutor
declarar. Considerando o tempo de duração de um spot em rádio ou de filme
comercial, isso inviabiliza totalmente à
ação publicitária.
Sem contar que esse tipo de
precaução não traz efetivamente
mais proteção à população. Uma
pessoa que assiste à televisão ou
ouve o rádio recebe em um único
dia várias mensagens com publicidade de medicamentos isentos

de prescrição para vários tipos de
tratamento.
Ao final do dia, esse consumidor não
terá guardado todas as informações
referentes a todos os produtos e se
confundirá entre um medicamento e
outro.
Defendemos sim o acesso à informação por parte da sociedade, mas
desde que seja uma comunicação
objetiva e coerente. De nada adianta
passar um número grande de informações que o consumidor não conseguirá
processar.
Outro ponto de discussão diz respeito ao uso dos tempos verbais nas
mensagens publicitárias. A norma
proíbe o emprego do tempo imperativo
nas propagandas, o que vai contra a
essência da comunicação.

É preciso educar a
sociedade para o
uso e o consumo
responsável,
mas não com a
criação de leis
que emperram o
desenvolvimento
econômico.
Ou seja, deixaremos de ser objetivos
para sermos persuasivos. Isso é uma
prova da total falta de especialização
e conhecimento em comunicação dos
autores da legislação.
UPpharma – Na sua opinião, o que
muda para o mercado farmacêutico
com as novas determinações da
Norma?
Sálvio – Com as restrições na publicidade dos medicamentos isentos de
prescrição, a indicação desses produtos ficará à mercê do balconista da
farmácia, que é uma prática totalmente
condenável pela indústria. Ou seja,
quando restringimos a utilização dos
meios transparentes e lícitos de pro-

moção, estimulamos a informalidade.
A Agência faz ressalva à publicidade
de medicamentos, mas, por outro lado,
não intensifica a fiscalização nas
farmácias, uma vez que a venda de
medicamentos de prescrição sem
receita médica, sejam de tarja vermelha
ou preta, é uma realidade no País.
Se analisamos os dados dos relatórios da própria FioCruz percebemos
que não se pode afirmar que a publicidade é responsável pelo aumento
de intoxicações por medicamentos
no Brasil.
UPpharma – O que a Abimip está
fazendo para que reverter esse quatro?
É possível alterar a resolução?
Sálvio – A Abimip tem discutido
incansavelmente com diversos setores
do Governo, mostrando que existem
certos aspectos da Norma que devem
ser analisados por profissionais com
conhecimento em saúde e em comunicação.
Nessas conversas questionamos
fortemente a eficácia e a necessidade
de criação da regulamentação. Em
contrapartida, fazer alterações na
resolução depende muito da coerência
de nossos argumentos.
Estamos em contato com a FioCruz
e com outros centros de informação
toxicológica para entender como são
feitos os relatórios, bem como quais as
classes terapêuticas que mais levam
à intoxicação, a fim de que a indústria
farmacêutica possa ajudar a reduzir
esses números.
Acreditamos que a Abimip pode
contribuir porque temos propostas
coerentes que vão ao encontro das
propostas do Governo para a melhoria
da saúde pública no Brasil. Vamos
trabalhar em todas as áreas possíveis
para tentar reverter alguns pontos.
O objetivo é mostrar que precisamos
educar a sociedade para o uso e o
consumo responsável de medicamentos, mas não com a criação de leis
que restringem a atividade comercial
e emperram o desenvolvimento econômico do Brasil.
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Os campeões
dos II Jogos
Abertos
Sindusfarma
Com o slogan “Vida saudável é
o nosso movimento”, a segunda
edição dos Jogos Abertos Sindusfarma foi encerrada em 29
de novembro, no Clube Pfizer.
Depois de 13 rodadas, com quase 200 jogos disputados, esse dia
foi de decisão para a maioria das
modalidades.
Principal competição esportiva
entre empresas do setor farmacêutico, o evento contou, neste
ano, com 24 empresas participantes e 1.400 atletas inscritos,
um acréscimo de quase 25% em
relação ao ano passado.
Além de diretores do Sindusfarma, esteve presente o padrinho dos Jogos deste ano: o
Pipoka, um os maiores atletas
d o b a s q u e t e b r a s i l e i ro , q u e
fez questão de acompanhar

alguns dos últimos jogos e fazer
a entrega de medalhas e troféus.
Também foi registrada a presença
do representante da Abafarma,
Alfredo Luiz Cury, e do representante da Vedapack, Pedro Marcos

Sindusfarma faz a sua parte
para melhorar a qualidade
de vida das pessoas.
Antunes.
De acordo com Arnaldo Pedace, coordenador do certame e
Gerente de Relações Trabalhistas
Sindicais do Sindusfarma, neste
ano foi criada a categoria master
para atletas nascidos até 1970,
de modo que a competição
também pudesse contar com

Adriana Rodrigues (Eurofarma) prata, Juliana Oliveira (Sanofi) ouro, Cristina
Elster (Genzyme) bronze, na prova 1500m (Atletismo), com Pipoka
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participantes dessa faixa etária. “Pela adesão e beleza da
competição nessa categoria, já
estamos pensando em incorporar
no evento mais uma faixa etária,
a sênior, para atletas acima de
48 anos, motivando as pessoas
da melhor idade para a prática
esportiva constante”, completa.

Os grandes campeões
Fechando o torneio com um
total de 30 medalhas, o campeão geral dos II Jogos Abertos
Sindusfarma foi a Sanofi-Aventis,
para a qual foi conferido o título
de “Campeão Geral dos Jogos
Abertos Sindusfarma”. O “Troféu
Dr. Lauro Moretto”, de posse temporária, foi entregue ao Gerente
de Recursos Humanos da fábrica

Arnaldo Pedace entrega o Troféu à equipe da Sanofi-Aventis - Campeã de
Futebol Society Feminino

| Jan-Fev 2009

Lauro Moretto entrega troféu à Eurofarma - Campeão de Futebol de Campo

de Suzano, Guilherme Ramos. A Eurofarma, com
25 medalhas, ficou em segundo lugar, e o EMS,
com 15 medalhas, em terceiro. Aos vencedores
das modalidades coletivas foi conferido o título
de campeão e um troféu de posse definitiva.
Também os atletas e comissões técnicas receberam medalhas, sendo ouro para o campeão,
prata ao vice-campeão e bronze para o terceiro
colocado.
Os atletas que se classificaram nos três primeiros
lugares nas provas de Natação e Atletismo também receberam medalhas de ouro, prata e bronze.
A Eurofarma, com 18 medalhas no total, sagrou-se
campeã na modalidade Atletismo, cujas provas
foram disputadas em 23 de novembro, durante a
competição de dez quilômetros Samsung “Zumbi
dos Palmares”, e, em 29 de novembro, na pista
de atletismo do Sesi de Guarulhos (SP).
Na Natação, a Sanofi-Aventis, com dez medalhas
no total, ficou em primeiro lugar e levou o troféu
de campeã dessa modalidade. As provas foram
realizadas em 16 de novembro na piscina do
conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo.

Neste ano, o evento contou com 24
empresas participantes e 1.400 atletas
inscritos.
Sanofi Aventis - Campeã de Basquetebol Feminino

Sanofi-Aventis foi a campeã geral dos II Jogos Abertos Sindusfarma

Também vale destacar os excelentes resultados
obtidos pela EMS, Lilly, Pfizer, Schering Plough,
Aché, Allergan e Genzyme pelo número total de
medalhas recebidas.
Segundo o Vice-Presidente do Sindusfarma, Dr.
Lauro Moretto, idealizador dos Jogos, a iniciativa,
além de colaborar para o desenvolvimento da
prática desportiva nas empresas associadas à
entidade, fortalece as relações entre as pessoas,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida
tanto de atletas quanto de familiares e torcedores.
“O evento transcorreu com uma exemplar disciplina esportiva e urbanidade. Além de estimular
o esporte e a saúde, promoveu a integração, a
formação de novas equipes nas empresas e a sua
participação em futuras competições”, declarou.
No dia do encerramento, assim como em
todas as rodadas de jogos, foram muitas fotos,
torcidas uniformizadas, brincadeiras e gritos de
“é campeão”. Quem não trouxe os instrumentos da
batucada, improvisou com latinhas de refrigerante
e se divertiu da mesma forma, pois tudo foi alegria
durante as partidas finais e no churrasco que
marcou o encerramento.
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Sanofi Aventis - Campeã de Basquetebol Feminino

Abbott - Campeãos do Voleibol Feminino - receberam medalhas de ouro

Homenagem aos paraatletas

Paraatletas dos II Jogos Abertos Sindufarma foram homenageados

Os II Jogos Abertos Sindusfarma contaram com
a participação de paraatletas em várias rodadas.
Entre eles, estavam os cinco atletas homenageados
durante a festa de encerramento: Fábio Toshiaki
Nakagawa, da equipe de FutSal da Daiichi-Sankyo;
Sidney Paulino de Freitas, da equipe de Futebol de
Campo da Eurofarma; Gilmar A. Lopes Costa, que
disputou provas de Natação pela Sanofi-Aventis;
Katja Frik, que participou de provas de Natação e
Voleibol pela Pfizer; e Ricardo Dias dos Santos, que
faz parte das equipes de Futsal e Futebol Society
da Pfizer.
O goleiro Fábio, Analista de Projetos da DiichiSankyo, que pratica FutSal desde a época do
colegial e já foi atleta federado do São Paulo Futebol

Fechando o torneio com um total de 30
medalhas, a campeã geral dos II Jogos
Abertos Sindusfarma foi a Sanofi-Aventis.

Marcio Borin (Eurofarma), ouro no Tênis Adulto, e Mauro Neves (Eurofarma),
ouro no Tênis Master
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Clube, gostou dos Jogos. “Neste ano, foi bem mais
organizado. Foi mais uma excelente oportunidade por
não oferecer barreiras às pessoas com deficiência”,
opina.
Gilmar A. Lopes Costa, da área de Comunicação
da Sanofi-Aventis, treina Natação desde 2002.
Desde aquela época, quando começou disputando
paralelamente provas de piscina e de travessia, até
hoje, contabiliza dezenas de disputas em vários campeonatos e circuitos paraolímpicos. Gilmar pratica o
esporte vencendo uma série de dificuldades, mas,
como ele próprio se define, é um amador que “leva
a coisa a sério”.
Gilmar diz que perdeu a conta de quantas medalhas já tem. “Certamente, mais de 50, mas hoje para
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mim a natação já é um vício, já não vivo sem e não
é mais somente para resolver um possível problema
pós-pólio”, completa. Gilmar tem hoje um técnico,

Os II Jogos Abertos Sindusfarma contaram
com a participação de paraatletas em
várias rodadas.
Fabrício Vieira, que o coloca em todas as provas, e
uma nutricionista, Dra. Mariângela Dalaqua.

Baxter - Campeã - ouro no Futebol Society Masculino Adulto

“Esses dois profissionais fazem todo o acompanhamento que preciso, me mostraram o que é necessário
para praticar o esporte com consciência e com toda
a garra, pois como as competições são no final de
semana, treino à noite depois do trabalho, o que não
é fácil. É preciso querer e gostar muito”, completa.
Para Katja Frik, que atua como auxiliar na área de
Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho na
Pfizer, essa foi a sua primeira participação no evento.
Com cinco medalhas, ganhas nas provas de Natação
de Voleibol, ela promete melhorar no próximo ano.

Rozilda Aparecida (Sanofi), Adriana Rodrigues (Eurofarma) e Silvana Poli
(Sanofi), na ordem - 3ª,1ª e 2ª colocadas nos 100m feminino - Atletismo

Confira os ganhadores das medalhas de Ouro, Prata e Bronze
FutSal Masculino
1º lugar - AstraZeneca
2º lugar – Aché
3º lugar - Eurofarma

Futebol Society Masc. Masters
1º lugar – Pfizer
2º lugar – Farmalab Chiesi
3º lugar - Sanofi-Aventis

Tênis Masculino
1º lugar – Marcio Borim (Eurofarma)
2º lugar – Thiago Therenna (Lilly)
3º lugar – Eric G. Fagundes (Schering Plough)

FutSal Feminino
1º lugar – AstraZeneca
2º lugar – Pfizer
3º lugar – EMS

Futebol de Campo
1º lugar – Eurofarma
2º lugar – Aché
3º lugar – EMS

Tênis Feminino
1º lugar – Cristiane S. Guerrero (EMS)
2º lugar – Maria F. Camili (Pfizer)
3º lugar – Genny S. T. Mello (Pfizer)

Futebol Society Masculino
1º lugar – Baxter
2º lugar – Blausigel
3º lugar – Eurofarma

Tênis de Mesa Masculino
1º lugar – Ivan M. Correa (Schering Plough)
2º lugar – Valtencir Canatto (Allergan)
3º lugar – Djalma Alves (Sanofi-Aventis)

Tênis Masculino Masters
1º lugar – Mauro Neves (Eurofarma)
2º lugar – Ricardo Barros (Pfizer)
3º lugar – Alberto Pillar (EMS)

Futebol Society Feminino
1º lugar - Sanofi-Aventis
2º lugar – Pfizer
3º lugar – EMS

Tênis de Mesa Feminino
1º lugar – Rozilda Aparecida dos Reis (Sanofi-Aventis)
2º lugar – Eveline Leite Luz (Schering Plough)
3º lugar – Lívia Paulon (Teva)

Basquetebol Masculino
1º lugar – Sanofi-Aventis
2º lugar – Eurofarma
3º lugar – Aché

Basquetebol Feminino
1º lugar – Sanofi-Aventis
2º lugar – Pfizer
Voleibol Masculino
1º lugar – Sanofi-Aventis
2º lugar – Wyeth
3º lugar – EMS
Voleibol Feminino
1º lugar – Abbott
2º lugar – EMS
3º lugar – Pfizer

Os resultados das provas de Atletismo (3.000m, 1.500m, 800m, 400m, 200m e 100m, categorias masculino e feminino) e Prova de dez quilômetros, e de Natação (revezamento 4x50m, 50m, 100m e 200m
e de todas as provas em Nado Livre, nas categorias masculino e feminino), estão disponíveis do site
www.sindusfarma.org.br/jogos abertos/
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conversando com o editor

Uma trajetória
de sucesso
Com uma das maiores Forças de
Vendas do Brasil – são 1,5 mil colaboradores –, o EMS/Sigma Pharma
registrou expressivo crescimento
em 2008, consolidando-se como a
primeira empresa em Unidades e em
Valores, segundo dados do IMS, no
mercado farmacêutico nacional.
Fundada há mais de 40 anos, é
uma companhia com capital 100%
nacional, que possui dois complexos
industriais estrategicamente localizados em São Bernardo do Campo
e em Hortolândia, no estado de São
Paulo.
Para 2009, o laboratório prevê investimentos em várias áreas, visando
concretizar um de seus principais
projetos: alcançar, nos próximos
cinco anos, o primeiro lugar em
prescrição médica no Brasil.
Em entrevista à Revista UPpharma,
concedida no final de novembro
de 2008, José Cosme Siqueira dos
Santos, Vice-Presidente de Mercado
do EMS/Sigma Pharma, fala desse
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grande desafio e das estratégias
para administrar uma Força de
Vendas tão numerosa.
Editor - Hoje, o EMS/Sigma Pharma possui uma das maiores Forças
de Vendas da indústria farmacêutica
no Brasil. Quais os principais desafios
para gerenciar essa área da empresa
em todo o País e garantir o cumprimento das metas?
Cosme - Nosso principal desafio
é conseguir multiplicadores para dar
prosseguimento ao nosso projeto,
que é de, nos próximos cinco anos,
alcançarmos o primeiro lugar em
prescrição médica no mercado
farmacêutico nacional.
Editor - Atualmente, por quantos
profissionais é composta a Força de
Vendas do laboratório?
Cosme - A Força de Vendas é
composta por aproximadamente mil
colaboradores efetivos e 500 estagiários, sendo que dos mil efetivos pelo

menos 800 são ex-estagiários que
começaram em nossa companhia.
O EMS/Sigma Pharma possui de
fato a maior equipe de propagandistas do Brasil: são mais de 1,5 mil
profissionais que levam aos médicos
informações de medicamentos consagrados.
Com um portfólio segmentado de
produtos, abrangendo antibióticos,
anti-hipertensivos, analgésicos, antiinflamatórios, contraceptivos e antianêmicos, entre outros, o EMS/Sigma
Pharma conquistou seu espaço junto
à classe médica e aos consumidores,
alcançando os primeiros lugares em
receituário médico no Brasil.
Ao trilhar esse caminho, o EMS acredita também que os investimentos em
pesquisa científica são fundamentais.
Mantemos em Hortolândia, interior de
São Paulo, um dos maiores centros
de pesquisa e desenvolvimento da
América Latina, responsável por
colocar no mercado cerca de cinco
novos produtos mensalmente.
Anualmente, o EMS destina cerca de 6% do seu faturamento em
pesquisa e desenvolvimento, prova
concreta de que o P&D é uma das
prioridades da empresa para manter
seu ritmo acelerado de lançamentos
de produtos.
Editor- Para atender o mercado de
medicamentos genéricos, a empresa
mantém equipes distintas? Por quê?
Cosme - Por se tratar de mercados distintos que exigem perfil de
competência especial. Hoje, o EMS,
que está no topo do ranking entre os
laboratórios farmacêuticos, pretende
tornar sua divisão de genéricos muito
mais competitiva. Para tanto, vem investindo fortemente nesse segmento.
Além de lançamentos importantes,
contratou profissionais de peso, que,
com sua larga experiência, vêm contribuindo para que a empresa possa
se tornar líder nessa categoria.
A EMS foi uma das primeiras
indústrias a produzir genéricos para o
consumidor brasileiro e a comprovar
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a confiabilidade e a segurança
desses medicamentos.
Fomos também a primeira indústria
farmacêutica brasileira a ser credenciada para exportar medicamentos
genéricos para a Europa. Hoje, já
estamos presentes em mais de 15
países.
Os medicamentos genéricos simbolizam a tecnologia EMS. De janeiro
a dezembro de 2007, o segmento de
genéricos significou 54% do faturamento geral da empresa. Em 2008,
mantivemos o bom desempenho
alcançado nesse segmento: permanecemos com 27,1% de market share
em faturamento e 30,2% em unidades
comercializadas (Fonte: IMS Health/
Outubro 2008).
Editor - A Força de Vendas também é diferenciada por linhas de
produtos? Por quê?
Cosme - Porque temos portfólio
de produtos para atender seis linhas
segmentadas.
O portfólio EMS é o maior do
mercado farmacêutico, com mais de
1,5 mil apresentações de produtos
fabricados sob rigorosos padrões
de qualidade e segurança. Para
levar esses produtos para médicos e
consumidores, precisamos ter abordagens técnicas distintas, a fim de
ressaltar os benefícios e vantagens
de nossos produtos para todos os
nossos clientes.
Na verdade, a força do EMS vem
de suas unidades de negócio, que
atuam nos mais variados segmentos
do mercado farmacêutico brasileiro.
A Divisão EMS/Sigma Pharma, que
atua no mercado de medicamentos
de prescrição, conseguiu, nos últimos
dez anos, quase que triplicar de
tamanho, segundo dados do IMS
Health.
O execelente desempenho se deve
ao intenso trabalho na conquista de
novas prescrições para os produtos
comercializados, sempre levando à
classe médica medicamentos de alto
pardrão de qualidade.

O mesmo sucesso vem alcançando a unidade de medicamentos
genéricos. Por meio da Germed,
uma empresa EMS, temos atingindo
grande crescimento nesse setor.
A Germed está entre os dez laboratórios de genéricos que mais crescem
no País.
A divisão EMS Consumo também
teve um ano de muita superação, ampliando a participação de mercado
de medicamentos consagrados.
Editor - Qual o número de produtos
comercializados em cada linha de
produto?
Cosme - Em média 25 produtos
com aproximandamente 75 apresentações por linha.
Editor - Quais as estratégias do
EMS para gerenciamento e controle
da visitação em um país de dimen-

A Força de Vendas
do EMS/Sigma
Pharma possui 1,5 mil
profissionais que levam
aos médicos informações
de medicamentos
consagrados.
sões continentais como o Brasil?
Quais as principais ferramentas
utilizadas?
Cosme - Acreditamos muito no
trabalho do CEDAT e também temos
uma equipe interna que faz avaliações mensais, visando garantir o
cumprimento de nossos objetivos.
Editor - Quais são as ações do
EMS para treinamento das equipes
e para manter a FV motivada e
alinhada?
Cosme - Estamos reestruturando o
nosso departamento de treinamento,
contratando especialistas, com experiência no mercado, com o objetivo de
capacitar os nossos profissionais na
parte técnica e também motivacional.

Além disso, estamos implementando
o Projeto Valorização para Reter
Talentos, assim como investindo na
motorização de todo o nosso quadro
de efetivos.
Editor - Hoje, quais são as áreas
de maior investimento da empresa?
Cosme - A área de maior investimento na empresa hoje é o nosso
capital humano. São as pessoas que
fazem a companhia. Foi graças ao
trabalho e ao comprometimento de
cada um de nossos colaboradores
que conseguimos fazer do EMS uma
empresa de sucesso.
Por isso, todos os nossos esforços
são no sentido de manter as pessoas
motivadas, bem preparadas e felizes
para nos ajudarem a vencer os novos
desafios assumidos para 2009.
Acreditamos que descobrir talentos
e formar profissionais contribui, de
maneira sólida, para um crescimento
sustentado e vitorioso.
Editor - Hoje, qual a colocação da
empresa no ranking de vendas e de
receituário? Houve crescimento nos
últimos dois anos?
Cosme – Hoje, o EMS está em
primeiro no ranking em Vendas e
também primeiro no ranking em
Unidades.
Editor - Quais foram as principais
conquistas do EMS em 2008?
Cosme - A principal conquista foi
a manutenção do primeiro lugar em
Unidades e em Valores, segundo
dados do IMS.
Editor - E para 2009, quais são as
metas a serem alcançadas na área
de vendas?
Cosme - O nosso objetivo é atingirmos a diferença em 25% sobre o
segundo colocado e, com isso, nos
consolidar ainda mais na liderança.
Com a dedicação e o empenho de
nossas equipes, temos a certeza de
que será um ano de muitas novas
conquistas.
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saúde feminina
Isabel Vasconcellos

Mulheres deprimidas
Até muito pouco tempo atrás, uma
mulher deprimida seria considerada
como histérica (se tivesse explosões
de mau humor), infeliz (se vivesse
sempre triste), folgada (se não tivesse
ânimo para produzir, trabalhar e realizar as tarefas do dia-a-dia), sem força
de vontade (se não conseguisse
emagrecer ou engordar), neurótica e
covarde (caso tivesse pensamentos
suicidas).
Tudo o que está entre parênteses
pode ser sintoma da doença depressão. Mas também pode não ser.
Para ser característico da doença,
um (ou mais) sintoma desses deve
perdurar por, no mínimo, algumas
semanas e deve realmente atrapalhar
o cotidiano da pessoa. Tristezas
e angústias passageiras não são
depressão e, portanto, não devem
ser medicadas.
Mas com 350 milhões de deprimidos vivendo na face do planeta
e com a entrada dos modernos
antidepressivos no mercado e na
mídia, corre-se o risco de tratar
medicamentosamente aquilo que não
é doença e sim estado de espírito.
Recentemente, a Abrata (Associação Brasileira dos Amigos e
Portadores de Transtornos Afetivos)
encomendou ao Ibope uma pesquisa
sobre a incidência de depressão na
população paulistana. E mais uma
vez constatou que a doença atinge
muito mais as mulheres do que os
homens.
É muito comum se imaginar que as
mais velhas tenham mais depressão
do que as jovens, por causa do
climatério, da aposentadoria, da viuvez, da velhice e dos hormônios. No
entanto, a pesquisa mostrou que, em
São Paulo, as mais jovens são mais
deprimidas que as mais velhas.
Depois que se soube que a depressão pode ser tratada pela reposição
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de certas substâncias que “faltam” no
cérebro dos deprimidos, começou-se
também a atribuir à doença a causas
puramente biológicas e, no caso das
mulheres, à dança dos hormônios a
que elas estão submetidas por toda
a vida reprodutiva.
No entanto, é importante perceber
que a condição social feminina é
talvez a maior causa da grande incidência de depressão nas mulheres.

A condição social
feminina é talvez
a maior causa da
grande incidência
de depressão nas
mulheres.
Uma grande ilusão é acreditar
que as mulheres superaram a sua
condição de inferioridade social
apenas porque conquistaram direitos
legais, apenas porque podem ser
economicamente independentes ou
sexualmente livres.
Todas essas conquistas femininas
aconteceram no curto espaço de um
século contra milênios de dominação
machista.
A inferioridade feminina está presente na cultura, na sociedade e,
principalmente, dentro das próprias
mulheres. Isso porque não se pode
superar milênios de preconceitos e
valores com apenas um século de
conquista.
Muitíssimas mulheres têm dificuldade de confiar em outras mulheres
justamente porque se acham pouco
capazes e, se o são, a outra também
será. É voz popular: mulher não vota
em mulher, não procura advogada
ou médica e está sempre disposta

a envenenar as outras com quem
convive.
Afinal, nós mulheres, passamos
99% da história da humanidade
tendo de lutar com as outras para
conseguir fazer o melhor casamento,
conquistar o homem mais rico e mais
poderoso para, só assim, conseguir
também algum poder e posição
social. Ainda estamos acostumadas
a nos odiar e não, como os homens,
a sermos cúmplices.
Mas, como se não bastasse, outra
pesquisa, realizada em países latinoamericanos pelos Laboratórios Wyeth,
mostrou que as brasileiras são as que
mais abandonam o tratamento com
antidepressivos, temendo engordar
ou perder o apetite sexual.
A saúde mental, embora pouco se
fale disso, depende sim da condição
social e da consciência social.
É uma questão política e não apenas
médica.
No entanto, vamos evoluindo lentamente. As mulheres acabarão por
se acostumar a sua nova condição e
se esquecerão o passado histórico.
Os preconceitos sexistas serão lentamente eliminados. Porque existe, sim,
um processo de evolução social em
marcha no mundo ocidental.
Prova disso é que já temos um presidente negro nos Estados Unidos.
Mas, enquanto nós mulheres nos
debatemos nos conflitos de tantas
dualidades, de tantas expectativas
e de metas inatingíveis; enquanto
estivermos muito mais sós do que os
homens (cuja amizade é muito mais
sólida e leal do que a amizade entre
mulheres), estaremos mais expostas
à depressão. Nesse caso, é melhor
correr para o psiquiatra e não ter
medo de ser feliz.
Isabel Vasconcellos é apresentadora do
Saúde Feminina e autora dos livros “A
Menstruação e Seus Mitos”, “Sexo Sem
Vergonha” e “Todas as Mulheres são Bruxas”.
| Nov-Dez 2008
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

comunicação
Yuri Trafane

O valor dos
clientes que
não se pagam
É preciso entender que um cliente não rentável
só faz sentido na medida em que alavanca a
rentabilidade de outros negócios.
Se analisarmos o portfólio de clientes de qualquer empresa e nos
detivermos à avaliação da lucratividade individual, perceberemos que
existe um enorme leque de situações,
que vão desde altíssimas margens,
quando comparadas com a média da
organização, até a incômoda situação
de rentabilidade zero ou negativa. Ou
seja, a relação comercial com alguns
clientes é rentável enquanto com outros, não. Algumas empresas intuem
a existência de tal situação, mas
não conhecem – por não controlar
rentabilidade por cliente – os detalhes
desse quadro.
Outras entendem minuciosamente
o que ocorre, mas não conseguem
garantir a sua validade, apesar de,
mais uma vez, intuir alguma utilidade.
Como lidar com essa situação de
forma mais objetiva? O primeiro
passo é entender que um cliente não
rentável só faz sentido na medida
em que alavanca a rentabilidade
de outros negócios. Alguns clientes
geram visibilidade para seus produtos
que permitem uma maior venda em
outros. Ou então o prestígio de um
dado nome em sua carteira fortalece
suas condições de negociação com
um prospect. Ou talvez a escala
obtida em algumas vendas permita
uma maior rentabilidade global.
Nesses casos, a perda de rentabilidade deve ser vista de forma positiva,
mas desde que seja encarada como
um investimento. Em relatórios finan-

ceiros gerenciais ele pode ser, inclusive, lançado como verba de marketing.
Controvertido? Sim. Mas pense
nisso! Afinal, se estamos dedicando
recursos em alguma direção para
gerar retorno, qual a diferença entre
fazer um belo broad-side ou aviltar a
rentabilidade de um cliente em nome
da “divulgação” ou “prestígio”.
A história não acaba aí. O “nirvana”
nesta situação é conseguir estabelecer uma relação quantitativa entre o
gasto com os clientes não rentáveis
e o impacto no negócio de forma
global. Não é uma tarefa simples, mas
o professor Sunil Gupta da Harvard
Business School dedica alguma
atenção a essa questão e tem sido
bem-sucedido na construção de
modelos que, a partir do histórico
de clientes rentáveis e não rentáveis,
consegue estabelecer correlações
entre essas duas situações.
Acredito firmemente que com
um pouco de esforço dedicado a
essa questão é possível construir
uma visão mais lúcida sobre esse
fenômeno que costumeiramente fica
fechado nos armários dos assuntos
desconhecidos pelas organizações.
Afinal, não há nada demais em investir
para obter resultados, mas é bastante
incômodo não ver o investimento que
está sendo feito para tal e não buscar
calcular o retorno sobre ele.
Yuri Trafane é Professor Universitário, Consultor
em Marketing e Diretor-Executivo da Ynner
Marketing & Treinamentos.
E-mail:yuri@ynner.com.br
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reciclagem

Filosofia ou
Competência
Sempre tive como filosofia de direção nas empresas em que trabalhei
que a fórmula para se ter sucesso
é procurar pessoas que cumpram
com a filosofia da organização e que
tenham competências para exercer o
cargo. Não adianta um empregado com
habilidades ou capacidade profissional,
mas sem valores e atitude positiva ou
que não seja proativo, respeitoso com
os demais, ou seja, uma pessoa sem
princípios.
O gerente pode treinar e criar competências nos seus empregados, no
entanto, talvez, não possa formá-los
com valores e princípios morais que
dependem do entorno no qual foi criado
esse indivíduo.
É difícil trabalhar com uma pessoa
extremamente competente, mas que
não cumpre com a filosofia de valores
e princípios da empresa, pois eficiência
sem respeito, sem pontualidade ou com
atitude negativa não resulta em sucesso. Cedo ou tarde a “laranja podre”
contagiará aos demais e os resultados
no médio prazo serão ruins. Por outro
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lado, um profissional que tenha a filosofia de respeito, pontualidade, esforço
e dedicação, mas que não tenha as
competências para concluir as tarefas
encomendas a ela, terá também como
resultado o fracasso.
Falar em competência significa falar
em saber fazer bem. Competência é
uma palavra do senso comum, utilizada
para designar uma pessoa qualificada
para realizar alguma coisa. O seu
oposto, ou o seu antônimo, não implica
apenas na negação dessa capacidade,
mas guarda um sentimento pejorativo e
depreciativo. Chega mesmo a sinalizar
que o indivíduo se encontra ou se
encontrará brevemente marginalizada
nos círculos de trabalho.
O dicionário Webster (1981, p. 63)
define competência, na língua inglesa como: “qualidade ou estado de
ser funcionalmente adequado ou ter
suficiente conhecimento, julgamento,
habilidades ou força para uma determinada tarefa.”
Tal definição, bastante genérica,
menciona dois pontos principais ligados

à competência: conhecimento e tarefa.
Como filosofia empresarial, entendo-a
como um conjunto de normas e regras
construídas com sabedoria, determinação e obstinação para a formação
e construção de uma empresa, com
uma dose extra de alegria, otimismo e
amor, procurando pessoas dispostas a
investir, economizar e a doar esforço,
dedicação e compromisso, sempre
com um pensamento positivo e muita
vontade de progredir, mas respeitando
os demais.
Minha filosofia está baseada em uma
relação de duas partes, sem esquecer
que a relação só é boa quando ambas
levam vantagem, incentivando uma
vontade de servir aos outros para que
a prosperidade seja atraída.
Mas, o que fazer quando os empregados se comportam fora da filosofia
da empresa? Quando a intransigência
e a intolerância tomam conta de funcionários e gerentes?
Tomás de Aquino escreveu o seguinte
a respeito da tolerância: “no regime
humano, a autoridade tolera com acerto
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alguns males para não impedir alguns
bens ou para que não se incorra em
males piores. O mal tolera-se e sofre-se,
mas o bem defende-se e difunde-se.
É bom não perder de vista que tolerar o
mal não significa que esse se converta
em bem – continua sendo mal.”
A definição de Tomás de Aquino inclui
o verbo permitir, mas a tolerância, atualmente, não distingue entre cometer,
autorizar e permitir. A tolerância que
se apóia no relativismo é herança de
Voltaire, que considerava que ninguém
possui a verdade.
Ficamos assim frente-a-frente com
a tolerância “tomista”, que distingue
o bem do mal, o verdadeiro do falso;
e a tolerância “volteriana” para quem
tudo é relativo e, portanto, objeto de
tolerância.
E o que dizer da intransigência?
Pela tolerância, qualquer pessoa está
autorizada a difundir o que considera
verdadeiro; pela intransigência não se
pode impor a verdade, ainda que seja
a verdade absoluta. A tolerância não
vai nunca contra os fundamentos da
verdade, mas torna amável a convivência. Podemos fazer concessões sem
atraiçoar a verdade, como podemos ser
intransigentes sem faltar à caridade e à
cordialidade.
A intransigência tem o seu campo
no que pertence à verdade absoluta.
No opinável, podemos, com a ajuda
de um diálogo franco e construtivo,
trocar pontos de vista e ser tolerantes.
Aquele com quem tratamos pode estar
em campo oposto, mas o respeito pela
pessoa deve levar-nos a entender as
suas razões. O respeito é compreensão
e não concordância.
Existe lugar para aqueles que sabem muito, desde que não venham
acompanhados de uma arrogância
maior do que a própria empresa. Não
vejo nada de errado na existência de
“estrelas” nas empresas, desde que
sejam reconhecidas como tal pelos
colegas, chefias e clientes. Ter um time
de estrelas – um Dream Time – é o
sonho de todo gerente. O problema é
quando o próprio profissional se acha

“estrela”, ou melhor do que todos e, pior
ainda, quando não é nada disso.
Li um artigo de Mario Persona, com
o qual concordo em gênero e forma.
Ele fala que em um ambiente onde
todos devem trabalhar com um espírito de equipe, pessoas intolerantes
e intransigentes estão cada vez mais
perdendo seu lugar. O próprio clima
de companheirismo e reconhecimento
mútuo acaba criando situações constrangedoras para profissionais assim.
O que não pode é bater de frente, pois
isso só aumenta a distância. O melhor
mesmo é procurar ganhar essa pessoa
para a equipe, fazendo-a enxergar que
sua atitude faz dela uma ilha. E assim

O ambiente de trabalho
está se tornando cada
vez mais diversificado.
ela deve se sentir, ilhada pelos colegas,
mas não com um objetivo destrutivo,
mas de recuperação.
O ambiente de trabalho está se
tornando cada vez mais diversificado.
É preciso tomar cuidado para não
interpretar como intransigência ou
intolerância traços de personalidade
que, às vezes, não passam de um
sentimento de fraqueza e de necessidade de reconhecimento. Mas sempre
encontraremos aqueles que irão de mal
a pior em um ambiente que vai ficando
cada vez mais diversificado, pois a intolerância aumenta proporcionalmente
à diversidade. Então, o profissional
acabará se dando melhor do lado de
fora da empresa.
Porém, ainda que sejam uma grande
perda e custo para a empresa abrir
mão de um empregado, é bom ter em
mente que uma pessoa difícil deve ser
suportada internamente enquanto sua
contribuição para a empresa for maior do
que o ônus de seu temperamento.
Quando esse indivíduo passar a criar
dificuldades e qualquer orientação ou treinamento tenham sido em vão, é preciso
substituir essa pessoa. Cada membro da

equipe deve entender que é substituível.
Porém, esse é um dos momentos de maior
conflito para os gerentes. Pela cabeça
deles passam vários pensamentos de
culpa e de insegurança que fazem que o
gestor perca a capacidade de encontrar
a melhor decisão, ficando em um mar de
dúvidas fruto dos diversos parâmetros a
ser considerados. A pergunta sempre é:
qual é a decisão certa para empresa?
Qual decisão trará reconhecimento para
o gerente?
O gerente se questiona entre a
demissão imediata, que pode ser
considerada uma decisão visceral, e
entre dar mais uma oportunidade para
a pessoa, o que pode ser um risco para
um maior conflito e uma falta de decisão
do gerente.
Porém, talvez a questão não esteja
em como lidar com pessoas difíceis,
mas em procurar detectar como esse
profissional acabou fazendo parte
da equipe. Como essas pessoas
influenciam a equipe. Como elas podem
contagiar com sua atitude negativa ou
com seu temperamento, confundindo a
resto do time e, às vezes, até avalizando
comportamentos não permitidos pela
empresa. Talvez seja mais fácil quando
analisamos as implicações negativas
e positivas de como a decisão afeta a
equipe e a empresa.
O gerente deve sempre pensar no
beneficio do time e da organização mais
do que no beneficio de um empregado
ou de si mesmo. Agindo assim sempre
receberá o apoio da Diretoria.
Caros amigos, sempre será difícil
termos empregados que apresentem
competência e filosofia, mas penso que
colaboradores e gerentes têm de lutar
para incorporarem as duas qualidades,
a fim de se ter um futuro cheio de
sucesso profissional e pessoal e onde
a felicidade seja alcançada.
Aproveito para desejar a todos os
leitores um venturoso 2009!

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

A importância da auditoria de
Marcas

Atualmente, ninguém mais tem
dúvidas de que as marcas são os
ativos mais valiosos das empresas.
Justamente por isso os portfólios
de marcas precisam de cuidados
especiais, os quais podem ser
obtidos por meio de uma correta e
abrangente auditoria de marcas.
No Brasil, o assunto é relativamente novo e as auditorias de
marcas e de ativos de Propriedade
Intelectual (PI) são comumente
feitas em casos de fusões e aquisições, como parte de processos de
due dilligences (diligências legais).
Nos EUA, entretanto, a auditoria
de marcas não está mais restrita
a esses casos e passou a ser
incorporada à rotina de algumas
empresas. Aquelas que adotaram
essa prática já puderam constatar
que ter seus portfólios auditados,
organizados e controlados pode
gerar economia e até transformar
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marcas “esquecidas” em ativos
geradores de renda.
À primeira vista, manter um
controle efetivo sobre suas próprias
marcas pode parecer uma tarefa
simples. No entanto, esta é uma
dificuldade de peso que as empresas enfrentam, principalmente,
aquelas com grandes portfólios.

Manter um controle
efetivo sobre suas
próprias marcas pode
parecer uma tarefa
simples. No entanto, esta
é uma dificuldade de
peso que as empresas
enfrentam.
Entre os vários fatores que podem
gerar essa dificuldade, destaca-se

o crescente número de fusões e
incorporações.
No Brasil, por exemplo, recentemente, a empresa Hypermarcas,
dona da marca Assolan, decidiu
expandir sua atuação para a área
farmacêutica e comprou a DM Farmacêutica, detentora de mais de
700 marcas. Em seguida, adquiriu
o Laboratório Farmasa, este com
mais de 500 marcas. Em vista de
fusões e aquisições como essa, os
portfólios de marcas dessas corporações tornam-se gigantescos
e, consequentemente, difíceis de
serem organizados e controlados.
Além disso, em vista do grande
número de marcas e produtos que
essas empresas passam a ter no
mercado, elas não têm como saber
de pronto se todas as suas marcas
estão sendo usadas exatamente
como foram registradas, ou se há
algum outro problema em relação
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a elas, a menos que seja feito um
levantamento detalhado e abrangente a respeito das mesmas, ou
seja, uma auditoria de marcas.
Nesse sentido, é importante notar
que os escritórios de PI responsáveis pelos depósitos das marcas e
pela manutenção dos respectivos
registros perante o INPI não são
responsáveis pela verificação de
como os ativos de seus clientes
estão sendo usados no mercado.
Mesmo que esse serviço passasse
a ser oferecido, por questões
éticas, não seria recomendável que
eles conduzissem uma auditoria
nas marcas que estão sob os cuidados de seus concorrentes.
Nesse aspecto, cabe observar
que, de um modo geral, os portfólios de marcas de empresas de
grande porte estão divididos entre
dois ou mais escritórios de PI.
Por esse motivo, é aconselhável
que um serviço de auditoria de
marcas seja executado por uma
empresa independente e capacitada para conduzir as análises
necessárias, tanto sob o ponto
de vista do Direito Marcário e
Contratual, quanto dos aspectos
relacionados à comercialização
e ao Marketing dos produtos em
questão. Em caso de produtos
sujeitos à Vigilância Sanitária cabe

ainda a necessária análise das
marcas e das embalagens dos
produtos vis-à-vis os respectivos
registros na Anvisa.
Caso sejam identificadas marcas
que não estejam adequadamente

É aconselhável que um
serviço de auditoria de
marcas seja executado
por uma empresa
independente e
capacitada para conduzir
as análises necessárias.
protegidas, ou que seus registros
estejam vulneráveis à caducidade,
a empresa responsável pela auditoria deverá sugerir as medidas
adequadas a serem adotadas
pelos respectivos procuradores.
Além das análises relativas ao
uso da marca no mercado e aos
registros no INPI e na Anvisa, uma
outra finalidade da auditoria é
apontar as marcas que não estão
sendo usadas, de modo a permitir
a identificação de quais registros
podem ser abandonados e quais
marcas podem vir a ser utilizadas,
seja pela própria empresa ou

por outra que tenha interesse em
adquiri-las.
Como se verifica, uma auditoria
de marcas gera economia com a
redução de gastos com prorrogações de vigência de registros que
podem ser dispensados, lucro com
a possível venda ou licenciamento
de algumas marcas e até mesmo
evitar perda de patrimônio, no
caso de existirem marcas que não
estejam devidamente protegidas.
Entretanto, deve ficar claro que,
para obter esses benefícios, não
basta conduzir auditorias esporádicas: é necessário que elas sejam
feitas de forma periódica e que, no
intervalo entre elas, haja um acompanhamento dos resultados, seja
pela empresa, ou pelos auditores.
Só assim as empresas poderão
ter um controle efetivo sobre seus
ativos mais valiosos, que são
justamente suas marcas.
Deborah Portilho é advogada especializada
em Marcas, com particular foco na área
farmacêutica, sócia da DP&NS – Deborah
Portilho & Nara Saraiva Advogadas Associadas
e Professora de Direito Marcário do Curso
LL.M. Direito Corporativo do IBMEC/RJ.
E-mail: dportilho@ibmecrj.br
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recrutamento & seleção
Arnaldo Pedace

A globalização e a
gestão do capital
humano

A globalização impõe também maior complexidade na relação com os colaboradores e
também nas relações com os sindicatos profissionais.
Em um cenário empresarial globalizado e em constantes mudanças,
geralmente, damos destaque à
importância do conhecimento, à
capacidade de enxergar e atuar
acima da linha da performance mediana – com foco em resultados e,
especialmente, com transparência –
e aos comportamentos e propostas
inovadoras, que auxiliem a criar e/ou
fortalecer uma cultura de sucesso,
o que representará o resultado do
alinhamento entre a estratégia e sua
complexa execução.
Com isso, a organização garante
um crescimento sustentado da
receita, com custos reduzidos, além
de favorecer as atitudes internas
de foco do cliente. Dessa forma,
também estimula a busca pela satisfação e pela melhoria contínua de
seus processos internos, bem como
consolida a crítica e frágil questão
da governança corporativa.
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No entanto, a teoria, na prática,
é totalmente outra. Temos visto gestões autoritárias que não
compartilham as decisões com
as diretorias, como em casos de
mudanças organizacionais e de
novos projetos que só funcionam no
papel. Também é comum a falta de
transparência quanto aos objetivos
da empresa, ocasião em que aquele
que tiver proposta diferente passa
a ser considerado como resistente
à mudança e, portanto, fora dos
planos da empresa.
É nesse contexto que o profissional de RH tem de atuar, liderando
ações estratégicas, participando e
influenciando as decisões da alta
direção, mantendo os funcionários
engajados e comprometidos com
os objetivos da empresa, agregando
valor aos negócios e encorajando
suas equipes a atuarem com empowerment e com accountability.

A globalização impõe também
maior complexidade na relação com
os colaboradores e também nas
relações com os sindicatos profissionais, além de novas implicações
trabalhistas.
Os pontos de excelência para uma
atuação estratégica consistem em
agir de forma efetiva, homogênea e
orquestrada, interagir com o novo
e estar alinhado aos objetivos da
empresa quanto às competências
desejáveis para os gestores da
organização, o que possibilita que
as pessoas quebrem paradigmas, saiam da zona de conforto
e arrisquem-se ao mudar o status
quo, imprimindo à organização um
ritmo dinâmico, criativo, inovador e
agradável.
Arnaldo Pedace é Gerente de Relações
Sindicais e Trabalhistas do Sindusfarma –
Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado
de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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produtividade
J. Fernando Ramadinha

Feliz 2009!

Ao iniciarmos as nossas atividades neste novo ano, desejo a todos
os leitores e familiares um excelente
2009, repleto de harmonia, saúde
e prosperidade, torcendo para que
os políticos nos deixem, no mínimo,
trabalhar.
Já ouvimos inúmeras vezes que
recordar é viver, bem como a repetição é uma das chaves do sucesso
do treinamento. Assim, optamos
para nesta primeira edição do
ano trazer alguns momentos que
julgamos importantes dentro do
tema produtividade da Força de
Vendas.
A importância dos programas
de produtividade
As mais diversas empresas farmacêuticas, independentemente
da origem do capital, estão criando
ou estão implementando programas de produtividade. Cada um
com seu estilo próprio e com fatores
diferenciados, mas o foco é, sem
dúvida, o aumento da produtividade. O mercado está altamente
competitivo e diante de fatores

como os genéricos, o trabalho forte
nos PDVs, o controle de preços, a
troca de receitas nas farmácias,
programas de fidelização, a exigência de se ter um REP com um perfil
diferenciado (negociador), o pouco
tempo dos médicos para atender
os propagandistas, e todos esses
fatores alicerçados pelos aspectos

Para que os programas
de produtividade
possam cumprir o seu
papel, é necessário
manter as equipes de
vendas com um alto
padrão de performance.
econômicos da crise mundial, não
dá para investir em médicos e
clientes que não tragam retorno.
Quem é que faz a diferença?
Qual o médico deve ser contatado
para as gestões de vendas? Qual
o cliente?
São perguntas que encontram as
suas respostas dentro do escopo

dos programas de produtividade.
Uns fazem os seus programas
mais focados nos resultados, na
inovação das ações e atitudes,
mas outros ainda seguem linhas
de raciocínio, centradas ainda
em especialidade médica, grade
promocional e número de visitas
ao dia.
As empresas que dependem
principalmente da receita médica
terão de, cada vez mais, ter as suas
equipes de vendas focadas em
efetividade/produtividade.
A grande questão, que não quer
calar, é: “Quão efetiva é a minha
Força de Vendas?”
O sucesso dos programas está
ligado ao investimento nos médicos
e clientes certos, no estabelecimento de métricas que sejam simples,
fáceis de serem mensuradas, que
agreguem valor ao programa e
resultados, que mostrem a relevância das atividades e dentro de um
prazo de tempo bem definido.
Ao lado disso, o acompanhamento contínuo dos resultados e
atividades, o coaching da equipe e
o foco em resultados. Vale ressaltar
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produtividade
sempre que programas de produtividade são a favor da empresa e
dos resultados e que não podem
ser usados como pano de fundo
para corte de vagas, downsizing
ou outras ações, que signifiquem
cortes de funcionários.
O treinamento da Força de
Vendas e a produtividade
Para que os programas de produtividade possam cumprir o seu
papel, é necessário manter as
equipes de vendas com um alto
padrão de performance. E isso só
é viável embasado em um bom
programa de treinamento. Claro
que lugar do vendedor é no campo, mas só quando devidamente
treinado para o bom exercício das
suas atividades. Manter a equipe
de vendas em salas de treinamento,
fora do seu local de trabalho, tem
custo. Custo maior será colocar a
equipe no campo sem o devido
treinamento. Nem sempre isso é
possível de mensurar e o estrago
costuma ser grande ao longo do
tempo. As empresas que dão valor
ao desenvolvimento profissional
das suas equipes e ao crescimento
individual dos seus vendedores
têm, por trás dessa atitude, um forte
foco em programas de treinamento
e, consequentemente, na melhoria
da produtividade.
O treinamento é visto com frequência como um remédio fácil
de usar e que vai resolver todos
os desafios que as empresas têm
ou terão pela frente, o que não é
verdade. Principalmente, quando
são feitos programas estanques,
de uma só vez e que nunca mais
se fala do mesmo assunto, ou
pior, até se acredita que tudo está
resolvido. O treinamento pode ser
de execução rápida, mas também
pode ser esquecido rapidamente.
Como sabemos, as pessoas
diferem entre si. Assim, dentro de
um programa de produtividade há
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de se considerar a implantação de
programas específicos de treinamento para vendedores dentro dos
processos de coaching entre os
gerentes distritais e as equipes sob
a responsabilidade dos mesmos.
Treinamento é repetição e deve,
sempre que possível, ser repetido
durante um determinado período
ou deve gerar ações que estão
atreladas ao conteúdo do que foi
treinado. Assim, pode-se aumentar a produtividade da Força de
Vendas, caso contrário será mais
um manual que será devolvido

Cada ser humano é
único e, por isso, os
programas têm de ser
específicos e têm de
dar feedback constante
e realista.
“limpinho” pelo vendedor, quando
de sua saída da empresa, ou mais
um diploma que não agregou valor
aos negócios.
O papel dos gerentes distritais
e a produtividade
Os gerentes distritais têm um papel importantíssimo na implantação
dos programas de produtividade.
Posso afirmar, sem medo de errar,
que é uma função das mais críticas
dentro da estrutura de qualquer
equipe de vendas.
Os GDs, como são conhecidos,
têm de desenvolver os seus liderados e deixá-los mais fortes para
enfrentarem os desafios que serão
colocados nas suas mãos.
A missão do GD é fazer os resultados desejados pela empresa por
meio da sua equipe. Os GDs são
os treinadores das suas equipes e
não os jogadores. O papel do GD
envolve selecionar os integrantes
da equipe, treiná-los, liderá-los e

gerenciá-los, mas a missão é fazer
os resultados de que a empresa
necessita por meio do seu time.
Zoltners e colaboradores em
seu livro The complete guide to
accelerating sales force performance afirmam que “para atingir
o objetivo de montar equipes
produtivas, o gerente de primeira
linha deve trabalhar fortemente
algumas atividades, tais como:
identificar as fraquezas e as oportunidades de melhoria da equipe,
desenvolver planos de melhoria
desafiantes, encorajar o autodesenvolvimento, participar ativamente
dos programas de treinamento e
aprendizagem, não permitir que
os seus liderados saiam das suas
tarefas e objetivos, prover constante
feedback, mensurar as atividades
e progressos da equipe, apoiar e
comemorar os sucessos dos seus
vendedores.
Em poucas palavras, podemos
sentir que a afirmação dos autores
é o “caminho das pedras” para
um GD que queira ter uma equipe
de alta performance sob a sua
liderança.
O GD que tem um papel crucial
nas atividades das Forças de
Vendas do segmento farmacêutico.
Dele é exigido uma alta qualificação
na liderança e gerenciamento de
pessoas, mas que não pode perder
nunca o seu foco em negócios (no
business).
O coaching e a produtividade
A essência do coaching é apoiar
as pessoas e os profissionais a se
tornarem melhores no que fazem.
É uma parceira entre aquele que
aplica o coaching e alguém que
necessita ser apoiado em suas atividades. O grande objetivo é liberar
o potencial de cada um e maximizar
o resultado de quem recebe a
atenção. O coaching é um forte
fator de aumento de produtividade
de um REP, por exemplo, quando
| Jan-Fev 2009

o GD faz com o REP um programa
de acompanhamento, com atividades específicas e orientadas
ao incremento de resultados. Um
aspecto importante na sentença
anterior é que o coaching tem de
ser específico, pois cada REP, cada
profissional ou pessoa tem um grupo de necessidades diferentes.
No caso das Forças de Vendas,
o GD tem entre as suas atividades
prioritárias oferecer o coaching
necessário a cada membro da sua
equipe, reorientando atividades,
tratando deficiências, alavancando
as potencialidades, descobrindo oportunidades de melhoria,
estimulando a busca do melhor
resultado, acertando desvios,
apoiando decididamente cada REP
a ser mais produtivo e, com isso,
ultrapassando metas e objetivos
desafiantes.

Na verdade, tem de existir durante todo o processo de coaching
um feedback realista e contínuo,
que demonstre o real interesse no
desenvolvimento do profissional.
O coaching não é terapia ligada
ao trabalho, não é consultoria e

Os gerentes distritais
têm um papel
importantíssimo
na implantação
dos programas de
produtividade.
nem um treinamento tradicional.
Também não é um processo ou
programa de colocar profissionais
ou pessoas, que demonstrem
não estarem interessadas em se

desenvolver, “no colo”. O coach,
aquele que aplica o coaching,
precisa acreditar no ser humano,
em suas competências e em possibilidades de construir, de criar e
de se realizar com o que faz. Cada
ser humano é único e, por isso, os
programas têm de ser específicos
e têm de dar feedback constante e
realista. O coach precisa medir os
resultados e discutir com cada um
que recebe o treinamento os resultados e as melhorias. Concluindo: o
coaching é um programa, quando
bem utilizado, de aumento real de
produtividade.
J. Fernando Ramadinha é Diretor da empresa
Ramadinha Soluções Estratégicas ao
Segmento Farmacêutico.
E-mail: fernando.ramadinha@terra.com.br
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recursos humanos

Doutores
também devem
ser gestores
Embora ainda muito lucrativa, a
indústria farmacêutica vem gradualmente se reestruturando em face
às dificuldades dos novos tempos
de economia em crise. Ademais
da instabilidade nos mercados
de capitais e redução do acesso
ao crédito, começam a surgir no
horizonte novos problemas, entre
eles a iminente quebra de patentes
de medicamentos consagrados pela
indústria nos próximos anos.
Isso implica na absoluta necessidade de investimentos e arrojo no desenvolvimento de novas moléculas a
médio e longo prazos. Nesse cenário,
a área médico-científica está diante
de inúmeros e complexos desafios
pela frente. A começar pela própria
necessidade de se exigir cada vez
mais habilidades não só técnicas,
mas principalmente de gestão de
pessoas, processos e recursos.
Por muitos anos nessa indústria,
o médico estava na maior parte das
vezes focado em habilidades técnicas para a cura das doenças, sendo
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que muitas empresas necessitadas
da reputação e especialização
científica de doutores mobilizaram
esforços na fidelização do relacionamento com as autoridades
científicas em oncologia, diabetes,
AIDS e outras enfermidades.
Em consequência dessa luta
por cérebros brilhantes, questões

O papel do médico
como gestor passou
a ser de fundamental
importância.
voltadas à liderança de pessoas e
gestão de processos ficaram em
segundo plano. A figura do médico
na indústria farmacêutica evoluiu em
velocidade inferior ao necessário
no que se referia a questões do
dia-a-dia na vida corporativa, entre
as quais: gestão e elaboração orçamentária, avaliação de desempenho
e, principalmente, habilidade de

comunicação e relacionamento,
fundamental para obter aderência
da Força de Vendas e equipes de
marketing.
Como agentes essenciais da
cadeia de atuação na indústria
farmacêutica, os médicos também
se viram na obrigação de adotar um
olhar mais macro e voltado à estratégia do negócio. A área científica,
como elemento fundamental do core
business, é cada vez mais exigida
pela sua alta capacidade de gestão,
foco em resultados e adaptabilidade
a um contexto de altíssimo rigor em
questões regulatórias e definição
estratégica dos estudos clínicos.
O papel do médico como gestor
passou a ser de fundamental importância. Os doutores devem cada vez
mais aderir ao modelo de gestão
colaborativa, empreendedora e que
compartilha o conhecimento técnico
com outras áreas. Tal ambiente
demanda visão estratégica, capacidade de negociação e atuação com
métricas de desempenho.
| Jan-Fev 2009

André Jacques Pasternak

Como se não bastasse todo o
sacrifício, disciplina e dedicação
que a área médica demanda, quem
realmente será bem-sucedido nessa
indústria deverá obrigatoriamente
trabalhar gestão e relacionamento.
Em um mercado mais competitivo
em margens de contribuição por
causa do advento dos genéricos,
os profissionais médicos que melhor
souberem se posicionar nesse
contexto irão colher frutos.
Nos últimos anos, testemunhamos
a demanda crescente de posições
na área médica em pelo menos
20%. Profissionais com enormes
responsabilidades nas mãos e
orçamentos polpudos para prover a
competitividade e a diferenciação da
concorrência. Desde a negociação
de honorários com CRO’s, passando
pelo envolvimento em questões
regulatórias, até a definição estratégica na participação em congressos

e relacionamento da empresa com a
comunidade científica, vêm exigindo
mais jogo de cintura, paciência e
habilidade de relacionamento.
De todos os profissionais da área
médico-científica que identificamos
e conhecemos em 2008, alguns
atributos visíveis naqueles que mais
se destacaram junto aos nossos
clientes são: a capacidade de diagnosticar com clareza os cenários de
negócios, suportando assim as áreas
de marketing em reposicionamento
de produtos, bem como a equipe do
campo no alinhamento do discurso
com o médico prescritor. Tudo isso
dentro de uma linguagem simples
e de fácil assimilação, mostrando
os aspectos técnicos de maneira
didática e direta.
Outros casos práticos que impactam
positivamente a indústria farmacêutica
no recrutamento de médicos e cientistas: experiência comprovada em

desenvolvimento de estudos clínicos
dentro de uma Contract Research
Organization. Os executivos que
entrevistamos nos últimos meses
e possuíam essa vivência tiveram
desempenho acima da média nas
avaliações dos clientes.
Finalmente, está o tão mencionado tema da sensibilidade com as
pessoas, o que engloba inúmeras
outras competências, entre as quais:
adaptabilidade, comunicação, assertividade, liderança, visão de negócios
etc. Todas essas características,
mescladas com o respeito dos líderes
de opinião do mercado de prescrição,
ajudam a transformar um doutor
altamente técnico em um gestor com
capacidade de inspirar e motivar.
André Jacques Pasternak é diretor da FESA
para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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responsabilidade social

A indústria farmacêutica e a
responsabilidade corporativa
O 32º Prêmio Lupa de Ouro
aconteceu em 28 de novembro, no WTC em São Paulo. Na
ocasião, pudemos conhecer
os vencedores da categoria
“Indústria Farmacêutica & Iniciativas de Responsabilidade
Corporativa”, que apresentou
sua quarta edição.
Tal categoria foi criada em
2004, como uma das iniciativas
da diretoria Farmasustentável,
ocupada por Marcelo Weber e
Renata Schott.
O objetivo principal dessa ação
foi o de desenvolver e estimular
um canal para a publicação
das iniciativas feitas pelo setor
farmacêutico na área de responsabilidade social.

Para 2009, contamos com
todos para já planejarem as
iniciativas que poderão ser
inscritas na próxima edição
do Lupa de Ouro.
A indústria farmacêutica tem um
papel vital na busca por soluções
que tragam melhor qualidade
de vida. É um setor que procura
soluções inovadoras por meio
da prevenção, manutenção e
tratamento para garantir uma vida
saudável à população.
Na realização de sua missão de
provedor da saúde, a indústria
se insere em um contexto onde
assume um importante papel de
agente de transformação direta
para a sociedade.
Como não poderia deixar de ser,
nessa função se afloram deman62

das que vão além da relação direta
com seus produtos e direcionam
para a busca de atitudes que
colaboram para a construção de
um ambiente repleto de oportunidades, e claro,
saudável.
Nesse cenário, a indústria
tem respondido com inúmeras ações,
projetos, programas etc.
que beneficiam milhares
de pessoas e
atuam no desenvolvimento social e econômico
de várias comunidades.
A importância da divulgação
de todas essas atividades não
está só em alcançar o reconhecimento da sociedade, porém,
e principalmente, em estimular
uma corrente positiva que cresça
e se desenvolva continuamente,
auxiliando na superação das
adversidades e potencialização
das oportunidades.

Poucos são os canais existentes,
que divulgam de maneira abrangente esse trabalho realizado
pelo setor. Um deles é o Painel
Social da Febrafarma que mostra
números expressivos de
crescimento
ano a ano,
em relação
aos investimentos,
número de
pessoas beneficiadas e
programas.
A diretoria
Farmasustentável vem, por meio do Lupa
de Ouro, categoria de Iniciativas
de Responsabilidade Corporativa,
abrir mais um canal de divulgação
desse trabalho tão diverso e
amplo.
O histórico ainda é pequeno,
como podemos ver no gráfico.
Porém, apesar de ainda tímido,
esse canal representa o início de
um trabalho que visa ampliar essa
divulgação.

Lupa de Ouro
Projetos na Categoria "Iniciativas de Responsabilidade
Corporativa"
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Marcelo Weber e Renata Schott

PROJETOS VENCEDORES :
2004 Instituto Criança e Vida – Schering Plough – Regina Stella
Schwandner
2005 Cabra Escola – Pfizer – Sandra Castellano
2006 Vale Sonhar – Pfizer – Cristiane Santos
2007 Contação de Histórias – Pfizer – Cristiane Santos
2008 Vizinho Legal – Roche – Rosicler Rodriguez
A idéia é criar além desse, outros canais de divulgação, seja por
meio do próprio site do Farmasustentável, como também por meio
de divulgação em diversas mídias.
Na edição de 2008 do Prêmio Lupa de Ouro, tivemos 17 inscrições.
Veja a tabela com os nomes dos projetos inscritos e suas respectivas
empresas. Desses 17 projetos, foram escolhidos cinco finalistas, que
apresentaram seus programas para um júri composto de profissionais
com expertise na área de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

Como parte do júri, foram convidados representantes de diversas
empresas e instituições, como por

A indústria farmacêutica
tem um papel vital na busca
por soluções que tragam
melhor qualidade de vida.
exemplo, IDIS (Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento
Social), INMED e outros.
Para 2009, contamos com todos
para já planejarem as iniciativas
que poderão ser inscritas na
próxima edição do Lupa de Ouro.

Rosicler Rodrigues, ganhadora da Lupa de Ouro 2008 na
categoria Responsabilidade Social, e Jorge Dias da Febrafarma

Convidamos a todos para participar da construção desse caminho,
que visa ampliar a divulgação não
só dos benefícios gerados por
todos esses programas, como
também a conscientização sobre
o compromisso e a dedicação da
indústria farmacêutica e do seu
importante papel como agente
transformador da realidade para
uma sociedade melhor.
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
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notícias

Curso Medicina Baseada em Evidência para
Executivos da indústria farmacêutica

Representantes de diversos laboratórios participaram do curso

Em 6 de novembro, gerentes
de produto, gerentes médicos,
gerentes de marketing, gerentes
de treinamento, entre outros executivos participaram do Curso MBE
(Medicina Baseada em Evidências),
promovido pelo Grupo Triunfo
(Triunfo Consultoria e Treinamento
e Triunfo Propaganda) em parceira
com a empresa Evidências.
Ministrado pelos facilitadores
Otávio Clark e Enéas Faleiros, o
curso, que teve carga horária de oito
horas, foi desenvolvido com uma
metodologia que aliou conteúdo de
alta qualidade à experiência prática
dos instrutores no assunto.
O grupo participante, composto
por 30 pessoas, foi formado por
executivos de empresas como Bayer
Health Care, Roche, Organon, Merk
Sharp Dome, Nycomed, Genzyme,
Biolab, Mantecorp e Chiese que,
por conta de sua heterogeneidade,
contribuíram com observações e
exemplos relevantes, tornando o
treinamento mais prático e dinâmico.
Ao longo dos anos, a Medicina
Baseada em Evidências tem se
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Palestrantes aliaram conteúdo técnico à experiência prática no assunto

tor nado uma ferramenta muito
importante no cotidiano médico,
pois ainda há uma carência de
profissionais preparados para tomar
decisões com base em evidências
científicas, imperando as decisões,
muitas vezes, baseadas em opiniões
particulares.
Para a indústria farmacêutica,
o uso de Medicina Baseada em
Evidências na promoção de produtos
tem sido um diferencial competitivo,
ajudando a vender o conceito de novos medicamentos, criticar materiais
e estudos da concorrência, além
de contribuir com novos conteúdos
científicos para divulgação de
produtos maduros.
Assim, entender a MBE, suas
aplicações em saúde e suas limitações contribui para se identificar
oportunidades para utilização
dessa ferramenta, incorporando
elementos científicos na promoção
de produtos e facilitando a comunicação da indústria com médicos.
Trata-se de uma nova forma de
praticar marketing farmacêutico,
uma vez que o conceito traz uma

abordagem científica dos produtos,
visando facilitar o acesso dos medicamentos nos mercados privado
e público.
Para Elen Miura, Gerente de
Acesso ao Mercado da Roche, a
MBE favorece a crítica e a análise
dos produtos da empresa e concorrentes. “Agora sou capaz de criticar
qualquer aspecto dos produtos
da empresa em que trabalho e da
concorrência. Seria excelente se
todos os gerentes de produtos e
Força de Vendas conhecessem essa
ferramenta”, comenta.
Na opinião de Ariane Seixas,
Gerente de Produto da Nycomed,
o treinamento superou as expectativas. “É um assunto novo para
mim e de extrema valia para o meu
trabalho. Para os gerentes de produtos é o apoio de que precisamos em
nosso dia-a-dia, pois encontramos
dificuldades de achar bons artigos
científicos, tanto para promovermos o nosso produto quanto para
fazermos a análise de qualidade de
literatura médica nos materiais dos
concorrentes”, afirma.
| Jan-Fev 2009

notícias

Isabel Vasconcellos lança o seu sétimo livro

Isabel Vasconcellos e Nelson Coelho, da Revista UPpharma

A escritora, jornalista, produtora e
apresentadora de televisão, além de
colaboradora da Revista UPpharma,
Isabel Vasconcellos, lançou, em dezembro, seu sétimo livro pela Editora
República Literária. O Fantasma da
Paulista conta a história de Joaquim
Eugênio de Lima, o homem que
idealizou e construiu a Avenida
Paulista, inaugurada em 8 de dezembro de 1891.
Na ficção de Isabel Vasconcellos,

A escritora recebeu amigos e convidados especiais
durante a noite de autógrafos na Fnac

o fantasma de Eugênio de Lima viaja
no tempo, sempre nos limites da
avenida. Nessas viagens (ele vai até
2050), encontra mulheres parecidas
com a sua esposa.
É durante essas conversas do
Fantasma com mulheres de várias
épocas, em uma avenida sempre em
transformação, que vai sendo contada também a história verdadeira
desse símbolo de São Paulo.
A principal fonte de pesquisa de

Isabel foi o livro Um Pioneiro em São
Paulo, escrito por Rocha Azevedo
Filho, em 1954, que narra a trajetória
de Joaquim Eugênio de Lima na
cidade.
Isabel também realizou várias
entrevistas com membros da família
do criador da avenida, sempre
com a colaboração de Newmar de
Lima Azevedo, bisneta de Joaquim
Eugênio de Lima.

Encontro do Grupo de Inteligência de
Mercado
O Grupo de Inteligência de Mercado do Grupemef realizou, em 11 de dezembro, no Hotel Quality Congonhas,
em São Paulo, seu encontro de confraternização de
final de ano. Na ocasião, os convidados assistiram a
uma palestra, proferida por Fábio Mariano, professor
da ESPM e da FAAP nos cursos de graduação e pós-

graduação. Sociólogo formado pela USP, com graduação em Publicidade e especialização em Marketing
pela ESPM, além de mestrando em Sociologia na PUC,
Fábio abordou o tema Pesquisa Etnográfica – Mergulho
nos Bastidores do Consumidor. Após a palestra, foi
oferecido um jantar a todos os presentes.
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dose única
Floriano Serra

Tudo bem no
ano que chegou
Qualquer mudança que se pretenda adotar, seja em que contexto for,
implicará quase sempre na tomada de várias decisões.
Quase todo articulista já se rendeu
à tentação de, no começo de cada
ano, escrever sobre a necessidade
das pessoas fazerem novos projetos
e tomarem novas decisões para a
próxima temporada – e, claro, também
propor que seja feito um balanço do
que foi ou não foi realizado no período
passado, apesar dele também ter sido
iniciado com um rol de promessas bem
intencionadas. Eu não sou exceção e,
por meio de vários artigos, fiz coro com
muita gente: ano novo, vida nova!
No entanto, decorridos tantos Anos
Novos, caiu-me agora uma ficha e
aprendi uma valiosa lição que me fez
mudar a toada desses meus artigos de
começo e fim de ano: não há porque
ninguém elaborar uma bem intencionada lista de novas condutas e planos
para vigorar a partir de 1º. de janeiro.
Sem essa de Ano Novo, vida nova.
Chega de “a partir do primeiro dia do
novo ano, tudo vai ser diferente”.
Porque isso é o que basta para
serem prorrogados todos os prazos
das tradicionais promessas de iniciar
regimes, dietas, ginástica, controle
da gula, diminuição do cigarrinho/
uisquinho/cervejinha/chocolate, fazer
aquela cirurgia, mudar de emprego,
(des) casar, voltar à faculdade – sabese lá mais o que.
A grande sacada é de uma obviedade encantadora: todo dia é dia de
vida nova, de novas ações e tomada
de decisões, seja 17 de março, 14 de
julho, 12 de outubro – seja amanhã,
hoje ou exatamente agora!
Para algumas pessoas, deixar para
começar qualquer projeto ou adotar
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novos padrões de conduta no próximo
ano ou a partir de segunda-feira, “um
dia desses” ou simplesmente “depois”,
acaba sendo uma maneira cômoda
e fácil de adiar a necessidade de
reconhecer e assumir uma mudança
na vida – seja na esfera pessoal ou
profissional.
Sabe-se que há duas coisas na vida
corporativa que têm o igual poder de
inquietar e atemorizar a maioria dos
profissionais: mudanças e tomada
de decisão. São coisas, em geral, tão
difíceis de lidar que há uma montanha
de cursos, seminários, livros e palestras
continuamente disponíveis no mercado
sobre esses dois assuntos. E para complicar a situação, essa dupla terrível
anda quase sempre juntinha.
Pois bem, essa história de “ano
novo, vida nova” tem um pouco de
ambas. Quando dizemos “vida nova”,
estão claras as implicações no que se
refere às mudanças. De acordo com o
entendimento geral desta expressão,
“vida nova” implica modificar seus
habituais padrões de comportamento,
suas expectativas – e, às vezes, até
sua filosofia de vida. E isso não é
exatamente o que se pode chamar
de fácil.
Acontece que qualquer mudança
que se pretenda adotar, seja em que
contexto for, implicará quase sempre
na tomada de várias decisões – como,
por exemplo, romper com relações,
hábitos, estruturas, contratos e tradições - pessoais ou profissionais. O que
também não costuma ser nada fácil.
Promover mudanças e tomar decisões não são coisas fáceis de fazer,

repito, mas, por isso mesmo, são tão
valorizadas e admiradas as pessoas
que sabem fazê-las com acerto,
adequação, firmeza e coerência.
Agora voltemos ao “xis” da questão
motivadora deste artigo e que vai
contra essa história de “ano novo,
vida nova”: as dificuldades inerentes
às mudanças e tomadas de decisão
não serão maiores nem menores,
tampouco mais fáceis ou difíceis, em
determinados dias do ano. Tanto faz
ser começo, meio ou fim dos 365 dias.
O que conta mesmo é a energia interior
ou qualquer outra expressão que se
dê à palavra “determinação” – e ela
está no interior de cada um de nós.
Pode até ser que de forma latente,
mas está lá. Cabe a cada indivíduo
usar adequadamente essa energia
para tomar as decisões e promover as
mudanças que julgar necessárias para
sua evolução pessoal e profissional e
sua felicidade em geral.
Enfim, ao longo dos tempos, continuemos abrindo champanhes, cantando e dançando na mudança dos
anos, sob a luz e o pipocar dos fogos
de artifício – em casa, na avenida, no
clube ou na praia. Mas que o pretexto
desse momento seja a oportunidade da
festa, da alegria e da confraternização
com amigos e familiares – mas nunca
como sinal de largada para mudanças
e decisões que não dependem do
calendário.
Floriano Serra é Psicólogo e ex-diretor de
RH da Apsen Farmacêutica. Atualmente, é
Presidente da SOMMA4 Desenvolvimento
Pessoal e Profissional e do Instituto Paulista de
Análise Transacional, Palestrante e Consultor
Comportamental.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br
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