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No canto superior direito de cada página de matéria você irá 
encontrar um ícone que o levará de volta ao sumário.
Basta clicar no ícone.

matérias

Gostou da matéria e deseja 
trocar mais informações com 
nossos colaboradores?
Agora essa tarefa ficou ainda 
mais fácil: no final de cada 
coluna da Revista UPpharma têm 
um breve resumo da experiência 
profissional e o contato do 
colaborador.
Basta clicar no endereço de site 
ou de e-mail do colunista para 
ser direcionado ao seu navegador 
de web ou a seu programa de 
e-mail e contatá-lo.

tutorial

matérias com hot site anúncios

sumárioCaro leitor,
Você está recebendo a primeira edição 
100% digital da Revista UPpharma.
Visando tornar ainda mais agradável a 
leitura de seu exemplar, criamos alguns 
botões que irão facilitar a leitura e a 
navegação pela sua Revista UPpharma.
Abaixo um pequeno tutorial explicativo:

Para essa edição, reformulamos o 
sumário: criamos um visual mais 
moderno e alguns comandos que irão 
facilitar o seu acesso às matérias.
Clique no box ou na seta para ir à 
matéria que gostaria de ler.

OS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO SOB NOVA ÓTICA

Apesar do faturamento recorde no 
ano passado, quase R$ 50 bilhões, a 
indústria farmacêutica brasileira con-
tinua atravessando um período de 
incertezas. Situações como fusões e 
aquisições de empresas; alianças es-
tratégicas; novos entrantes no merca-
do; disputas comerciais entre produtos 
de marcas versus genéricos versus si-
milares, sem contar a influência direta 
do Governo nas decisões de negócio, 
as novas exigências e regulamenta-
ções da Anvisa, a necessidade de no-
vos modelos comerciais, além, é cla-
ro, das novas tecnologias disponíveis, 
inclusive na área industrial, criam um 
cenário muito mais competitivo, com-
plexo e incerto.

Nesse ambiente, o capital huma-
no ganha cada vez mais importância. 
Afinal, contratar e reter os profissionais 
certos para as várias áreas dos labo-
ratórios pode ser um grande trunfo 
neste momento. Na edição anterior, a 
Revista UPpharma entrevistou execu-
tivos da área de Recursos Humanos 
de Farmacêuticas que revelaram como 
conduzem suas políticas de contrata-
ção e também de retenção de talentos.

Dando continuidade ao tema, ou-
vimos, desta vez, algumas empre-
sas de recrutamento e seleção, que 
fizeram uma análise do assunto e 

performances e recompensas; recruta-
mento de talentos e melhorar o enga-
jamento dos colaboradores (retenção).

Apesar desses resultados, o fato é 
que não há atualmente nada de muito 
novo nos processos de recrutamento 
e seleção de executivos da indústria 
farmacêutica. “A fórmula mais usada 
ainda é a mesma de anos atrás: é feita 
a comparação do perfil do cargo vago 
versus o perfil dos candidatos. A partir 
daí, aquele candidato cujo perfil mais se 
aproximar do perfil buscado, com base 
no seu currículo e em uma entrevista 
tradicional, será o escolhido”, descreve 
Floriano Serra, Psicólogo, Palestrante 
e ex-Diretor de RH de várias empresas 
nacionais e multinacionais.

Para ele, esse critério se constitui 
em um erro comum e primário e tem 
sido o responsável por muitas contra-
tações equivocadas, que costumam 
resultar em carreiras breves e demis-
sões sumárias. 

Segundo o consultor, muitas em-
presas ainda usam o currículo como 
documento definitivo para atestar as 
qualidades dos candidatos. “O currí-
culo pode ser utilizado em um primeiro 
momento apenas para filtrar a presen-
ça de candidatos com os requisitos 
considerados indispensáveis, como 
formação universitária e experiência 

MERCADO

apresentaram um panorama detalha-
do das necessidades das organiza-
ções e também das expectativas dos 
candidatos quanto ao preenchimen-
to e busca por posições na indústria 
farmacêutica.

O maior desafio, hoje, das 
Farmacêuticas é contratar, desenvol-
ver e reter os melhores profissionais 
para atuar em um cenário que sofre 
constantes transformações. Sendo as-
sim, quais são as grandes tendências 
e necessidades em RH?

Uma recente pesquisa global na 
área de Recursos Humanos, conduzi-
da pela consultoria internacional BCG 
– Boston Consulting Group em 2012, 
estudou 22 tópicos essenciais em RH 
em mais de 100 países, incluindo o 
Brasil, a fim de determinar quais são 
as áreas-chave para ações imediatas 
neste momento. Ao final dessa pesqui-
sa foram mapeados os temas mais es-
tratégicos e emergenciais em cada um 
desses países. No Brasil, 201 líderes 
de RH de organizações em diversos 
segmentos, incluindo o farmacêutico, 
foram consultados e contribuíram com 
as respostas. Os resultados brasileiros 
apresentam como prioridades emer-
genciais: melhorar o desenvolvimento 
de lideranças; gerenciamento de ta-
lentos; melhorar o gerenciamento de 

Madalena Almeida
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Nesta edição, basta um simples clique no logo do Hot Site para 
ser direcionado ao conteúdo complementar da matéria e ter 
acesso a outras informações exclusivas.

Viu um anúncio e quer saber um pouco mais sobre a empresa?
Os anúncios dessa edição também são interativos!
Basta clicar em áreas como endereços de e-mail e site, para 
contatar as empresas e conhecer um pouco mais sobre seus 
produtos e serviços.
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sumário

 7 Grupemef
A evolução tecnológica provocou uma revolução na comunicação entre as pessoas e empresas. Por meio das 
novas invenções, a mobilidade é hoje uma realidade no setor farmacêutico e tem mudado a forma como os 
indivíduos interagem entre si. Veja a coluna de Humberto Katori.

 60 Opinião
Por que o recrutamento e a seleção de representantes 
deveriam ser competências essenciais para os gestores 
de vendas? Saiba mais no artigo de Newton Velloso.

 65 Em Foco
Bayer completa 150 anos, homenageia sua Força de 
Vendas e revela investimentos para os próximos anos. 
Confira no artigo de Rubens Weg.

 66 Dose Única
Em seu artigo, Floriano Serra menciona sua admiração pelos Propagandistas, que 
todos os dias precisam adequar seu trabalho às características de cada médico.  
Ou seja, são os profissionais com mil e uma faces.

 | Mar-Abr 20122

Profissionais de diversas áreas e 
laboratórios prestam uma homenagem aos 
Propagandistas, o principal elo entre os 
médicos e as Farmacêuticas, abordando 
temas que contribuem para o dia a dia das 
Forças de Vendas.
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Empresas que atuam na área de 
recrutamento e seleção de executivos para 
a indústria farmacêutica apresentam um 
panorama detalhado das necessidades das 
empresas para contratação e retenção de 
talentos, bem como as expectativas dos 
candidatos que buscam novos desafios 
profissionais.

53Mercado

Um problema que afeta toda empresa 
familiar é a sucessão do fundador. Mas é 
preciso ter em mente que a formação de 
um novo líder não é trabalho de um dia, 
tampouco os resultados serão obtidos em 
curto prazo. Veja opinião de Arnaldo Pedace.

63Recrutamento e 
Seleção

 11 Recursos Humanos
O Brasil vive um excelente momento no setor da Saúde. 
Com isso, tem crescido a demanda por executivos para 
várias áreas. Veja a análise de Valéria Carinhato.

No mundo inteiro, as 
pessoas negociam o tempo 
todo, seja nas empresas, em 
casa ou com a família. Em 
seu artigo, Fernando Loaiza 
ajuda a entender essa 
dinâmica e melhor utilizar 
esse recurso no mundo 
corporativo. 

 50 Reciclagem

Lauro Moretto comenta 
o processo evolutivo dos 
remédios e apresenta um breve 
histórico do uso racional dos 
medicamentos.

 9 Sindusfarma

Nelson Coelho faz 
uma homenagem aos 
Representantes e apresenta 
a primeira edição totalmente 
digital da Revista UPpharma, 
que foi especialmente 
preparada para celebrar o Dia 
do Propagandista.
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É com muita satisfação que produzimos esta primeira edição totalmente digital da 
Revista UPpharma. Antes de tomarmos essa decisão, baseada em sugestões de 
diversos profissionais de laboratórios, para desenvolvermos uma edição digital, 
confesso que ficamos com alguns receios. Primeiramente, a aceitabilidade dos 
demais parceiros que recebem a revista; depois a própria sensação de não termos 
o produto físico. E esse último foi o pior dos medos, ou podemos dizer paradigma!

Penso que as mesmas inseguranças devem ter sido vivenciadas pelos profissionais 
de marketing e vendas da indústria farmacêutica enquanto faziam a implementação 
dos tablets para a Força de Vendas adotar em suas propagandas aos médicos, 
já totalmente acostumados com os tradicionais visual-aids. Como os médicos 
receberiam a novidade? Já faz três anos e a maioria dos médicos se acostumou.

Essa é nossa homenagem aos profissionais da Propaganda Médica neste 14 de julho 
de 2013! Tivemos a coragem de mudar para homenagear pessoas que mudaram 
a história da indústria farmacêutica, tirando a visita ao médico do “somente papel” 
para um novo meio de comunicação, o digital.

Parabéns a você que, com tablet ou com visual-aid, sempre representará o único elo 
insubstituível nesta relação médico e laboratório.

Orgulho de ser Propagandista!

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Nesta edição comemorativa do Dia 
do Propagandista, nada mais oportu-
no do que abordar a importância da 
mobilidade no dia a dia dos profissio-
nais da indústria farmacêutica. O rápi-
do avanço tecnológico provocou uma 
revolução na forma como as pessoas 
e empresas se comunicam atualmen-
te. O advento da internet e de siste-
mas móveis, como smartphones, 
palms, tablets, entre outros, possibi-
litaram o acesso às informações em 
tempo real, permitindo às empresas 
monitorar resultados e mudar estraté-
gias muito mais rapidamente.

No campo, a mobilidade vem con-
tribuindo significativamente para o 
trabalho dos Propagandistas. Esses 
profissionais continuam sendo a pe-
ça-chave para que os laboratórios 
tenham sucesso em seus negócios, e 
são eles também os responsáveis por 
utilizar todo esse arsenal tecnológico 
colocado à sua disposição para con-
quistar o cliente.

Com os recursos móveis, a Força 
de Vendas pode garantir mais exce-
lência na sua visitação, otimizando o 
tempo do médico e fornecendo infor-
mações precisas de forma imediata. 
Trabalhos e artigos científicos são hoje 
apresentados aos prescritores por 
meio do computador, sem que seja 
preciso carregar grandes volumes de 
papéis.

A exposição promocional dos 
produtos via meio digital também se 
tornou mais atrativa e interativa. Além 
disso, caso o médico tenha alguma 
dúvida, o Propagandista consegue se 
conectar à Matriz e obter a informação 
solicitada no mesmo instante. Aliás, 
pode consultar informações e relató-
rios diversos de forma online ou offline, 
bem como fazer o gerenciamento de 

dados e do território de maneira mais 
eficiente. 

Na outra ponta, a automação da 
Força de Vendas também trouxe be-
nefícios para as Farmacêuticas à me-
dida que permitiu às empresas pro-
mover treinamentos a distância, medir 
performances e analisar indicadores 
de desempenho do campo, bem 
como enviar e receber informa-
ções para os representantes, 
que as recebem remotamen-
te, mantendo assim contato 
full time com sua Força de 
Vendas. 

Mesmo com as van-
tagens que a mobilidade 
traz, ainda existem de-
safios e barreiras que 
precisam ser supe-
rados, de modo que 
essas soluções sejam 
aplicadas de forma 
viável. Diante disso, o 
Grupemef realizará, em 
breve, um novo Pharma 
Point, que abordará a 
questão da mobilidade 
e proporcionará um espa-
ço para discussão do tema. 
Oportunamente, divulgaremos a 
data e o local do evento.

Esperamos mais uma vez fa-
cilitar o dia a dia dos profissionais, 
a fim de que possam aplicar o con-
ceito de mobilidade de forma ampla e 
com êxito.

Toda a Diretoria do Grupemef pa-
rabeniza os Propagandistas pela pas-
sagem deste 14 de Julho, desejando 
a todos muito sucesso e bons negó-
cios! 

Humberto Katori
Diretor-Geral

GRUPEMEF

OS DESAFIOS DA MOBILIDADE
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Lauro Moretto

O processo evolutivo dos medica-
mentos tem um histórico facilmente 
reconstituível, onde tudo o que acon-
teceu nas últimas seis décadas não 
encontra paralelo nos seis milênios em 
que estão inseridos os conhecimentos 
sobre remédios e medicamentos.

O Código de  Hamurabi, dos an-
tigos Assírios e Caldeus, 4.000 a.C., 
contém registros dos primeiros frag-
mentos de composições medicamen-
tosas.

Todavia, é o Papiro Ebers, dos 
egípcios, de 1.500 a.C., que fornece 
as mais preciosas contribuições dos 
primórdios de remédios da humanida-
de. Esse papiro contém os primeiros 
registros de racionalidade, caracteriza-
da pela descrição das plantas e outros 
materiais considerados medicinais, a 
forma de preparar e a indicação tera-
pêutica do remédio.

Teofrasto e Dioscorides, alguns 
séculos antes da era Cristã, foram 
responsáveis por revisões dos conhe-
cimentos da Antiguidade, principal-
mente de plantas medicinais, demons-

lação causa-efeito, com o uso de ani-
mais de laboratórios. Schiff, no final do 
século XIX, por meio de experiências 
com animais de laboratórios que ti-
nham sido submetidos à extirpação da 
glândula tireoide, demonstrou a racio-
nalidade de terapias com enxertos e 
administração de preparados medica-
mentosos para suprir a ausência dos 
hormônios da referida glândula.

No campo de antimicrobianos, as 
descobertas de Fleming em relação 
à penicilina, e Domagk em relação às 
sulfonamidas, considerados os mais 
notáveis ícones, resultaram em estu-
dos e racionalidade brilhantes.

A somatória de conhecimentos ad-
quiridos de pesquisas inspirou cientis-
tas a incontáveis descobertas, entre as 

quais se incluem anti-histamínicos, 
hormônios, analgésicos, anesté-

sicos, anti-inflamatórios etc. 

trando que muitas plantas medicinais 
não tinham propriedades terapêuticas 
efetivas para as quais, historicamente, 
estavam sendo utilizadas. 

A Edward Jenner, o gênio da imu-
nologia, atribui-se a descoberta da 
proteção cruzada à varíola humana 
pela varíola da vaca (vacina), no final 
do século XVIII. Outros gênios, entre 
os quais Pasteur, Salk e Sabin, usaram 
procedimentos racionais assemelha-
dos aos de Jenner para nos brindar 
com outras “vacinas” imunizantes, de 
máxima relevância para a humanida-
de.

As bases da racionalidade do uso 
de medicamentos podem ser atribuí-
das a Moritz Schiff, mé-
dico austríaco, que 
pela primeira vez 
procurou de-
monstrar a re-

BREVE HISTÓRICO DO USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS

Povo com saúde produz mais, usufrui mais das coisas 
que o país lhe oferece, consome mais. E, de quebra, 
paga mais impostos.

SINDUSFARMA
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etc., que constam do atual “arsenal te-
rapêutico”.

Até cinco, seis décadas atrás, con-
vivia-se com eficácia terapêutica da or-
dem de 60-70%, índices considerados 
satisfatórios em relação aos medica-
mentos disponíveis. 

Atualmente, os recursos e conheci-
mentos estão muito diferenciados em 
relação a um passado recente, não 
mais se admitindo falhas terapêuticas, 
nem efeitos adversos de medicamen-
tos, à semelhança do que se conhecia 
por doenças iatrogênicas, no passado.

Analisar causa e efeito, objeto do 
modelo de gestão de nossos dias, 
leva-nos a prospectar causas efetivas 
e potenciais responsáveis pelas falhas 
terapêuticas e ocorrência de efeitos 
adversos a medicamentos.

As análises prospectadas feitas 
por organismos internacionais, entre 
os quais o de maior relevância, que 

é a OMS – Organização Mundial da 
Saúde, revelaram a existência de três 
grandes grupos de fontes responsá-
veis por falhas terapêuticas, ou fonte 
de efeitos adversos de medicamentos.

Dessa constatação surgiu o con-
ceito que hoje se denomina USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS.  
Os estudos da OMS sobre esta te-
mática tiveram início em 1975, com 
a edição da primeira lista de medica-
mentos, catalogada como LISTA DE 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS.

Logo depois, a OMS ocupou-se 
em desenvolver metodologias com vis-
tas a atingir máxima eficiência no diag-
nóstico e prescrição, por meio de Boas 
Práticas Clínicas. Outro eixo temático 
desenvolvido pela OMS foi o das Boas 
Práticas de Dispensação, indispensá-
vel para assegurar efetiva orientação 
aos pacientes. O terceiro eixo temáti-
co, e talvez o de maior relevância, é o 

da adesão do paciente ao tratamento 
prescrito e dispensado.

Portanto, além de privilegiar a 
prescrição médica, é necessário en-
contrar mecanismos que combinem 
Boas Práticas Clínicas e Boas Práticas 
de Dispensação com a plena adesão 
dos pacientes ao tratamento prescrito.  
A implementação desse conjunto de 
medidas constitui a base do USO RA-
CIONAL DE MEDICAMENTOS e um 
dos grandes desafios de nossos dias 
para empresas, entidades e profissio-
nais da área da saúde. 
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O Brasil vive um excelente momento 
na área de saúde. Visto a enorme ca-
rência que o País vive neste segmento, 
as oportunidades de crescimento e de-
senvolvimento no setor estão em uma 
curva ascendente. Esse cenário fica evi-
denciado quando observamos o  resul-
tado registrado em R$ 4,8 bilhões para 
o  setor de fabricantes de produtos e 
equipamentos para a saúde em 2012.

O aumento da renda da população 
está entre os principais motivos para tal 
crescimento, e o Governo também é 
consciente de que necessita melhorar 
as condições gerais de saúde no País, 
tendo investido fortemente em inovação 
e equipamentos para os hospitais, labo-
ratórios públicos e privados.

Segundo avaliações e pesquisas de 
mercado, a área da saúde é uma das 
mais ativas da indústria nacional e que 
ainda tem muito espaço para crescer 
no Brasil. Hoje, representamos ape-
nas 1,2% do mercado mundial, sendo 
os Estados Unidos o país com maior 
participação, tendo aproximadamente 
metade desse mercado, seguido pela 
Europa, com 35%. Se juntarmos EUA, 
Japão, Alemanha, Holanda e França, 
temos cerca de 80% de todo o merca-
do mundial nas mãos desses poucos 
países.  

O mercado brasileiro vive uma cres-
cente pressão em função do movimento 

global em direção aos mercados emer-
gentes. Ao longo dos últimos anos, hou-
ve uma elevada entrada de companhias 
multinacionais, como Phillips e GE, que 
realizam movimentos de aquisição de 
empresas locais e implantação de uni-
dades produtivas no Brasil, mostrando 
que o País tem grande potencial para 
atrair investimentos. Mas ainda que te-
nham ocorrido avanços nos esforços 
de inovação das empresas brasileiras, 
a tecnologia instalada não acompanhou 
as mudanças no perfil da demanda des-
se mercado. Por isso, diversas empre-
sas estão em negociações para iniciar a 
produção de equipamentos em território 
nacional, o que também exige esforços 
conjuntos com o  Governo para transfe-
rência de tecnologias. Já desde 2003, o 
BNDES vem atuando no fortalecimento 
das indústrias de saúde no Brasil, tendo 
contribuído para a ampliação da com-
petitividade e dos esforços de inovação 
para este segmento.

As empresas que temos visto che-
gar ao País servem hoje de  satélite para 
a América Latina, o que torna o Brasil 
ainda mais atraente para os negócios 
das multinacionais. Em consequência, a 
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De 2010 até o momento, a demanda por 
profissionais deste segmento em geral 
cresceu 53%, sendo que para posições de 
C Level,  o crescimento foi de 30%.

empregabilidade do setor cresce cons-
tantemente, tendo apresentado uma 
média de 4% de acréscimo ao ano, en-
tre 2007 e 2012.

Como uma resposta à nova reali-
dade, identificou-se que de 2010 até 
o momento, a demanda por profissio-
nais deste segmento, em geral, cresceu 
53%, sendo que para posições de C 
Level,  o crescimento foi de 30%. Dentro 
do setor de medical devices e serviços 
médicos, a busca por executivos para 
as áreas de finanças, vendas, áreas téc-
nicas (industrial e assuntos regulatórios) 
e posições de gerentes gerais são as 
mais demandadas pelo mercado.

A estratégia das companhias, den-
tro de um mercado altamente promissor 
e de elevado potencial de crescimento, 
envolve o desenvolvimento local, me-
lhoria da qualidade dos produtos nacio-
nais, e mais do que isso, um plano es-
tratégico de desenvolvimento, estrutura, 
formação e capacitação de talentos no 
setor, base para o desenvolvimento de 
qualquer segmento da economia.  

O QUE A SAÚDE TEM A 
OFERECER AO PAÍS

RECURSOS HUMANOS
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www.funcionalmais.com

Há 14 anos a Funcional opera no mercado farmacêutico 
ligando os players: pacientes, farmácias, distribuidores, 
indústrias e médicos prescritores.

O programa Vida Mais
agora é Funcional.
Sejam bem-vindos!

Funcional e Hypermarcas,
juntas para gerar ainda mais
benefícios aos pacientes

produtos@funcionalmais.com  |  
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Em um mercado altamente competitivo, a informação 
ganha uma importância cada vez maior dentro das em-
presas. A velocidade das mudanças no setor farmacêuti-
co, aliada a um novo perfil de consumidores, que hoje são 
mais esclarecidos e conscientes a respeito de diversas 
doenças, faz com que os laboratórios avaliem suas estra-
tégias de promoção de medicamentos a todo momento.

Além de conquistar os pacientes, na outra ponta está 
o médico, que possui cada vez menos tempo, mas tam-
bém precisa se atualizar e conhecer as inovações da in-
dústria rapidamente.

Nesse cenário dinâmico atua o Propagandista, o prin-
cipal elo entre as Farmacêuticas e os médicos, que deve 
ficar atento às necessidades e exigências do ponto de 
venda, da classe médica e também dos pacientes, a fim 
de desenvolver seu trabalho de forma eficaz, conquistan-
do o receituário e gerando vendas para o laboratório.

Nesse ambiente, a informação também é fundamental 
para o Propagandista. Conhecer bem seu cliente, seu ter-
ritório, analisar potenciais de visitação, bem como a ação 
da concorrência são, juntamente com uma série de outras 
responsabilidades, atividades básicas que fazem parte do 
dia a dia dos representantes.

Para aumentar a produtividade e a eficácia de suas 
Forças de Vendas, os laboratórios aproveitam o avanço 
das tecnologias para equipar seus colaboradores com 
modernos recursos que garantam resultados melhores.

Se algum tempo atrás, poucos representantes dispu-
nham de tablets e outras invenções do mundo da informá-
tica, hoje, essas ferramentas já não são mais diferenciais 
na Força de Vendas. O desafio agora é garantir conteúdos 
mais interativos e atrativos aos médicos.

Com recursos cada vez mais modernos, os repre-
sentantes podem buscar as informações que precisam 

UMA REVISTA ESPECIAL PARA 
ACOMPANHAR O DINAMISMO DE UMA 

PROFISSÃO ESTRATÉGICA 

rapidamente, inclusive, em se tratando de sua própria 
atualização. Afinal, o Propagandista também precisa se 
manter atualizado em sua área de atuação. E isso implica 
a realização de cursos, leitura de livros e publicações etc.

Com o objetivo de contribuir com o dia a dia profis-
sional dos representantes e acompanhar todo esse dina-
mismo do mercado, a DPM Editora/Revista UPpharma 
preparou, neste 14 de Julho, uma edição especial come-
morativa ao Dia do Propagandista totalmente digital, vol-
tada para a Força de Vendas. 

Na verdade, a proposta de elaborar uma edição di-
gital partiu de solicitações dos próprios laboratórios, que 
consideram esse formato uma maneira mais moderna de 
levar essa homenagem para um maior número de repre-
sentantes, já que praticamente a totalidade deles trabalha 
tecnologia móvel, bem como oferecer a oportunidade de 
leitura de um veículo voltado exclusivamente ao mercado 
farmacêutico.  

A versão digital também será enviada pela DPM Edito-
ra aos assinantes do site de notícias SnifDoctor, que conta 
hoje com um cadastro de mais de 84 mil médicos. O obje-
tivo é compartilhar com a classe médica as homenagens 
aos Propagandistas, valorizando e reconhecendo um tra-
balho que continua sendo umas das melhores estratégias 
dos laboratórios para promover os medicamentos indivi-
dualmente aos seus principais clientes.

Portanto, a revista digital é nossa homenagem aos 
Representantes, que diariamente estão em campo para 
estreitar o relacionamento com os principais clientes da 
indústria farmacêutica e ajudar a salvar milhares de vidas. 
Parabéns a todos pela passagem desta data tão impor-
tante!

ESPECIAL 14 DE JULHO

Os tablets e outras invenções do mundo da informática já não são mais 
diferenciais na Força de Vendas. O desafio agora é garantir conteúdos mais 
interativos e atrativos aos médicos.
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Mais do que a habilidade 
nata de “vendedor”, valoriza-
se no propagandista a 
qualidade de “convencedor”. 
São biólogos, bioquímicos, 
farmacêuticos, 
administradores de 
empresas e, em alguns 
casos, até médicos.

Em 2013, completo 37 anos de 
indústria farmacêutica com uma úni-
ca frustração: não fui propagandista. 
Ao longo do tempo, minha admiração 
pela profissão de propagandista só 
aumenta.

A princípio, era o propagandista, a 
amostra e a “literatura”, que, apesar de 
ainda usada, iriam desaparecer. Hoje, 
o material promocional é apresentado 
em tablets, notebooks ou netbooks.  
A mesma ferramenta por meio da qual 
o profissional nutre os dados de pro-
dutividade, número de visitas, solici-
tações de médicos, planejamento de 
visitas e solicitações de clientes é por 
onde entra o pedido, se o propagan-
dista também faz venda.

No passado, era o verbo e ainda 
é. Requer-se profissional com fortes 
e diferenciadas habilidades interpes-
soais e grande capacidade de comu-

PROPAGANDISTA
MUDOU TUDO, MENOS A SUA ESSENCIALIDADE

nicação. O profissional criado na rua e 
na batalha da “pasta”, por muitos anos 
símbolo da profissão, quase não exis-
te mais, e eu aplaudo os que sobre-
viveram a tantas transformações nos 
últimos 40 anos.

Hoje, a grande maioria tem curso 
universitário completo, muitos têm 
pós-graduação e, mais do que a habi-
lidade nata de “vendedor”, valoriza-se 
a qualidade de “convencedor”. São 
biólogos, bioquímicos, farmacêuticos, 
administradores de empresas e, em 
alguns casos, até médicos. A medici-
na se especializou cada vez mais nos 
últimos 40 anos, e o profissional de 
propaganda médica também. A espe-
cialização hoje é o grande diferencial 
das empresas e, com ela, o propagan-
dista “geral”, ainda necessário, vem 
perdendo terreno para os consultores 
especializados.

Consultoria é uma palavra impor-
tante na definição do profissional de 
propaganda médica de hoje. Não bas-
ta mais saber o “decoreba” e entregar 
as “caixinhas”. Pela complexidade 
das patologias e dos novos recursos 
terapêuticos, o propagandista dialo-
ga, esclarece, monitora, estabelece 
curvas de aprendizado para o público 
médico, tem objetivos de curto, médio 
e longo prazos. Organiza eventos mé-
dicos, gerencia necessidades de seus 
clientes. É PARCEIRO.

Para complicar um pouco mais, 
existem normas de compliance ou 
“conformidade” definidas por socie-
dades médicas, governos, agências 
regulatórias que requerem cuidados 
adicionais sobre o que se pode e o 
que não podemos falar ao cliente mé-
dico. As mensagens que hoje levamos 
ao cliente médico são refinadas, estu-

dadas vírgula por vírgula, cuidadosas, 
claras, sintéticas, pesquisadas em 
“focus groups” para testar sua efetivi-
dade e conformidade com os requeri-
mentos regulatórios.

O que não mudou foi a “ESSEN-
CIALIDADE DA FUNÇÃO”. Inovam-se 
as ferramentas, refina-se o planeja-
mento, digitaliza-se a comunicação 
visual e os relatórios, que no passado 
tomavam tanto mais tempo, muda-se 
o perfil do profissional (especializamos 
o profissional de acordo com sua au-
diência), mas uma coisa permanece 
intocável e imutável na profissão de 
propagandista:

VOCÊS SÃO A MELHOR E A MAIS 
IMPORTANTE FORMA DE CONTATO 
DAS EMPRESAS COM O PROFISSIO-
NAL MÉDICO. VOCÊS SÃO A CARA E 
A REPUTACÃO DA EMPRESA.

Isso não vai mudar. Parabéns pelo 
seu dia. Parabéns de um profissional 
com 37 anos de mercado e que segue 
aprendendo e admirando vocês no dia 
a dia. VOCÊS SÃO E CONTINUARÃO 
SENDO ESSENCIAIS para o sucesso 
de nossa indústria no futuro previsível. 
Parabéns. 

Nelson Marques

Nelson Marques
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CONFIANÇA, TALENTO 
E DEDICAÇÃO

14 DE JULHO - DIA DO PROPAGANDISTA

A Força de Vendas da Biolab é mais que uma força. É um time de craques, uma legião 
de vencedores, uma equipe cheia de garra.

Com empenho, realizamos 250 mil visitas por mês, levando a cada médico confi ança, 
conhecimento e as melhores opções para o seu trabalho.

Como resultado, somos uma das três maiores força de vendas do Brasil e conquistamos, 
pelo quarto ano seguido, o prêmio de melhor equipe de visitação na opinião dos 
cardiologistas do país*.

Uma Força de Vendas comprometida em ser o elo entre a Biolab e a classe médica, 
transformando caminhos, construindo pontes e nos tornando cada vez melhores.

Os propagandistas da Biolab são o nosso maior orgulho!   
*P
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Dedicar essa edição 
especial da UPpharma 
ao profissional de ven-
das da indústria farma-
cêutica é uma homena-
gem mais do que justa. 
E fico muito honrado 
pelo convite para parti-
cipar desta publicação.

Nascido e criado no 
Paraná, respiro os ares 
da propaganda médi-
ca há 20 anos, quando 
comecei minha carreira 
na indústria como pro-
pagandista vendedor, 
ainda em Londrina. O 
tempo sempre passa 
muito rápido quando 
nos sentimos motiva-

dos, e posso garantir que foi um perío-
do fantástico de aprendizado, durante 
o qual encontrei pessoas exemplares, 
inspiradoras, que, direta ou indireta-
mente, me ajudaram a pavimentar o 
caminho que me trouxe até aqui.

Do Aché para o Abbott – que fo-
ram, para mim, grandes escolas – 
cheguei à Sanofi em 2001, graças, 
principalmente, à liderança de algu-
mas pessoas especiais e também à 
paciência e ao companheirismo de 
colegas muito diferenciados: do meu 
irmão Pérsius, do Paulo Stringuetta, 
do Francisco Sales, do Pedro César, 
do Júlio Guerra e de tantos outros, 
chefes e colaboradores. Todos tinham 
algo em comum: o respeito e a con-

Manter a visão 
sistêmica de um 
território tornou-se tão 
estratégica quanto ter 
um portfólio relevante 
e competitivo.

UMA PROFISSÃO APAIXONANTE

sideração que conquistaram de seus 
colegas, do mercado e dos profissio-
nais de saúde. E um entusiasmo con-
tagiante pelo trabalho que faziam.

Talvez poucas profissões no Brasil 
possam contabilizar um universo de 
trabalho tão amplo: o País tem hoje 
quase 300 mil médicos na ativa, cer-
ca de sete mil instituições hospitalares 
e mais de 65 mil farmácias. Se, já de 
cara, esses números são gigantescos, 
a evolução do mercado farmacêutico 
– mais competitivo e ainda mais pul-
verizado – está acrescentando novos 
desafios aos representantes de hoje.

Habilidade de negociação, raciocí-
nio lógico e capacidade de construir 
relacionamentos sempre serão fun-
damentais para um bom profissional 
de vendas. Mas a visão sistêmica de 
um território tornou-se tão estratégi-
ca quanto ter um portfólio relevante 
e competitivo. Sua área de atuação 
já é um negócio completo em si, que 
precisa evoluir em sintonia com a es-
tratégia geral. Garantir a presença 
adequada dos produtos, entender as 
especificidades e potencialidades de 
sua região e funcionar como parceiro 
do negócio de cada ponto de venda 
são os requisitos que vão garantir a 
sustentabilidade do sistema no longo 
prazo.  

Perante os profissionais de saúde, 
os requisitos técnicos e o bom relacio-
namento já viraram default há muito 
tempo. O que pode fazer a diferença 
hoje, diante de tantas opções de qua-

Fernando Sampaio
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VOCÊS SÃO VELOZES.

CORREM MAIS RÁPIDO QUE O MERCADO. 

CONCENTRAM-SE NO JOGO.

DISPUTAM A MELHOR COLOCAÇÃO.

TREINAM POR UM MELHOR DESEMPENHO.

SALTAM BARREIRAS.

PARABÉNS, REPRESENTANTES! VOCÊS SÃO

OS VERDADEIROS ATLETAS CORPORATIVOS.

14 DE JULHO
DIA DO REPRESENTANTE
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RAFAEL PEROBELI ALVES   MARCOS FELIPE ALVES

EVANDRO ALBERTO PAGNOZZI   ABÍLIO MACHADO GOMES JUNIOR
JULIANA MENDES    GABRIEL PIMENTA   ADRIANO CALLIGARES 

CLÓVIS EDUARDO VIEIRA DE MORAES   SANDRA PINTO   MICHELE DE LIMA
JÚLIO AUGUSTO DE ALMEIDA   JULIANA BACCELLI MAEZE   PAULO EDUARDO CHAGAS 

FRANCO PASSIANOTTO    LIDIANE ALTRAN   VANESSA CRISTINA KASTORKSKY  
RAQUEL BAYER    THIAGO CHACON    ANA CLAUDIA FERNANDES    ROSELI CAVALLARI

RAFAEL NEVES   CAUÊ CESCHINI   ERICSON LOPES   GIULIANA DE CARVALHO
VAGNER RAMOS    LUCIANA BEZERRA   RAFAEL DE SOUZA
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    RAPHAEL DA CONCEIÇÃO   MARCOS DE OLIVEIRA   KARINA CALDEIRA
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lidade e confiança? Todos na indústria 
discutem essa questão, mas talvez se-
jam múltiplas as respostas: ir além do 
medicamento, manter-se atento aos 
novos desafios pelos quais passam 
médicos, farmacêuticos e gestores 
hospitalares. Antecipar suas necessi-
dades, apoiá-los em suas rotinas e no 
próprio exercício de suas profissões. 
Disponibilizar informações relevantes 
em tempo real, oferecer serviços dife-
renciados.

Qualidades individuais, como inicia-
tiva, determinação e planejamento, não 
dispensam treinamento rigoroso. Em 
um ambiente cada vez mais complexo 
e de tantas variáveis, não há lugar para 
o improviso, e é importante dobrar a 
dose de pragmatismo, medir sem con-
descendência o acerto da estratégia, 
ajustando rapidamente, e sempre que 
necessário, o rumo escolhido.

É claro que tantas habilidades – 
inatas ou desenvolvidas com expe-
riência, treinamento e disciplina – só 
conseguem alcançar o estado da arte 
quando combinam o profundo senso 
de responsabilidade de quem trabalha 
pela saúde, o espírito de time e um 
grande orgulho da profissão.

Particularmente, sinto-me um privi-
legiado pela oportunidade de um dia 
ter iniciado minha carreira como pro-
fissional de vendas dessa indústria e 
ter podido viver, e carregado comigo 
até hoje, os aprendizados e amiza-
des dessa apaixonante profissão, que 
muito me honra.

Parabéns a todos os Propagandis-
tas Vendedores do Brasil! Parabéns a 
todos nós! Um grande abraço. 

Fernando Sampaio

Sinto-me um 
privilegiado pela 
oportunidade de 
um dia ter iniciado 
minha carreira como 
profissional de vendas 
dessa indústria.

Graças à enorme evolução tec-
nológica dos últimos anos, estamos 
passando por  impactantes transfor-
mações em todos os níveis: social, 
educativo, profissional, político, eco-
nômico etc. Mudam-se rapidamente 
as formas de se relacionar, aprender, 
ensinar e de se trabalhar, tendo como 
importante aliado o avanço da tecno-
logia.

No meio médico não é diferente! 
Aliás, esse é um importante setor que 
tem reescrito sua maneira de trabalhar 
com auxílio das tecnologias disponí-
veis. Se você interage de alguma for-
ma com esses profissionais, precisa 
adaptar sua maneira de abordagem/
trabalho para acompanhar o frenético 
ritmo das mudanças que têm acome-
tido esse meio.

A nova geração de médicos que 
está aí começou a vida teclando e vi-

MÉDICOS, PACIENTES E INTERNET

Sobreviver ao Pontocom fará com que os médicos 
busquem desenvolver parcerias com um público que é 
mais responsável pelo seu próprio cuidado.

Silvia Sfeir
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venciando um mundo rápido, instantâ-
neo, com troca de informações cons-
tante, convivendo com um enorme 
volume de informações. Eles sabem o 
quanto a internet e, consequentemen-
te, as redes sociais são importantes no 
seu dia a dia. Tem de tudo: da troca de 
informações, comentários sobre artigos 
científicos, compartilhamento de opi-
niões aos encontros com ex-colegas, 
atualização científica, discussões de ca-
sos clínicos, auxílio no diagnóstico, as-
sistência a pacientes crônicos, idosos e 
gestantes de alto risco, disponibilização 
de fotos, dicas de todo o tipo, propos-
tas de trabalho e até mesmo realização 
de ações médicas a distância, como é 
conhecido o novíssimo método deno-
minado de “Telemedicina”, que consiste 
na aplicação do atendimento médico, 
nos casos em que a distância é um 
fator crítico entre o profissional e o pa-
ciente, sendo um recurso possível com 
o advento das evoluções tecnológicas. 
Alguns chamam isso de modismo da 
internet, mas está cada vez mais claro 
que não é nada disso.

A nova geração de médicos está 
aprendendo a medicina de uma nova 
forma não linear por meio de tecnolo-
gias digitais e sociais. Como eles vão 
“pensar diferente” e mudar o mundo da 
propaganda médica?

Uma área que me fascina é a ma-
neira como as novas tecnologias e o 
apelo à web social está ampliando a 
gama de estilos e personalidades de 
aprendizagem. Assim, como a indús-
tria farmacêutica deve reformular suas 
estratégias para melhorar as intera-
ções com os médicos- chave e passar 
suas mensagens?

As empresas farmacêuticas estão 
sob crescente pressão para reduzir 
custos, acelerar a entrada de novos 
produtos em menor tempo e garantir 
que os médicos estejam bem informa-
dos sobre os seus produtos.

Vemos menos médicos se forman-
do do que a necessidade do mercado, 
portanto, entende-se que os mesmos 
também não possuem a mesma qua-
lidade de tempo que podia se des-
pender no atendimento do paciente 
e na visita do propagandista. Então, 
como chamar a atenção desses mé-
dicos tão seletivos com seu tempo, e, 
ao mesmo tempo, tão conectados na 
web? Como o marketing da indústria 
farmacêutica deve repensar o relacio-
namento com seu médico-alvo?

Vejo muitos gerentes de marketing 
da marca buscando olhar o mercado 
para aumentar as ofertas tradicionais 
com tecnologias de venda não pes-
soais, a fim de atingir novos segmen-

tos ou profissionais de saúde. Então, 
como a indústria deve se posicionar 
para ter um gerenciamento eficaz nas  
interações com os  médicos – incluin-
do o líder de opinião, estudos de fase 
IV.....

Por outro lado, outro ponto inte-
ressante é o que vai acontecer com 
a relação tradicional entre médicos 
e pacientes? Médicos e suas orga-
nizações já poderiam proporcionar 
serviços personalizados via web, tais 
como ferramentas de gerenciamento 
de doenças, atendimento ao pacien-
te, protocolos e informações de saúde 
orientados ao consumidor. Sobreviver 
ao Pontocom fará com que os médi-
cos busquem desenvolver parcerias 
com um público que é mais responsá-
vel pelo seu próprio cuidado. Vemos 
muitos pacientes começando a usar 
as comunicações on-line e arrastando 
seus médicos junto. A conversa en-
tre médico e paciente está mudando. 
Como o médico está se preparando 
para a nova geração de pacientes? 

Portanto, a dinâmica do mercado 
farmacêutico está em processo de 
grandes transformações. Quem viver 
verá! 

Silvia Sfeir

A nova geração 
de médicos está 
aprendendo a 
medicina de uma nova 
forma não linear por 
meio de tecnologias 
digitais e sociais.
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Sinto-me honrado em compartilhar 
minha experiência nessa data marcan-
te para a indústria farmacêutica, como 
é o dia 14 de Julho. Comecei minha 
carreira como estagiário da Força de 
Vendas, passando depois para pro-
pagandista vendedor e completando 
quase seis anos de vivência no campo 
em diversas funções, desde retail até 
produtos hospitalares. Não tenho a 
menor dúvida em afirmar que essa foi 
a base mais sólida que poderia ter tido 
na minha carreira. Primeiro, promoven-
do o melhor bem que um ser humano 
pode ter, que é sua saúde com produ-
tos que ou salvavam vidas ou esten-
diam a longevidade com qualidade; 
segundo porque trabalhar no campo é 
um aprendizado constante de relações 
humanas, seja com  clientes, colegas 

UMA MERECIDA CELEBRAÇÃO

de outras empresas e com qualquer 
tipo de decisor. Na verdade, é uma 
área que nos desafia todos os dias.

Vale ressaltar também o aspecto 
democrático da indústria farmacêutica, 
que não é restritiva e contrata pessoas 
com uma ampla gama de formação 
universitária. Isso ocorre porque para 
trabalhar no campo existem algumas 
características que independem do tí-
tulo acadêmico, tais como:

1. Habilidade de se comunicar e 
interagir;

2. Postura profissional;
3. Integridade;
4. Resiliência;
5. Capacidade para absorver no-

vas técnicas e conhecimentos, entre 
outros aspectos.

Vale ressaltar o aspecto 
democrático da indústria 
farmacêutica, que não é 
restritiva e contrata pessoas 
com uma ampla gama de 
formação universitária.

 Outro fator vital no desenvolvimen-
to de minha carreira bem-sucedida foi 
o papel exercido pelos meus gerentes 
de vendas (talvez uma das funções 
mais estressantes do nosso ramo). To-
dos foram mais do que meros cobra-
dores de resultados: foram treinadores 
e mentores que deixaram legados po-
sitivos na minha carreira, sem contar 
as amizades que pude fazer e perdu-
ram por mais de duas décadas. Aqui 
vale uma reflexão para a geração atual: 
respeitem seus gerentes e busquem 
ter uma comunicação transparente 
com eles, visando sempre soluções 
pessoais e profissionais. E não sejam 
excessivamente apressados, tentando 
pular etapas, porque um aprendiza-
do incompleto no campo cobrará um 
pedágio mais tarde em suas carreiras. 
Espero ter contribuído um pouco com 
vocês e desejo toda a sorte possível 
em suas carreiras. 

Eduardo Santos

Eduardo Santos
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DIA DO PROPAGANDISTA
SER PROPAGANDISTA É SER UM VERDADEIRO GUERREIRO EM 

PROL DO BEM-ESTAR DO SER HUMANO

 Chegamos a 2013 com a res-
ponsabilidade de não só combater as 
doenças, mas, principalmente, melho-
rar a qualidade de vida do ser humano. 
Os avanços nesse terreno são inco-
mensuráveis e um importante perso-
nagem está na indústria farmacêutica. 
A contribuição para o aumento da ex-
pectativa e qualidade de vida está na 
execução de pesquisas científicas, que 
geram o desenvolvimento de novos 
medicamentos, bem como na busca 
de soluções para viabilizar o acesso 
aos tratamentos. A indústria farma-
cêutica tem como foco a vida humana, 
maior riqueza de uma sociedade.

Dentro desse cenário traçado, um 
profissional que se destaca é o propa-
gandista – que comemora o seu dia 
em 14 de Julho. 

A criatividade, perspicácia e o 
conhecimento multidisciplinar desses 

O propagandista tem de ser um estrategista, gerenciar seu território para maximizar 
oportunidades e superar obstáculos. Sim, o propagandista é um verdadeiro guerreiro 
em prol do bem-estar do ser humano.

profissionais os fazem disseminadores 
das inovações e informações, que são 
usadas diariamente pelos especialistas 
na hora de receitar o melhor caminho 
para a cura ou alívio.

Não é segredo que na indústria 
farmacêutica há uma infinidade de 
novas ferramentas para disseminar a 
informação. Porém, mesmo após o 
surgimento de novas tecnologias e o 
advento da internet, ter o representan-
te presente nos consultórios e clínicas 
é fundamental para que os avanços da 
medicina cheguem aos mais diversos 
e longínquos pontos do nosso País 
continental.

A Medicina evoluiu muito nos úl-
timos anos, bem como a formação e 
rotina dos médicos e profissionais de 
saúde em geral. O papel e a formação 
do representante também evoluíram. 
Já se foi o tempo em que ele usava 

fichas de visitação e apenas entregava 
amostras grátis. Ele precisou acompa-
nhar a evolução. De lá pra cá, o pa-
pel abriu espaço para os notebooks, 
palmtops e, mais recentemente, os 
tablets. A entrega de amostras grátis 
abriu espaço para a disseminação de 
conhecimento customizado e segmen-
tado para cada profissional da saúde.

O grau de exigência para um pro-
pagandista farmacêutico é alto. Atual-
mente, o profissional é universitário, 
precisa ter uma postura adequada ao 
perfil da classe médica, necessita uma 
desenvoltura na comunicação para 
conquistar a confiança dos seus inter-
locutores. Idiomas vêm se tornando 
ferramenta de trabalho, já que é preci-
so ler artigos científicos, muitas vezes, 
em inglês para entender melhor os me-
dicamentos e as doenças, para assim, 
disseminar os seus produtos. Ter co-
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nhecimentos em farmacologia, farma-
coeconomia, psicologia, negociação, 
planejamento e propaganda são im-
portantes para esse profissional. Mas, 
acima de tudo, ética, compromisso e 
determinação fazem com que ele seja 
um ser valioso e de credibilidade.

Para ser representante farmacêu-
tico, ou propagandista, deve-se ser 
estudioso, treinar constantemente, se 
preparar exaustivamente para entrar 
em campo todos os dias, para lutar – e 
vencer.  O propagandista tem de ser 
um estrategista, gerenciar seu território 
para maximizar oportunidades e supe-
rar obstáculos. Sim, o propagandista 
é um verdadeiro guerreiro em prol do 
bem-estar do ser humano. Encarar o 
trabalho, diariamente, convivendo com 
os concorrentes é tarefa para os fortes. 

O propagandista farmacêutico é 
respeitado e admirado dentro da es-

fera dos representantes comerciais.  
É uma carreira que não só está em 
alta, como também é uma das mais 
promissoras e recompensadoras. 

Todo dia é uma nova batalha; são 
novos horizontes para levar mais infor-
mações e atualizações que chegam a 
todo momento. Desafios para a execu-
ção do trabalho não faltam a eles.

Por tudo isso, nós parabenizamos 
todos os profissionais propagandistas 
não só por essa data, mas por todos 
os dias de trabalho dispensados para 
levar informação essencial aos médi-
cos e profissionais de saúde. A todos 
esses guerreiros e guerreiras, nosso 
muito obrigado, e os votos de felicida-
des e parabéns! A indústria farmacêu-
tica precisa muito de vocês! 

Heloísa Simão

A todos esses guerreiros 
e guerreiras, nosso 
muito obrigado, e os 
votos de felicidades e 
parabéns! A indústria 
farmacêutica precisa 
muito de vocês!

Após 25 anos de carreira na indústria far-
macêutica é um grande privilégio e responsa-
bilidade escrever sobre a nobre e importante 
profissão que une as empresas aos principais 
stakeholders do mercado.

Ser Propagandista, ou Representante 
ou ainda PVC (Propagandista, Vendedor e 
Cobrador) é um grande privilégio. O dia a dia 
é muito gratificante. Temos oportunidade de 
estar sempre atualizados, em contato com 
pessoas que nos enriquecem, não só na 
área profissional, como também no âmbito 
pessoal.

Diversos perfis já foram testados nesse 
mercado, desde a contratação de profissio-
nais com formação técnica em saúde até de 
profissionais com habilidades em comunica-
ção e marketing, mas, certamente, a única 
competência ao longo dos anos, que não 
mudou, foi a capacidade de construir e es-
tabelecer bons RELACIONAMENTOS, funda-
mentais e indispensáveis a todos aqueles que 
abraçam essa carreira com êxito.

O PRIVILÉGIO DE SER PROPAGANDISTA

Marlon Bastos
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Acompanhei muitas 
mudanças nessa 
profissão, e posso 
afirmar que a 
evolução é constante 
e determinante para 
que o propagandista 
desenvolva 
qualificações e 
competências em 
inúmeros âmbitos.

Quando ingressei no mercado, há 
25 anos, o propagandista vendedor 
administrava o cadastro médico em 
fichas, e as auditorias de prescrição e 
vendas eram apresentadas somente 
nas convenções, em retroprojetores. 
Nesses eventos, além de treinamento, 
partilhávamos as boas notícias sobre 
os resultados da companhia e as no-
vas estratégias para alcançarmos os 
objetivos apresentados.

Acompanhei muitas mudanças 
nessa profissão, e posso afirmar que 
a evolução é constante e determinante 
para que o propagandista desenvolva 
qualificações e competências em 
inúmeros âmbitos. Uma carreira que 
exige um alto nível de conhecimento 
técnico e científico para que a media-
ção entre a indústria farmacêutica e a 
classe médica seja realizada com ex-
celência. 

Atualmente, as velhas fichas e as 
auditorias foram substituídas por uma 

série de aplicativos que se concen-
tram em tablets, e as informações são 
constantemente atualizadas geran-
do KPIs (Key Performance Indicators) 
que nortearão a estratégia de trabalho 
para a obtenção do resultado almeja-
do.  Tudo está lá: os dados dos médi-
cos a serem visitados, as informações 
de mercado, módulos de treinamento, 
CLM, estudos clínicos, entre outras 
facilidades, porém, vale ressaltar que 
essas são apenas ferramentas. A ati-
tude positiva, educação, resiliência, 
carisma e versatilidade do propagan-
dista, aliadas ao conhecimento técni-
co, sempre atualizado, fazem com que 
esse profissional tenha credibilidade, 
seja respeitado e trilhe uma carreira 
de sucesso.

Enfim, quem já teve o privilégio de 
desempenhar essa função, tem or-
gulho de dizer que foi propagandista 
e sempre o será, pois é a esse pro-
fissional que todos recorrem quando 

necessitam de informações ou suges-
tões úteis ao desenvolvimento de dife-
rentes formas de comunicação entre 
a indústria farmacêutica e o mercado.

Parabéns a todos nós, Propagan-
distas! 

Marlon Bastos

“AMOR E OUTRAS DROGAS” – UMA 
VERSÃO BRASILEIRA

Era novembro de 1994, quando ini-
ciei minha carreira no ramo farmacêu-
tico, assumindo a posição de Repre-
sentante, na zona sul de Porto Alegre 
(RS). Para falar a verdade, não sabia 
direito o que iria fazer, mas a expec-
tativa era grande por conta de tudo o 
que ouvia falar sobre esse trabalho. Já 
era casado com Elisabete (mais co-
nhecida como Bete) que, na época, 
trabalhava como Representante Co-
mercial de uma empresa fabricante de 
equipamentos de segurança. 

Depois de duas semanas de trei-
namento intenso, fui para campo co-
locar em prática o que aprendi. E não 
demorou muito para ficar apaixonado 
por essa atividade do ramo da saúde 
que nos faz sentir tão importantes, 

pois ajudamos os médicos a achar 
os caminhos para curar ou tratar pa-
cientes e, dependendo da situação, a 
salvar vidas. E a convivência com eles 
e outros profissionais da saúde, os co-
legas, como é gostosa e revigorante, 
fazendo com que os dias que não co-
meçam bem se transformem em dias 
agradáveis.

Ao perceber o quanto estava en-
cantado pelo trabalho de Represen-
tante, Elisabete “incumbiu-me” (quem 
é do RS sabe o porquê das aspas.) 
de colocá-la em um processo seletivo 
para que também entrasse no ramo.  
E isso aconteceu em 1995, fazendo 
com que, a partir daí, ela passasse a 
conhecer todos os meus “segredos”. 
Daquele dia em diante, ela descobriu 

como eu conduzia nossas negocia-
ções para o melhor resultado, como 
contornava suas objeções no dia a dia 
e fazia o “fechamento” das discussões. 
Afinal, eu tinha o perfil dela muito bem 
“identificado”, e o que aprendemos 
nesse trabalho vale para nossa vida.

Posso dizer que nossa relação fi-
cou mais forte e passamos a nos en-
tender melhor. Tivemos até que, por 
um tempo, trabalhar no mesmo setor 
com os colegas brincando comigo ao 
dizer que “a polícia estava na área”. 
Bem, na verdade, é que passei por 
uma situação interpretada pelos cole-
gas do tipo “rolou um ciúme”. Foi lá no 
Centro Clínico da PUC, quando está-
vamos na mesma fila para falar com 
um médico importante, e ela demorou 
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Trabalhando com 
paixão, sabendo 
utilizar o conhecimento 
transmitido a nós pelas 
empresas em que 
atuamos, o crescimento 
na carreira é só uma 
consequência. 

“eternos” dez minutos. Ao notarem mi-
nha impaciência (que era pela demora 
em si, claro!), os colegas passaram 
a “pegar no pé” minuto a minuto e a 
desenvolver as mais variadas “teorias” 
e comentários sobre o que ocorria lá 
dentro. Tive de soltar aquela pergunta 
“pronta”: “Ô gurizada...Por que  vocês 
não usam essa criatividade toda para 
vender mais?”

Alguns anos depois, fui promovi-
do a gestor de Força de Vendas, pa-
pel que desempenho até hoje. Foi aí 
que passei a conduzir nosso relacio-
namento à base de Liderança Situa-
cional, dando coaching a ela, criando 
planos de ação para melhoria, estabe-
lecendo metas etc. Mas isso acabou 
durando pouco, pois ela também, 
por conta do belo trabalho que vinha 
desenvolvendo, acabou sendo pro-
movida. A consequência foi que Bete 
passou a exigir mais de mim na função 
de marido, que eu desse melhor retor-
no sobre o budget, “aumentou minha 
cota” etc. Faz parte!

De lá para cá, mudamos de Porto 
Alegre para São Paulo, depois para o 
Rio de Janeiro e, novamente, para São 
Paulo, onde estamos até hoje. Nesse 
meio tempo, nasceu o Eduardo, cario-
ca, e a Bárbara, paulista (eu sou para-
naense e a Elisabete é gaúcha). Obvia-
mente, procuramos canalizar tudo o 
que aprendemos sobre Vendas, Mar-
keting e Gestão de Pessoas para criar 
e educar os nossos “pequenos”. Mas 
talvez o que mais chame a atenção 
deles seja a nossa paixão pelo que fa-
zemos. Não é difícil ver um dos dois 

andando pela casa com uma pasta na 
mão, usando um crachá daqueles que 
recebemos nos congressos médicos, 
querendo ir no trabalho do papai ou 
questionando a mamãe sobre o que 
ela está fazendo “no computador”. 
Outra coisa: adoram conversar!!! 

Podemos dizer que esses anos 
juntos no ramo farmacêutico, onde 
nunca deixamos de ser Represen-
tantes, acrescentaram (e continuam 
acrescentando) muito às nossas vi-
das. Precisamos, inclusive, aprender a 
separar muito bem o pessoal do pro-
fissional nas situações em que éramos 
concorrentes diretos, falando menos 
de trabalho em casa para não correr o 
risco de revelar as estratégias. Houve 
também o caso oposto, que foi quan-
do trabalhamos pela mesma empresa, 
e aí tínhamos de cuidar para não falar 
só do trabalho em casa e nos esque-
cer da vida pessoal. Sim, porque não 
falar de trabalho em casa é “missão 
impossível” para quem gosta muito do 
que faz.

Nossa casa, a escola que paga-
mos para nossos filhos, nossa saúde 
– “benditas” amostras aquelas que 
nos ajudaram a tratar ou curar nossas 
doenças e de nossos filhos em todos 
esses anos –, a formação profissional 
e pessoal, tudo tem uma relação dire-
ta com o que a vida no meio da saúde 
e das “drogas do bem” nos proporcio-
nou e proporciona até hoje. 

Por conta dessa história nossa 
que resumi deixo aqui a mensagem 

Carlos Grzelak Jr.
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Novas tecnologias 
estão aí para nos 
ajudar a “transmitir 
a mensagem” aos 
médicos, mas o 
contato humano 
é primordial para 
deflagrar mudanças 
e fazer “as coisas 
acontecerem”.

E eu sei que ele é 
competente no que 
faz. E eu faço questão 
de ouvi-lo e aprender. 
E sempre aprendo um 
pouco mais. E também 
sempre faço um amigo a 
mais.

de que trabalhando com paixão, sabendo uti-
lizar o conhecimento transmitido a nós pelas 
empresas em que atuamos, aprendendo e 
se atualizando (muito importante!) com a ex-
periência vivenciada no mercado, convivendo 
em harmonia  com os colegas de ramo, sen-
do éticos e procurando sempre fazer o melhor 
da melhor forma para chegar ao resultado, o 
crescimento na carreira é só uma consequên-
cia, sem contar que nos aprimoramos nas re-
lações interpessoais e nos tornamos pessoas 
melhores. 

Parabéns a todos nós, Representantes, 
pelo nosso dia! Somos profissionais valiosos 
no ramo da saúde e devemos nos encher de 
orgulho por conta disso. Novas tecnologias 
estão aí para nos ajudar a “transmitir a men-
sagem” aos médicos e clientes em geral, mas 
o contato humano é primordial para deflagrar 
mudanças e fazer “as coisas acontecerem”. 
Esse é o nosso papel! 

Carlos Grzelak Jr.

O encontro entre representantes de indústrias farmacêuticas em ambulató-
rios e em hospitais é, muitas vezes, difícil e incerto. Não há uma regularidade 
e frequência. Há desencontros. Mas trabalhar em um consultório particular há 
mais de 25 anos, atendendo nunca menos do que seis ou sete pessoas por dia 
entre às 13 e às 22 horas, me permite ter um contato constante com os repre-
sentantes de diversas empresas. 

O fato de ter um consultório movimentado em um centro médico e perto de 
nove hospitais na mesma área, me faz ser considerado como um bom prescri-
tor de medicamentos.

Exercer ao mesmo tempo o cargo, entre vários outros, o de membro da 
Comissão de Farmácia e Terapêutica de um hospital de ponta, em São Paulo, 
onde se padronizam todos os tipos de medicamentos, e não apenas os da 
minha especialidade, me obriga a ter um amplo e atualizado conhecimento de 
farmacologia e de terapêutica em várias áreas médicas. 

O meu modo de ser médico hoje, mais os anos de vivência, me possibilita 
conviver com muitos representantes, como já convivi desde o início da minha 
profissão. Vi e senti as mudanças consideráveis da sociedade, da medicina, e 
de terapêutica propriamente dita, nessas décadas. Daí a experiência de relacio-
namento humano e profissional entre o médico e o representante. Nós somos 
basicamente amigos. Eu sei que ele, muitas vezes, me traz novidades, que eu 

REPRESENTANTE, UM AMIGO A MAIS
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até conheço de estudos, mas ele as apresenta na prática em primeira mão.  
Eu posso até saber muito de quase tudo na minha área. Mas eu sei que ele 
sabe mais sobre os fármacos que ele representa e apresenta. Responde às 
perguntas, e o que ele não sabe, me traz as respostas na próxima visita. Ou me 
traz trabalhos científicos alusivos ou respostas que os médicos da sua empresa 
deram. Ele me informa. Ele me é útil no exercício da minha profissão.

Mas eu também sei que ele tem metas a cumprir. Muitas vezes, difíceis em 
se tratando de produtos com concorrentes já com mais nome e tempo em mer-
cados já formados, onde ele tenta entrar e atingir as metas que lhe são exigidas.

Aí entra o lado da empatia. Simpatia pessoal, sim. Entre produtos de idêntica 
qualidade, com preços bastante próximos, posso receitar aquele com o qual eu 
mais simpatizo. Não o produto em si, porque são idênticos. Mas com a pessoa 
que me traz esse produto. Esse relacionamento pessoal é muito importante. E a 
técnica desse relacionamento mais pessoal é fácil de ser aprendida.

E há a regra de que “uma mão lava a outra.” Muitas vezes, já precisei, para 
mim ou para algum familiar, de um produto da mesma empresa, mas que não 
faz parte da linha dele. Antigamente, cada representante tinha uma mala só 
com todos os produtos da casa, uma ou outra unidade de cada um, mas hoje 
é diferente, afinal, tudo muda e evolui até para melhor. E ele acaba por trazer as 
amostras das quais necessito, pedidas ao colega. É um favor que ele me presta. 
Está além da profissão; é um vínculo de amizade que já se estabeleceu. Então, 
eu médico, ele representante, somos amigos e um pode ser útil ao outro.

E esta amizade eu cultivo. Jamais deixei de atender algum representante. 
Ouço as mensagens dele com atenção, mesmo havendo um paciente que este-
ja entrando. Como acabei de dizer, ele conhece o produto com o qual trabalha, 
muitas vezes, com mais detalhes do que eu mesmo.  Então eu o escuto e até 
complemento os meus conhecimentos.

E, muitas vezes, é por amiza-
de que vou e participo de even-
tos que uma empresa promove, 
até sabendo que, talvez, nada 
acrescente ao que eu já sei so-
bre o assunto, mas eu vou pelo 
convite cordial e insistente que 
o representante da empresa me 
fez. E eu estou lá só para presti-
giá-lo. Afinal, pela perseverança, 
ele até merece.

Estabelece-se assim uma 
cordialidade mútua. O médico, 
muitas vezes, receita por hábi-
to, automaticamente, o nome 
comercial de um medicamen-
to que ele quer usar. Eu brinco 
que o nome da medicação não 
está mais na minha cabeça, já 
está na ponta da minha caneta. 
Quando quero prescrever deter-
minado medicamento, a caneta 

Eu posso até saber 
muito de quase tudo 
na minha área. Mas eu 
sei que o representante 
sabe mais sobre os 
fármacos que ele 
representa e apresenta.

Dr. Vladimir Bernik
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já sai escrevendo sozinha. Daí eu dou a “dica” aos representantes mais amigos: não me 
venha falar das vantagens de tal medicamento, que eu já sei, venha apenas você, com uma 
única embalagem na mão. Vale a sua ação de presença. E me repita apenas o nome comer-
cial do seu produto. Assim, a minha caneta talvez mude o seu automatismo da prescrição 
que ela faz.

No meu consultório há água mineral, chá quente e frio e café. Para mim, para os meus 
pacientes e familiares, e para os representantes. E todos já sabem poder desfrutar desta cor-
dial hospitalidade Este é um reforço dos vínculos interpessoais, que são muito importantes 
em qualquer atividade humana.

Já ministrei palestras a muitas turmas, de várias empresas de alto nível, em muitos even-
tos e em muitas reuniões de vendas. Além de me passarem conhecimento, também recebo 
informações sobre a vida e o trabalho deles. E sei que nem sempre os médicos os recebem 
igualmente bem. Mas faz parte da profissão. Eu também tenho pacientes muito amigos, mas, 
muitas vezes, aparecem alguns mais desagradáveis. Contudo, o meu dever de médico me 
faz atendê-los a todos igualmente bem. Faz parte de todas as profissões.

Hoje, com anos de prática, desde aulas em faculdade, hospitais e consultório, bem como 
em palestras em diferentes empresas, aprendi a dar valor a cada profissional em sua área.  
E eu sei que ele é competente no que faz. E eu faço questão de ouvi-lo e aprender. E sempre 
aprendo um pouco mais. E também sempre faço um amigo a mais. 

Dr. Vladimir Bernik

PEÇA ESTRATÉGICA E DE VALOR

Acredito ser imprescindível a todos aqueles 
que queiram ser propagandista saber 
da importância, da complexidade e da 
responsabilidade que é representar essa 
classe de profissionais.

 “Felicidade são instantes de vida que desejamos 
fazer durar para sempre.” Sem dúvida alguma, consi-
dero o representante farmacêutico ou propagandista 
um dos cargos mais polêmicos e importantes do seg-
mento farmacêutico. 

Polêmico porque, invariavelmente, sua figura, em 
muitas situações, é distorcida pela falta de conheci-
mento do público leigo que o julga. Para este, o repre-
sentante é apenas uma “figura importuna”, que invade 
o consultório médico e entra na frente do paciente para 
vender os produtos que estão dentro de sua “malinha”, 
além de deixar algumas “caixinhas”.

Triste engano. Considero triste o não reconheci-
mento daqueles que tanto são beneficiados por sua 
atuação. Ah, se soubessem o que de fato é ser um 
propagandista, certamente, mudariam de opinião.

Mas, para isso, seria importante que soubessem 
quanta dedicação é necessária para se formar em 
tão honrosa profissão. Precisariam saber que para se 
formar propagandista, antes de mais nada, é preciso 

Ronald Vernier
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disposição para aventurar-se à insta-
bilidade climática, disponibilidade para 
realizar viagens, tantas vezes solitárias, 
equilíbrio emocional para ficar dias e 
até semanas longe de casa. 

Precisariam ser informados de 
que para formar-se representante far-
macêutico é necessário imensurável 
empenho, dedicação, estudo (e como 
estudam!), tudo isso temperado com 
habilidade e inteligência emocional 
para interagir com diversos públicos, 
desde guardadores de carros e pa-
cientes até os principais nomes da 
medicina do País. 

Para mudar a errônea impressão, 
precisariam entender que um propa-
gandista não entra no consultório para 
vender remédio. Como profissional 
altamente capacitado, informado e 
atualizado, ao entrar em um consultó-
rio médico, hospital ou clínica, é prepa-
rado para interagir com toda a cadeia 

dos profissionais que atuam na saúde, 
de forma consultiva, tirando dúvidas e 
colaborando com informações e atu-
alizações, que auxiliam o médico no 
momento de escolher a melhor ou 
mais adequada opção de tratamento 
para as mais diversas enfermidades. 

A má impressão mudaria, se sou-
bessem que o representante farma-
cêutico não deixa caixinhas (amostras), 
ele deixa possibilidades, alternativas, 
esperança, por meio das experimenta-
ções dos pacientes, de forma a propi-
ciar a estes a possibilidade de aderir 
ao tratamento proposto, pois a adesão 
é um dos pilares para o sucesso tera-
pêutico. E, quantas e quantas vezes, 
aquele paciente que reclamou que o 
representante passou na sua frente 
no consultório, ao entrar em seguida, 
saiu de lá com essas possibilidades 
em mãos. 

Quando iniciei na propaganda mé-

dica, há 17 anos, uma das primeiras 
coisas que aprendi foi exatamente 
essa importância. Acredito ser impres-
cindível, a todos aqueles que queiram 
ser propagandista, saber da importân-
cia, da complexidade e da responsa-
bilidade que é representar essa classe 
de profissionais.

Quando um pretendente tem essas 
informações, a dedicação é multipli-
cada, o orgulho contamina. Sabe-se 
que, mais do que uma função, ser pro-
pagandista é uma missão. Missão de 
compartilhar esperança, diminuir sofri-
mento, gerar alegria e oferecer à po-
pulação enferma alternativas para que 
possam ter mais instantes de vida que 
se deseja, durarem para sempre. 

Ronald Venier

Que o propagandista tem uma 
função vital na cadeia produtiva da in-
dústria farmacêutica, não há qualquer 
dúvida. Foi-se o tempo em que era 
visto como aquele profissional que só 
distribuía amostras grátis. Afinal, ele é 
a principal fonte de informação e atua-
lização para os profissionais da área 
de saúde. 

Mas, para manter esse nível de 
credibilidade, o propagandista pre-
cisa, efetivamente, atuar dentro dos 
mais altos níveis de profissionalismo. 
Por isso, passa por treinamentos am-
plos e profundos, e, mais do que isso, 
tem em seu espírito a importância da 
atividade que, diariamente, se propõe 
a realizar.

Ele é o responsável pela divulgação 
de informações adequadas e seguras, 

TALENTO, DEDICAÇÃO E ÉTICA
além da promoção de produtos que 
visam ampliar a qualidade de vida de 
milhões de brasileiros. Nesse sentido, 
o propagandista farmacêutico, acima 
de tudo, deve zelar por uma atuação 
sempre pautada pela ética, pois tra-
balha no campo da saúde, essencial 
para a qualidade de vida das pessoas.

Na Medley, empresa do Grupo 
Sanofi, a qualificação dos profissio-
nais de campo é meticulosamente 
avaliada. Entendemos que a alma 

O propagandista farmacêutico, acima de tudo, 
deve zelar por uma atuação sempre pautada pela 
ética, pois trabalha no campo da saúde, essencial 
para a qualidade de vida das pessoas.
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da companhia reside na atuação de nossos propagandistas, ho-
mens e mulheres que carregam, além das informações científicas, 
a própria marca corporativa em todos os seus passos. Eles são, 
verdadeiramente, a imagem da Medley.

E a empresa, acima de tudo, acredita que as relações saudáveis 
constituem a base de uma sociedade cada vez mais equilibrada e 
próspera. Esse pensamento é levado para os fatores que diaria-
mente constroem a história da Medley. O respeito e a acessibilidade 
circundam todas as etapas dos processos produtivos da compa-
nhia, zelando pela qualidade e segurança dos medicamentos, pelo 
ambiente de trabalho, e o relacionamento com os públicos que inte-
ragem na excelência de nossos negócios.

Dessa forma, para manter essa rede coesa e em perfeito fun-
cionamento, a Medley cuida de cada aspecto de seus valores e 
de sua estrutura, principalmente, para que os seus colaboradores 
de campo possam trabalhar da melhor forma possível, sendo o elo 
que garante a correta transmissão das mensagens da companhia e, 
assim, ao lado dos profissionais de saúde, auxiliem na promoção e 
acesso de saúde e bem-estar a milhões de brasileiros.

Parabéns pelo seu dia, Propagandista! 
Marcos Nour

A OUTRA FACE 
Depois de seis anos estudando na Faculdade de Medicina, depois de três 

anos de residência em Pediatria, muitos plantões em prontos-socorros e UTIs 
pelo Brasil, tinha chegado o momento da realização de um projeto profissional: 
ter dinheiro suficiente para abrir meu primeiro consultório.

Consultório modesto: pobrezinho, mas limpinho, na periferia de São Paulo. 
Placa na porta, secretária contratada e aquela ansiedade de começar a formar 
uma clientela fiel.

Primeiros dias e nada. Alguns poucos filhos de colegas médicos, pouco 
movimento e a ansiedade aumentando com a chegada das contas para pagar. 
Eis que um dia, a secretária entra na minha sala e fala:  “-- Doutor, tem uma 
pessoa procurando pelo senhor na sala de espera!”

Coração bate forte: até que enfim um cliente espontâneo, batendo na porta! 
Arrumo o jaleco (amassado de tanto esperar sentado), ajeito o estetoscópio no 
pescoço e peço para a secretária trazer o cliente. Estranho quando entra um 
sujeito, sozinho, com uma mala nas mãos, não senta, tem um largo sorriso e se 
apresenta: “--Bom dia doutor, sou Fulano de Tal, da empresa XYZ Farma! Posso 
falar com o senhor um minutinho?”

Acho que não consegui disfarçar meu desapontamento e frustração, senti-
mentos que se transformaram imediatamente em uma resistência à presença 
daquela pessoa, que não era um cliente em potencial, mas um representante 
da indústria farmacêutica. Creio que esse primeiro contato (dizem que a pri-
meira vez a gente nunca esquece) marcou um pouco a forma com a qual eu 

Hoje, tenho a certeza 
de que tudo que 
conquistei em minha 
carreira, devo à Força 
de Vendas. Tudo que sei 
sobre companheirismo, 
motivação, disposição 
para o trabalho, aprendi 
com a Força de vendas.

Marcos Nour
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encarava esse profissional. Alguém 
que vinha atrapalhar minha rotina, que 
tentava me convencer de algo que eu 
nem tinha paciência para escutar e 
que eu recebia apenas para ter algu-
mas amostras grátis para distribuir aos 
pacientes.

Anos passam, cabelos ficam bran-
cos e caem, mudam as prioridades e 
os sonhos. Casei-me, tive filhos, fe-
chei o consultório e dez anos após a 
formatura surgiu uma oportunidade 
de trabalhar como gerente médico da 
indústria farmacêutica. Oportunidade 
que se transformou em realidade e 
que mudou a minha vida para sempre 
e para melhor.

Depois de uma semana de contra-
tado, participei da minha primeira con-
venção de vendas e de minha primeira 
aula médica: Transtorno Bipolar. Lem-
bro-me como se fosse hoje. Preparei 
a aula meio que despretensiosamen-
te, achando que seria fácil encarar um 

grupo de representantes: o que eles 
poderiam saber que eu não sabia?

Subi ao palco, microfone em pu-
nho: “- Primeiro slide, por favor!”.  
À medida que a aula ia transcorrendo, 
rapidamente me dei conta do quan-
to tinha subestimado aquele grupo: 
muita atenção, muito profissionalis-
mo, perguntas muito bem elaboradas, 
para muitas das quais eu tive de assu-
mir que não sabia a resposta.

No final da aula, no corredor, ain-
da cercado de muitos representantes, 
mais e mais perguntas, muito interes-
se em discutir mais um caso, tirar mais 
uma dúvida. Fiquei muito surpreso e 
definitivamente comecei a olhar para 
esse profissional com outros olhos.

Depois dessa fase inicial como ge-
rente médico, fui promovido a gerente 
de produto e minha interação com os 
representantes aumentou ainda mais, 
proporcionalmente à minha admiração 
pelo seu trabalho. Discussões estra-

tégicas, planejamento, cotas a bater, 
tudo isso sem perder o bom-humor 
e a disposição de buscar mais um 
cliente, mais uma receita. Trabalhar no 
campo, ao lado deles, visitando mé-
dicos, me fez recordar da minha pri-
meira interação com um representante 
e me fazer sentir vergonha de como 
tratei aquele profissional e os demais 
que bateram à minha porta.

Fiquei cada vez mais apaixonado 
por esse trabalho e por esse profis-
sional, com o qual passei a trabalhar 
cada vez mais perto: gerente nacional 
de vendas, gerente de unidade de ne-
gócios, diretor comercial e diretor de 
excelência em negócios. Sempre o 
respeitando e o admirando cada vez 
mais.

Hoje, tenho a certeza de que tudo 
que conquistei em minha carreira, 
devo à Força de Vendas. Tudo que 
sei sobre a indústria farmacêutica, 
tudo que sei sobre gerenciamento de 
equipes e pessoas, tudo que sei so-
bre estratégia de marketing e comer-
cial, aprendi com a Força de Vendas. 
Tudo que sei sobre companheirismo, 
motivação, disposição para o traba-
lho, aprendi com a Força de vendas. 
Posso dizer que hoje sou até um me-
lhor médico depois de 13 anos traba-
lhando na indústria farmacêutica, pois 
ampliei muito meu conhecimento que 
antes se limitava somente à pediatria.

Por isso, apesar de nunca ter sido 
um representante, me sinto muito pri-
vilegiado em poder expressar a impor-
tância que cada propagandista teve 
na minha formação pessoal e profis-
sional, e comemorar junto, parabeni-
zando-os pelo seu dia! 

Roger S. Miyake

Roger S. Miyake
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À medida que aumentam as exi-
gências nos concorridos processos 
seletivos para a função de propagan-
dista, naturalmente, cresce também 
a necessidade de maior qualificação 
dos candidatos. É neste contexto que 
surgiu o mercado específico de capa-
citação e desenvolvimento para a área 
comercial da saúde, onde a indústria 
farmacêutica representa o agente 
mais atrativo.

Penso que, no futuro próximo, os 
requisitos básicos de formação solici-
tados pelos laboratórios para neófitos 
serão:

•	Nível superior;
•	Especialização;
•	Inglês intermediário;
•	Curso de formação de Representan-

tes.

Inclusive, algumas empresas já 
estão incluindo este último item como 
diferencial em anúncios de vagas 

CINCO DICAS PARA A NOVA 
GERAÇÃO DE PROPAGANDISTAS

para propagandista. Muito em breve, 
aquele representante veterano que 
não investir em reciclagem de conhe-
cimentos, estará se autoalijando do 
mercado de trabalho, já que, a cada 
dia, o mundo se torna mais complexo 
e concorrido para as boas posições 
no mercado de trabalho.

Como exemplo, aqueles que há 
duas décadas registravam as visitas 
na ficha de bolso, jamais poderiam 
imaginar que todas as informações, e 
muito mais, iriam ser transferidas para 
um aparelho chamado tablet, cuja 
existência nem era mencionada nos 
filmes de ficção científica. Pasmem, 
mas em termos de comunicação, há 
apenas 18 anos, uma linha fixa no Rio 
de Janeiro custava até R$ 6 mil – em 
valores da época. Mas isso era an-
tes do advento do celular, quando o 
representante ficava muito mais livre, 
leve e solto no campo.

Por isso, considerando a acelerada 
transformação do mundo corporativo 

farmacêutico, se você deseja crescer 
como propagandista seguem cinco 
dicas:

1) Nunca faça uma visita fria;
2) Nunca tente enrolar seu Gerente 
Distrital;
3) Conheça profundamente seus pro-
dutos e os da concorrência;
4) Assimile as competências dos bons 
colegas no campo; 
5) Nunca pare de estudar.

Sucesso! 
André Reis

Aquele representante 
veterano que não investir 
em reciclagem de 
conhecimentos, estará se 
autoalijando do mercado 
de trabalho, já que, a cada 
dia, o mundo se torna mais 
complexo e concorrido 
para as boas posições no 
mercado de trabalho.
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Tive sempre como 
princípio o seguinte: 
“O exemplo não é 
o principal meio de 
influenciar os outros; é 
o único meio”.

UMA JUSTA HOMENAGEM AO 
PROPAGANDISTA! 

Caros colegas, fui convidado para 
dizer como foi, de forma resumida, 
minha trajetória como propagandista, 
cobrador, vendedor (antigo PVC) na 
indústria farmacêutica.

Tinha terminado meu curso su-
perior quando consegui ingressar na 
indústria no final dos anos de 1960, 
no Laboratório Merrell Moura Brasil. 
Iniciei um processo de treinamento e 
saí como PVC, na cidade do Rio de 
Janeiro, observando como era este 
trabalho de campo, até ingressar na 
“Escola de Novos”. Consegui termi-
nar o curso bem colocado, ganhando 
meu primeiro troféu.

Comecei meu trabalho de campo 
no centro do Rio, visitando pela ma-
nhã hospitais e farmácias, e à tarde 
médicos de consultório. Todo final de 
semana montava um itinerário sema-
nal com os dias e horários de visita-
ção. Meu supervisor me encontrava 
por meio do itinerário e trabalhávamos 
juntos. Depois de sete meses fui pro-
movido a trainee. Pude, com essa pro-
moção, participar de convenções de 
gerentes e supervisores. Por volta de 
um ano depois, fui convidado para ser 
supervisor em Belém do Pará. 

A Merrell Moura Brasil iria estrutu-
rar uma Força de Vendas com produ-
tos éticos, pois até então, só tinham 

vendedores para linha Vick (OTC). 
Aceitei o novo desafio. Minha área de 
atuação seria Piauí, Maranhão, Pará, 
Amazonas e territórios, com sede em 
Belém. Lá fui eu com minha família. 
Montei uma equipe de cinco PVCs: 
um no Estado do Piauí (sede Teresina), 
outro no Maranhão (sede São Luiz), 
dois no Pará (sede Belém) e outro no 
Amazonas (sede Manaus). Com isso, 
iniciei o processo de conhecer o Bra-
sil. Viajei muito de DC-3, de Teco-Teco 
e de Volks “pé de boi”. Fiquei cerca de 
três anos e seis meses. Tive a felici-
dade de ser três vezes campeão de 
vendas Brasil.

Fui convidado para ser supervisor 
distrital em Porto Alegre (RS). Con-

cordei, e lá fui eu. Minha sede seria 
Porto Alegre. Fui atender à cidade e 
toda a fronteira com seis PVCs. Nes-
se período, fiz uma pós-graduação na 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Marketing, Publicidade e Pro-
paganda). Fiquei no Sul por cerca de 
cinco anos e fui promovido a Geren-
te Divisional (com sede da matriz no 
Rio). Peguei a Divisão Norte, da Bahia 
até o Amazonas. Fiquei como Gerente 
Divisional Norte por aproximadamente 
três anos. Em seguida, fui transferido 
para a Divisão Sul (continuando com 
sede no Rio), trabalhando os Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul.  A Dow Chemical (que já 
tinha comprado a Le Petit) comprou a 

Jossyl Ribeiro

47  | Edição Especial - Julho 2013



ESPECIAL 14 DE JULHOESPECIAL 14 DE JULHO

Tenho orgulho de 
hoje ver alguns de 
meus antigos PVCs, 
supervisores e 
gerentes ocupando 
papel de destaque em 
diversas empresas.

Merrell. Fui, nesse período, gerenciar o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e 
Goiás. O laboratório ficou Merrell Le Petit. 

Em 1984, fui convidado pelo presidente do Laboratório Searle do Brasil para 
ser Gerente Geral de Vendas (GGV), com sede em São Paulo. Topei e mudei-me 
para São Paulo. A Searle tinha comprado o Laboratil e, anteriormente, o Andrô-
maco. Minha primeira missão foi reduzir a Força de Vendas de mais ou menos 
600 profissionais para 350. Foi bastante árdua essa tarefa. Continuei na Searle 
e, mais tarde, fui gerenciar Marketing e Vendas. Passei a Gerente Comercial. Fi-
quei com a Força de Vendas, Marketing e Treinamento. Minha última promoção 
foi Diretor Comercial. Trabalhei na Searle até 1998, quando “pendurei as chutei-
ras”. Hoje, estou aposentado com a tranquilidade do dever cumprido. Continuo 
a morar em Sampa. Tive sempre como princípio o seguinte: “O exemplo não é 
o principal meio de influenciar os outros; é o único meio”. Sempre fui leal com 
meus comandados e superiores. Errei algumas vezes, mas, acertei muito mais. 
Tenho orgulho de hoje ver alguns de meus antigos PVCs, supervisores e geren-
tes ocupando papel de destaque em diversas empresas.

Desejo a todos vocês, propagandistas, muita paz e tranquilidade, e nunca 
desanimem: aprimorem-se sempre, que chegarão ao topo. 

Jossyl Ribeiro

Participaram desta homenagem:
Por ordem alfabética.

André Reis
Sócio-diretor da REPFARMA e autor do 

livro Fundamentos da Propaganda Médica.
E-mail: andre@repfarma.com

Marcos Nour
Diretor da Unidade Farma da Medley 

Indústria Farmacêutica.
E-mail: marcos.nour@medley.com.br

Silvia Sfeir
Diretora de Acesso e Assuntos 

Corporativos da Novartis Biociências S/A.
E-mail: silvia.sfeir@novartis.com

Dr. Vladimir Bernik
Psiquiatra; Coordenador de Psiquiatria 

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São 
Paulo, e Membro da Academia de Medicina 
de São Paulo.
E-mail: vladimirbernik@terra.com.br

Marlon Bastos
Diretor de Marketing do Zambon 

Laboratórios Farmacêuticos Ltda.
E-mail: marlon.bastos@zambongroup.com

Nelson Marques
Vice-Presidente Corporativo, 

Presidente e Chairman da Allergan para a 
América Latina.
Site: www.allergan.com

Roger Shoji Miyake
Diretor de Estratégia e Excelência 

Comercial da BMS. 
E-mail: roger.miyake@bms.com

Ronald Vernier
Gerente Comercial Senior, responsável 

por toda a área comercial da Apsen 
Farmacêutica.
E-mail: ronald.vernier@apsen.com.br

Carlos Grzelak Jr.
Diretor/Representante de Vendas da 

Glenmark Farmacêutica.
E-mail: carlosj@glenmarkpharma.com

Fernando Sampaio
Diretor-Geral da Sanofi Farma.

Site: www.sanofi.com.br

Heloisa Simão 
Zodiac Produtos Farmacêuticos.

Site: www.zodiac.com.br

Jossyl P. Ribeiro
Ex-propagandista vendedor.

E-mail: jossyl@uol.com.br

Eduardo Santos
Presidente Amgen Brasil.

Site: www.amgenbrasil.com.br
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Se quisermos melhorar e crescer, temos de apren-
der a negociar.  No mundo inteiro, se negocia todos os 
dias. Segundo alguns especialistas da Universidade de 
Harvard, você negocia durante todo o dia e com todas as 
pessoas. Por exemplo, uma mulher negocia com seu espo-
so sobre onde jantar; uma mãe negocia com seus filhos a hora 
em que dormirão. Então, devemos considerar que a negociação 
é um meio básico para conseguir o que queremos.

Negociação é uma comunicação em duplo sentido para chegar 
a um acordo, quando você e outra pessoa compartilham um inte-
resse em comum ou que também têm interesses opostos. Mas ain-
da que negociemos todos os dias, nunca é fácil fazer isso bem.  
As pessoas enfrentam sempre um dilema, pois  consideram so-
mente duas formas de negociar: a branda e a dura. O negocia-
dor brando sempre evita conflitos pessoais, fazendo conces-
sões com a finalidade de chegar a um acordo. Procura uma 
solução amistosa e, por isso mesmo, frequentemente termina 
explorado e amargurado.

Já o negociador duro enfrenta toda negociação como um 
desafio de vontades, acreditando que a parte que adotar as 
posições mais extremas e resistir por mais tempo é a que ga-
nhará. O negociador duro também tem aspiração de ganhar, 
mas, com frequência, a sua dureza o desgasta, além de in-
comodar a outra parte.

NEGOCIAÇÃO
Fernando Loaiza 

Você tem de compreender 
que cada negociação é 
diferente, mas os elementos 
básicos não mudam.  
A negociação, segundo 
princípios, é uma estratégia 
que serve para todas as 
situações.

RECICLAGEM
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Qual é a melhor forma de negociar?

A Universidade de Harvard criou 
um projeto chamado Projeto de Ne-
gociação de Harvard. Eles encontra-
ram uma forma de negociar que mis-
tura a tradicional forma branda com a 
dura, e sugere que se procurem van-
tagens para ambas as partes, sempre 
que isso seja possível. 

Propõe que para a solução de 
conflito de interesses a negociação 
esteja baseada em um critério justo, 
independentemente da vontade das 
partes. Tal método é duro para os ar-
gumentos e brando para as pessoas. 
Não utiliza truques nem posses.

Os objetivos de uma boa negocia-
ção são obter os direitos sendo de-
cente. Permite ser justo e protege o in-
divíduo dos que estariam dispostos a 
tirar vantagem. Esta é a chamada ne-
gociação segundo princípios e serve 
para países e empresas. 

Você tem de compreender que 
cada negociação é diferente, mas os 
elementos básicos não mudam: não 
importa se trata de um assunto ou de 
vários assuntos, de uma pessoa ou de 
várias pessoas; não importa a expe-
riência das pessoas. A negociação, 
segundo princípios, é uma estratégia 
que serve para todas as situações.

A negociação tem de conduzir até 
um acordo sensato, um acordo que 
satisfaça os interesses legítimos de 
ambas as partes.

RECICLAGEM

O método de Harvard Negocia-
ção segundo princípios se resume em 
quatro pontos. Tais pontos definem 
um método direto de negociação que 
pode ser usado em qualquer circuns-
tância. Cada ponto envolve um ele-
mento básico da negociação.

1. Pessoas – Separe as pessoas 
do problema;

2. Interesses – Concentre-se nos 
interesses, não nas posições;

3. Opções – Crie uma variedade 
de possibilidades antes de se decidir 
a agir;

4. Critérios – Insista para que o re-
sultado se baseie em um critério ob-
jetivo. 

1. Pessoas: Quando falamos de 
pessoas lembramos que não lida-
mos com computadores. São se-
res humanos intensamente emotivos 
com os quais temos, com frequên-
cia, percepções radicalmente dife-
rentes e, muitas vezes, dificuldade 
de nos comunicarmos claramente. 
A tomada de posições é, em cer-
to ponto, inconsciente, e o proble-
ma faz parte do ego das pessoas.  

Por isso, temos de procurar separar 
as pessoas do problema.

2. Interesses: Quando as pessoas 
se concentram nas posições declara-
das, se esquecem dos interesses sub-
jacentes. Com frequência, uma posi-
ção parcial desvia a negociação do 
que você realmente quer. É por isso 
que é tão importante se esquecer das 
posições e concentrar-se nos interes-
ses.

3. Opções: Em uma negociação 
é fundamental criar opções de bene-
fícios mútuos. É recomendável ter já 
uma listagem de opções. 

4. Critérios: Os termos têm de se 
basear em critérios selecionados por 
você. Além disso, o resultado deve se 
fundamentar em critério justo. Quando 
baseamos nossa discussão em crité-
rios, deixamos de personalizar a ne-
gociação para sermos mais objetivos.

No quadro seguinte, apresen-
tamos as vantagens de uma ne-
gociação baseada em princípios: 

A negociação tem de 
conduzir até um acordo 
sensato, quer dizer, um 
acordo que satisfaça os 
interesses legítimos de 
ambas as partes.
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Portanto, é isso meus amigos. 
É importante que você como propa-
gandista aprenda a negociar.  Isso faz 
parte de nossas vidas. Negociamos 
todos os dias: em nossa casa com 
os filhos, com nossos pais ou irmãos; 
em nosso escritório com os colegas e 
em nosso dia a dia com nossos clien-
tes (médicos, farmácias, distribuido-
res etc.).  O mais importante é que in-
dependentemente de ser brando ou 
duro, você tem de ter uma posição de 
equilíbrio ou seguir o método da ne-
gociação por princípios. O mais im-
portante é não se esquecer de que 
estamos negociando com pessoas, 
e ainda que sua intenção seja satis-
fazê-las, não deixe de lado o fato de 
que tem um objetivo fundamental: ob-
ter seus direitos sendo decente. Nos 
próximos artigos, abordarei um pouco 
mais este tema. No mais, sorte e tente 
praticar esses conceitos. 

RECICLAGEM

Problema Solução
A negociação baseada em posições: Que jogo você deve jogar? Muda o jogo - Negocia segundo os méritos

Branda

Os participantes são amigos.

O objetivo é conseguir um 

acordo.

Os participantes 

são adversários.

O objetivo é a 

vitória.

Os participantes estão 

resolvendo um problema.

O objetivo é conseguir um 

resultado sensato de forma 

eficiente e amigável.

Confia nos outros. Desconfia dos 

outros.

Procede independentemente 

da confiança.

Muda sua posição facilmente. Mantém sua 

posição.

Concentra-se nos interesses, 

não nas posições.

Faz ofertas. Ameaça. Pesquisa os interesses.

Faz conhecer sua última 

posição.

Engana em 

relação a sua 

última posição.

Evita ter uma posição.

Aceita perdas unilaterais para 

conseguir um acordo.

Exige vantagens 

unilaterais como 

preço do acordo.

Cria opções de benefício mútuo.

Procura a única resposta: a que 

eles aceitarão.

Procura a única 

resposta: a que você 

aceitará.

Desenvolve múltiplas opções, 

entre as quais possa escolher. 

Decide mais tarde.

Insiste em conseguir um acordo.
Insiste em sua 

posição.
Insiste em critérios objetivos.

Tenta evitar um con�onto de 

vontades.

Tenta ganhar num 

con�onto de 

vontades.

Tenta conseguir um resultado 

baseado em critérios, indepen-

dentemente da vontade.

Cede perante a pressão. Aplica pressão.

Raciocina e fica aberto perante as 

razões; cede perante os princípios 

e não perante as pressões.

Autores: Fisher, Rober, Ury, Willian e Pa�on, Bruce. Sí... de acuerdo!.

Grupo Editorial Norma Interes General.

Colombia, Enero, 1998.

É brando com as pessoas e com 

o problema.

É duro com o 

problema e com as 

pessoas.

É brando com as pessoas e duro 

com o problema.

Há concessões para cultivar a 

relação.

Concessões são 
exigidas como 

condição para a 
relação.

Separa as pessoas do problema.

Duro Baseado em Princípios

Negociação é uma 
comunicação em duplo 
sentido para chegar 
a um acordo, quando 
você e outra pessoa 
compartilham um 
interesse em comum 
ou que também têm 
interesses opostos.
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OS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO SOB NOVA ÓTICA

Apesar do faturamento recorde no 
ano passado, quase R$ 50 bilhões, a 
indústria farmacêutica brasileira con-
tinua atravessando um período de 
incertezas. Situações como fusões e 
aquisições de empresas; alianças es-
tratégicas; novos entrantes no merca-
do; disputas comerciais entre produtos 
de marcas versus genéricos versus si-
milares, sem contar a influência direta 
do Governo nas decisões de negócio, 
as novas exigências e regulamenta-
ções da Anvisa, a necessidade de no-
vos modelos comerciais, além, é cla-
ro, das novas tecnologias disponíveis, 
inclusive na área industrial, criam um 
cenário muito mais competitivo, com-
plexo e incerto.

Nesse ambiente, o capital huma-
no ganha cada vez mais importância. 
Afinal, contratar e reter os profissionais 
certos para as várias áreas dos labo-
ratórios pode ser um grande trunfo 
neste momento. Na edição anterior, a 
Revista UPpharma entrevistou execu-
tivos da área de Recursos Humanos 
de Farmacêuticas que revelaram como 
conduzem suas políticas de contrata-
ção e também de retenção de talentos.

Dando continuidade ao tema, ou-
vimos, desta vez, algumas empre-
sas de recrutamento e seleção, que 
fizeram uma análise do assunto e 

performances e recompensas; recruta-
mento de talentos e melhorar o enga-
jamento dos colaboradores (retenção).

Apesar desses resultados, o fato é 
que não há atualmente nada de muito 
novo nos processos de recrutamento 
e seleção de executivos da indústria 
farmacêutica. “A fórmula mais usada 
ainda é a mesma de anos atrás: é feita 
a comparação do perfil do cargo vago 
versus o perfil dos candidatos. A partir 
daí, aquele candidato cujo perfil mais se 
aproximar do perfil buscado, com base 
no seu currículo e em uma entrevista 
tradicional, será o escolhido”, descreve 
Floriano Serra, Psicólogo, Palestrante 
e ex-Diretor de RH de várias empresas 
nacionais e multinacionais.

Para ele, esse critério se constitui 
em um erro comum e primário e tem 
sido o responsável por muitas contra-
tações equivocadas, que costumam 
resultar em carreiras breves e demis-
sões sumárias. 

Segundo o consultor, muitas em-
presas ainda usam o currículo como 
documento definitivo para atestar as 
qualidades dos candidatos. “O currí-
culo pode ser utilizado em um primeiro 
momento apenas para filtrar a presen-
ça de candidatos com os requisitos 
considerados indispensáveis, como 
formação universitária e experiência 

MERCADO

apresentaram um panorama detalha-
do das necessidades das organiza-
ções e também das expectativas dos 
candidatos quanto ao preenchimen-
to e busca por posições na indústria 
farmacêutica.

O maior desafio, hoje, das 
Farmacêuticas é contratar, desenvol-
ver e reter os melhores profissionais 
para atuar em um cenário que sofre 
constantes transformações. Sendo as-
sim, quais são as grandes tendências 
e necessidades em RH?

Uma recente pesquisa global na 
área de Recursos Humanos, conduzi-
da pela consultoria internacional BCG 
– Boston Consulting Group em 2012, 
estudou 22 tópicos essenciais em RH 
em mais de 100 países, incluindo o 
Brasil, a fim de determinar quais são 
as áreas-chave para ações imediatas 
neste momento. Ao final dessa pesqui-
sa foram mapeados os temas mais es-
tratégicos e emergenciais em cada um 
desses países. No Brasil, 201 líderes 
de RH de organizações em diversos 
segmentos, incluindo o farmacêutico, 
foram consultados e contribuíram com 
as respostas. Os resultados brasileiros 
apresentam como prioridades emer-
genciais: melhorar o desenvolvimento 
de lideranças; gerenciamento de ta-
lentos; melhorar o gerenciamento de 

Madalena Almeida
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no cargo. Depois disso, deve ser co-
locado de lado, para ser utilizado em 
um segundo momento. Antes deve ser 
feita a confrontação do perfil do candi-
dato com o perfil da empresa – leia-se 
cultura e valores. Muitos profissionais 
talentosos têm sido dispensados em 
pouco tempo por apresentarem ver-
dadeira aversão e incompatibilidade 
com a cultura e os valores da empre-
sa”, garante.

Para Floriano, a demanda atual na 
indústria farmacêutica na contratação 
de pessoas é por bons gestores que 
sejam capazes de promover mudan-
ças ousadas e inovadoras para o cres-
cimento do negócio. As farmacêuticas 
também querem aqueles que sejam 
capazes de “virar o jogo” em situações 
de desvantagens, perdas e quedas. 
“Mas tudo isso temperado, sem ne-
nhuma exceção, por uma hábil capa-
cidade de relacionamento em todos 
os níveis, um sólido caráter embasado 
por valores consistentes e um assumi-
do senso ético”, explica Serra.

Contratação de líderes em vez de 
executivos

Ainda em se tratando de tendên-
cias nos processos de contratação 
e seleção na indústria farmacêuti-
ca, Newton Velloso, Sócio-Diretor 
da About Me – Integrando Talentos, 
acredita que é preciso que as empre-
sas incorporem o conceito de contra-
tação de líderes e talentos em vez da 
contratação de executivos. “O novo 
líder já contratado ou a contratar será 
aquele profissional visionário, capaz de 
conduzir a empresa e as 

pessoas nesse ambiente de incerte-
zas. A todo momento, os laboratórios 
necessitarão rever as suas estratégias 
e redefinir os seus objetivos, que serão 
traduzidos sob a forma de sua visão, 
missão e valores organizacionais. Tais 
líderes necessitarão de profissionais 
de apoio totalmente alinhados a es-
sas novas culturas organizacionais. 
Eles deverão possuir competências e 
comportamentos específicos e, acima 
de tudo, valores pessoais capazes de 
ser mensurados por meio de robustos 
mecanismos de avaliação. Acredito 
que a principal nova tendência na con-
tratação é a maneira inovadora, estru-
turada e confiável de identificar esses 
talentos que serão recolocados”, ana-
lisa Velloso. 

Por outro lado, em relação aos 
processos de seleção e recrutamento, 
de um modo geral, o mercado farma-
cêutico ainda é bastante conservador 
quanto à contratação de seus profis-
sionais. Segundo Claudia Piereck da 
Cunha, Diretora-Executiva da Meta 
Executivos – Divisão do Grupo Meta 
RH, isso ocorre devido à alta necessi-
dade de conhecimento técnico exigido 
dos profissionais da área. Com isso, a 
busca por profissionais, na maior parte 
das vezes, acontece dentro do próprio 
setor. Porém, a alta competitivida-
de vem provocando uma disputa por 
talentos, fazendo com que algumas 

empresas busquem candidatos em 
setores afins, tais como indústrias de 
cosméticos, químicas, agronegócios e 
alimentos.

Na verdade, o cenário atual do 
mercado farmacêutico tem exigido ou-
tras competências e experiência dos 
profissionais. Daí a busca de candida-
tos em outros segmentos. “O mercado 
exige competências dos candidatos, 
tais como visão estratégica, empreen-
dedorismo e gestão de budget, além 
de competências comportamentais, 
como gestão de pessoas, relacio-
namento com outros stakeholders e 
equipes multidisciplinares. A capaci-
dade de interatuar com equipes in-
ternacionais também tem sido algo 
valorizado. O desafio atual é contratar 
executivos com esse perfil mais abran-
gente”, explica Claudia. 

Segundo ela, da mesma forma 
que as empresas querem os melhores 
profissionais, na outra ponta, os can-
didatos também estão mais exigentes 
na hora de escolher uma colocação.  
“Os profissionais pesquisam se a em-
presa oferece plano de carreira e pa-
cote de benefícios, e não mais apenas 
o salário. Normalmente, querem ne-
gociar com as empresas, e as con-
sultorias auxiliam nessa negociação”, 
acrescenta a diretora. 

Pesquisas realizadas pela About 
Me indicaram que 60% dos profissio-
nais que estão atualmente emprega-
dos nas empresas farmacêuticas bra-
sileiras não acreditam nos seus futuros 
profissionais nas suas próprias empre-
sas. Acima de 90% da população de 
profissionais delas estão monitorando 

ativamente as oportu-
nidades do mercado 
e já têm seus perfis 
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As melhores 

empresas estão de olho 
em pessoas que não precisam 
ser estimuladas para dar o seu 
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abertamente publicados em mais de 
três canais de vagas eletrônicas. 

“O que pode ajudar a responder 
as razões desse desastroso fenômeno 
é que, talvez, essas mesmas empre-
sas não estejam tomando os cuida-
dos necessários com essas pessoas 
ou gerando desafios à altura de suas 
expectativas, além de não os motiva-
rem adequadamente. Isso se chama 
‘falta de política de retenção de ta-
lentos’. Observo que muitos desses 
profissionais atualmente empregados 
candidatam-se às vagas, mesmo sem 
discutir eventuais aumentos salariais. 
Eles estão simplesmente insatisfeitos. 
Eles buscam um melhor equilíbrio en-
tre trabalho e qualidade de vida e es-
peram que os seus desafios estejam 
alinhados às suas expectativas de de-
senvolvimento profissional e pessoal”, 
observa Velloso.

A busca por candidatos “prontos”

Outras pesquisas mostraram que, 
no período de janeiro de 2012 a março 
de 2013, ocorreram muitas movimen-
tações de carreira envolvendo execu-
tivos (CEOs) do mercado de saúde, 
especificamente no segmento farma-
cêutico. Isso afeta desde o primeiro 
escalão nas estruturas organizacionais 
até os cargos mais operacionais, reali-
mentando o ciclo e a importância des-
te contexto.

Mas qual a razão dessa movimen-
tação no setor? Segundo Samuel Jerô-
nimo, Sócio-Consultor da W/Pharma, 
Consultoria de Recursos Humanos, as 
constantes demissões de executivos 
ocorrem por variados motivos: gran-
des fusões e aquisições; dinâmica do 
mercado; reorganizações constantes; 
contexto sócio-econômico e competi-
tividade do mercado.

Ele também acredita que as trans-
formações no setor farmacêutico estão 
gerando uma demanda de oportunida-
des, mas que virão com dificuldades 
para a identificação de talentos. “Com 

o mercado em alta haverá valorização 
para contratação de executivos, e o 
mercado não dispõe de muitos pro-
fissionais qualificados nesse momen-
to. Todas as organizações buscam 
identificar profissionais ‘diferenciados’ 
com planejamento e visão estratégica 
do mercado, que minimizam riscos e 
aumentam as possibilidades de suces-
so”, analisa Samuel.

Nessa busca, um erro comum 
da indústria farmacêutica,  segundo 
Velloso, da About Me, é justamente 
querer candidatos prontos. “As em-
presas desejam contratar pessoas que 
já entrem ‘batendo bola e marcando 
gols’. Isso está errado! A decisão cor-
reta seria pelo candidato que, em lon-
go prazo, possui muito mais potencial 
de agregação aos negócios do que 
ao imediatismo. Observando a gran-
de maioria das publicações de vagas 
disponibilizadas no mercado, nada 
ou muito pouco é exigido em termos 
de competências comportamentais. 
Estou me referindo às publicações fei-
tas diretamente pelas empresas. Cabe 
aqui o meu respeito àquelas consulto-
rias que sabem fazer a descrição do 
cargo dos profissionais que buscam. 
Infelizmente, essa ainda é uma lacuna 
a ser preenchida pelos profissionais de 
recrutamento e seleção de muitas em-
presas”, avalia Velloso.

De acordo com ele, é necessário 
entender que análises de compor-
tamentos e competências pessoais 
devem ser observadas em todos os 
níveis das organizações para qualquer 
posição, seja estratégica, tática e ope-
racional, inclusive na Força de Vendas. 
“As competências e os comportamen-
tos devem ser mensurados em fun-
ção do tamanho da responsabilidade 
da posição. É obvio que não se pode 
exigir competências para uma posição 
de média responsabilidade, como um 
coordenador ou supervisor, iguais às 
competências/comportamentos exigi-
dos para uma posição de líder ou dire-
toria. O RH deve estar atento a essas 

questões. O importante é lembrar que 
existem métodos seguros e confiáveis 
para esse diagnóstico”, resume.

Assessments: uma ferramenta de 
diagnóstico

Na verdade, além de competências 
técnicas, o mercado já sabe que ava-
liar o perfil comportamental dos can-
didatos é muito importante no cenário 
atual e uma tendência que começa a 
ganhar força. Claudia, do Grupo Meta 
RH, explica que para fazer essa ava-
liação, geralmente, são utilizadas ou-
tras ferramentas, como assessments 
e aderência às competências da 
empresa e ferramentas de avaliação 
de perfil, como MBTI (Myers-Briggs 
Type Indicator), DISC (Dominância, 
Influência, Estabilidade e Cautela), mé-
todo Quantum, entre outras. “A checa-
gem das práticas dessas competên-
cias comportamentais dos candidatos 
é feita por contatos com pares ou 
equipes que eles tenham gerenciado”, 
explica Claudia.

Vale explicar que o assessment é 
um processo de diagnóstico de com-
petência, comportamento e potenciali-
dade que busca justamente verificar se 
a trajetória da carreira de um profissio-
nal condiz com a sua competência e 
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Samuel Jerônimo e Vicente De Laurentis Neto, da 
W/Pharma
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com o seu potencial inato, permitindo 
até que seja traçado um plano de ação 
para que ele possa desenvolver esse 
potencial. O objetivo do assessment é 
verificar e mapear o conjunto de com-
petências de indivíduos ou grupos de 
profissionais de uma empresa e o nível 
de harmonia entre as características 
profissionais desses com as compe-
tências requeridas pela organização 
em cada situação. 

De acordo com Velloso, da About 
Me, hoje, as empresas que atuam em 
conformidade com as melhores práti-
cas de gestão de pessoas, têm recorri-
do aos assessments, cuja metodologia 
pode ser aplicada tanto internamente 
quanto em processos seletivos exter-
nos. Segundo ele, é um processo que 
aponta, de forma segura e profunda, 
o melhor caminho a seguir, tanto para 
a empresa quanto para o candidato a 
uma posição (ou para o profissional 
que já é funcionário da organização na 
forma de busca por desenvolvimento).

“Uma contratação mal-sucedida ou 
a promoção de alguém que não pos-
sui o potencial para assumir uma nova 
função pode trazer prejuízo significati-
vo para uma organização. E quando se 
avalia tal possibilidade no contexto da 
alta gestão, as possibilidades de per-
das são exponenciais”, complementa.

Para o Diretor da About Me, os be-
nefícios de se realizar o assessment 
como ferramenta de diagnóstico vão 
além da simples identificação do perfil 
do profissional. O seu uso potencializa 
os processos de promoção, remaneja-
mento interno, contratação, seleção e 
treinamento, gerando credibilidade por 
meio da sua precisão técnica e da sua 
imparcialidade. 

Ainda segundo Velloso, os proces-
sos de captação são muito rápidos 
atualmente. A decisão final de escolha 
deveria ser feita pelo conjunto de análi-
ses de competências e comportamen-
tos, essenciais para qualquer posição 
na indústria.

“Mesmo se uma determinada com-
petência técnica não estivesse à altura 
do que buscam essas empresas, se 
eu fosse um contratante, certamente, 
investiria muito mais energia nas avalia-
ções de competências comportamen-
tais, que poderiam sinalizar um grande 
potencial de agregação de valor desse 
profissional para a minha organização. 
O conhecimento técnico é uma compe-
tência que pode ser aprendida ou de-
senvolvida, mas isso representa apenas 
20% do potencial desse talento. Eu in-
vestiria no potencial inato desse candi-
dato e o desenvolveria nos seus pontos 
menos fortes”, comenta o Diretor.

Falha na identificação de talentos

Mas se o mercado está aquecido e 
existem oportunidades nas empresas, 
por que se fala hoje em “apagão de ta-
lentos” na indústria farmacêutica? 

A maior parte dos entrevistados 
não acredita que haja falta de talentos, 
mas sim falha na identificação deles. 
“O ambiente de recrutamento e sele-
ção no setor farmacêutico brasileiro é 
ainda pouco estruturado atualmente. 
As dificuldades que existem hoje fo-
ram causadas pelas próprias empre-
sas, que, aos poucos, foram perdendo 
a essência da qualidade dos proces-
sos seletivos em profundidade e trans-
formaram-se, na sua grande maioria, 
em áreas muito mais operacionais e 
mecânicas, em que funções nobres, 
como contatos com o mercado e en-
trevistas, foram delegadas a pessoas 
com pouco preparo. O resultado disso 
é o grande risco à reputação dessas 
mesmas empresas ou pessoas que 
se expõem demasiadamente. Afinal, o 
RH é a porta de entrada de uma orga-
nização. Se essa relação candidato x 
empresa não for extremamente ética, 
profissional, transparente e repleta de 
mensagens de feedback, certamente, 
os talentos do mercado não se inte-
ressarão em trabalhar em algumas 
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Contratar e reter os profissionais certos 
para as várias áreas dos laboratórios 

pode ser um grande trunfo neste 
momento.
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dessas organizações, pois terão uma 
imagem clara da fragilidade de uma 
área tão nobre, que é o RH”, opina o 
especialista.

Superficialidade nas decisões de 
contratação

Hoje, a sofisticação da tecnolo-
gia da informação trouxe muito mais 
acesso aos contatos em primeiro nível, 
ou seja, os profissionais estão muito 
mais acessíveis e visíveis. No entan-
to, a questão principal está na etapa 
seguinte à captação: a avaliação dos 
candidatos. “Novamente, volto a falar 
do amadorismo nos processos, pois, 
lamentavelmente, cerca de 80% das 
decisões de contratações de profissio-
nais no mercado farmacêutico são tra-
tadas superficialmente. Basicamente, 
essas empresas analisam os candi-
datos e tomam as suas decisões de 
contratações com base nas experiên-
cias do passado dos candidatos, que 
são os seus conhecimentos técnicos, 
as suas habilidades aprendidas e ba-
gagem anterior. Vale lembrar que isso 
representa apenas 20% do potencial 
desses profissionais. Todas as ques-
tões comportamentais e os potenciais 
são negligenciados na maioria dos 
processos seletivos. E isso se dá por 
inúmeros fatores, inclusive, pela falta 
de tempo e pressa na emergência de 
preencher as vagas”, acrescenta.

Para Velloso, são as próprias em-
presas que causam os seus altos 
níveis de turn over, pois 90% dos 
desligamentos são provocados por 
problemas comportamentais ou dire-
tamente ligados aos relacionamentos 
difíceis com chefias imediatas. “Esse 
é um claro diagnóstico de que muitas 
corporações ainda estão mais preocu-
padas em preencher suas vagas em 

vez de contratar talentos. Aqui está a 
oportunidade do RH fazer o seu papel 
de agente interno de mudança, retor-
nando às suas origens de realmente 
se preocupar em ser responsável pelo 
‘Recurso Humano’ da organização”, 
destaca.

Da mesma forma, Samuel, da W/
Pharma, também não enxerga um 
“apagão de talentos” na indústria 
farmacêutica. O consultor é da opinião 
que o problema está na dificuldade 
das empresas em reter e manter 
esses talentos.

“Por talentos falamos de pessoas 
que acreditam, agregam e entregam 
resultados em contextos, inclusive dos 
mais complexos. É o que busca sem-
pre sair da mesmice em direção ao ex-
cepcional, motivando e influenciando 
pessoas. É possuidor de uma natureza 
objetiva e assertiva para o fechamento 
de negócios, sendo positivo, autocon-
fiante, arrojado, ativo, extremamente 
competitivo e comprometido. E isso 
independe da faixa etária e/ou expe-
riência. Ou seja, talentos devem ser 
vistos pela organização como profis-
sionais que entregam mais do que se 
espera. São os que fazem a diferença”, 
ressalta o sócio da W/Pharma.

Pratas da casa

Outra característica que se observa 
na indústria farmacêutica é a resistên-
cia ou hesitação de muitas empresas 
em promover a “prata da casa” quan-
do surge uma vaga gerencial ou de 
diretoria. Nesse aspecto, o consultor 
Floriano Serra citou dados de pes-
quisas recentes onde apontam que a 
perspectiva de crescimento e desen-
volvimento é, hoje, fator mais atraente 
e motivador para os profissionais do 
que a questão exclusivamente salarial. 

Em um cenário destes, o recrutamen-
to interno adquire uma importância 
fundamental para a motivação e o 
comprometimento do time, resultando 
na tão buscada retenção de talentos. 
“Infelizmente, o que se observa é que 
muitos fatores de ordem pessoal impe-
dem, ou pelo menos dificultam, a práti-
ca dessa saudável política de recursos 
humanos. Imagine que um gerente de 
RH concorre a uma vaga de gerente 
financeiro porque ele considera a po-
sição mais promissora e estimulante. 
Se ele for aceito, naturalmente, deve-
rá passar por um intenso e adequado 
treinamento a fim de estar apto para o 
novo desafio. Isso é relativamente sim-
ples de se obter se o sujeito for mes-
mo talentoso. Mas o processo pode 
esbarrar em um aspecto inesperado e 
intransponível: o diretor financeiro ‘não 
vai com a cara’ do gerente de RH e 
assim bloqueia sua inscrição. Outro 
fator que pode anular as pretensões 
do candidato interno é ele ter seu de-
sempenho avaliado enquanto no cargo 
atual, o que não é justo: quem sabe 
se não é justamente devido a uma in-
compatibilidade na função de RH que 
o atrai para a área financeira?”, avalia.

Uma terceira e terrível postura de 
gestão equivocada, na opinião do 
consultor, é aquela de um diretor ou 
gerente não permitir a inscrição de 
um extraordinário profissional de sua 

MERCADO

O currículo pode ser 
utilizado em um primeiro 
momento apenas para 
filtrar a presença de 
candidatos com os 
requisitos considerados 
indispensáveis.
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equipe em vaga de outra, área sob a 
alegação de que ele não tem sucessor: 
“Se eu deixar ele sair daqui, desmonta-
rei a área...”. Ou seja, o profissional será 
“punido” por ser talentoso. “Se depois 
ele descobrir que foi impedido de avan-
çar na carreira, a empresa, certamente, 
perderá seu talento. É preciso lembrar 
que a adoção da política de aproveita-
mento interno requer da cultura empre-
sarial uma total ausência de julgamen-
tos pessoais, preconceitos, antipatias e 
suposições incorretas”, frisa Serra. 

Um ponto também bastante discu-
tido na área de Recursos Humanos da 
indústria farmacêutica, que se tornou 
um desafio para os gestores é como 
evitar a subjetividade nas avaliações de 
desempenho (AD), por exemplo. Nesse 
aspecto, o consultor Floriano Serra 
explica que a única maneira de se 

conseguir isso é utilizar fatores quan-
tificáveis, mensuráveis e observáveis 
– como metas e resultados. “Mesmo 
os cargos e áreas que supostamente 
não apresentam resultados quantita-
tivos, mas qualitativos, podem definir 
fatores que possam ser medidos e 
comparados com padrões desejáveis. 
Mas o que precisa acabar, de uma vez 
por todas, nas avaliações de desem-
penho é a crença generalizada de que 
ela tem a ver com aumentos salariais e 
promoções quando a avaliação é posi-
tiva. Não tem. A AD em essência é, ou 
deveria ser, uma ótima oportunidade 
de feedback entre avaliador e avalia-
do, ocasião em que se pode perceber 
necessidades de ajustes de rumo e de 
performance e, em função delas, se 
traçar planos de ação corretivos em 
conjunto”, observa.Claudia Piereck da Cunha, da Meta Executivos

Segundo uma pesquisa realizada pela 
ISK Consultoria Organizacional em dezem-
bro de 2012, um dos maiores desafios dos 
gestores de RH é o desenvolvimento da 
liderança. O fato é que, em geral, muitos 
laboratórios não possuem cursos prepara-
tórios para liderança e gestão de pessoas. 
E o próprio mercado educacional também 
apresenta limitação de oferta de cursos 
com esse conteúdo pedagógico. Quando 
surge uma oportunidade, o laboratório se-
gue o convencional, promovendo um repre-
sentante com boa performance de vendas 
e relacionamento interpessoal para a posi-
ção de gerente distrital. “O problema é que 

nem sempre um bom representante 
se tornará um bom GD, pois pela 
primeira vez, o resultado de vendas 
não dependerá somente do seu 
esforço promocional. Proponho 
uma rápida abstração: que 

tal querer jogar vôlei 
profissional sem saber 
sacar, passar, cortar e 

bloquear? Ao promo-
ver um representante 

para a função sem o adequado treinamento 
para o novo cargo os riscos são os mesmos. 
Há uma grande probabilidade do novo GD ter 
muitas dificuldades para exercer adequada-
mente seu novo papel na empresa”, ressalta 
André Reis, Coordenador da Repfarma.

Ele lembra que o gerente distrital é 
uma posição estratégica para o negócio das 
Farmacêuticas, que exige um perfil bastan-
te diferenciado. “Além do exercício de uma 
liderança equilibrada entre a pressão por 
vendas crescentes e as demandas pessoais 
da equipe, há outras importantes compe-
tências associadas ao cargo de GD, como, 
comunicação, empreendedorismo, relacio-
namento interpessoal, visão estratégica e 
orientação ao cliente. Não é fácil ser um 
gerente distrital. O GD é o profissional que 
mais sofre o efeito ‘sanduíche’ na indústria 
farmacêutica. Em uma ponta, ele tem o ge-
rente regional cobrando resultados e, na ou-
tra, a equipe afirmando ser impossível visitar 
18 médicos por dia, com o trânsito caótico 
nas grandes cidades. Por isso, é necessário 
muito mais profissionalismo e qualificação 
para essa função”, completa Reis.

Para auxiliar o RH a desenvolver e qua-
lificar esses profissionais já existem progra-
mas disponíveis no mercado, que trabalham 
os principais fundamentos da liderança 
adaptados ao contexto da indústria farma-
cêutica, como marketing e vendas, inteli-
gência de mercado, RH, entre outros. 

“O Brasil é um país com enorme po-
tencial de negócios em duas áreas estra-
tégicas para a nação: saúde e educação. 
Historicamente, esses setores sempre fo-
ram carentes de oferta quantitativa e quali-
tativa de serviços especializados. Porém, no 
momento estou muito otimista ao observar 
a rápida evolução do mercado alternativo de 
capacitação para a indústria farmacêutica.  
A tendência é que aquele jovem represen-
tante com potencial de liderança, assim 
como investiu em graduação, especializa-
ção e idiomas, continue sua qualificação 
por meio de curso de formação de gerente 
distrital. Essa realidade já vem ocorrendo, 
por exemplo, no Rio de Janeiro”, conclui o 
coordenador da Repfarma.

DESENVOLVENDO A LIDERANÇA
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Avaliação de personalidade

Na tentativa de contratar e reter os 
melhores profissionais, o setor tam-
bém já utiliza, além da avaliação das 
competências técnicas e comporta-
mentais, a avaliação de personalidade. 
Trata-se de uma etapa delicada, com-
plexa e que exige grande maturidade, 
capacidade intuitiva e de percepção do 
selecionador. Nesta fase, não interessa 
perguntar ao candidato aquilo que já 
está no currículo. O que se busca nes-
te momento é o dado subjetivo, aquilo 
que não consta do papel, mas que, 
nem por isso, é menos importante.

“Para as empresas mais avança-
das e ousadas em processos seletivos 
é indispensável a avaliação da essên-
cia humana do candidato. Isso é mui-
to mais importante do que a exclusiva 
avaliação do currículo. Para a empre-
sa saudável, os valores essenciais da 
pessoa devem estar acima dos seus 
conhecimentos, habilidades e experi-
ências. Por meio de perguntas dirigidas 
(ver mais no hot site), pode-se ter uma 
ótima percepção das crenças, valo-
res, hábitos e até mesmo de aspectos 
éticos, morais e de caráter do entre-
vistado. Sem, em nenhum momento, 
invadir a privacidade do candidato, é 
preciso certificar-se tanto quanto pos-
sível se ele possui bases pessoais, 
sociais, culturais e morais sólidas o 
suficiente para aceitar e conviver com 
a cultura e os valores da organização. 
Caso contrário, o candidato, se admi-
tido, poderá achar insuportável certos 
hábitos administrativos da empresa e 
querer quebrá-los ou mesmo desobe-
decê-los”, recomenda Serra.

Profissionais com ou sem 
experiência?

Os desafios também surgem para 
as empresas quando se trata da con-
tratação de profissionais que estão ini-
ciando carreira e não possuem expe-
riência no mercado farmacêutico.

O fato é que existem muitas orga-
nizações que “torcem o nariz” diante 
de qualquer possibilidade para preen-
cher vagas com pessoas sem vivência 
no mercado. Por outro lado, há outros 
laboratórios que acham saudável essa 
integração e investem na formação de 
pessoas que estão iniciando a vida 
profissional.

“Há laboratórios que utilizam pro-
gramas de trainees e de estágios, 
que costumam alimentar o pipeline de 
profissionais dessas empresas e, mui-
tas vezes, contam com programas de 
aceleração de carreira específicos para 
esse público. Além disso, as empresas 
do segmento, de forma geral, investem 
bastante em programas de desenvol-
vimento profissional, assim como em 
gestão de carreira para evitar evasão 
de talentos”, lembra Claudia, do Grupo 
Meta RH.

Na verdade, as Farmacêuticas, em 
sua grande maioria ainda são muito fe-
chadas e restritivas nesse tema. Com 
exceção de algumas áreas mais admi-
nistrativas e que não são tão específi-
cas ao negócio, tais como TI, finanças, 
folha de pagamento e alguns depar-
tamentos industriais, a procura acaba 
sendo feita com base na experiência 
dos profissionais.

“Certamente, é possível contratar 
profissionais sem experiência. Nesse 
caso, existem duas situações: profis-
sionais jovens que vieram de outras 
organizações (ou outros segmentos de 
mercado) e os jovens recém-formados 
que querem ingressar nesse merca-
do a qualquer custo. Entretanto, essa 

contratação sem experiência ainda não 
é uma realidade”, observa o Diretor da 
About Me.

Nesse aspecto, Floriano Serra lem-
brou que é preciso ter cuidado com 
o imediatismo de certos candidatos, 
sobretudo, dos mais jovens. “Eles têm 
mais pressa, acham que não têm tem-
po a perder. A seleção precisa medir a 
velocidade dessas pretensões e avaliar 
se ela é compatível com aquela que a 
empresa pode atender. Ou perderá 
aquele talento em pouco tempo. Se 
isso acontecer em uma organização, é 
de se imaginar que o processo seleti-
vo descuidou-se em algum momento”, 
acrescenta.

Portanto, a seleção e contratação 
de um profissional requerem a cons-
ciência de que se trata de uma deci-
são séria e que influirá no desempenho 
da área onde irá atuar e, por exten-
são, da própria empresa. Não podem 
ser feitas superficial ou levianamente.  
O selecionador deverá considerar que 
se trata de alguém que está convi-
dando para interagir com sua família 
– e isso requer muita cautela. “Sempre 
acreditei que um mau recrutamento e 
uma equivocada seleção de pesso-
al são os principais responsáveis por 
muitas mazelas administrativas que, 
num futuro próximo, a empresa terá de 
enfrentar e solucionar”, finaliza Serra.

Para Vicente De Laurentis Neto, 
também consultor da W/Pharma, as 
melhores empresas estão de olho em 
pessoas que não precisam ser estimu-
ladas para dar o seu melhor. “O segre-
do anticrise é investir em gente”, des-
taca o consultor. 

Pesquisas indicam que 
60% dos profissionais 
não acreditam nos seus 
futuros profissionais nas 
suas próprias empresas.
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Gerentes de Vendas de várias in-
dústrias concordam: contratação é a 
decisão mais importante que um Ge-
rente de Vendas pode tomar. O fato é 
que as principais empresas farmacêuti-
cas (Healthcare) e cosméticos atuantes 
no Brasil possuem um turn over anual 
médio entre 15% e 20% nos seus qua-
dros de colaboradores, sendo 60% 
desse alto nível localizados diretamente 
nas forças de campo dessas organiza-
ções.

O principal e mais relevante fator 
para esse desastroso fenômeno está 
diretamente relacionado à maneira 
como as companhias tomam suas de-
cisões de contratações desses profis-
sionais de vendas. Normalmente, essas 
empresas estão sob pressão de tempo 
e resultados e acabam contratando, a 
qualquer custo, pessoas que, poste-
riormente, poderão ser desligadas, ou 
apresentarão baixo desempenho. Esse 
é um ciclo vicioso, difícil de romper. 

A relação entre Contratar e Desen-
volver profissionais de vendas

Algumas grandes organizações 
buscam pessoas recém-formadas 
para as suas posições de vendas e 
aplicam extensivos programas de trei-
namento para que elas sejam bem-su-
cedidas. Essas empresas enxergaram 
os seus programas de treinamento e 
desenvolvimento como um importante 
ativo que pode gerar vantagens com-
petitivas diferenciadas. Por outro lado, 
algumas outras empresas contratam 
somente pessoas com experiências 
em vendas. Elas esperam que essas 
novas aquisições possam se integrar 

rapidamente e, contribuindo 
assim, com o esforço de ven-
das. 

No mercado de trabalho, 
há um impacto em relação a 
essas estratégias escolhidas 
por tais empresas. Nos merca-
dos de trabalho mais restritos 
é bastante comum as compa-
nhias optarem pela contrata-
ção de pessoas inexperientes. 
Recessões econômicas, que, 
por outro lado, resultem em 
decisões corporativas de des-
ligamentos, colocam muitos 

POR QUE O RECRUTAMENTO E A SELEÇÃO 
DE REPRESENTANTES DEVERIAM SER 
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA OS 
GESTORES DE VENDAS?

Figura 1

OPINIÃO

Problemas de comportamento le-
vam a mais demissões do que erros 
técnicos. 

 
Dentre as inúmeras situações que 

levam o gestor a decidir pela contra-
tação de um novo profissional em sua 
Força de Vendas, as mais comuns 
costumam ser: 

 
•	Desligamento de profissionais por 

baixa performance;
•	Perda de profissionais para concor-

rentes;
•	Expansão da Força de Vendas em 

função de novos produtos;
•	Alianças estratégicas;
•	Entre outras.

 
Reflexão:

1. O que você tem feito para MAXIMI-
ZAR o seu investimento em Força 
de Vendas? Você está gerenciando 
adequadamente os seus custos de 

1 - minimizar perda de 
vendas durente o período 
de saída

Período de Saída Território Vago Recrutamento / 
Período de Orientação

4 - aprimorar a performance 
dos substitutos

3 - reduzir as perdas em 
vendas em território vago

2 - reduzir período de 
território vago

Ve
nd

as

O REAL IMPACTO DO TURN OVER NOS RESULTADOS DE VENDAS

Força de Vendas?
2. O que você tem feito para MINIMI-

ZAR o impacto da perda de vendas 
em função de territórios vagos? 
Veja a figura 1.
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profissionais experientes no mercado 
de trabalho. Entretanto, as empresas 
raramente demitem os seus melhores 
profissionais de vendas em situações 
de recessão ou reestruturações. 

Então, o que seria melhor: contra-
tar pessoas com ou sem experiência?

Um estudo realizado nos Estados 
Unidos, por James O’Hara, identificou 
seis características dos melhores ven-
dedores. São elas:

 
•	Desejo inato de servir;
•	Forte ética profissional;
•	Integridade;
•	Habilidade para ajudar os outros;
•	Habilidade efetiva de comunicação;
•	Disposição para ouvir. 

 
Certamente, toda organização gos-

taria que os seus membros da Força 
de Vendas possuíssem a maioria das 
características listadas. Nenhuma pes-
soa individualmente possui todas es-
sas características. Tanto a contrata-
ção quanto o treinamento contribuem 
para o desenvolvimento das organiza-

Perspectiva Contratar Profissional Experiente Contratar Profissional Inexperiente

Financeira Produzem resultados mais rapidamente;
Custam mais caro.

Tendem a ser menos eficientes inicialmente;
Custam bem menos;
Altos investimentos em desenvolvimento.

Cultura Bagagem de culturas anteriores, necessidade de 
adaptação.

Engajam-se rapidamente na cultura da organização.

O candidato Experiência Profissional, realista, cohecimento do mercado 
e clientes.

Praticamente não possuem histórico de maus hábitos.

Cliente Necessita adaptar-se aos novos clientes e ao processo de 
vendas.

Alguns clientes não gostam de receber profissionais 
despreparados.

Processo de Vendas As empresas buscam profissionais que já estão engajados 
nos mercados e processos vigentes.

Ideal para mercados e produtos que são inovadores e 
pessoas de alta capacidade.

Gerenciamento Podem ser mais desafiados pela gerência. Podem ser moldados pela gerência.

Colaboradores e Pares Questionamentos sobre a decisão de contratação externa 
por parte dos colegas.

Pares e colegas gostam de jovens profissionais e 
podem ajudá-los.

Probabilidade de 
contratar a pessoa certa

Entrevistas tendem a ser mais desafiadoras e há um risco 
maior de errar por parte do recrutador.

Dificuldade em avaliar candidatos que não possuem 
experiência profissional.

ções que buscam a alta performance 
em vendas, porém, os seus papéis são 
diferentes. O papel do processo de re-
crutamento e seleção é localizar indi-
víduos com as características e valo-
res essenciais para que possam obter 
resultados de sucesso em vendas.  
O papel do treinamento é fornecer a 
esses indivíduos todas as oportunida-
des para obterem sucesso, por meio 
de programas de capacitação em co-
nhecimento e habilidades, para que 
eles possam atender às necessidades 
dos clientes. 

Empresas que possuem altas 
performances nos seus processos 
de vendas tentam obter os melhores 
vendedores possíveis, experientes 
ou inexperientes, e são sempre equi-
pados com sucessivos processos de 
treinamento de alta qualidade.

O gerente distrital é uma peça crí-
tica para essa equação, porque o seu 
trabalho inclui selecionar e construir a 
equipe. Consequentemente, ele está 
envolvido tanto na contratação quanto 
nos aspectos de treinamento.

 
O Impacto das decisões ineficientes 
de contratações

 
Contratar Força de Vendas é uma 

atividade crítica porque afeta os re-
sultados da empresa, a efetividade 
do gerenciamento e a cultura da em-
presa. Um relatório preparado pela 
Harvard Business School estimou que 
más decisões de contratações custam 
para as empresas três vezes os cus-
to anual de um vendedor, o que inclui 
despesas, custos com treinamentos, 
benefícios e incentivos.

Algumas grandes 
organizações buscam 
pessoas recém-
formadas para as 
suas posições de 
vendas e aplicam 
extensivos programas 
de treinamento para 
que elas sejam bem-
sucedidas.
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Newton Velloso, Sócio-Diretor do 
About Me – Integrando Talentos.
E-mail: contato@aboutme.com.br

Os esforços de 
processos de 
recrutamento e seleção 
mal conduzidos podem 
resultar na contratação 
desproporcional em 
números de vendedores 
de médio ou baixo 
desempenho.

Contratações ineficientes afetam os 
resultados da empresa

 
Os esforços de processos de re-

crutamento e seleção mal conduzi-
dos podem resultar na contratação 
desproporcional em números de ven-
dedores de médio ou baixo desem-
penho. O que acontece com esses 
novos vendedores? Alguns continua-
rão a ser vendedores e outros não. 
No melhor cenário, aqueles com os 
piores desempenhos sairão e, prova-
velmente, aqueles que os recrutaram 
também. No entanto, quando um ven-
dedor deixa a empresa, as despesas 
de contratação e treinamento incidem 
novamente. Além disso, essa costuma 
ser uma das principais causas de altos 
turn over nas empresas. Turn over alto 
pode significar uma Força de Vendas 
inexperiente e vulnerável para atender 
seus clientes de forma correta. Isso 
também contribui para o moral baixo 
daqueles vendedores que ficam e que 
necessitam trabalhar mais, em função 
daqueles que saem.

A outra possibilidade é aquela 
em que os vendedores de baixa per-
formance permanecem. Isso implica 
uma baixa satisfação dos clientes, 
gerenciamentos ineficazes de territó-
rios e, como consequência, perda de 
market share para concorrentes com 
Forças de Vendas melhor preparadas. 
Somente os melhores vendedores po-
dem se adaptar e tirar vantagem nesse 
ambiente de oportunidades. Entretan-
to, maus vendedores absorvem recur-
sos da empresa. Eles consomem mais 
tempo de gerenciamento, coaching e 
treinamento, além de não terem uma 
eficiente gestão de seus custos de via-
gens e outras despesas.

Contratar muitos vendedores de 
baixa performance também prejudica 
o moral dos melhores vendedores. 
Isso também aumenta o turn over dos 
bons vendedores e pode afetar dire-
tamente os resultados da empresa.  
O valor de vendas perdidas por um 

único vendedor de baixa performance 
pode atingir de R$ 600.000,00 até al-
guns milhões por ano, dependendo do 
tipo de negócio.

A parte boa dessa história é que 
excelentes contratações levam ao su-
cesso da empresa. Um estudo feito 
com uma Farmacêutica revelou que se 
os vendedores de baixa performance 
obtivessem resultados medianos, a 
companhia poderia crescer em 9% em 
termos de vendas!

Contratações ineficientes afetam a 
cultura da empresa

Novos recrutadores trazem os seus 
próprios valores para a empresa. Pes-
soas de sucesso tornam-se referências 
para a companhia, e assim a empresa 
desenvolve uma cultura vencedora. 
Novos contratados afetam a cultura 
atual e criam a cultura do futuro.

Contratações de sucesso são fá-
ceis de descrever: identifique o tipo de 
profissional que você busca; encontre 
os profissionais que preencham o perfil 
e atraia-os para a sua empresa. Entre-
tanto, contratações de sucesso não 
são fáceis de fazer. 

Quantos vendedores estão abaixo 
da média em termos de performance 
na sua empresa? 90%, 80%, 75%? 
Estatísticas mostram que 50% dos 
vendedores de uma Força de Vendas 
estão abaixo da média! Alguns des-
ses vendedores podem ser casos de 
erros de contratação. Cada recrutador 
poderia fazer melhor o seu trabalho 
e cada processo de contratação tem 
espaço para aperfeiçoamento. Contra-
tação é a atividade mais importante do 
gerente de vendas, portanto, o aperfei-
çoamento vale o esforço.

Um bom processo de contrata-
ção é sistemático, objetivo e contínuo.  
É rápido, eficiente em termos de custo 
e alcança os objetivos organizacionais. 
Finalmente, ele é embasado legalmen-
te e atrai bons profissionais. Todos 
esses objetivos são importantes, mas 
em qualquer estágio do recrutamento, 
alguns objetivos são mais fáceis de se 
alcançar do que outros. Por exemplo, 
a eficiência em custo é mais facilmente 
atingida se focar nos candidatos e no 
processo seletivo. O desenvolvimento 
de perfil, embora um passo crítico, não 
requer grande investimento de tempo 
ou de dinheiro, enquanto as entrevis-
tas demandam custos. 

Contratações ineficientes afetam os 
gerentes da empresa

 
Um gerenciamento efetivo por par-

te dos gerentes distritais é crucial para 
o sucesso das vendas. Um gerente 
distrital possui muitas responsabilida-
des, incluindo a definição de objetivos 
individuais, coaching, avaliações, lide-
rança, motivação, análises, alocação 
de recursos, contratações, treinamen-
tos, solução de conflitos, viagens com 
representantes, pesquisas de merca-
do, vendas, demissões etc. Tudo o 
que ele tem de fazer seria bem mais 
fácil se bons representantes fossem 
contratados.
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Precisamos ter em mente que a formação de um novo 
líder não é trabalho para apenas um dia, tampouco os 
resultados serão obtidos em curto prazo.

COSTURANDO O PROCESSO 
SUCESSÓRIO
Arnaldo Pedace

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Vamos falar aqui de um problema 
crucial que aflige toda empresa familiar: 
a sucessão do fundador e que não se 
resume apenas em indicar um herdei-
ro/executivo, mas também considerar 
a sucessão inteligente e duradoura, a 
qual possa atingir a todos, conciliando 
os interesses pessoais.

Atualmente, uma das maiores 
preocupações do mundo dos negó-
cios diz respeito à sucessão em cargos 
de comando de primeiro escalão. Tal 
preocupação ocorre devido a alguns 
desastrosos processos de sucessão 
empresarial, principalmente no caso 
de empresas familiares.

Sucessão é um dos temas mais ex-
plorados da bibliografia especializada 
em empresas familiares. Há duas pers-

pectivas básicas para explorar a noção 
de sucessão: como assunto isolado ou 
como uma parte do processo de de-
senvolvimento familiar e empresarial.

Para Vidigal (1999), cada vez 
mais, os estudiosos do assunto che-
gam à mesma conclusão: a questão 
da sucessão é o ponto-chave para o 
sucesso da empresa familiar. Na opi-
nião de Leone (1992), esse processo 
sucessório é uma situação natural que 
deverá ser enfrentada. A sucessão na 
empresa familiar torna-se problemá-
tica justamente por ser familiar. Existe 

uma expectativa dos dirigentes de que 
suas empresas continuem com a fa-
mília, mais especificamente nas mãos 
de seus descendentes diretos. Ao fun-
dador cabe a tarefa de despertar no 
sucessor o interesse pelo negócio da 
família.

Empresas familiares têm como 
característica principal a presença do 
fundador em toda tomada de decisão. 
O problema é que boa parte dessas 
decisões é tomada com base no emo-
cional e intuitivo. Mesmo assim, há ca-
sos em que o espírito empreendedor 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

do fundador faz com que a empre-
sa cresça rapidamente.

Quando surge a necessidade de 
troca de comando, seja ela por apo-
sentadoria do fundador, doença ou por 
necessidade do negócio, a empresa 
entra em transe. Tal período pode ou 
não ser problemático, tudo depende 
da conscientização de que a mudan-
ça de gestão é inevitável e da forma 
como a sucessão é conduzida. Esse é 
um momento crítico, pois se o proces-
so não for bem conduzido, a empresa 
terá de ser vendida ou até fechar.

Para que a sucessão aconteça de 
forma eficaz, precisamos ter em mente 
que a formação de um novo líder não é 
trabalho para apenas um dia, tampou-
co os resultados serão obtidos em cur-
to prazo. É necessário tempo e inves-
timento. O plano de sucessão deve, 
portanto, responder a três perguntas 
básicas: “Quem ficará encarregado 
pela empresa?”; “Quando acontecerá 

a sucessão?” ; e “Como ocorrerá a su-
cessão?”.

Um bom planejamento visa à es-
colha e preparação adequada dos su-
cessores, a administração de conflitos, 
a descentralização do poder, a reali-
zação de um plano de desligamento 
gradual do fundador e a conscientiza-
ção da família da importância na par-
ticipação do processo de sucessão. 
Após a realização do planejamento, é 
necessário identificar as competências 
que precisam ser trabalhadas nos su-
cessores.

Nesse programa, não só os conhe-
cimentos técnicos devem ser valoriza-
dos. 

Os futuros sucessores devem es-
tar preparados para planejar e colocar 
em prática estratégias. Já os membros 
dos conselhos devem trabalhar a habi-
lidade de avaliar e tomar decisões.

No caso em que o sucessor é um 
herdeiro, a empresa deve preparar 

seus colaboradores e ter um colabo-
rador-chave, que esteja pronto para 
tocar a empresa a qualquer momento 
e/ou ajudar na transição da sucessão.

Um bom exemplo de como não se 
deve fazer uma sucessão no comando 
de empresa familiar é o caso da famí-
lia Matarazzo, que ergueu e implodiu o 
maior conglomerado industrial do País 
ao longo de três gerações.

Francesco Matarazzo foi o imigran-
te que deixou a Itália para construir no 
Brasil um dos maiores conglomera-
dos da história do capitalismo mundial 
(IRFM - Indústrias Reunidas Fábricas 
Matarazzo). Apesar da gloriosa histó-
ria, restaram apenas edifícios danifica-
dos pelo tempo, que aguardam res-
taurações. 
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BAYER COMPLETA 150 ANOS E 
INVESTE EM NOVAS ÁREAS 
Rubens Weg

No ano em que a Bayer completa o 
150º aniversário, não poderíamos dei-
xar de dedicar um momento para ho-
menagear os nossos Representantes, 
que levam as mensagens da compa-
nhia para os mais diversos públicos e 
estão comprometidos com a missão 
de melhorar a vida das pessoas – 
“Bayer: Ciência para uma vida melhor”. 

No Brasil, a Bayer está presente 
há 117 anos e emprega 4.500 pes-
soas considerando todas as áreas de 
atuação. Na Força de Vendas conta-
mos com centenas de representantes, 
sendo grande parte totalmente dedi-
cada à área de Pharmaceuticals, que 
contempla: Saúde Feminina, Medicina 
Especializada e Medicina Geral.

A nossa Força de Vendas reúne 
homens e mulheres com os mais di-
ferentes graus de escolaridade, dividi-
dos em todas as regiões do País.  Eles 
são responsáveis por levar ao conhe-
cimento dos médicos informações so-
bre os produtos inovadores da Bayer, 
como os carros-chefes na área de 
Saúde Feminina. 

A Bayer também quer ser reconhe-
cida como a Empresa do Coração e, 
para isso, os representantes atuam for-
temente na divulgação do portfólio de 
medicamentos consagrados. A riva-
roxabana também merece destaque, 
uma vez que alcançou crescimento de 
dois dígitos em vendas no Brasil e é 
líder absoluta em sua categoria.

Somos também pioneiros na área 
de saúde masculina, e além de oferecer 

uso de softwares para transmissão de 
videoconferências, além de comunica-
dor tipo “Messenger”. Com esse sof-
tware, o Representante também pode 
fazer ligações.

A dedicação dos nossos Repre-
sentantes contribui para o crescimen-
to da companhia no Brasil, que hoje já 
é o quinto maior mercado do mundo 
e número um na América Latina. As 
vendas da Bayer HealthCare no País 
corresponderam a 29% do total da 
companhia alcançado em 2012, fican-
do em R$ 1,6 bilhão – 11% de cresci-
mento, incluindo exportações.

O reconhecimento vem também do 
mercado. Em 2012, a Bayer marcou 
presença na lista das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Brasil, se-
gundo pesquisa conduzida pela revista 
Você S/A, com metodologia da FIA.

Por isso, os 150 anos da Bayer re-
presentam mais que uma data histó-
rica. É também uma oportunidade de 
visar o futuro. Estamos em uma em-
presa que sabe atuar de forma estraté-
gica e tem a capacidade de se renovar 
e permanecer inovadora. Para os pró-
ximos anos, a companhia deve lançar 
mais cinco produtos inovadores, e sa-
bemos que poderemos contar com a 
excelência da nossa Força de Vendas 
para torná-los grandes sucessos do 
mercado. 

Rubens Weg é Chief Operational Officer da 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals.
Site: www.bayer.com.br

Na Força de Vendas a empresa conta com centenas de 
representantes, sendo grande parte totalmente dedicada à 
área de Pharmaceuticals, que contempla: Saúde Feminina, 
Medicina Especializada e Medicina Geral.

EM FOCO

tratamentos para problemas que afli-
gem os homens como disfunção erétil 
e baixa produção de testosterona, rea-
lizamos anualmente o Dia do Homem, 
campanha de conscientização para 
promoção à saúde e qualidade de vida 
para todo o público masculino. 

Recentemente, a companhia iniciou 
a atuação em uma nova área, a oftal-
mologia, e parte dos Representantes 
passou por treinamentos para atender 
a mais esta demanda. O primeiro pro-
duto da área foi lançado com sucesso 
em 2013, graças também aos esfor-
ços e dedicação da Força de Vendas, 
que rotineiramente participa de treina-
mentos, inclusive de Compliance.

A Bayer investe cada vez mais na 
pesquisa e na produção de novos me-
dicamentos para combater o câncer. 
A expectativa é que, em 2014, seja 
lançado um tratamento para câncer de 
colón e reto, e também para GIST (tu-
mor estromal gastrointestinal), e ainda, 
outro para tratar o câncer de próstata 
resistente à castração com metásta-
ses ósseas. Já o sorafenibe, presente 
no Brasil desde 2006, deverá receber 
nova indicação para tratamento do 
câncer de tireoide. 

A Força de Vendas da Bayer tra-
balha com o suporte tecnológico de 
tablets para apresentação do portfólio, 
vídeos institucionais ou específicos do 
produto e até mesmo de comerciais 
veiculados na TV. Além disso, o note-
book permite o contato direto com a 
Matriz e equipes de marketing com o 
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AS 1.001 FACES DO PROPAGANDISTA
Floriano Serra

Durante o tempo em que atuei em 
farmacêuticas, aprendi a ter uma enor-
me admiração pelos propagandistas - 
ou representantes, como queiram.

Explico: desde o começo, o foco 
da minha atuação profissional sempre 
foi o comportamento humano e, lógi-
co, a questão das relações interpes-
soais. Por isso me tornei psicólogo e 
busquei especialização em Análise 
Transacional, que trata brilhantemente 
desses temas. Aliás, já perdi a conta 
do número de propagandistas que 
participaram das minhas palestras e 
seminários.

Minha admiração por esses profis-
sionais, entre outras razões, reside jus-
tamente no fato de que eles são mes-
tres na arte do relacionamento.

O trabalho deles consiste em dia-
riamente visitar médicos – mais de 
uma dezena por dia – das mais dife-
rentes especialidades e – aqui está o 
“x” da questão – das mais diferentes 
personalidades. Há aqueles muito e 
pouco receptivos, bem e mal-humora-
dos, calmos e apressados, pacientes 
e outros nem tanto. Uma diversidade.

Em cada visita, o propagandis-
ta dispõe de poucos minutos para 

por alguns minutos, você tivesse que 
se transformar em várias pessoas no 
mesmo dia. Com certeza, isso causa 
um grande desgaste emocional. Sim, 
até porque o propagandista também é 
humano, e, em alguns momentos, sua 
vontade mesmo seria dar uma respos-
ta muito diferente daquela que o papel 
profissional recomenda. Mas ele con-
ta até 20, se mantém firme na postu-
ra adequada e segue em frente. Isso 
também se chama talento.

Nem vou falar da frequente incom-
preensão daquelas pessoas que, na 
sala de espera do médico, veem o 
propagandista passar na sua frente. Já 
escrevi sobre isso.

Hoje, quero apenas, mais uma vez, 
homenagear esses valorosos profis-
sionais, porta-vozes de medicamentos 
que, certamente, irão levar saúde e 
felicidade para quem está precisando. 

E quem não está? 

Floriano Serra é Psicólogo, Consultor, Palestrante. 
Ministra seminários comportamentais. É Presidente 
da SOMMA4 Projetos em Gestão de Pessoas, 
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o 
comportamento humano. Ex-diretor de RH e Qualidade 
de Vida de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br

Em cada visita, o 
propagandista dispõe de 
poucos minutos para decifrar 
qual o jeitão do doutor, 
adaptar-se a esse jeitão e 
“vender seu peixe” – ou seja, 
apresentar seu produto.

DOSE ÚNICA

decifrar qual o jeitão do doutor, adap-
tar-se a esse jeitão e “vender seu pei-
xe” – ou seja, apresentar seu produto. 
Esse ciclo se repete uma, cinco, dez, 
quinze ou mais vezes por dia – cho-
va ou faça sol, com ou sem trânsito 
congestionado.

E o mais legal disso tudo é que o 
propagandista não perde seu bom hu-
mor, sua energia, sua determinação de 
bater metas.

Claro que todo e qualquer profis-
sional tem lá suas dificuldades e desa-
fios no trabalho. Mas, amigos, eu que 
há décadas lido com o comportamen-
to humano, posso afirmar o quanto é 
difícil e desgastante emocionalmente 
essa necessidade de adequar várias 
vezes ao dia seu modo de se comu-
nicar, seu “jeito de ser”. É como se, 
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Rua Demóstenes, 967 
Campo Belo - São Paulo-SP

Você tem 10 minutos para vender o seu  
produto para os médicos?

A gente tem.

www.snifdoctor.com.br

.com.br

• Mais de 10 minutos a cada visita 

• Mais de 84.000 assinantes 

• Mais de 180.000 visitas por mês

Seu produto por mais tempo perto do  
médico mais distante e do mais ocupado.

Ligue (11) 5533-5900 e marque uma 
visita com um de nossos representantes.
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