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grupemef

Olhar no futuro
Assim como em outros segmentos da economia, a indústria farmacêutica também 

iniciou 2009 apreensiva com os possíveis impactos da crise financeira internacional.  
Notícias de demissões em várias áreas, suspensão de investimentos e outras infor-
mações nada otimistas assolaram o mercado brasileiro no começo deste ano.

De fato, o atual cenário tem exigido que os laboratórios se mostrem mais cautelo-
sos nas previsões para os próximos meses. Por outro lado, a indústria farmacêutica 
é um setor que tem conseguido passar pelas adversidades, adaptando-se às mu-
danças, sem deixar de lado sua maior característica: o investimento constante em 
pesquisa clínica e na descoberta de novos produtos.

No ano passado, apesar de o último trimestre ter sido preocupante, com a eclo-
são da crise nos Estados Unidos, o mercado farmacêutico no Brasil manteve o cres-
cimento, mostrando que dificuldades podem esconder grandes oportunidades.

Além das fusões entre grandes grupos, que continuam sendo tendência no setor, 
novos produtos chegaram ao mercado e empresas abriram novas vagas, gerando 
perspectivas positivas para o segundo semestre. 

Em meio a esse cenário, o Grupemef também fechou 2008 com um saldo bas-
tante positivo. Na última assembleia, realizada no início do ano, divulgamos aos as-
sociados os últimos balanços financeiros da entidade, cujos dados mostraram que, 
graças às ações implementadas pela atual gestão, temos conseguido conter gastos 
e melhorar nosso desempenho.

Acreditamos que em 2009 teremos muito mais motivos para comemorar. O im-
portante é ter um olhar no futuro, trabalhar com empenho e não se intimidar diante 
das dificuldades. Essa premissa deve nortear todas as nossas ações, seja no campo 
profissional ou pessoal. Somente com otimismo e confiança, conseguiremos driblar a 
crise e transformar as adversidades em grandes conquistas. Boa sorte a todos!

Sonia Orestes
Diretora-Geral
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editorial

Estamos satisfeitos!
Nesta edição, procuramos levar aos leitores novas informações sobre 

a pesquisa Top Suppliers 2008, desenvolvida pela Revista UPpharma 
com o objetivo de fornecer subsídios importantes para os executivos 
da indústria farmacêutica na escolha de seus parceiros comerciais.

O levantamento, que contou com a participação de profissionais de 
várias áreas dos laboratórios, apontou as empresas que têm maior 
share of mind e conceito no setor. O resultado foi muito bem recebido 
pelos pesquisados, que solicitaram um certificado para exibirem em 
suas empresas, o que foi providenciado pela Revista. Nas próximas 
páginas, você poderá conferir a repercussão desse trabalho.

Uma das grandes preocupações das empresas é a segurança 
patrimonial. Mais do que uma despesa necessária, o investimento 
nessa área tem uma importância estratégica. Para mostrar a evolução 
dos serviços nesse segmento, desenvolvemos uma reportagem com 
as principais empresas que atendem à indústria farmacêutica. 

Outra matéria de peso aborda o apaixonante mundo da velocidade: 
o automobilismo. Nos últimos anos, os patrocínios a eventos esportivos 
vêm recebendo especial atenção por parte dos laboratórios. Confira.

Nesta edição, os leitores também ganham um brinde especial: o novo 
Código de Conduta da Interfarma, oferecido pela entidade. 

Acreditamos que, cada vez mais, estamos atendendo às expectativas 
de nossos leitores, desenvolvendo matérias atuais e de interesse 
para um dos mais dinâmicos e inovadores mercados: a indústria 
farmacêutica.

Boa leitura!

Nelson Coelho
Publisher
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Ética é uma palavra que está 
na moda, mas não foi a moda que 
levou a Interfarma a publicar uma 
nova revisão de seu Código de 
Conduta, no ano passado, reafir-
mando o compromisso da Interfar-
ma e de seus associados com esse 
conjunto de valores. 

A discussão que envolveu a revi-
são do Código exigiu a participação 
de todas as associadas, em um gran-
de esforço para promover o avanço 
necessário ao texto em relação ao 
anterior. O assunto é tão importante, 
que algumas empresas não associa-
das participaram espontaneamente 
da discussão do novo Código, dan-
do sua contribuição.

É possível verificar que, nesta 
edição, as regras estão mais “aper-
tadas” em relação às da edição an-
terior. Na nova versão, foram inclu-
ídas também punições, ausentes 
na anterior, em forma de advertên-
cias e multas, que podem chegar a 
mais de R$ 1 milhão. Acreditamos 
que esse é um processo que trans-
cende a uma única Associação ou 
mesmo a uma única categoria. Du-

Gabriel Tannus

interfarma

A nossa ética

rante muito tempo, a ética será um 
processo em construção, no qual 
todos, de alguma forma, darão sua 
contribuição. Com esse objetivo, 
resolvemos dividir com todos o 
Código de Conduta da Interfarma. 
Juntamente com esta edição da 
Revista UPpharma, estamos en-
viando um exemplar do Código. 

Como se vê, a preocupação com 
a ética tem, cada vez mais, orienta-
do os princípios de condução dos 
negócios e das relações entre os 
profissionais. Pela Interfarma, essa 
preocupação sempre foi uma cons-
tante. Em 2008, a Associação foi 
uma das patrocinadoras do seminá-
rio “Ética e Complian ce nas Organi-
zações”, promovido pela Fundação 
Getúlio Vargas. Juntamente com 
outros parceiros, houve a apresen-
tação e a discussão de vários as-
pectos que envolvem as boas prá-
ticas comerciais, ocasião em que 
foi possível constatar que essa pre-
ocupação não se restringe ao setor 
farmacêutico, mas sim a toda a so-
ciedade brasileira. Cada vez mais, 
mais organizações buscam formas 

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

Nosso Código de Conduta 
é um guia seguro para 
orientar as relações entre os 
profissionais do setor.

de estabelecer e de implementar 
comportamentos éticos entre cola-
boradores, fornecedores e pesso-
as envolvidas nos relacionamentos 
profissionais do dia-a-dia. 

Nosso Código de Conduta é 
um guia seguro para orientar as 
relações entre todos os profissio-
nais do setor, levando-se em con-
ta a dinâmica do segmento e suas 
necessidades. Por outro lado, a 
Interfarma não deixará de lutar, 
juntamente com o Governo, pelos 
pontos de vista que defende sobre 
o setor, como a autorregulamenta-
ção publicitária, por exemplo. Mes-
mo assim, mudanças são inerentes 
ao ambiente dinâmico em que atu-
amos, e o Código é um excelente 
balizador dos rumos que as com-
panhias devem tomar pelos próxi-
mos tempos. Somos todos respon-
sáveis pela melhoria do ambiente 
ético no setor. 
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O Programa de Gestão e Boas 
Práticas de Segurança no Traba-
lho, mais conhecido como GST-
Sindusfarma, teve início em agos-
to de 2006, com o lançamento do 
primeiro volume da coletânea Boas 
Práticas de Segurança, Higiene 
e Medicina do Trabalho na Indús-
tria Farmacêutica. Essa coletânea, 
que hoje já conta com sete dos dez 
volumes previstos, pretende ser a 
mais completa a servir de referên-
cia para as indústrias do setor, reu-
nindo a legislação, os regulamen-
tos e os programas relacionados à 
prevenção de acidentes de traba-
lho e sugerindo diretrizes para que 
as próprias empresas os acompa-
nhem, implementem e avaliem. 

Podemos afirmar que esse tra-
balho é uma das principais ferra-
mentas do Programa GST-Sindus-
farma, pois além de disponibilizar 
o texto integral da legislação, pro-
move a difusão das exigências da 
legislação e das normas regula-
mentadoras, bem como permite a 
qualificação de colaboradores das 
empresas para as atribuições re-
lativas à sua implementação. Nos 
diversos volumes pode ser encon-
trada a metodologia de constitui-
ção de equipes para a realização 
de auditorias, por meio de questio-
nário padronizado, com modelo de 
relatório de não-conformidades e 
toda a orientação necessária para 
se produzir um plano de ação para 

sindusfarma

Boas Práticas em Saúde e 
Segurança do Trabalho na 
indústria farmacêutica

O Prêmio Excelência em Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho busca reconhecer os trabalhos das associadas 
que contribuíram para a prevenção de acidentes.

adequação das empresas à legis-
lação e aos regulamentos vigentes. 
Isso a partir de medidas provisó-
rias, adaptativas, corretivas, pre-
ventivas e contingentes em relação 
às não-conformidades apontadas.

Enfim, podemos afirmar que se 
trata de um verdadeiro manual de 
consulta rápida, que contém todo 
o know-how acumulado de que se 
dispõe, facilitando o processo de 
implementação de planos de ges-
tão de saúde e segurança pelas 
empresas.

Além da coletânea, o programa 
GST-Sindusfarma promove work-
shop s mensais para a qualificação 
e a atualização de profissionais, 
dos quais participam como minis-
trantes, renomados profissionais 
especialistas; e reuniões plenárias 
mensais, que se constituem em 
verdadeiros fóruns de debate e de 
encaminhamento de solicitações 
de matérias legislativas de interes-
se. Consultas jurídicas online para 
as empresas associadas e um bo-
letim Informativo semanal comple-
tam o Programa.

Com essas diversas ações, o 
GST-Sindusfarma capacitou, em 
dois anos, mais de mil profissio-
nais, inscritos por cerca de 80% 
das 110 empresas associadas ao 
Sindusfarma.

Como resultado natural dos pro-
gressos obtidos desde a criação 
do Programa, em 2008, foi criado 

o Prêmio Excelência em Gestão de 
Saúde e Segurança do Trabalho, 
cujo objetivo é o reconhecimento 
dos trabalhos das associadas que 
tenham contribuído para a conquis-
ta de melhores resultados na pre-
venção de acidentes e/ou de do-
enças ocupacionais. Iniciativa de 
sucesso, o Prêmio teve sua segun-
da edição lançada recentemente. 
O regulamento está disponível no 
site do Sindusfarma. 

Tantos resultados positivos e o 
número crescente de participantes 
em todas as ações atestam a efi-
ciência do trabalho realizado pelo 
GST-Sindusfarma para promoção 
da qualidade técnica e profissio-
nalizante dos colaboradores da in-
dústria. Os benefícios para a área 
regulatória do setor farmacêutico 
alcançados com esse projeto tam-
bém nos estimulam a continuar 
apostando nesse caminho. 

Osvaldo Cirilo da Silva é Consultor 
Farmacêutico do Sindusfarma em SST, 
Mestre em Produção e Controle de 
Qualidade de Medicamentos pela USP 
e auditor para a Norma OHSAS 18001 
pelo Centro de Qualidade e Produtividade 
para o Brasil e América Latina – QSP. 

Selma de Aquino e Graça é advogada 
e Consultora Jurídica Trabalhista e 
em SST do Sindusfarma. Possui pós-
graduação em Direito do Trabalho pelo 
Núcleo de Desenvolvimento Amauri. 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

Osvaldo Cirilo da Silva e Selma de Aquino e Graça
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Dia desses, pelas insondáveis 
maquinações do destino, deparei-
me com um personagem, que, em 
minha ingenuidade, julgava estar a 
transitar definitivamente pelo mun-
do das sombras, visto sua incurá-
vel sociopatia (psicopatia, se prefe-
rirem). Por óbvio, enganei-me, pois 
os sociopatas são hábeis em mani-
pular as pessoas – despojados que 
são dos freios da consciência e da 
ética – e aproveitam-se livremente 
das circunstâncias advindas do 
convívio social, auferindo grandes 
vantagens para si e seus acólitos. 
Quando – e se – eventualmente 
desmascarados, negam tudo com 
a maior desfaçatez. Como não ha-
via possibilidade de evitá-lo, até 
porque deliberadamente veio cum-
primentar-me, sempre com seu ha-
bitual cinismo, fui obrigado a tam-
bém fazê-lo.

“– Como estão os negócios?” – 
perguntou-me rindo, acrescentan-
do sem esperar minha resposta – 
“Parece que o Governo não cansa 
de criar mais e mais regras para o 
setor farmacêutico.”

Movido mais pela minha curiosi-
dade do que pelo interesse em sa-
ber com o que tão nefasto indivíduo 
andava envolvido, perguntei-lhe o 
que estava a fazer, na esperança 
de que estivesse definitivamente 
afastado da área da saúde.

alanac 

O paradoxo sanitário 
no Brasil

“– Atualmente, presido uma en-
tidade denominada Fabricantes 
Associados de Remédios Clandes-
tinos (FARC).”

“– Como?” – perguntei-lhe com 
espanto e incredulidade indisfar-
çáveis.

“– Estou certo de que ouviste 
bem”– respondeu-me sorrindo e 
acrescentando que felizmente es-
tão crescendo, graças às dificul-
dades impostas pelo Governo aos 
que insistem em trabalhar na cha-
mada legalidade.

“– Não vejo outro caminho para 
nossas indústrias farmacêuticas 
que não seja o da legalidade” – de-

fendi. “– Nossa luta é para que haja 
bom senso e coerência por parte 
das autoridades governamentais, 
evitando criar regras de difícil exe-
quibilidade e que nada, ou muito 
pouco, acrescentam ao controle do 
risco sanitário, embora possam in-
viabilizar o desenvolvimento, prin-
cipalmente da pequena e média 
indústria farmacêutica.”

Finalizando, acrescentei que o 
maior problema é a deficiente fis-
calização, especialmente sobre as 
“empresas” pertencentes à FARC.

“– Nunca verás isso” – res-
pondeu-me enfaticamente. “– Ou 
acreditas, por exemplo, que va-
mos cumprir as novas exigências 
da RDC 96/2008, que regulamenta 
a propaganda e a promoção de 
medicamentos? Já não cumpría-
mos a RDC 102/2000. Mais difícil 
para vocês, mais fácil para nós. 
Observa as propagandas que dia-
riamente nossos associados veicu-
lam na mídia. Como tudo promete-
mos, sem qualquer necessidade 
de comprovação científica, fica 
mais fácil convencer as pessoas 
de que nossos produtos são os 
melhores e sem qualquer contrain-
dicação. Também afirmamos que 
são aprovados pelo Ministério da 
Saúde, afinal, a ignorância cultural 
e a boa-fé dos consumidores nos 
favorecem.” 

Não vejo 
outro caminho 
para nossas 

indústrias 
farmacêuticas 

que não 
seja o da 

legalidade.
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Carlos Alexandre Geyer

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 

de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se 

da honra, a ter vergonha de ser honesto”
Ruy Barbosa

“– Não acredito que os órgãos 
de defesa do consumidor, o meio 
acadêmico e os órgãos de classe, 
que estão sempre a vigiar a indús-
tria farmacêutica, desconfiando da 
lisura de suas práticas de comuni-
cação, não aceitando que a pro-
moção e a publicidade dos medi-
camentos que produzimos possam 
ser efetuadas, mesmo dentro das 
regras preconizadas, compactuem 
com tal descalabro” – advoguei.

“– Pois, sinto dizer-lhe que, mui-
tas vezes, as ‘empresas’ ligadas à 
FARC fornecem, inclusive, produ-
tos para uso em práticas não reco-
nhecidas pelos próprios Conselhos 
Profissionais.” 

E disse mais: “– Não vejo ne-
nhum protesto mais enfático perante 
as autoridades governamentais que 
possa inviabilizar nossas atividades. 
Portanto, os vilões continua m sendo 
vocês, que agem dentro da lei.”

“– Estamos tentando mostrar 
essas incoerências à socieda-
de, visando despertá-la para uma 
reali dade que somente lhe traz 
prejuízos. Espero que pelo menos 
o Sistema Nacional de Controle de 
Medicamentos, instituído pela Lei 
11.903/2009, venha a contribuir 
para coibir as práticas inescrupulo-
sas de seus associados.”

“– Perda de tempo! Vocês pare-
cem Dom Quixote a lançar-se con-

tra moinhos de vento. Se a fiscali-
zação continuar deficiente, vamos 
levar ainda mais vantagem. Não 
se esqueça de que quanto mais 
restritiva e confusa for a legislação 
sanitária e maior a carga tributária 
incidente sobre os medicamentos, 
mais vocês, legais, perdem e nós, 
da Fabricantes Associados de Re-
médios Clandestinos, ganhamos!”

“– Mas vocês podem ser derrota-
dos. Recentemente, a Anvisa, com 
o apoio da Polícia Federal e da Po-
lícia Civil do Paraná, apreendeu 22 
toneladas de medicamentos fitote-
rápicos irregulares juntamente com 
os seus fabricantes, nas cidades 

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

de Mandaguari e Maringá, situadas 
no noroeste do Paraná. O esquema 
de comercialização descrito na im-
prensa atingia boa parte do território 
nacional, gerando receita superior a 
um milhão de reais por mês.”

“– Reconheço que foi um duro 
golpe. No entanto, muitos mais 
precisariam ser desfechados para 
desbaratar os fabricantes de re-
médios clandestinos, mas, em vez 
de priorizar esse enfrentamento, a 
Anvisa se preocupa em criar no-
vas exigências para vocês, que, 
por serem legalizados e sérios, 
buscam sempre cumpri-las” – me-
nosprezou. “– Nós, ao contrário, 
por não termos essa preocupação, 
vemos as dificuldades impostas a 
vocês como vantagem competiti-
va a nosso favor. Continuaremos, 
pois, a propagar e vender livre-
mente nossos produtos no ‘merca-
do das ilusões’, como, aliás, você 
já denunciou.”

Afastei-me da criatura, lembran-
do-me do dia, muitos anos atrás, 
quando o ouvi declarar ser filoso-
fia de porta de banheiro o poema 
“Sinto Vergonha de Mim”, de Ruy 
Barbosa, cuja última parte consta 
neste artigo. Afastei-me, pensando 
que Maquiavel talvez tivesse razão 
quando afirmava “que a realidade 
é como é, e não como desejamos 
que ela fosse.” 

Nossa luta é 
para que haja 

coerência 
por parte do 

Governo, 
evitando-se criar 
regras de difícil 
exequibilidade.
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 agora é

CRESCIMENTO NAS VENDAS DE 14,3% EM 2008

Atualmente, a companhia está posicionada entre as sete empresas farmacêuticas com o mais rápido desenvolvimento no mundo. 
Os investimentos de mais de €108 milhões (14,4% das receitas) efetuados em Pesquisa & Desenvolvimento geraram resultados 
signifi cativos com relação ao registro de novas moléculas e novos tratamentos terapêuticos. A presença internacional do Grupo tam-
bém tem sido reforçada pela consolidação nos mercados europeus mais importantes e pela abertura de uma nova fi lial na China. 

Parma, 18 de março de 2009 – O ano de 2008 foi decisivamente favorável para o Grupo Chiesi, o que confi rma e ajuda a 
melhorar a tendência de crescimento registrada nos últimos anos, tanto na Itália quanto no restante do mundo. 
O volume das vendas atingiu €748 milhões, registrando um aumento de +14,3% (quase três vezes a taxa média de crescimento 
no mercado europeu), novamente conquistado sem aquisições signifi cativas e apesar dos cortes de preços efetuados durante 
2007 e 2008. Na Itália, as vendas diretas da Chiesi atingiram um crescimento de 6,5%, em um mercado consideravelmente em 
depressão, no que diz respeito à distribuição farmacêutica.

Os novos produtos corporativos recentemente desenvolvidos pela companhia representam mais da metade das receitas globais. 
Particularmente o Foster® (dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol), indicado para o tratamento de asma, su-
perou as previsões da maioria dos grandes mercados e promete se tornar o principal produto do Grupo em 2009. 

Esses resultados posicionaram o Grupo – como o único representante italiano – entre as sete empresas farmacêuticas com 
o mais rápido desenvolvimento no mundo (Dados do IMS Health Midas, setembro de 2008). Essa conquista também foi 
reconhecida pela Universidade de Pisa, que em outubro de 2008 conferiu à Chiesi Farmaceutici o Long Life Family Business 
Award, como a empresa familiar mais bem sucedida.

“O setor farmacêutico está em fase de transição”, comentou Alberto Chiesi, Presidente do Conselho e CEO da companhia. “Os 
resultados conquistados pelo Grupo, que vão de encontro à atual tendência nesse setor, são particularmente gratifi cantes para 
o Grupo e nos estimulam a manter o compromisso renovado. No futuro, talvez tenhamos de enfrentar grandes desafi os, e nosso 
sucesso depende de nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras e atender às novas demandas do mercado.”

As atividades de P&D cresceram de acordo com os planos necessários para o desenvolvimento de novas moléculas e seu 
impacto sobre as vendas aumentou 14,4% (€108 milhões), um nível que a companhia pretende manter e exceder ao longo dos 
próximos anos. 
Um total de 264 patentes concedidas em todo o mundo e 14 novos pedidos de patente depositados em 2008 representam um 
recorde para o Grupo, e comprovam a intensa atividade de trabalho dos departamentos de pesquisa clínica e não-clínica, cujos 
esforços estão atualmente concentrados em doenças raras e problemas respiratórios. 

Além dos 3 Centros de Pesquisa em Parma, Paris e Rockville (EUA), há um centro agora em Chippenham (Reino Unido), 
construído em tempo recorde em 2008, que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras no campo de aerossol 
pressurizado mediante o estudo do fenômeno da atomização.

Além de concluir vários procedimentos de reconhecimento mútuo e conduzir outros estudos clínicos sobre o Foster®, o departa-
mento de Pesquisa e Desenvolvimento da Chiesi continua a fazer estudos com o uso do Curosurf®, líder mundial no tratamento 
da síndrome do desconforto respiratório em neonatos prematuros, com novas técnicas de ventilação. O desenvolvimento do 
Nymusa® (citrato de cafeína), indicado no tratamento da apneia primária nesses frágeis pacientes, fez progressos signifi cativos 
no que diz respeito ao procedimento regulatório e está prestes a ser aprovado. Também devemos destacar o desenvolvimento 
clínico do carmoterol no tratamento de bronquite crônica.

Em geral, os investimentos efetuados em 2008 totalizaram €39,1 milhões e envolveram o setor de produção industrial em par-
ticular, não apenas em Parma, mas também na França e no Brasil. O processo de internacionalização do Grupo também teve 
continuidade, caracterizado pela consolidação dos mercados emergentes na Turquia, Países Baixos, Brasil, Rússia e também na 
China, onde a companhia abriu uma nova fi lial em junho.

A Chiesi conta hoje com 3.243 funcionários; no decorrer do último ano, houve um aumento mundial de 10% resultante da con-
tratação de pessoal adicional, particularmente por nossas fi liais estrangeiras abertas recentemente.

Os planos para o futuro próximo são igualmente ambiciosos. Em 2009, o Grupo Chiesi prevê receitas acima de €830 milhões, com au-
mento nas vendas de produtos corporativos totalizando 20% e taxa de crescimento médio entre as fi liais estrangeiras de 15% e 30%.

O grupo CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. é uma empresa farmacêutica italiana, com importante presença nos 
5 continentes. No Brasil, opera desde 1976, sob o então nome de Farmalab Indústrias Químicas e Farma-
cêuticas Ltda. Como parte de seu processo de internacionalização, a empresa esta unifi cando sua razão 
social em todos os países, passando a denominar-se inclusive no Brasil, a partir de janeiro de 2009, CHIESI 
FARMACÊUTICA LTDA. Neste processo, mantêm-se inalterados seus números de CNPJ, seus números de 
Inscrição Estadual e demais registros Federais, Estaduais e Municipais, incluindo os aprovados pela ANVISA. 
A Chiesi possui uma moderna fábrica na cidade de Santana de Parnaíba (SP), com Certifi cação de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle, e seu escritório principal esta localizado na cidade de São Paulo.
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CRESCIMENTO NAS VENDAS DE 14,3% EM 2008

Atualmente, a companhia está posicionada entre as sete empresas farmacêuticas com o mais rápido desenvolvimento no mundo. 
Os investimentos de mais de €108 milhões (14,4% das receitas) efetuados em Pesquisa & Desenvolvimento geraram resultados 
signifi cativos com relação ao registro de novas moléculas e novos tratamentos terapêuticos. A presença internacional do Grupo tam-
bém tem sido reforçada pela consolidação nos mercados europeus mais importantes e pela abertura de uma nova fi lial na China. 

Parma, 18 de março de 2009 – O ano de 2008 foi decisivamente favorável para o Grupo Chiesi, o que confi rma e ajuda a 
melhorar a tendência de crescimento registrada nos últimos anos, tanto na Itália quanto no restante do mundo. 
O volume das vendas atingiu €748 milhões, registrando um aumento de +14,3% (quase três vezes a taxa média de crescimento 
no mercado europeu), novamente conquistado sem aquisições signifi cativas e apesar dos cortes de preços efetuados durante 
2007 e 2008. Na Itália, as vendas diretas da Chiesi atingiram um crescimento de 6,5%, em um mercado consideravelmente em 
depressão, no que diz respeito à distribuição farmacêutica.

Os novos produtos corporativos recentemente desenvolvidos pela companhia representam mais da metade das receitas globais. 
Particularmente o Foster® (dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol), indicado para o tratamento de asma, su-
perou as previsões da maioria dos grandes mercados e promete se tornar o principal produto do Grupo em 2009. 

Esses resultados posicionaram o Grupo – como o único representante italiano – entre as sete empresas farmacêuticas com 
o mais rápido desenvolvimento no mundo (Dados do IMS Health Midas, setembro de 2008). Essa conquista também foi 
reconhecida pela Universidade de Pisa, que em outubro de 2008 conferiu à Chiesi Farmaceutici o Long Life Family Business 
Award, como a empresa familiar mais bem sucedida.

“O setor farmacêutico está em fase de transição”, comentou Alberto Chiesi, Presidente do Conselho e CEO da companhia. “Os 
resultados conquistados pelo Grupo, que vão de encontro à atual tendência nesse setor, são particularmente gratifi cantes para 
o Grupo e nos estimulam a manter o compromisso renovado. No futuro, talvez tenhamos de enfrentar grandes desafi os, e nosso 
sucesso depende de nossa capacidade de encontrar soluções inovadoras e atender às novas demandas do mercado.”

As atividades de P&D cresceram de acordo com os planos necessários para o desenvolvimento de novas moléculas e seu 
impacto sobre as vendas aumentou 14,4% (€108 milhões), um nível que a companhia pretende manter e exceder ao longo dos 
próximos anos. 
Um total de 264 patentes concedidas em todo o mundo e 14 novos pedidos de patente depositados em 2008 representam um 
recorde para o Grupo, e comprovam a intensa atividade de trabalho dos departamentos de pesquisa clínica e não-clínica, cujos 
esforços estão atualmente concentrados em doenças raras e problemas respiratórios. 

Além dos 3 Centros de Pesquisa em Parma, Paris e Rockville (EUA), há um centro agora em Chippenham (Reino Unido), 
construído em tempo recorde em 2008, que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras no campo de aerossol 
pressurizado mediante o estudo do fenômeno da atomização.

Além de concluir vários procedimentos de reconhecimento mútuo e conduzir outros estudos clínicos sobre o Foster®, o departa-
mento de Pesquisa e Desenvolvimento da Chiesi continua a fazer estudos com o uso do Curosurf®, líder mundial no tratamento 
da síndrome do desconforto respiratório em neonatos prematuros, com novas técnicas de ventilação. O desenvolvimento do 
Nymusa® (citrato de cafeína), indicado no tratamento da apneia primária nesses frágeis pacientes, fez progressos signifi cativos 
no que diz respeito ao procedimento regulatório e está prestes a ser aprovado. Também devemos destacar o desenvolvimento 
clínico do carmoterol no tratamento de bronquite crônica.

Em geral, os investimentos efetuados em 2008 totalizaram €39,1 milhões e envolveram o setor de produção industrial em par-
ticular, não apenas em Parma, mas também na França e no Brasil. O processo de internacionalização do Grupo também teve 
continuidade, caracterizado pela consolidação dos mercados emergentes na Turquia, Países Baixos, Brasil, Rússia e também na 
China, onde a companhia abriu uma nova fi lial em junho.

A Chiesi conta hoje com 3.243 funcionários; no decorrer do último ano, houve um aumento mundial de 10% resultante da con-
tratação de pessoal adicional, particularmente por nossas fi liais estrangeiras abertas recentemente.

Os planos para o futuro próximo são igualmente ambiciosos. Em 2009, o Grupo Chiesi prevê receitas acima de €830 milhões, com au-
mento nas vendas de produtos corporativos totalizando 20% e taxa de crescimento médio entre as fi liais estrangeiras de 15% e 30%.

O grupo CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. é uma empresa farmacêutica italiana, com importante presença nos 
5 continentes. No Brasil, opera desde 1976, sob o então nome de Farmalab Indústrias Químicas e Farma-
cêuticas Ltda. Como parte de seu processo de internacionalização, a empresa esta unifi cando sua razão 
social em todos os países, passando a denominar-se inclusive no Brasil, a partir de janeiro de 2009, CHIESI 
FARMACÊUTICA LTDA. Neste processo, mantêm-se inalterados seus números de CNPJ, seus números de 
Inscrição Estadual e demais registros Federais, Estaduais e Municipais, incluindo os aprovados pela ANVISA. 
A Chiesi possui uma moderna fábrica na cidade de Santana de Parnaíba (SP), com Certifi cação de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle, e seu escritório principal esta localizado na cidade de São Paulo.
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Suppliers 2008
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vencedores da 
Pesquisa Top 
Suppliers 2008

A pesquisa quantitativa Top 
Suppliers 2008, realizada pela 
Revista UPpharma, no final do 
ano passado, que apontou as 
empresas mais conceituadas 
do mercado farmacêutico, teve 
uma repercussão bastante 
positiva em todo o segmento. 

Os participantes e as 
empresas mencionadas no 
levantamento avaliaram o 
trabalho como um serviço 
importante para o seg-

mento. Afinal, as informações forne-
cidas podem ajudar os executivos 
na escolha de seus parceiros comer-
ciais, ao mesmo tempo em que esti-
mulam a troca de experiências entre 
os profissionais.

“Notamos a importância deste 
trabalho pelos contatos que rece-
bemos dos laboratórios, solicitan-
do os dados de algumas empresas 
que obtiveram os primeiros lugares 
para futuras consultas. Acredita-
mos que essa pesquisa realizada 

CVC
João Fernando Vassão (Diretor de Marketing)

W Pharma
Vicente De Laurentis Neto e Samuel Jerônimo (Sócios)
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com os próprios usuários, profis-
sionais da indústria farmacêutica, 
divulga os fornecedores que atuam 
de maneira eficaz para seus clien-
tes”, comenta Vanessa Escobar, 
Coordenadora Administrativa de 
Marketing e Processos da DPM.

Com o objetivo de aprimorar 
cada vez mais essa ferramenta, 
por uma solicitação dos próprios 
vencedores, a Revista UPpharma 
desenvolveu um certificado de re-
conhecimento, que foi oferecido 
aos primeiros cinco colocados de 

cada categoria nos rankings Con-
ceito e Share of Mind.

Infelizmente, não conseguimos 
fazer a entrega de todos os certifica-
dos pessoalmente. Porém, todos os 
cinco primeiros colocados em cada 
ranking receberão o certificado de 
reconhecimento futuramente.

No momento, a Revista UPphar-
ma já vem trabalhando no planeja-
mento da pesquisa Top Suppliers 
2009, que contemplará novas cate-
gorias e envolverá um número maior 
de participantes. Aguardem! 

Primeiros 
colocados no 
levantamento 
receberam 
certificado de 
reconhecimento.

Tugarê
Mark de Szentmiklósy (Diretor de Criação)

IMS
Nilton Paletta (Gerente Geral América Latina)

HP
Carina Righi (PSG Marketing Manager)

Gráfica Aquarela
Sonia Marangoni (Supervisora Administrativa de Vendas), Guto Nishida 
(Atendimento) e Elias Tranquillo (Diretor Nacional de Vendas)
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Até bem pouco tempo, a segu-
rança patrimonial era classificada 
pelas empresas como uma despesa 
que não gerava valor ao negócio. 
Os investimentos nessa área aconte-
ciam mais por uma necessidade do 
que por uma questão estratégica.

Hoje, com o aumento da com-
petitividade, especialmente no 
mercado farmacêutico, as cor-
porações buscam cada vez mais 
melhorar seus resultados e seus 
lucros. Nesse aspecto, a seguran-
ça corporativa vem se firmando 
como um novo diferencial compe-
titivo, sendo considerada por mui-
tas companhias como uma área de 
apoio indispensável para o cresci-
mento dos negócios.

Mais do que nunca, especial-
mente na indústria farmacêutica, 
que trabalha com inovação e sigilo, 
sabe-se que investir em segurança 
corporativa traz maior proteção ao 

capital das corporações, pode aju-
dar a reduzir perdas de materiais 
e de informações de quaisquer 
naturezas, bem como preservar a 
marca e a imagem das empresas 
perante investidores e clientes.

“Os laboratórios farmacêuticos 
estão cada vez mais preocupa-
dos com a integridade dos seus 
produtos. Portanto, a segurança 
patrimonial vem recebendo investi-
mentos bem consistentes para pro-
teger o recebimento de insumos, 
a produção dos medicamentos, a 
compartimentação de produção, 
o seu armazenamento por critérios 
de segregação de valores agrega-
dos, bem como a distribuição por 
gerenciamento de riscos”, revela 
Luciano Caruso, do departamento 
de Gerenciamento de Crises da 
Graber Segurança.

De acordo com o executivo, o ce-
nário atual mostra as áreas de segu-

especial

Segurança 
corporativa
Como transformar esse investimento 
em diferencial competitivo

rança corporativa dos laboratórios 
buscando a redução de recursos 
próprios para a execução de suas 
tarefas e, ao mesmo tempo, trazen-
do soluções externas e mais espe-
cíficas para a proteção dos seus 
ativos. Para isso, optam pela tercei-
rização de serviços de consultoria e 
auditoria que executem as ativida-
des do negócio, liberando assim o 
tempo do gestor de segurança cor-
porativa para atender às estratégias 
de cada empreendimento.

“Este ainda é um movimento 
relativamente novo em segurança 
empresarial, mas que efetivamente 
trará aos empreendedores menor 
custo de investimentos em segu-
rança aliado às melhores práticas, 
já que empresas externas têm 
contato diário com tendências e 
novidades do setor, resultando em 
menor tempo de execução de pro-
jetos”, explica Luciano.
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Madalena Almeida

Edgard de Souza Leite Neto, 
Superintendente da Fort Knox, 
acredita que a segurança patri-
monial possui hoje um escopo de 
atuação muito mais amplo do que 
aquele que normalmente as pes-
soas conhecem. Segundo ele, os 
bons profissionais de segurança 
garantem, além da preservação do 
patrimônio, a prevenção e a redu-
ção de muitos outros riscos, entre 
os quais estão aqueles relaciona-
dos à preservação das vidas hu-
manas, da imagem das empresas 
e dos negócios da companhia.

“Os laboratórios farmacêuticos, 
devido à peculiaridade de sua ati-
vidade, precisam proteger a ima-
gem e sua marca. No tocante aos 
negócios, as questões de proprie-
dade intelectual merecem grande 
atenção. E, por fim, a preservação 
das vidas é sempre uma priorida-
de em qualquer empresa. A se-
gurança patrimonial é um assunto 
complexo e abrangente. Por essa 
razão, exige um gerenciamento in-
teligente, ativo e capaz de coorde-
nar esforços das diferentes áreas 
da empresa, sempre alinhado com 
seus objetivos estratégicos”, anali-
sa o superintendente.

Profissionalização do setor
Para Alexandre Barros, Gerente 

de Marketing da Gocil Segurança 
e Serviços, quando se fala em se-
gurança corporativa, a tendência 
é ter um setor cada vez mais bem 
preparado em relação à qualidade 
do colaborador e dos processos 
que envolvem seu trabalho. “A 
busca é a diminuição nos interva-
los de treinamento, uso de armas 
não letais e adequação até mes-
mo de uniformes e meios de trans-
porte que garantam mais conforto 
aos seus usuários. Somada a isso, 
temos a cada dia uma melhora 
das estruturas administrativas e 
de atendimento ao cliente”, relata 
Alexandre.

Além disso, a própria evolução 
tecnológica tem favorecido o de-

senvolvimento dos serviços presta-
dos nessa área. “Cada vez mais, os 
diversos sistemas são integrados, 
permitindo mais facilidade de uso, 
dados mais consistentes e, como 
resultado, uma eficiência muito 
maior. Acredito que as tecnologias 
de reconhecimento e identificação 
biométricas terão um desenvol-
vimento acelerado nos próximos 
anos, tornando os sistemas cada 
vez mais ‘transparentes’ do pon-
to de vista do usuário, o que, sem 
dúvida, melhora sua eficácia. Co-
meçaremos a minimizar o dilema, 
que hoje ainda é muito forte, entre 
reforçar a segurança e garantir o 
conforto do usuário”, complementa 
Edgard, da Fort Knox.

Por outro lado, o superinten-
dente revela que ainda existem 
empresas com uma visão equi-
vocada em relação à contratação 
de segurança. “Se o contratante 
tem um problema, ele em geral se 
dispõe a realizar um investimento 
adequado. Se a contratada for uma 
boa empresa, ela irá sanar, ou no 
mínimo reduzir muito, o problema 
original. Com o passar do tempo, 
o contratante começa a se pergun-
tar: ‘Nós nunca temos problemas 
com a segurança. Por que então 
gastamos tanto com isso na em-
presa?’. Quando vista de fora, essa 
visão parece absurda, mas é uma 
situação que acontece com grande 
frequência”, garante Edgard.

Serviços mais procurados
De fato, hoje as empresas de 

segurança privada estão muito 
mais profissionalizadas e oferecem 
soluções que realmente proporcio-
nam benefícios reais aos clientes. 
Segundo Luciano Caruso, da Gra-
ber, os serviços mais procurados 
pelas empresas estão relaciona-
dos à proteção dos produtos, quer 
sejam na correta utilização dos re-
cursos na produção, quanto na sua 
integridade até o consumo pelo 
cliente final. As preocupações es-
tão voltadas para a proteção contra 

pirataria, roubos e furtos (produtos 
acabados ou matéria-prima), viola-
ções de embalagens, entre outros.

“Os laboratórios farmacêuticos 
preocupam-se com os acessos in-
devidos em áreas controladas por 
requisitos do Ministério da Saúde 
e também do Ministério da Justiça, 
pois há produtos cujos princípios 
ativos são utilizados na fabricação 
de entorpecentes”, lembra.

Ademar Pereira Barbosa, Dire-
tor-Executivo do Grupo Verzani & 
Sandrini, acrescenta que além dos 
serviços tradicionais procurados 
pelas Farmacêuticas, existe uma 
tendência para a busca do supor-
te eletrônico das operações de se-
gurança. 

“As empresas de segurança 
patrimonial oferecem profissionais 
treinados de acordo com a deman-
da específica de cada contrato. 
Hoje, a tendência é a adoção dos 
Sistemas Integrados de Seguran-
ça, tendo como sustentação as 
seguintes variáveis: o elemento hu-
mano, a metodologia de trabalho e 
a tecnologia da segurança. Na ver-
dade, quando se tem um plano for-
mal de investimento em segurança 
que é bem executado, os resulta-
dos são efetivos e muito satisfató-

Luciano Caruso,  

da Graber Segurança
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rios, atendendo amplamente às ne-
cessidades dos clientes”, destaca 
Ademar.

Nesse aspecto, Edgard, da Fort 
Knox, explica que a integração é 
um fator crítico para uma seguran-
ça corporativa eficiente. Portanto, 
é fundamental que as empresas 
prestadoras desse serviço sejam 
capazes de oferecer uma solução 
completa aos contratantes. “Isso 
abrange desde a análise de risco, 
que permite identificar os riscos 
aos quais o contratante está sujeito 
e, mais importante do que isso, as 
causas desses riscos. A partir daí, 
é possível especificar um projeto 
integrado, aliando os elementos 
de segurança humana, eletrônica, 

barreiras físicas, políticas de recur-
sos humanos, além de normas e 
procedimentos internos”, resume.

Feitas essas especificações, 
continua o executivo, é a vez do 
contratante implementar e de-
senvolver algumas ações, como 
as políticas de RH, por exemplo. 
“Porém, é importante que todos os 
demais elementos, aqueles que 
exigem conhecimento técnico e 
experiência específicos de segu-
rança, sejam realizados por um 
único prestador de serviço. Isso 
visa garantir que as responsabili-
dades estejam claramente defini-
das. Quando houver algum proble-
ma de segurança a ser corrigido 
ou melhoria a ser implementada, 
seja na vigilância, no controle de 
acesso, no monitoramento remo-
to ou qualquer outro, haverá um 
responsável que será acionado”, 
orienta Edgard.

Segundo ele, todos os grandes 
laboratórios contam hoje com ser-
viços de vigilância, sistemas de 
controle de acesso e circuito fecha-
do de tevê. Muitos já possuem tam-
bém monitoramento externo ativo, 
proteção aos executivos e geren-
ciamento de risco no transporte de 
cargas. Esse último, sem dúvida, é 
atualmente um dos pontos mais crí-
ticos quando se fala em segurança 
corporativa.

“A proteção do produto e das 
pessoas que transitam pelo empre-
endimento

é o grande ponto de contato de 
sistemas de segurança. Infelizmen-
te, ainda hoje os empreendimentos 
são alvos de quadrilhas externas e 
até mesmo internas. Tanto o contro-
le de acesso às instalações, bem 
como a compartimentação interna 
são estratégias a serem constante-
mente aprimoradas de maneira que 
se reduzam tais riscos”, completa 
Luciano, da Graber.  

Evitando transtornos
Por todas as razões já expos-

tas, percebe-se que a segurança 
corporativa é uma área estratégi-
ca para o mercado farmacêutico.  
As Farmacêuticas podem contar 
atualmente com profissionais com 
treinamento especializado por se-
tor e tecnologia de ponta, capaz 
de gerar histórico, documentos e 
maior segurança para os envolvi-
dos diretamente com a operação.

O desafio dos prestadores hoje 
é garantir a qualidade do serviço, 
evitando qualquer imprevisto ou 
aborrecimento para o contratante. 
Apesar dos modernos recursos 
que as empresas de segurança 
patrimonial dispõem para atender 
o cliente, um ponto que ainda gera 
polêmica é o acesso de visitantes.

Geralmente, o controle de aces-
so é administrado pelo Departa-
mento de Segurança, que dispõe 
de recursos de verificação mais 
apropriados, além de possuir o 
poder de polícia da vigilância para 

especial

A segurança corporativa 
vem se firmando como um 

novo diferencial competitivo 
para as empresas.

Edgard de Souza Leite Neto, 

da Fort Knox
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desencadear procedimentos con-
tingenciais em caso de tentativa de 
invasão.

O problema é que, muitas ve-
zes, o tempo gasto para liberação 
do visitante é muito longo, causan-
do aborrecimentos e prejudicando 
a imagem do laboratório. Para Lu-
ciano Caruso, da Graber, o tempo 
para liberação do acesso do visi-
tante deve ser o suficiente para se 
garantir a veracidade das informa-
ções apresentadas. Para facilitar 
esse trabalho, atualmente, já exis-
tem também softwares e sistemas 
de comunicação que agilizam esse 
processo. “Obviamente, cada em-
preendimento possui uma política 
de acesso de terceiros aos seus 
ambientes, o que pode promover 
maior ou menor tempo de verifica-
ção no controle de acesso”, justifi-
ca Luciano, da Graber.

Na verdade, muitas vezes, a ri-
gidez no controle de acesso é justi-
ficada justamente porque, pelo fato 
de os laboratórios lidarem com pro-
dutos de alto valor agregado e bai-
xo volume, os furtos internos são 
sempre uma grande preocupação. 
“As invasões, tanto físicas quan-
to eletrônicas, embora mereçam 
atenção, não costumam produzir 
perdas significativas. Por outro 
lado, o furto de informações, ainda 
que não muito frequente, possui 
um impacto potencial enorme, tan-
to financeiro quanto estratégico”, 
lembra Edgard, da Fort Knox.

Quanto à demora na liberação 
dos visitantes, o executivo concor-
da que, muitas vezes, esse aspec-
to não recebe a atenção mereci-
da por parte das empresas. “Não 
apenas em relação ao controle de 
acesso, mas os procedimentos 
de segurança em geral costumam 
prejudicar o conforto dos usuá-
rios. Sempre será uma atribuição 
do gestor de segurança buscar o 
equilíbrio. Além disso, ele também 
deve fazer o dimensionamento dos 
recursos necessários para atender 
à demanda. Em outras palavras, 

definir quantas posições de aten-
dimento são necessárias em cada 
horário”, avalia.

Segundo Edgard, a empresa de 
segurança, por sua vez, também 
tem um papel importante. “E dois 
aspectos são fundamentais nes-
se momento. Um deles é fornecer 
sistemas adequados ao uso. É co-
mum, infelizmente, ver empresas 
com alto fluxo de pessoas fazendo 
uso de sistemas quase ‘caseiros’ 
de identificação. Em seguida, de-
ve-se garantir a qualidade da ope-
ração. Qualquer sistema, por mais 
sofisticado que seja, torna-se inútil 
quanto mal utilizado. Os operado-
res devem estar sempre muito bem 
capacitados a usar as ferramentas 
que têm à sua disposição de for-
ma rápida e eficaz”, complementa 
Edgard.

Na opinião do executivo, o ideal 
é que a liberação de um visitante 
ocorra em menos de um minuto de 
atendimento. O tempo que o usu-
ário aguarda na fila depende mais 
do dimensionamento correto da 
quantidade de atendentes do que 
do serviço propriamente dito.

Para solucionar esse dilema, 
Alexandre Barros, da Gocil, diz ser 
importante ter um perfeito alinha-
mento entre a empresa de seguran-
ça e o contratante. “É o laboratório 
que precisa avisar quem virá para 
lhe visitar, a fim de atendermos rapi-
damente os visitantes, fornecedores 
etc. As empresas de segurança têm 
se preparado, por meio de treina-
mentos voltados ao perfil da opera-
ção. Na Gocil, hoje, um colaborador 
de banco tem um treinamento to-
talmente diferente do que um que 
irá para a indústria farmacêutica, 
ou para uma grande loja de varejo. 
Geralmente, a preocupação é que 
o acesso do visitante seja autoriza-
do pela segurança imediatamente 
após a checagem visual, indagação 
sobre volumes e seu cadastro feito 
ou confirmado pelo sistema. O que 
não deve ser confundido é em qual 
velocidade o visitado o atende, pois 

especial

A segurança 
patrimonial é 

fator relevante 
na proteção de 

pessoas e do 
patrimônio físico 

das empresas.

Alexandre Barros,  

da Gocil
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nisso a segurança não influi”, expli-
ca Alexandre.

Para Ademar, do Grupo Verza-
ni, uma série de fatores interfere na 
qualidade desse processo. Ele re-
força que, nesse caso, o uso do sof-
tware adequado, o profissional bem 
treinado de acordo com os procedi-
mentos estabelecidos, um fluxo de 
pessoas e de veículos que atendam 
às boas práticas da logística, entre 
outros, permitem um controle de 
acesso eficiente e rápido. 

“A segurança patrimonial é fator 
relevante na proteção de pessoas e 
do patrimônio físico das empresas. 
Na área farmacêutica, na qual os 
princípios ativos são manipulados 
para a produção de medicamentos, 
a segurança se reveste de vital im-
portância para garantir a execução 
dos processos de forma segura e 
de acordo com os padrões estabe-
lecidos”, complementa Ademar.

Treinamento dos vigilantes
Outra unanimidade no setor no 

que se refere à contratação de ser-
viços de segurança diz respeito à 
necessidade de os vigilantes patri-
moniais trabalharem alinhados às 
políticas e à cultura das empresas 
contratantes. Ou seja, não adianta 
ter um prestador de primeira linha, 
se os funcionários não absorverem 

as diretrizes do contratante, a fim 
de se garantir um atendimento efi-
ciente.

Diante disso, Luciano Caruso, 
da Graber, defende a aplicação de 
um treinamento que aborde tanto 
aspectos genéricos quanto especí-
ficos. “O vigilante deve dominar os 
conhecimentos relacionados à sua 
profissão (genéricos) e também os 
específicos do seu posto de traba-
lho. Este último com base na polí-
tica de segurança do laboratório 
para o qual trabalha, assim como 
o que está definido em manual de 
procedimentos”, opina.

Para Edgard, da Fort Knox, o 
importante é que o responsável por 
gerenciar a segurança patrimonial 
seja alguém com conhecimento 
técnico e experiência e com poder 
suficiente para fazer valer as deter-
minações da segurança. “Um dos 
piores cenários possíveis ocorre 
quando a área de segurança não 
é respeitada dentro da empresa. 
Para que os vigilantes possam 
aprender e incorporar as políticas 
e cultura do laboratório ao seu 
trabalho, é preciso algum tempo.  
Ou seja, a rotatividade dos vigilan-
tes não pode ser elevada. Para isso, 
a empresa contratada deve possuir 
uma política de recursos humanos 
eficaz, que se preocupe com a 
adequação do perfil do funcionário 
às necessidades do serviço, desde 

o processo de seleção, passando 
por um programa de treinamento 
que promova o real desenvolvi-
mento dos profissionais, um pacote 
de remuneração diferenciado, polí-
ticas de incentivo e de valorização 
do desempenho. Isso sem falar na 
garantia integral dos direitos tra-
balhistas. Enfim, a empresa tem 
a obrigação de buscar que seus 
funcionários trabalhem satisfeitos”, 
expõe Edgard.

Custo x benefício
É verdade que hoje as empresas 

de segurança corporativa possuem 
serviços muito mais qualificados.  
A atitude dos laboratórios de inves-
tir em segurança, com a contrata-
ção de uma prestadora de serviço 
de vigilância patrimonial e, muitas 
vezes, até mesmo com a criação 
de um cargo de diretoria específica 
para cuidar dessa estratégia, pode 
trazer inúmeros benefícios econô-
micos que compensam em curto e 
longo prazos os custos iniciais.

Por essa razão, cada vez mais, 
os laboratórios tendem a enxergar 
os gastos com serviços de segu-
rança como um investimento estra-
tégico. “Os valores envolvidos são 
elevados. Não é raro um laboratório 
gastar mais de R$ 100 mil por mês 
com segurança. Mas não, neces-
sariamente, isso é caro. Se essas 
despesas tiverem sido assumidas 

especial

O maior risco hoje 
para os laboratórios, 
sem dúvida, é o furto 
de insumos essenciais 
para a produção dos 
medicamentos.

Ademar Pereira Barbosa, 

da Verzani & Sandrini
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com base em uma análise de riscos 
criteriosa e os serviços prestados 
estiverem atingindo os resultados 
propostos, o investimento é adequa-
do. Por outro lado, se mesmo com 
esse valor mensal os resultados es-
tiverem ruins, então está caro! Nós 
temos algumas experiências muito 
felizes com laboratórios farmacêuti-
cos. Muitos têm a visão correta de 
que segurança é, basicamente, pre-
venção. E de que os benefícios vão 
muito além da simples eliminação 
de furtos e roubos”, revela Edgard, 
da Fort Knox.

Na opinião de Ademar, do Gru-
po Verzani, a conscientização da 
necessidade do investimento em 
segurança torna o preço apenas 
como uma variável do sistema e 
importante tanto quanto qualida-
de, idoneidade, atendimento e se-
riedade.

“Atualmente, os serviços de se-
gurança estão relacionados aos 
riscos aos quais eles administram. 
Para que se configure um siste-
ma de segurança adequado para 
o empreendimento, é importante 
a análise de riscos, a fim de sub-
sidiar as suas inversões. Portanto, 
um sistema de segurança nunca é 
caro se for projetado para minimi-
zar os referidos riscos ou ainda os 
seus impactos”, acrescenta Lucia-
no Caruso, da Graber. 

Alexandre Barros, da Gocil, 
explica que os laboratórios enten-
dem o custo da segurança como 
qualquer outro serviço comercia-
lizado no mercado. Segundo ele, 
as empresas estão cientes de que 
o investimento para garantir suas 
ideias, patentes e produtos é baixo 
em comparação ao risco de perder 
suas exclusividades e manter seus 
colaboradores em ambiente total-
mente seguro.

“O maior risco hoje para os la-
boratórios, sem dúvida, é o furto de 
insumos essenciais para a produ-
ção dos medicamentos. Mas existe 
outro problema, que é a espiona-
gem industrial. Mas nesse caso, 
outros itens são importantes, como 
a segurança da informação em am-
bientes de escritório e a segurança 
dos servidores para arquivos e trá-
fego da internet”, expõe Alexandre, 
da Gocil.

Segundo ele, atualmente, o 
mercado não admite mais empre-
sas com baixa profissionalização. 
Por isso, corporações que têm um 
padrão muito elevado de qualida-
de se destacam perante os contra-
tantes e concorrentes.

“Resta saber apenas se o custo 
de um projeto totalmente persona-
lizado e integrado cabe às neces-
sidades e corresponde à visão dos 
contratantes, que têm hoje de ava-
liar o tamanho real de uma eventual 
perda. Hoje, um gestor da área de 
segurança é um administrador com 
necessidades e atuação em admi-
nistração, logística, marketing e TI. 
Tendemos a ter uma classe espe-
cial de gestores com uma supe-
respecialização para cuidar desse 
assunto”, analisa Alexandre.

Na visão do executivo, a tendên-
cia é a de um setor cada vez mais 
bem preparado em relação à quali-
dade do colaborador e dos proces-
sos que envolvem seu trabalho. 

Isso significa que quando há, por 
parte dos laboratórios, uma política 
de segurança claramente imple-
mentada quanto à integração e ao 
treinamento dos vigilantes, é possí-
vel atingir um nível de qualidade do 
serviço que possibilite ter a seguran-
ça corporativa como uma vantagem 
competitiva para o crescimento e o 
desenvolvimento dos negócios. 

especial

Hoje, as empresas 
de segurança 
privada estão 

muito mais 
profissionalizadas.



2717



 | Mar-Abr 2009 28

destaque

A indústria farmacêutica é tra-
dicionalmente um dos segmentos 
que mais investem em programas 
voltados à promoção da saúde e 
bem-estar da população. Além de 
contribuir para a melhor qualidade 
de vida das pessoas, o objetivo 
dessas ações é também buscar o 
fortalecimento das marcas e a fide-
lização de clientes.

Nos últimos anos, além das ini-
ciativas no campo social, muitos la-
boratórios também têm identificado 
novas oportunidades para se rela-
cionar com seus públicos. Dentro 
desse contexto, ações na área es-
portiva têm sido crescentes no se-
tor, especialmente quando se trata 
de patrocínios em segmentos que 
caíram no gosto dos brasileiros, 
como é o caso do automobilismo. 
Além do retorno de marca, o apoio 
é também uma maneira de essas 
empresas contribuírem para o de-
senvolvimento do esporte e dos 
atletas do País.

A Medley, por exemplo, investe 
no automobilismo há cerca de dez 
anos. A ideia de patrocínio nessa 
área surgiu a partir de uma paixão 
pela modalidade por parte dos pró-
prios acionistas da empresa. Hoje, 
a Medley profissionalizou sua par-
ticipação nesse setor, como forma 

A velocidade 
na indústria 
farmacêutica

de associá-la às diretrizes da com-
panhia, que se moldam na promo-
ção da saúde e bem-estar.

O laboratório já apoiou diver-
sas categorias, como Rally dos 
Sertões, kart, Corrida das Estrelas 
(Evento do Felipe Massa), GP2, 
Trofeo Maserati, Fórmula Renault, 
Porsche, GT3 e Stock Car. Hoje, 
a empresa está presente na Stock 
Car e na GT3.

Os investimentos contemplam o 
apoio ao carro (equipe) e aos pilo-
tos. Além disso, ações para ativa-
ção da marca, como promoções 
nos boxes e concursos culturais no 
site da empresa também são reali-
zadas.

“A Stock Car é a principal cate-
goria do automobilismo brasileiro. 
Com certeza, apoiar essa competi-
ção é uma forma de auxiliar na pro-
moção de novos talentos e também 
garantir a possibilidade de que os 
pilotos nacionais tenham condição 
de buscar a profissionalização den-
tro do próprio País. Os pilotos bra-
sileiros são destaques nas princi-
pais categorias do automobilismo, 
e o Brasil é respeitado no cenário 
mundial como um centro de forma-
ção de talentos. O fortalecimento 
de categorias internas auxilia ainda 
mais na projeção de novos pilotos”, 

Os patrocínios 
na área 
esportiva 
possibilitam 
retorno de 
marca por meio 
da exposição 
espontânea 
na mídia.
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analisa Manoel Messias Cavalcan-
te, Gerente de Marketing Corporati-
vo da Medley.

De outro lado, os patrocínios nes-
se campo também têm possibilita-
do ao laboratório retorno de marca 
por meio da exposição espontânea 
na mídia e ações de relaciona-
mento com o público. “Possuímos 
uma pesquisa de mensuração que 
aponta o retorno de mídia (espontâ-
neo), cujos dados são usados para 
analisarmos o nosso investimento. 
Na média, temos um retorno, pelo 
menos, três vezes superior ao in-
vestido. Muitas empresas já fazem 
do esporte a estratégia principal de 
marketing e de fixação da marca e, 
quando conseguem aliar ações de 
relacionamentos bem focadas, ob-
têm ótimos resultados perante os 
investimentos”, revela Messias.

Falta incentivo
Apesar dos bons resultados 

alcançados com as ações nessa 
área, o gerente acredita que ain-
da faltam investimentos no País 
no campo esportivo. O principal 
impedimento, segundo Messias, 
ainda está ligado à carência de or-
ganização de muitas modalidades 
esportivas. “As empresas precisam 
de retorno para iniciar ou continuar 
os investimentos e, nesse ponto, 
modalidades, clubes e dirigentes 
esportivos, que atuem com visão 
profissional, com certeza, possuem 
mais chance de atrair a atenção 
das companhias”, explica.

Em 2009, a Medley conti nuará 
apoiando o automobilismo. A em-
presa pretende concentrar ainda 
mais os esforços em ações para-
lelas que possibilitem maior visibi-
lidade da companhia como incenti-
vadora dessa modalidade.

A Blausiegel é outro laboratório 
que vem fortalecendo seu nome 
no cenário esportivo nacional. Em 
2006, a empresa ingressou no au-
tomobilismo com a inclusão de um 
carro no campeonato brasileiro 
Trofeo Maserati, pilotado pelo CEO 

da indústria, Marcelo Hahn. Devido 
aos ganhos obtidos, principalmen-
te em marketing de relacionamen-
to, a companhia decidiu ampliar 
sua participação na área esporti-
va. Hoje, investe também em vôlei, 
além da GT3, Maserati, Stock Car, 
kart e karatê.

“A Blausiegel optou por ações 
no segmento esportivo para obter 
maior visibilidade para a marca, 
desenvolvendo ações de marketing 
e de relacionamento com nossos 
clientes. Na área automobilística, 
patrocinamos a Stock Car, a GT3 
e o kart. A verba é distribuída par-
cialmente para piloto, equipe, carro 
e ações no evento. O automobilis-
mo é um dos esportes mais acari-
nhados no Brasil. Essa paixão dos 
brasileiros por carro faz com que 
o número de espectadores cresça 
a cada dia mais, em especial na 
Stock Car”, destaca Fernando Oli-
veira, Diretor Comercial e Executivo 
da Blausiegel.

Além desses eventos, o labo-
ratório investiu, no ano passado, 
R$ 2,69 milhões em mídia com a 
compra de cota de patrocinador 
para os eventos esportivos rela-
cionados ao vôlei feminino: Final 
Four, Campeonato Paulista, Copa 
Brasil de Vôlei e Super Liga de 
Vôlei 2008/2009 pela Globosat.  
“A estratégia é reforçar ainda mais a 
presença da marca Blausiegel por 
meio do sport sponsoring. O valor 
de R$ 2,69 milhões fez parte dos 

gastos de R$ 14 milhões previstos 
para o ano de 2008, isso sem con-
tar o investimento de R$ 9 milhões 
que estão diretamente ligados ao 
esporte por meio de patrocínios 
esportivos”, afirma Marcelo Hahn, 
CEO da Blausiegel, responsável 
por repatriar as jogadoras Fofão, 
Mari e Sheilla para o time São Cae-
tano/Blausiegel.

De acordo com o CEO, todos os 
investimentos do laboratório visam 
permitir que clientes, médicos e 
formadores de opinião do segmen-
to tenham a chance de conhecer 
melhor a Blausiegel, seus produtos 
e sua equipe, compartilhando tam-
bém sua identificação pelos espor-
tes.

Títulos nacionais
Laboratório de capital 100% na-

cional, o Grupo Cimed vem focan-
do sua estratégia em ações que 
associam saúde ao esporte. Em 
2007, o Grupo descobriu o marke-
ting esportivo como uma maneira 
de divulgar a marca e, ao mesmo, 
contribuir para o desenvolvimen-
to do País. O laboratório começou 
investindo no projeto rally de velo-
cidade (carro), cuja equipe patro-
cinada sagrou-se, no mesmo ano, 
campeã brasileira nessa categoria.

Além disso, teve participação 
no Campeonato Brasileiro Trofeo 
Maserati, uma marca do Grupo Fer-
rari, no qual foi campeã em 2005. 
No entanto, a consolidação de seus 

Madalena Almeida

A Blausiegel optou por 
ações no segmento 
esportivo para obter 
maior visibilidade para a 
marca, desenvolvendo 
ações de marketing e 
de relacionamento com 
nossos clientes.

Fernando Oliveira, da Blausiegel
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esforços concentrou-se no voleibol.  
A empresa também formou um time, 
o Cimed E.C., que com apenas dez 
meses de vida conquistou o título 
da Superliga de Vôlei, temporada 
2005/2006, e foi vice-campeão na 
temporada 2006/2007, um fato iné-
dito na história do vôlei mundial. 

Em 2009, a empresa investirá 
exclusivamente no rally de veloci-
dade, que envolve o Campeonato 
Brasileiro de Cross-Country, Rally 
dos Sertões e Campeonato Brasi-
leiro de Rally de Velocidade (carros 
e motos). O patrocínio inclui carros, 
pilotos, navegadores e mecânicos.

“Para o Grupo Cimed, o retor-
no desse tipo de investimento tem 
sido muito satisfatório. Em dois 
anos de projeto, tivemos três títu-
los nacionais: campeão brasileiro 
(carros) 2007, campeão brasileiro 
de Cross-Contry 2008 e campeão 
Mitsubishi Cup 2008. Estamos mui-
to satisfeitos com a iniciativa. Até 
há pouco tempo, o rally nacional 
não tinha nenhuma empresa que 
não fosse montadora investindo na 
categoria. A Cimed já está criando 
uma identidade nesse esporte”, 
destaca Marcos Marini, da área de 
Marketing do Grupo Cimed. 

Segundo ele, o objetivo da em-
presa para este ano é conquistar 
pelo menos dois títulos nacionais 
na modalidade. Na opinião do 
executivo, o marketing esportivo é 
a melhor ferramenta para fideliza-
ção de clientes. “O torcedor ou o 
apaixonado por esportes cria uma 

identidade muito forte de respeito e 
de carinho com as empresas que 
investem nessa área”, completa.

Equipe própria
Outro laboratório que tem uti-

lizado os patrocínios esportivos 
como uma poderosa ferramenta de 
relacionamento é a Eurofarma. Nos 
últimos seis anos, o laboratório vem 
investindo no automobilismo, inclu-
sive com a participação de uma 
equipe própria – a Eurofarma-RC.

A verba envolve toda a estrutura 
da equipe. A maior parcela con-
centra-se na parte técnica, con-
tratação de pilotos, equipe, pneus, 
motores etc. Para potencializar os 
investimentos na Stock Car e visan-
do à ativação da marca, a Eurofar-
ma também investe em ações de 

endomarketing e marketing de rela-
cionamento. Nos últimos dois anos, 
a empresa fez alguns investimentos 
pontuais em ações de pista, como 
placas e patrocínio de playoff.

“As empresas que fazem do pa-
trocínio esportivo uma ferramenta 
de marketing são vistas com sim-
patia pelo público jovem e por con-
sumidores em geral. Isso também 
acontece na área de patrocínios 
culturais. São organizações que, 
aos olhos do consumidor, estão 
comprometidas com o desenvolvi-
mento do País, com a promoção da 
cultura, do esporte e do lazer e que 
proporcionam uma série de ganhos 
indiretos para outros setores da 
economia”, observa Maria Del Pilar 
Muñoz, Diretora de Assuntos Institu-
cionais da Eurofarma Laboratórios.

destaque

As empresas que fazem do patrocínio 
esportivo uma ferramenta de marketing 
são vistas com simpatia pelo público 
jovem e por consumidores em geral.

Para o Grupo Cimed, o retorno desse tipo de 
investimento tem sido muito satisfatório.

Marcos Marini, do Grupo Cimed

Os pilotos Ricardo Maurício e 
Max Wilson, da Eurofarma-RC
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destaque

Ela revelou que a opção pelo 
automobilismo surgiu pelo fato de a 
modalidade ser o segundo espor-
te na preferência dos brasileiros. 
Sem contar que a Stock Car é hoje 
a maior categoria de automobilis-
mo no País. “Os valores envolvidos 
em patrocínios nessa área ainda 
são menores quando comparados 
ao futebol. Além disso, a crescen-
te cobertura da mídia, somada à 
profissionalização da categoria e 
à conquista de novos adeptos, tem 
trazido um bom resultado, agregan-
do valor à imagem da companhia”, 
revela a diretora. 

Atualmente, o laboratório marca 
presença com equipe própria na 
Copa Nextel Stock Car. Ao todo são 
12 etapas no ano realizadas em di-
versos autódromos do País. Além 
disso, a empresa também apoia, 
na mesma categoria, o piloto An-
tônio Jorge Neto e, na Copa Vicar, 
André Bragantini. Na Copa Nextel 
Stock Car, o ano de 2009 marca o 
início de um novo ciclo, com mui-
tas mudanças na própria categoria 
e carros mais modernos. Na Euro-
farma-RC, o laboratório tem ainda 

a chegada de dois novos pilotos, 
o atual campeão da Stock Car, Ri-
cardo Maurício, e Max Wilson, ex-
piloto da fórmula V8 Australiana. 
“Estamos confiantes no trabalho 
que será conduzido pelo chefe de 
equipe, Rosinei Campos, e seguire-
mos na busca por bons resultados 
e na manutenção de uma estrutura 
eficiente que possa garantir a com-
petitividade da equipe”, ressalta.

Talentos brasileiros
Na visão de Maria Del Pilar, nos 

últimos anos, houve um amadureci-
mento do automobilismo no Brasil, 
projetando os atletas nacionais no 
cenário esportivo mundial. Segun-
do ela, as categorias brasileiras, 
como a Stock Car, conseguem 
abrigar talentos que antigamen-
te só faziam carreira fora do País. 
“Comparativamente a outras ca-
tegorias de turismo, reconhecidas 
internacionalmente, a Copa Nex-
tel Stock Car não deixa a desejar. 
Existe profissionalismo, um calen-
dário compatível, equilíbrio entre as 
equipes, bons pilotos, o suporte de 
patrocinadores e uma boa cober-

tura da mídia. Tudo tem contribuí-
do para transformar as provas em 
um grande espetáculo. Mas ainda 
há espaço para melhorias e meca-
nismos para atrair cada vez mais o 
público”, opina.

Por outro lado, apesar desse 
crescimento do marketing espor-
tivo no Brasil, a diretora também 
concorda que ainda faltam inves-
timentos em outras modalidades. 
“Temos muitos exemplos de atle-
tas que se destacam sem apoio, 
à custa de muita determinação, 
ajuda familiar e esforço individual. 
Tenho convicção de que muitos 
talentos são desperdiçados. Se 
você ‘dilui’ demais o investimento, 
também acaba perdendo o foco e 
as possibilidades de se destacar, 
mas o incentivo às categorias de 
base é fundamental para a cons-
trução de um modelo que possi-
bilite um salto de performance. 
Nesse sentido, a Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte foi uma boa 
iniciativa, mas ainda insuficiente. 
Garantir o acesso e estimular a 
prática esportiva é fundamental”, 
avalia Maria Del Pilar. 

A crescente 
cobertura da 
mídia, somada à 
profissionalização 
da categoria 
da Stock Car, 
tem trazido um 
bom resultado, 
agregando valor 
à imagem da 
companhia.

Maria Del Pilar Muñoz, da Eurofarma
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Isabel Vasconcellos

Hoje em dia, estamos acostu-
mados a ver as médicas em toda a 
parte. Elas estão nos resgates, nos 
pronto-socorros, nos hospitais, nos 
laboratórios, nos consultórios e, prin-
cipalmente, nas faculdades onde já 
são a maioria do corpo docente.

Como acontece em todas as 
profissões, nos cargos de poder 
elas ainda são poucas. Mas são 
cada dia mais numerosas. No en-
tanto, a história das primeiras mé-
dicas do mundo é uma história de 
luta e sofrimento.

Quando, depois de muita briga, 
elas conseguiam ser admitidas nas 
universidades, eram ridiculariza-
das, discriminadas e até agredi-
das. Imagine uma mulher querer 
ser médica e ter contato com ou-
tros corpos!

A primeira médica oficialmen-
te formada foi a norte-americana, 
Elizabeth Blackwell, em 1848.  
A primeira da América Latina foi 
a brasileira Maria Augusta Estre-
la, em 1881 e, mesmo assim, teve 
de estudar nos Estados Unidos.  
No Brasil mesmo, a gaúcha Rita 
Lobato formou-se em 1887, pela 
Faculdade de Medicina da Bahia.

Mas uma das pioneiras médicas 
brasileiras de maior destaque foi 
Francisca Praguer Fróes. Nome de 
rua no bairro da Barra, em Salvador, 
ela foi uma das primeiras mulheres 
formadas em Medicina no Brasil, 
pela Faculdade de Medicina da 
Bahia, em 1893. Foi também jorna-
lista, unindo a informação da saúde 
feminina e dos direitos da mulher.

Euclides da Cunha, impressio-
nado por sua força e caráter, dedi-
cou a ela um poema. Francisca foi 
uma das precursoras da luta sufra-
gista na Bahia e no Brasil. E ainda 
escrevia poesias!

saúde feminina

Uma das médicas 
brasileiras de 

maior destaque foi 
Francisca Praguer 
Fróes, que defendeu 
os direitos da mulher 
de estudar medicina.

Médicas pioneiras
Formada, depois de enfrentar 

preconceitos de colegas e profes-
sores que não admitiam mulheres 
médicas, passou a ter uma grande 
participação nos debates políticos 
e médicos, ressaltando a condição 
feminina.

Em 1899, casou-se com João 
Américo Garcez Fróes, ex-colega 
de faculdade, com quem teve dois 
filhos. Ele vinha de uma tradicional 
família baiana e ela causou escân-
dalo, defendendo publicamente o 
divórcio, quando nenhuma outra 
mulher ousaria.

Foi a primeira mulher em seu es-
tado a dirigir uma clínica obstétrica. 
E era redatora na Gazeta Médica 
da Bahia, então a mais importante 
publicação de saúde.

Dona de uma vasta contribui-
ção jornalística, Francisca defen-
dia a abertura de todas as escolas 
médicas para a inclusão de alunas 
(que raramente eram aceitas nas 
faculdades), defendia a educação 
igualitária para os sexos, o direito 
ao voto e à propriedade.

Em 1931, tornou-se presidente 
da União Universitária Feminina, 
entidade ligada ao movimento 
criado, em 1922, pela bióloga Ber-
tha Lutz, feminista brasileira pio-
neira. Morreu em 3 de dezembro 
de 1931, no Rio de Janeiro, onde 
participava do II Congresso Inter-
nacional Feminino. 

Isabel Vasconcellos é apresentadora do 
Saúde Feminina e autora dos livros “A 
Menstruação e Seus Mitos”, “Sexo Sem 
Vergonha” e “Todas as Mulheres são Bruxas”.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

Francisca Barreto Praguer nas-
ceu em 21 de outubro de 1872, filha 
de Henrique, imigrante de origem 
judaica, e de Francisca Rosa Barre-
to Praguer, na cidade de Cachoeira 
que, naquele tempo, tinha uma im-
portante vida cultural. Aos 16 anos 
matriculou-se na faculdade.
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Você já deve ter ouvido a se-
guinte expressão: “o ótimo é inimi-
go do bom”. Dentro das empresas, 
é comum escutarmos esse tipo de 
slogan como uma referência à difi-
culdade que algumas pessoas têm 
de partir para a implementação.

Ou seja, de tanto se preocupa-
rem com todos os detalhes e na 
busca pelo ótimo, muitos projetos e 
iniciativas, que já estavam de fato 
bons, simplesmente não adentram 
ao universo da organização em ra-
zão da baixa capacidade de con-
clusão.

Em resumo: na busca pelo ótimo 
não se executa o bom. São as famo-
sas iniciativas sem acabativas!

Contudo, vale observar que 
o slogan original, que dá início a 
essa discussão, foi forjado por Jim 

Scher Soares

treinamento

Collins, autor do best seller mundial 
Feitas para Durar.

Em seu livro, Collins descreve 
um fenômeno inverso a esse, que 
acabo de mencionar e decreta:  
“O bom é inimigo do ótimo”.

Em resumo, o estudo de Collins 
ilustra que o fato de não existirem tan-
tas empresas ótimas deve-se ao sim-
ples fato de elas já serem boas. Com 
efeito, o fato de também não haver 
milhares de profissionais a quem po-
deríamos chamar de ótimos, é tam-
bém o simples fato de eles já serem 
bons, e isso se repete no esporte, na 
música, nas artes etc.

Como já dizia Guimarães Rosa, 
“o animal satisfeito dorme”. A satis-
fação, portanto, aplaca a energia 
e a motivação em busca do algo 
mais e, por isso, muitos, que hoje já 
galgaram a condição de bons, se 
encontram plenos e satisfeitos e, 
provavelmente, nunca chegarão à 
condição de ótimos.

Já diz o ditado popular: “em ter-
ra de cego, quem tem um olho é 
rei”. Contudo, no mundo corpora-
tivo, essa é uma falsa premissa e, 
portanto, uma decisão que cabe 
apenas a você. Atuar de forma 
cega, ter apenas um olho ou decidir 
por manter os dois sempre abertos 
e atentos poderá fazer a diferença 
entre não ser, ser bom ou, quem 
sabe, ser ótimo. E aí, o que você 
gostaria de ser? 

O ótimo é 
inimigo do bom
A satisfação aplaca a 
energia e a motivação 
em busca do algo mais.

Scher Soares é Palestrante e Consultor 
de Treinamento da Triunfo Consultoria.
E-mail: schersoares@otriunfo.com.br
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Campanha Hospitalar

Lançamento Hospitalar

A  c a m p a n h a  d e 
Tygacil, apresentada 
por Lúcia Helena Ar-
mada e Claudia Daher 
Marques, da Wyeth, 
venceu na categoria 
Campanha Hospitalar. 
O prêmio foi entregue 
por Amaury Guerreiro, 
Presidente do Labora-
tório Alcon. 

A Roche foi a vencedora nesta categoria com a campanha de Avastin. 
Luiz Henrique Schurig Fernandes recebeu o prwêmio de Sonia Orestes, 
Diretora-Geral do Grupemef. 

Agência Responsável: Evidence

As segunda e terceira colocações fi caram, respectivamente, com Igor 
Zanetti, da Bristol-Myers Squibb, com a campanha de Orencia, e  Antonio 
Carlos Matos da Silva, da Glaxosmithkline, com Tykerb.

Agência Responsável: Byside

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

Lúcia Helena Armada, Amaury Guerreiro e Claudia Daher Marques

Sonia Orestes e Luiz Henrique Schurig Fernandes
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Prestes a completar 41 anos de 
atuação no Brasil, a Alcon® detém 
a liderança do mercado de oftalmo-
logia brasileiro. Nos últimos anos, 
a empresa vem experimentando 
sólido crescimento, lançando vá-
rios produtos no País e no mundo. 
A subsidiária brasileira tem uma 
importância estratégica para os 
negócios da companhia mundial-
mente, ficando atrás somente das 
unidades do Japão, Alemanha, 
França e Espanha.

À frente dos negócios do labo-
ratório no Brasil está Amaury Guer-
rero, profissional que começou 
sua carreira na Alcon® há 21 anos, 
como propagandista médico. 

O executivo também já exerceu 
o cargo de gerente de marketing 
para a América Latina e presidiu 
as filiais do laboratório no Chile e 
no México, até ser convidado, em 
2006, para conduzir a unidade 
brasileira.

Uma empresa 
de visão

Nesta entrevista, Amaury Guer-
rero fala da trajetória da empresa 
no Brasil e da estratégia para man-
ter o laboratório no topo do merca-
do de oftalmologia mundial.

UPpharma – Hoje, a Alcon® é 
líder no mercado de oftalmologia. 
Como foi a trajetória da empresa 
ao longo dos anos?

Amaury – A Alcon® foi fundada 
na década de 40, nos Estados Uni-
dos, por dois farmacêuticos que 
decidiram desenvolver e comer-
cializar produtos para a área de of-
talmologia. No Brasil, a companhia 
começou a operar em 1968, depois 
da compra de um laboratório local: 
a Cia. Industrial Delfos S.A., tam-
bém especializada na produção de 
medicamentos para oftalmologia. 

A partir daí, a Alcon® ganhou 
mercado no País, atuando, basica-
mente, com duas divisões: oftalmo-
logia, que sempre foi o foco prin-
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cipal, e dermatologia, mercado em 
que a empresa tinha uma menor 
participação. 

Em 1977, a companhia foi ad-
quirida 100% pela Nestlé, marcan-
do uma fase extremamente impor-
tante na trajetória do laboratório no 
Brasil.

Em 1989, a empresa comprou 
a Coopervision, uma corporação 
norte-americana, fabricante de 
equipamentos e insumos cirúrgicos 
para oftalmologia, e passou a atuar 
fortemente também nessa área, in-
clusive lançando essa divisão no 
País, no início dos anos 90.

Em meados de 1990, uma nova 
decisão estratégica levou a Alcon® 
a segregar a linha dermatológica, 
criando-se a Galderma, um labo-
ratório que opera exclusivamente 
nesse segmento. Dessa forma, a 
Alcon® ficou 100% voltada para 

oftalmologia, que sempre foi sua 
expertise.

UPpharma – Como está estrutu-
rada a Alcon® no Brasil?

Amaury – Hoje, a Alcon® atua 
em 170 países. No Brasil, temos 
uma infraestrutura que inclui uma 
fábrica, localizada no bairro do Bu-
tantã, em São Paulo, um Centro de 
Distribuição, no Tamboré (SP), que 
movimenta 3,5 milhões de unida-
des por mês, além da área admi-
nistrativa, localizada nas mesmas 
instalações da Nestlé, no bairro do 
Brooklin. Atualmente, somos 500 
colaboradores.

Temos a unidade cirúrgica, por 
meio da qual comercializamos mo-
dernos equipamentos e insumos ci-
rúrgicos, e a unidade farmacêutica, 
que engloba também a unidade de 
consumo, que oferece medicamen-
tos e produtos para cuidados com 
as lentes de contato. 

UPpharma – Qual a importân-
cia da subsidiária brasileira para 
os negócios do Grupo?

Amaury – O Brasil tem importân-
cia estratégica para os negócios da 
corporação. Hoje, a unidade bra-
sileira fabrica medicamentos que 
atendem não somente o mercado 

Madalena Almeida

A subsidiária brasileira tem uma 
importância estratégica para os negócios 

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

o GD faz com o REP um programa 
de acompanhamento, com ativi-
dades específicas e orientadas 
ao incremento de resultados. Um 
aspecto importante na sentença 
anterior é que o coaching tem de 
ser específi co, pois cada REP, cada 
profi ssional ou pessoa tem um gru-
po de necessidades diferentes.   

No caso das Forças de Vendas, o 
GD tem de, entre as suas atividades 
prioritárias, oferecer o coaching 
necessário a cada membro da sua 
equipe, reorientando atividades, 
tratando defi ciências, alavancando 
as potencialidades, descobrin-
do oportunidades de melhoria, 
estimulando a busca do melhor 
resultado, acertando desvios, 
apoiando decididamente cada REP 
a ser mais produtivo e, com isso, 
ultrapassando metas e objetivos 
desafi antes. 

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

nem um treinamento tradicional. 
Também não é um processo ou 
programa de colocar profi ssionais 
ou pessoas, que demonstrem 
não estarem interessadas em se 

desenvolver, “no colo”. O coach, 
aquele que aplica o coaching, 
precisa acreditar no ser humano, 
em suas competências e em pos-
sibilidades de construir, de criar e 
de se realizar com o que faz. Cada 
ser humano é único e, por isso, os 
programas têm de ser específi cos 
e têm de dar feedback constante e 
realista. O coach precisa medir os 
resultados e discutir com cada um 
que recebe o treinamento os resul-
tados e as melhorias. Concluindo: o 
coaching é um programa, quando 
bem utilizado, de aumento real de 
produtividade.

Os gerentes distritais 
têm um papel 

importantíssimo 
na implantação 

dos programas de 
produtividade. 
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local, mas também cerca de 15 pa-
íses da América Latina. Além disso, 
dependendo da especialização 
do produto, a subsidiária brasileira 
também exporta para outros conti-
nentes. Somos líderes no País nos 
três segmentos em que atuamos.

Em 2008, a Alcon® teve um fatu-
ramento mundial de US$ 6,5 bilhões, 
sendo US$ 200 milhões somente no 
Brasil. Na corporação, a subsidiária 
brasileira está entre as cinco prin-
cipais afiliadas do Grupo, ficando 
atrás somente do Japão, Alemanha, 
França e Espanha. Ou seja, o Brasil 
é extremamente importante para a 
corporação e tem ajudado no cres-
cimento do Grupo mundialmente.

UPpharma – Qual a estratégia 
de atuação do laboratório para o 
Brasil?

Amaury – Nosso objetivo é pro-
porcionar ao oftalmologista a maior 
gama de produtos, para que ele 
possa trabalhar com o que há de 
mais novo nas áreas clínica, diag-
nóstica e cirúrgica. Queremos ser 
a primeira escolha dos médicos em 
produtos oftalmológicos e a mais 
respeitada nos mercados em que 
atuamos.

UPpharma – Atualmente, como 
é composto o portfólio de produtos 
da Alcon®?

Amaury – Temos cerca de 50 
produtos na divisão farmacêutica, 
sendo os mais importantes para o 
tratamento do glaucoma e do olho 
seco, além de uma linha grande 
para combate à inflamação e à in-
fecção ocular, na qual entram pro-
dutos para o tratamento de patolo-
gias, como conjuntivite alérgica e 
bacteriana, úlceras de córnea etc.

Na área cirúrgica, a Alcon® tam-
bém vem mantendo sua liderança 
no mercado, com participação im-
portante no segmento de cirurgias 
de retina, que demandam produtos 

de altíssima qualidade em procedi-
mentos para correção de miopia e 
cirurgias de catarata.

Para se ter ideia, das 400 mil 
cirurgias de catarata realizadas 
no Brasil anualmente, nossas len-
tes intraoculares são utilizadas em 
60% dos procedimentos.

UPpharma – Na década de 
90, a Alcon® inaugurou o Labora-
tório Experimental (ou Wet Lab), 
considerado pelas entidades mais 
representativas da Oftalmologia 
Brasileira como um “um salto qua-
litativo na saúde ocular do País”. 
Nesse centro, a Alcon® Brasil pos-
sui inovações que a colocam entre 
os melhores laboratórios do mundo 
em sua categoria. Como está esse 
centro hoje e quais as contribui-
ções para o segmento de oftalmo-
logia brasileiro?

Amaury – Na verdade, o Wet Lab 
surgiu para agregar valor a um servi-
ço de qualidade que já prestávamos 

ao nosso cliente. Trata-se do primei-
ro Centro Cirúrgico Experimental da 
América Latina voltado para a oftal-
mologia, que está instalado no sub-
solo do site do Butantã (SP).

O objetivo da iniciativa é contri-
buir para o desenvolvimento e apri-
moramento dos médicos oftalmolo-
gistas na técnica cirúrgica.

Em 2001, modernizamos as ins-
talações do Wel Lab, que possui 
mais de 100 m2 e conta com mais 
de dez estações com equipamen-
tos de última geração para treina-
mento cirúrgico experimental. A Al-
con® disponibiliza esse local para 
universidades, a fim de apoiar pro-
gramas de residência.

Além disso, temos uma forte 
parceria com o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, com o qual desen-
volvemos vários programas, como 
o Wet Lab itinerante, que consiste 
em levar esse serviço para médicos 
realizarem cirurgias experimentais 
em regiões que não dispõem de 
tecnologia para aprimoramento e 
atualização profissional.

Com o Wet Lab, a Alcon® tem 
contribuído significativamente para 
o crescimento da oftalmologia bra-
sileira.

UPpharma – Como é o posicio-
namento da companhia em relação 
à pesquisa? Qual a importância 
dessa área para o laboratório?

Amaury – A área de P&D é um 
dos pilares da companhia. Temos 
lançado novos produtos e temos 
nos preparado para atuar de forma 
competitiva, sempre que um medi-
camento perder a patente ou pas-
sar por atualização tecnológica.

O setor de Pesquisas Clínicas 
da Alcon® Internacional está dividi-
do em quatro áreas: Estados Uni-
dos; América Latina e Caribe; Eu-
ropa e Oriente Médio; Cingapura, 
Austrália, China e Taiwan.

Dessa forma, utilizando o traba-

O objetivo é 
proporcionar ao 

oftalmologista a maior 
gama de produtos, para 
que ele possa trabalhar 
com o que há de mais 

moderno. 
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lho de todos os centros, a Alcon® 
consegue reunir um grande núme-
ro de pacientes em um período me-
nor de tempo, fazendo com que um 
novo produto chegue ao mercado 
o mais rápido possível.

No Brasil, a área de pesqui-
sa começou a ser estruturada em 
1997 e, a partir de 1999, o setor 
firmou importantes parcerias com 
hospitais e universidades.

Uma das grandes conquistas 
nessa área foi o desenvolvimento 
de uma nova prostaglandina para 
o tratamento do glaucoma. A pes-
quisa, iniciada em 1999, serviu 
para mostrar que os trabalhos re-
alizados na América Latina teriam 
resultados confiáveis. O estudo foi 
totalmente gerenciado pelo Brasil. 
Com isso, em 2000, o centro bra-
sileiro passou a coordenar as pes-
quisas clínicas de outros países da 
América Latina, como México, Ar-
gentina, Peru e Chile.

Hoje, no centro de pesquisa 
brasileiro, temos oito profissionais 
e somos responsáveis por estudos 
das Fases 3 e 4.

Do faturamento anterior de US$ 
6,5 bilhões, a Alcon® tem previsão 
de reinvestir 20% na área de pes-
quisa nos próximos cinco anos.

UPpharma – Quais as principais 
conquistas da Alcon® em 2008?

Amaury – No ano passado, lan-
çamos vários produtos importan-
tes, que consolidaram nossa lide-
rança no mercado de oftalmologia. 
Apresentamos uma nova associa-
ção, indicada para o tratamento 
de infecções oculares, causadas 
por micro-organismos, e para pre-
venção da inflamação e infecção 
bacteriana, que podem ocorrer 
após a cirurgia ocular. Essa asso-
ciação é motivo de orgulho para a 
subsidiária brasileira, porque foi 
desenvolvida e lançada no Brasil. 
A aprovação ocorreu em tempo 

recorde: em apenas dez meses. 
Atualmente, estamos fornecendo 
os dossiês de registro do medica-
mento mundialmente.

Também lançamos, em 2008, um 
anti-inflamatório não hormonal para 
tratamento da dor e inflamação as-
sociadas à cirurgia da catarata, 
além de uma nova combinação 
para o tratamento do glaucoma.

Na área cirúrgica, apresenta-
mos equipamentos para cirurgia 
de catarata e novas tecnologias 
no que se refere a lentes intraocu-
lares para cirurgias de catarata. A 
nova lente intraocular da Alcon® 
permite a melhora da visão em 
designs multifocais. Dessa forma, 
o paciente tem ampla visão em 
ângulos próximos ou mais dis-
tantes. Isso aumenta a qualidade 
de vida do paciente, que passa a 
dispensar o uso de óculos multifo-
cais. Introduzimos também a lente 
intraocu lar tórica, usada na corre-
ção do astigmatismo.

Com o Wet Lab, a 
Alcon® tem contribuído 

significativamente 
para o crescimento da 
oftalmologia brasileira.

Todos esses lançamentos visam 
manter a Alcon® na liderança do 
mercado, sempre preservando a 
confiança dos médicos em nossos 
produtos. O mercado brasileiro de 
oftalmologia é muito competitivo no 
Brasil, e manter a liderança é ex-
tremamente desafiante. Temos de 
nos superar a cada dia. Desde que 
entrou no Brasil, a empresa nunca 
parou de inovar, oferecendo aos 
seus clientes as mais completas e 
avançadas linhas de medicamen-
tos, de insumos e de equipamentos 
cirúrgicos para a saúde dos olhos.

UPpharma – Para 2009, estão 
previstos novos lançamentos?

Amaury – Sem dúvida. Neste 
ano, teremos uma continuidade 
dos lançamentos. Apresentaremos 
novas lentes intraoculares. Uma 
das novidades será uma lente para 
pacientes que desejam melhorar a 
visão intermediária.

A Alcon® lançará também novos 
produtos para olho seco, a fim de 
melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes. Estamos iniciando o re-
gistro de nossa  vitamina ocular, um 
produto ainda não comercializado 
no Brasil.

Na área cirúrgica refrativa, tam-
bém teremos inovações. Em 2007, o 
laboratório comprou uma companhia 
alemã, fabricante de laser para cirur-
gia de miopia, cuja linha de equi-
pamentos será incorporada a partir 
deste ano pela divisão no Brasil.

Para 2009, a Alcon® trabalha 
com uma previsão de crescimen-
to da ordem de 10%. Na verdade, 
nos últimos anos, a companhia tem 
mantido seu crescimento em dois 
dígitos. Apesar da crise financeira 
mundial, estão previstos investimen-
tos em várias áreas, de modo a pos-
sibilitar que a Alcon® continue a ser 
reconhecida por seu dinamismo e 
eficiência na prestação de serviços 
para a classe médica no Brasil. 
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Inovações do novo 
regulamento de propaganda 
de medicamentos da Anvisa

opinião

A Organização Mundial de Saú-
de (OMS), desde 1977, tem defen-
dido o uso racional de medicamen-
tos, que significa que os pacientes 
devem receber tratamento adequa-
do às suas necessidades clínicas, 
com medicamentos em doses que 
atendam às suas características in-
dividuais, por um período apropria-
do e ao menor custo para o pacien-
te e sua comunidade. 

No centro da discussão sobre 
uso racional, com seus vários de-
tratores e defensores, está a pu-
blicidade de medicamentos, vista 
como um elemento decisivo para 
se atingir essa importante meta de 
saúde pública.

Para os críticos da publicidade 
de medicamentos, sua promoção, 
em especial dos medicamentos 

Reflexos 
para os 

laboratórios, 
farmácias, 

drogarias 
e para o 

consumidor
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de venda isenta de prescrição, in-
duz à automedicação, à utilização 
não supervisionada dos mesmos 
e, eventualmente, à sua hiperdo-
sagem. Por outro lado, seus de-
fensores ressaltam a importância 
da informação ao consumidor, 
que, instruído acerca dos cuida-
dos e benefícios do produto, po-
derá utilizá-lo de forma razoável e 
consciente.

Com vistas a atualizar a regu-
lamentação sobre propaganda de 
medicamentos, contemplando situ-
ações não previstas quando da edi-
ção da Resolução RDC 102/2000, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) realizou consul-
ta pública nº 84/2005, apresentan-
do sua “Proposta de Regulamento 
Técnico sobre propagandas, men-
sagens publicitárias e promocio-
nais e outras práticas, cujo objeto 
seja a divulgação, promoção ou co-
mercialização de medicamentos de 
produção nacional ou importados 
quaisquer que sejam as formas e 
meios de sua veiculação, incluindo 
as transmitidas no decorrer da pro-
gramação normal das emissoras 
de rádio e televisão”, reacendendo 
a velha discussão sobre a propa-
ganda de medicamentos no Brasil. 

Durante o prazo para recebi-
mento de contribuições, que se 
estendeu até março de 2006, di-
versos agentes relacionados à 
saúde pública, tais como médicos, 
pacientes, indústria farmacêutica e 
respectivos órgãos de classe opi-
naram acerca dos novos limites 
que deveriam ser impostos à publi-
cidade de medicamentos.

Embora, em princípio, o princi-
pal foco da controvérsia sobre essa 
espécie de propaganda residisse 
na promoção dos medicamentos 
de venda livre, cuja publicidade, 
não obstante já sujeita a determi-
nados limites, o fato é que a Con-
sulta Pública 84/2005 apresentou 
novas restrições à publicidade de 
toda espécie de medicamentos, 

assim como ampliou os destinatá-
rios de suas previsões, passando 
a abranger também as farmácias e 
drogarias.

Todavia, com a publicação da 
Resolução RDC 96, em 18 de de-
zembro de 2008, diversas das no-
vas limitações esboçadas na Con-
sulta Pública 84/2005 foram em 
muito recrudescidas, demonstran-
do uma evidente tendência de se 
restringir, cada vez 
mais, a publicidade 
de medicamentos.

Nesse sentido, 
a distribuição de 
brindes aos médi-
cos, que na Consul-
ta Pública 84/2005 
deveria ser limitada 
a brindes de valor 
modesto, de circu-
lação e exposição restritas, entre 
outras exigências, foi completa-
mente proibida na Resolução RDC 
96/2008. A partir de 16 de junho de 
2009, quando a nova regulamenta-
ção entrar em vigor, nem mesmo as 
tradicionais canetas poderão ser 
entregues aos profissionais que 
exercem venda direta ao consumi-
dor, como os balconistas de farmá-
cias e drogarias.

Aliás, as farmácias e droga-
rias também deverão observar 
as inovações da Resolução RDC 
96/2008. Assim, os programas de 
fidelização realizados em farmá-
cias e drogarias, dirigidos ao con-
sumidor, não poderão ter medica-
mentos como objeto de pontuação, 
troca, sorteios ou prêmios e todo o 
material publicitário de divulgação 
e o regulamento dos programas de 
fidelização deverão informar sobre 
essa restrição.

Quando informado um valor 
percentual de desconto ou o preço 
promocional do medicamento, por 
meio de anúncios veiculados na 
televisão, rádio, impressos, faixas 
ou qualquer outro meio de divul-
gação, o preço integral praticado 

pela farmácia ou drogaria deve ser 
informado no anúncio. E os esta-
belecimentos anunciantes devem 
ter disponível, em local visível ao 
público, lista dos medicamentos 
anunciados com o preço reduzido.

Saliente-se que, no caso de me-
dicamentos de venda sob prescri-
ção médica, apenas seus preços 
podem ser informados ao público 
em geral, devendo ser indicados 

por meio de listas nas quais devem 
constar somente o nome comercial 
dos produtos, sua substância ativa, 
segundo a DCB/DCI, sua apresen-
tação, incluindo a concentração, 
forma farmacêutica e a quantida-
de, o número de registro do me-
dicamento na Anvisa, o nome do 
laboratório detentor do registro e o 
preço dos medicamentos listados. 
No caso de medicamentos isentos 
de prescrição médica, ficam per-
mitidas outras formas de comuni-
cação, que não sejam as listas, 
desde que incluam as demais in-
formações exigidas pelo novo Re-
gulamento. 

Ademais, quando as farmácias 
e drogarias utilizarem frases para 
informar a redução de preços para 
grupos de medicamentos, tais 
como “desconto para anticoncep-
cionais”, “genéricos com 30% de 
desconto”, não podem ser utiliza-
dos outros argumentos de cunho 
publicitário. 

Também os propagandistas de-
verão certificar-se de que sua visita 
às farmácias, assim como no caso 
de profissionais prescritores, não 
vai interferir na assistência farma-

Quando a nova regulamentação 
entrar em vigor nem mesmo 

as tradicionais canetas 
poderão ser entregues aos 
profissionais prescritores.
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cêutica, nem na atenção aos pa-
cientes, não podendo ser realizada 
na presença de consumidores e 
seus respectivos acompanhantes.

Vê-se, portanto, que as farmá-
cias e as drogarias também de-
verão dispensar uma atenção es-

pecial ao novo Regulamento, sob 
pena de serem autuadas pela Anvi-
sa, com o rigor já conhecido pelos 
laboratórios.

O consumidor também notará 
algumas modificações nas frases 
informativas ao final de cada pro-
paganda, a partir de junho. 

A já conhecida frase “A persis-
tirem os sintomas, o médico deve-
rá ser consultado” será levemente 
alterada, substituindo-se a pre-
posição “a” pela conjunção “se”, 
mais acessível à população. No-
vas frases também serão divulga-
das, dependendo do medicamen-
to, tais como: “Medicamento de 
notificação simplificada RDC An-
visa nº... /2006. AFE nº...”; nome 
comercial do medicamento ou, 
no caso dos medicamentos ge-
néricos, a substância ativa: “É um 
medicamento. Durante seu uso, 
não dirija veículos ou opere má-
quinas, pois sua agilidade e aten-
ção podem estar prejudicadas”, e 
nome comercial do medicamento 
ou, no caso dos medicamentos 
genéricos, a substância ativa: “É 
um medicamento. Seu uso pode 
trazer riscos. Procure o médico e 
o farmacêutico. Leia a bula”.

opinião

Todavia, em sua ânsia por evi-
tar a automedicação e o uso irra-
cional de medicamentos, em al-
guns pontos a Anvisa acabou por 
exagerar “na dose” em seu novo 
Regulamento.

É o caso, por exemplo, da pro-
paganda indireta, 
a qual foi definida 
como sendo “aque-
la que, sem men-
cionar o nome dos 
produtos, utiliza 
marcas, símbolos, 
designações e/ou 
indicações capa-
zes de identificá-los 
e/ou que cita a exis-

tência de algum tipo de tratamen-
to para uma condição específica 
de saúde”, que foi definitivamente 
proibida pela Anvisa. 

Parece que, em relação à última 
espécie de propaganda tida como 
indireta, errou a Anvisa ao negar 
aos pacientes sequer o conheci-
mento da existência de um trata-
mento para sua enfermidade.

Publicidade que visa conscien-
tizar a população acerca de enfer-
midades, divulgando hábitos de 
higiene, alimentação, da necessi-
dade de consulta a médicos e da 
existência de tratamentos para en-
fermidades que a afligem não traz 
nenhuma das consequências que 
a nova regulamentação objetiva 
evitar, não devendo ser caracteri-
zada como “publicidade indireta”.

Muitas pessoas sofrem de pro-
blemas de saúde crônicos e, por 
já conviverem com os mesmos há 
anos, já não consultam seus médi-
cos sobre as novidades para seu 
tratamento. Para essas pessoas, 
a divulgação da existência de um 
novo tipo de tratamento, sem men-
cioná-lo, para se evitar a autome-
dicação, e o alerta de que devem 
buscar orientação médica para ter 

acesso ao novo tratamento, somen-
te trará ganhos à sua saúde.

Há também pessoas que se-
quer sabem que estão doentes 
e logo deixam de buscar o trata-
mento adequado para suas enfer-
midades. Também para tal parce-
la da população campanhas de 
conscientização deveriam trazer 
benefícios, especialmente em se 
considerando a pouca divulgação 
de dados sobre algumas doenças 
por parte do Governo, que informa 
apenas sobre aquelas de maior in-
cidência. Frise-se, por óbvio, que, 
em qualquer caso, nas campanhas 
de conscientização deveria cons-
tar expressamente a necessidade 
de consulta a médicos.

Por outro lado, muitas das me-
didas impostas pela Anvisa na Re-
solução RDC 96/2008 evidenciam 
a fragilidade da estrutura da agên-
cia, que conferiu à propaganda de 
medicamentos uma importância 
essencial na questão da automedi-
cação, mas deixa a desejar onde 
realmente se verifica o problema: 
na fiscalização da venda de medi-
camentos ao consumidor.

Assim, mediante a edição da 
Resolução RDC 96/2008, a Anvisa 
já atribuiu à indústria farmacêutica, 
assim como às farmácias e dro-
garias, suas responsabilidades na 
propaganda de medicamentos, ca-
bendo agora assumir também sua 
parcela de responsabilidade para 
o combate à automedicação e ao 
uso irracional de medicamentos. 

Rogério Damasceno Leal é sócio-
fundador da V,M&L Advogados e 
Especialista em Legislação Sanitária. 
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br

As farmácias e drogarias 
também deverão dispensar 
uma atenção especial ao novo 
Regulamento, sob pena de 
serem autuadas pela Anvisa.
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“Estabilidade é o direito do tra-
balhador de permanecer no em-
prego, mesmo contra a vontade 
do empregador, enquanto existir 
uma causa relevante e expressa 
em lei que permita sua dispensa” – 
(Amauri Mascaro Nascimento).

É difícil falar sobre estabilidade 
em um tempo em que a única reali-
dade estável é a queda do número 
de empregos; em uma época em 
que as notícias de demissões ocu-
pam as manchetes dos principais 
noticiários do País e do mundo. 

Não podemos saber se toda 
demissão em realidade vem moti-
vada pela crise financeira mundial, 
mas também não podemos fechar 
os olhos para uma realidade que 
transparece sem contemplações e 
sem respeito à nossa frente.

Hoje em dia, os empregados so-
nham ter estabilidade em seu traba-
lho, ter a paz e a tranquilidade que 
permitam o sustento para seus lares.

De outro lado, as empresas 
também estão assustadas com as 
turbulências e vêm reagindo de for-
mas diversas. Geralmente, a saída 
para obter resultados em curto pra-
zo é a demissão imediata de uma 
grande quantidade de funcionários 
na tentativa de se reduzir rapida-
mente as despesas. Há outras, 
mais positivas, que acreditam que 
crise é sinônimo de oportunidade. 
Assim, contratam e buscam melho-
res resultados com maiores investi-
mentos. Há ainda as conservado-
ras que estão tentando segurar a 
onda e ter um pouco de estabilida-
de para enfrentar as dificuldades.

Mas, a estabilidade que as em-
presas procuram é a estabilidade 
financeira, no sentido econômico, 
ou seja, diz respeito à característi-
ca estável da situação financeira 

Estabilidade
O sonho de empresas e empregados

e econômica do País, sem alta de 
inflação, com a manutenção do cré-
dito e a redução dos juros, sem os-
cilações em taxas de câmbio etc.

A estabilidade na economia é 
pré-requisito para o crescimento 
sustentável (sustentabilidade) de 
um país e, portanto, para uma so-
ciedade com mais justiça.

A estabilidade nos preços e a 
diminuição da desigualdade social 
ajudam na melhora do poder aqui-
sitivo da população de baixa renda, 
enfim, na redução da pobreza, por 
meio de uma melhor distribuição 
de renda. Estabilidade financeira 
gera emprego e converte a crise 
em oportunidade.

Este é o sonho das empresas: 
uma estabilidade financeira que 
permita manter os empregados e 
até contratar mais, esquecendo o 
pesadelo das demissões, vencen-
do o fantasma da crise e lutando 
por um Brasil melhor.

As empresas buscam o lucro, 
palavra que, em tempos de crise, é 
vista como um pecado ou um bem 
que não pode ser o resultado final. 
O fato é que as empresas precisam 
do lucro para poderem continuar 
sobrevivendo, cumprindo as leis, 
empregando pessoas e, conse-
quentemente, contribuindo para a 
igualdade social. 

Cito como exemplo o caso da 
Embraer, em que a Justiça sus-
pendeu as 4.200 demissões com 
uma liminar que determina que a 
empresa mostre os balanços que 
justifiquem cortes. Se o Tribunal 
Regional do Trabalho de Campinas 
(SP) obrigasse a empresa Embra-
er à reintegração dos empregados 
demitidos, estaríamos entrando em 
uma instabilidade das mais graves: 
a instabilidade jurídica, por meio da 

Fernando Loaiza

reciclagem
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qual as empresas se sujeitam a 
tomar decisões de permanência 
ou ingresso, ou não, em deter-
minados mercados ou países. 

A estabilidade jurídica pro-
porciona um entorno sério e pro-
fissional para que as empresas 
atuem em um cenário de con-
fiança, respeito e integridade. 
Se a Embraer procedeu as refe-
ridas dispensas rigorosamente 
de acordo com todos os precei-
tos e normas legais existentes, 
o TRT de Campinas deverá de-
cidir a favor da Embrater para 
manter a estabilidade jurídica e 
dar sinais de que o Brasil quer 
sair rapidadmente dessa crise, 
apoiando as organizações a re-
solverem seus problemas. Caso 
contrário, a Embrater, ou qual-
quer outra empresa que esteja 
obrigada a reintegrar empre-
gados demitidos, estará sendo 
obrigada a falir e os desempre-
gados, no exemplo da Embra-
er, passarão de 4.200 a 20.000 
quando a companhia fechar.

Lamentavelmente, se todos 
não nos juntarmos em prol de 
um futuro melhor e cada um 
aportar seu esforço, dedicação 
e atitude para se reconstruir o 
sistema financeiro, a indústria 
terá de seguir demitindo para 
salvar as empresas.

E se isso acontecer e você 
for o responsável pelas demis-
sões, recomendo sempre de-
mitir as pessoas com respeito e 
pensando na difícil situação que 
elas estarão atravessando. Pro-
cure estudar e pôr em prática al-
guns princípios de Rick Amme, 
que, com certeza, ajudarão a 
passar esse trago amargo das 
demissões. 

reciclagem

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente 
dos Laboratórios Bagó Brasil.
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pessoas.

A forma como as companhias 
transmitem essa péssima notícia 
reflete seus valores. Toda situação 
é única, mas a seguir estão guias 
de comunicação que eu espero 
que você nunca precise.

Evite um choque de informação – In-
forme regularmente seus emprega-
dos sobre a condição de seu negó-
cio, para que cortes de pessoal não 
os peguem desprevenidos. Eu sei 
de um vice-presidente que fez um 
trabalho tão bom em comunicação, 
que foi aplaudido quando anunciou 
o fechamento da empresa.

Plano escrupuloso – Enumere to-
dos os passos de um anúncio de 
demissão ou encerramento da em-
presa, como se fosse uma com-
plexa manobra militar. A ordem na 
“batalha” é crucial.

Conte primeiro aos supervisores – 
Funcionários em choque poderão 
não se lembrar de tudo que lhes foi 
dito e irão aos seus supervisores 
em busca de explicações mais cla-
ras. Deixe os supervisores saberem 
o que você sabe para que possam 
repetir a informação importante. 
Eles podem até participar do plano 
de notificação. Você precisará do 
apoio deles.

Comunique rápido – Como a no-
tícia vai se espalhar rapidamente, 
quando as primeiras notificações 
forem feitas, conte aos emprega-
dos rapidamente para minimizar o 
período de incertezas.

Notifique individualmente – Os 
empregados devem ouvir a notifi-

Princípios da comunicação de demissões
Por Rick Amme
Tradução: João Paulo Forni

reciclagem
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Princípios da comunicação de demissões
Por Rick Amme
Tradução: João Paulo Forni

cação em pessoa por um gerente, 
não por terceiros, e-mail, telefone, 
carta ou mídia. Isso pode ser difícil 
devido à complexidade da agenda 
de ambos, funcionários e chefes. 
Faça seu melhor para que os em-
pregados saibam que você tentou 
de tudo para contar a eles com an-
tecedência.

Leve a notícia a eles como se suas 
mães tivessem morrido – Fechamen-
tos e demissões são coisas que 
alteram completamente a vida, 
portanto, conte-lhes com a mesma 
sensibilidade com que expressaria 
uma notícia de morte.

Coloque um executivo à disposi-
ção para que os empregados gritem ou 
chorem com ele – Nunca vou esque-
cer a expressão de um executivo 
que deixou pessoa após pessoa 
expressar-se a ele depois de de-
mitidas. Ele estava um “caco”, po-
rém, sentia que seu dever era estar 
disponível nessa hora. Os empre-
gados irão contar à comunidade 
como você os tratou.

Providencie todos os benefícios que 
você possa assumir – A única notícia 
relativamente boa que você pode 
dar é como a companhia vai ajudar 
os funcionários a se recuperar. As-
sistência no plano de demissão é 
atitude humana e dá a você algu-
ma coisa construtiva a dizer.

Coloque os benefícios por escrito 
– Pessoas traumatizadas podem 
não se lembrar de tudo o que você 
disse, portanto, dê a elas uma ex-
plicação por escrito das ações da 
companhia em seu benefício.

Prepare mensagens e Q&A (per-
guntas e respostas) – Rascunhe 
mensagens-chave sobre as demis-
sões e fechamento da companhia. 
Elas vão ser a fonte para comentá-
rios internos entre as pessoas, em 
reuniões, entrevistas, entre outras. 
Faça um brainstorm das piores 
perguntas que, eventualmente, os 
públicos interno (incluindo empre-
gados) e externo possam fazer e 
responda-as. 

Comunique aos stakeholders (pú-
blicos estratégicos da empresa) antes 
de comunicar à mídia – Liste todos 
que devem ouvir sobre os cortes 
(demissões) diretamente de você 
e faça contato com eles. Eles vão 
gostar e isso pode prover um su-
porte essencial.

Conte a todos a mesma história – 
Dê a empregados, fornecedores, 
clientes, autoridades do governo, 
analistas e à mídia – a todas as au-
diências – essencialmente a mes-
ma informação. Inconsistências 
mancham a credibilidade.

Faça promessas que possa cumprir 
– Remanescentes de demissões 
em massa vão querer saber sobre 
demissões futuras. Se não estive-
rem planejadas novas demissões, 
diga a eles, mas alerte-os de que 
o futuro não pode ser previsto ou 
garantido.

Cuide dos sobreviventes – Trate-os 
com o mesmo respeito, cortesia e 
rapidez na comunicação como fez 
com os demitidos. Não deixe-os 
“com a corda no pescoço”, pen-
sando sobre seu status ou sua 

apreciação por eles. Pois, sobretu-
do, você precisará deles para man-
ter o negócio ativo.

Um bom press release é importante, 
mas briefing de porta-vozes, às vezes, 
tem mais impacto – Um bom formato 
para o press release é:

a) Breve resumo do que está 
acontecendo e por quê;

b) Expressar preocupação com os 
funcionários e o que será feito 
em seu favor;

c) Mais detalhes sobre por que a 
ação é necessária;

d) Uma descrição da companhia 
em um parágrafo. 

Contudo, comentários simpáti-
cos e orientados para funcionários 
por um porta-voz, algumas vezes, 
têm mais impacto e parecem mais 
genuínos pela imprensa e por ou-
tras audiências importantes.

E se você é o demitido, mes-
mo sendo muito difícil, tente virar 
a página e continuar lutando pela 
sua vida. Não viva do passado, 
construa um futuro melhor e cultive 
a esperança de que virão tempos 
melhores. Todos estamos sujeitos 
a ser demitidos. A diferença é se 
estamos preparados ou não para 
esta fatal notícia. A única forma de 
alcançarmos nosso sonho de esta-
bilidade no emprego é trabalhando 
hoje mais do que ontem. E, mesmo 
assim, não temos segurança de es-
tabilidade. Assim, esteja preparado 
para imprevistos, mas sem sofrer 
antes do tempo. Porém, também 
não esteja certo de que você nun-
ca será demitido.
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A maioria das empresas farma-
cêuticas realiza suas convenções 
anuais de vendas no primeiro trimes-
tre de cada ano. Geralmente, são 
escolhidos alguns locais estrategica-
mente atraentes e compatíveis para 
aquele momento de alinhamento ge-
ral e preparação para os desafios do 
ano que se inicia.

Como parte do calendário ofi-
cial das empresas, a convenção 
destaca-se por ser um evento na-
cional, reunindo toda a equipe de 
campo com as equipes de marke-
ting, momento único em que as 
pessoas se encontram e as princi-
pais mensagens são transmitidas 
simultaneamente. Trata-se de um 
grande investimento em uma ação 
de integração, que representa al-
guns milhões de reais.

Dependendo do local, o even-
to dura em média de três a cinco 

administração

Convenção 
Nacional de 
Vendas
Integração e 
preparação

dias, normalmente, realizado em 
hotéis de grande porte para com-
portar grandes estruturas e poder 
oferecer opções de lazer, tais como 
piscina, quadras, entre outros (os 
principais resorts do Brasil costu-
mam ganhar essa concorrência). 
Algumas empresas realizam esse 
evento fora do Brasil. Essa é uma 
decisão estratégica motivacional 
que, aliada às questões econômi-
cas (câmbio, por exemplo), pode 
valer a pena e fazer a diferença.

Quando o representante recebe 
o convite ou mesmo um aviso para 
preparar-se para a próxima con-
venção, a intenção clara é de ge-
rar uma expectativa, que se espera 
ser atingida durante o evento. No 
entanto, talvez esse representante 
não tenha uma visão tão clara de 
um processo interno de preparação 
que se iniciou vários meses antes. 

A decisão pelo local do evento, tal-
vez seja apenas um dos elementos 
a serem decididos.

O processo decisório leva em 
consideração o momento em que a 
empresa está passando, seja pelo 
clima organizacional ou pelos desa-
fios mercadológicos a serem supe-
rados naquele ano. Não é incomum 
criar um time multidisciplinar para 
cuidar do tema “convenção”. Algu-
mas empresas veem esse evento 
como um momento “da empresa 
como um todo”, outras, como um 
assunto restrito às áreas de mar-
keting e de vendas. 

A participação de uma ou mais 
agências de eventos é fundamen-
tal para desenvolver os temas e 
ajudar a gerenciar os assuntos lo-
gísticos pré, durante e pós-evento. 
A partir daí, surge um tema de co-
municação que será a plataforma 

As convenções de vendas devem ser vistas 
como uma oportunidade de integração 
e, principalmente, de alinhamento.
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O importante é 
que ao final de 
uma convenção, 
cada representante 
saiba exatamente 
o que terá de fazer 
e qual o seu papel 
na empresa.

de todo o evento. Existe uma pre-
ocupação muito grande quanto ao 
formato e, principalmente, quanto 
ao conteúdo. Os times responsá-
veis procuram detalhar cada etapa 
desse evento, para que seja mar-
cante para a força de campo. Uma 
vez definidos o local, o tema e a 
duração do evento, as equipes de 
marketing começam a trabalhar no 
desenvolvimento dos temas a se-
rem tratados durante a convenção.

Em paralelo, outras áreas de su-
porte da empresa atuam de forma 
indireta em outros pontos não tão vi-
síveis, tais como negociações com 
hotéis, lista de participantes, opções 
de deslocamentos, voos, atividades 
de lazer, cardápios, acomodações, 
enfim, uma infinidade de detalhes 
logísticos e operacionais imprescin-
díveis para que o evento ocorra de 
forma satisfatória.

Ao definir os conteúdos a serem 
apresentados, as equipes de marke-
ting, gestores de vendas e áreas de 
suporte, entre outras, tais como área 
de recursos humanos, devem levar 
em consideração a capacidade de 
absorção dos temas por parte dos 
representantes diante das variações 
a serem apresentadas.

Não é incomum que ocorra uma 
“disputa sadia” pelo tempo de ex-
posição de um assunto ou outro. 
Normalmente, a empresa procura 
investir mais tempo em temas de 
maior relevância para aquele mo-
mento. Porém, deve haver um equi-
líbrio entre as outras prioridades 
da empresa. Lançamento de um 
novo produto, por exemplo, gera 
expectativas positivas e pode ser 
um bom momento para desafiar a 
força de campo. 

Outros temas devem ser colo-
cados de maneira estratégica de 
modo que a força de campo seja 
capaz de absorver as principais 
mensagens de uma apresenta-
ção. Em geral, as convenções 

de vendas não devem ser vistas 
como uma atividade de trabalho 
ou meramente como um evento 
de treinamento, mas sim como 
uma oportunidade de integração 
e, principalmente, de alinhamento. 
Mas para que isso ocorra de for-
ma satisfatória, é necessário que 
a agenda contemple tempo sufi-
ciente para que outras atividades 
aconteçam, tais como integração 
e as conversas informais. O impor-
tante é que ao final de uma grande 
convenção, cada representante 
saiba exatamente o que terá de 
fazer e qual o papel dele para que 
a empresa atinja seus objetivos, 
quais os suportes que a empresa 
oferecerá ao longo desse perío-
do, por meio de estratégias claras 
de posicionamento e pacotes de 
ações oferecidas pelas equipes de 
marketing e de vendas, bem como 
pela disponibilização e acesso às 
ferramentas de suporte oferecidas 
por outras áreas da empresa.

Seria frustrante aos organiza-
dores de um evento desse porte 
saberem que apenas o hotel, as 
piscinas, a praia e as integrações 
sejam lembradas como fatos de 
maior relevância na convenção. Se 
isso acontecer, é um sinal claro de 
que empresa não soube transmitir 
suas mensagens de forma moti-
vacional. Outro detalhe que pode 
surpreender negativamente no 
resultado de uma apresentação, 
independentemente do conteúdo 
a ser apresentado, pode ser o pró-
prio apresentador. Existem pesso-
as que podem fazer a diferença 
em uma apresentação, transmitin-
do de forma eficiente uma mensa-
gem, na qual nem sempre o pró-
prio detentor daquele assunto teria 
tanta habilidade para apresentar. 

Em uma plenária, deve-se ter 
muito cuidado e respeito com a 
plateia. Sabendo envolvê-los, a ga-
rantia de sucesso e “compra” da-
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quela mensagem pode representar 
meio caminho andado.

Recomenda-se a aplicação de 
uma pesquisa de satisfação ampla 
sobre todos os temas que foram 
abordados durante a convenção. 
Os resultados, certamente, aju-
darão na elaboração do próximo 
evento. Pequenos e imprevisíveis 
detalhes podem comprometer todo 
o evento, como cumprimento das 
agendas propostas, qualidade da 
alimentação, tempo equilibrado 
entre lazer e trabalho etc. Uma vez 
decidido que o evento ocorrerá em 
um resort, por exemplo, é funda-
mental que a agenda contemple 
algum tempo para usufruir das es-
truturas oferecidas. 

Enfim, em uma convenção deve-
se compartilhar, somar, contribuir, 
desafiar e, principalmente, alinhar! 
Sucesso para todos os colegas da 
indústria farmacêutica! 
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Uma das dúvidas mais frequen-
tes no Direito Marcário diz respeito 
à proibição contida no inciso VI do 
art. 124 da Lei 9.279/96 (Lei da Pro-
priedade Industrial – LPI), que trata 
da registrabilidade de termos gené-
ricos e de uso comum como marca. 
Apesar de serem conceitos simples, 
eles apresentam algumas sutilezas 
que podem gerar dúvidas.

De acordo com tal inciso, não é 
registrável como marca: “sinal de 
caráter genérico, necessário, co-
mum, vulgar ou simplesmente des-
critivo, quando tiver relação com 
o produto ou serviço a distinguir, 
ou aquele empregado comumente 
para designar uma característica 
do produto ou serviço, quanto à na-
tureza, nacionalidade, peso, valor, 
qualidade e época de produção 
ou de prestação do serviço, salvo 
quando revestidos de suficiente 
forma distintiva”.

Esse dispositivo legal visa im-
pedir que sinais intrinsecamente 
genéricos ou de uso comum, que 
tenham relação com os produtos 
ou serviços a serem identificados, 
sejam apropriados a título exclusivo 
por uma determinada empresa em 
detrimento de seus concorrentes.

Escolhemos as palavras “cho-
colate” e “batom” para exemplifi-
car. É indiscutível que essas pala-
vras sejam de uso necessário em 

coluna legal 

relação a chocolates e a batons, 
respectivamente. Portanto, elas 
não poderiam ser registradas 
perante o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), na 
forma nominativa (em letras de for-
ma), para identificar tais produtos, 
pois tal registro implicaria no direi-
to ao uso exclusivo desses termos, 
retirando-os, por conseguinte, do 
patrimônio comum. Entretanto, 
nada impediria que um fabricante 
de cosméticos identificasse seus 
batons com uma marca que in-
corporasse a palavra “batom”, ou 
que um fabricante de chocolates 
adotasse uma marca formada por 
esse termo. Nesses casos, as mar-
cas seriam registradas sem direito 
ao uso exclusivo das palavras “ba-
tom” e “chocolate”.

Observe-se que se tais palavras 
estivessem revestidas de suficiente 
forma distintiva, elas poderiam ser 
registradas até mesmo para iden-
tificar chocolates e batons. Nessa 
hipótese, a proteção recairia ape-
nas sobre a estilização das letras e 
dos outros elementos que, porven-
tura, compusessem as marcas e 
que não fossem de uso comum.

É interessante observar tam-
bém que as palavras “chocolate” 
para identificar roupas e “baton” 
(ou “batom”) para chocolates po-
dem ser registradas até mesmo na 
forma nominativa (como realmente 
são), já que elas não têm qualquer 
relação com tais produtos.

Usando exemplos das áreas far-
macêutica e de cosméticos, mar-
cas tais como PARATOSSE (pasti-
lhas contra tosse), DENTAL CARE 
(pastas de dente) e SEM PERFUME 
(desodorantes) precisam se apre-
sentar na forma mista (letras esti-
lizadas e/ou combinadas com de-
senhos ou figuras) para poderem 
ser registradas. De qualquer modo, 
elas seriam concedidas sem direito 
ao uso exclusivo dessas palavras 
e a proteção recairia sobre a estili-
zação das letras e sobre quaisquer 
outros elementos que não fossem 
de uso comum.

A análise de registrabilidade 
pode se tornar um pouco mais com-

Deve-se ter em 
mente que a proteção 
concedida a marcas 
formadas por termos 
genéricos e de uso 

comum, que tenham 
relação com os 

produtos identificados, 
é bastante limitada.

M
ar

cas formadas por ter mos genéricos
e de uso comum*
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formadas por ter mos genéricos
e de uso comum*

plexa se a marca for formada por 
uma combinação de palavras, ou 
por um termo genérico ou de uso 
comum, mas com uma grafia ligei-
ramente diferente da palavra origi-
nal, seja no português ou em outro 
idioma. Um bom exemplo é a marca 
INTYMA CARE da Cifarma que iden-
tifica sabonetes para higiene íntima. 
Observe-se que ela é formada por 
duas palavras de uso comum (ínti-
ma e “care”), sendo uma em portu-
guês e a outra em inglês, o que faz 
dela uma marca fantasiosa (note-se 
que a expressão de uso comum 
neste caso é “cuidado íntimo”). 

Em vista desse caráter fantasio-
so e considerando que a palavra 
“íntima” foi grafada com “y”, pode-
se dizer que essa marca possui 
certa distintividade. 

Assim, na ausência de outros 
obstáculos, o INPI poderia conce-
der o registro da marca INTYMA 
CARE “no conjunto”, ou seja, exa-
tamente como foi escrita e sem 
direito ao uso exclusivo dos ele-
mentos nominativos, isoladamente. 
Especificamente em relação à pa-
lavra INTYMA, o INPI poderia fazer 
uma ressalva no sentido de que a 
concessão não retira do patrimônio 
comum a palavra “íntima” na sua 
grafia original.

De qualquer forma, indepen-
dentemente da possibilidade de 
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registro, deve-se sempre ter em 
mente que a proteção concedida a 
marcas formadas por termos gené-
ricos e de uso comum, que tenham 
relação com os produtos identifi-
cados, é bastante limitada. Assim, 
mesmo que tais marcas sejam con-
sideradas fortes sob a perspectiva 
do marketing, elas são fracas sob o 
ponto de vista jurídico e, portanto, 
sempre que possível, devem ser 
evitadas. 

A análise de 
registrabilidade pode 
se tornar um pouco 
mais complexa se a 

marca for formada por 
uma combinação de 

palavras.
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comunicação 

O valor dos 
clientes que 
não se pagam

Se analisarmos o portfólio de clien-
tes de qualquer empresa e nos 
detivermos à avaliação da lucrativi-
dade individual, perceberemos que 
existe um enorme leque de situações, 
que vão desde altíssimas margens, 
quando comparadas com a média da 
organização, até a incômoda situação 
de rentabilidade zero ou negativa. Ou 
seja, a relação comercial com alguns 
clientes é rentável enquanto com ou-
tros, não. Algumas empresas intuem 
a existência de tal situação, mas 
não conhecem – por não controlar 
rentabilidade por cliente – os detalhes 
desse quadro.

Outras entendem minuciosamente 
o que ocorre, mas não conseguem 
garantir a sua validade, apesar de, 
mais uma vez, intuir alguma utilidade. 
Como lidar com essa situação de 
forma mais objetiva? O primeiro 
passo é entender que um cliente não 
rentável só faz sentido na medida 
em que alavanca a rentabilidade 
de outros negócios. Alguns clientes 
geram visibilidade para seus produtos 
que permitem uma maior venda em 
outros. Ou então o prestígio de um 
dado nome em sua carteira fortalece 
suas condições de negociação com 
um prospect. Ou talvez a escala 
obtida em algumas vendas permita 
uma maior rentabilidade global.

Nesses casos, a perda de rentabili-
dade deve ser vista de forma positiva, 
mas desde que seja encarada como 
um investimento. Em relatórios fi nan-

ceiros gerenciais ele pode ser, inclusi-
ve, lançado como verba de marketing. 
Controvertido? Sim. Mas pense 
nisso! Afi nal, se estamos dedicando 
recursos em alguma direção para 
gerar retorno, qual a diferença entre 
fazer um belo broad-side ou aviltar a 
rentabilidade de um cliente em nome 
da “divulgação” ou “prestígio”?

A história não acaba aí. O “nirvana” 
nesta situação é conseguir estabele-
cer uma relação quantitativa entre o 
gasto com os clientes não rentáveis 
e o impacto no negócio de forma 
global. Não é uma tarefa simples, mas 
o professor Sunil Gupta da Harvard 
Business School dedica alguma 
atenção a essa questão e tem sido 
bem-sucedido na construção de 
modelos que, a partir do histórico 
de clientes rentáveis e não rentáveis, 
consegue estabelecer correlações 
entre essas duas situações.

Acredito firmemente que com 
um pouco de esforço dedicado a 
essa questão é possível construir 
uma visão mais lúcida sobre esse 
fenômeno que costumeiramente fi ca 
fechado nos armários dos assuntos 
desconhecidos pelas organizações. 
Afi nal, não há nada demais em investir 
para obter resultados, mas é bastante 
incômodo não ver o investimento que 
está sendo feito para tal e não buscar 
calcular o retorno sobre ele.

É preciso entender que um cliente não rentável 
só faz sentido na medida em que alavanca a 
rentabilidade de outros negócios.
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entrevista

Células-tronco
A medicina a serviço 
da humanidade

Mesmo com a rejeição do pe-
dido de inconstitucionalidade do 
artigo do Projeto de Biosseguran-
ça, que permite as pesquisas com 
células-tronco embrionárias, esse é 
um assunto que continua gerando 
muitas divergências no mundo.

Por outro lado, o Brasil deu um 
passo muito importante, criando 
uma legislação para o assunto e 
permitindo o uso de CT embrioná-
rias sob certas condições. Mas o 
que são as CT e quais benefícios 
podem trazer à humanidade? Para 
esclarecer melhor os leitores, a Re-
vista UPpharma entrevistou o Dr. 
Salmo Raskin, Médico, Geneticista 
e Presidente da Sociedade Brasi-
leira de Genética Médica, que ex-
plicou com propriedade o assunto.

UPpharma – O que são células-
tronco?

Dr. Salmo – Inicialmente, con-
vém ressaltar que existem células-
tronco adultas e células-tronco 
embrionárias. A diferença é a sua 
origem. As células-tronco embrioná-
rias têm a sua origem na fecunda-
ção, ou seja, logo após a formação 
de uma nova célula, proveniente da 
união do óvulo com o espermato-
zoide. Essa nova célula, chamada 
de zigoto, começa a se dividir for-
mando o embrião. Ainda no estágio 
de 100 células, estas têm o poten-
cial de transformar-se em qualquer 
célula do corpo (neurônios, células 
do pâncreas, do sangue, dos rins 
etc.). Já as células-tronco adultas 
são aquelas presentes em células já 

A sociedade brasileira precisa compreender 
a importância da pesquisa científica 
para o desenvolvimento do País.
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nárias sob certas condições. Faze-
mos parte do primeiro time mundial, 
mas para permanecermos nesse 
grupo, a sociedade brasileira terá 
de compreender a importância da 
pesquisa científica para o desen-
volvimento do País.

UPpharma – Como é hoje (ou 
deve) ser aplicada essa terapia?

Dr. Salmo – Aplicação prática 
acontece hoje só em alguns casos 
raros, com CT adultas.

UPpharma – Existem catego-
rias de células-tronco? Quais são e 
quais as diferenças de cada cate-
goria?

Dr. Salmo – Existem células-
tronco adultas e células-tronco em-
brionárias. A diferença é justamen-
te sua origem. 

UPpharma – Hoje, o que diz a 
legislação (biossegurança) nessa 
área (no Brasil e no mundo)?

Dr. Salmo – Varia de país para 
país. Alguns países permitem o uso 
de CT embrionárias, sempre sob 
certas condições, como por exem-
plo, o uso de embriões já conge-
lados em clínicas de reprodução 
assistida. Esse é o caso do Brasil.

UPpharma – Quais os pontos 
mais controversos dessa questão?

Dr. Salmo – O fato de boa par-
te da sociedade acreditar que um 
embrião de quatro a cinco dias 
pós-fecundação tem vida própria.

UPpharma – Quais os benefí-
cios dessa terapia para a humani-
dade? Quais doenças incuráveis 
poderão ser curadas ou evitadas?

Dr. Salmo – Atualmente, os cien-
tistas estão pesquisando e desco-
brindo como é que as células-tronco 
conseguem se transformar e formar 
as células especializadas (adultas) 
de cada tecido. Os estudos estão 
tentando fazer com que essas célu-
las se tornem células de diversos ór-

gãos, inclusive as próprias células do 
pâncreas. Assim sendo, um dia talvez 
possamos pegar as células dos em-
briões, colocar em um laboratório e 
deixá-las se dividirem para se trans-
formarem em milhares de células 
como as de qualquer outro órgão.

UPpharma – Existem riscos 
para a saúde? Quais?

Dr. Salmo – Desenvolvimento 
de câncer nas aplicações de CT 
embrionárias.

UPpharma – O que precisará 
ser feito ou investido nas várias 
esferas – governamental, privada 
etc. – para que o Brasil desponte 
também nessa área, como aconte-
ceu, por exemplo, com o desenvol-
vimento da política de saúde go-
vernamental para o tratamento da 
AIDS, setor que o Brasil é destaque 
mundial?

Dr. Salmo – Basta que a so-
ciedade brasileira compreenda a 
importância da pesquisa científica 
para o desenvolvimento do País.

UPpharma – Até que ponto 
esse tipo de terapia será acessível 
à população de um modo geral? 
Não será uma terapêutica elitista? 
Quais as pessoas e de que classes 
sociais se beneficiarão com essa 
descoberta?

Dr. Salmo – A princípio, no dia 
em que todas as barreiras científi-
cas e éticas forem vencidas, pare-
ce que a aplicação será bastante 
simples e, portanto, barata e dispo-
nível a toda a população.

UPpharma – Na sua opinião, 
qual será o futuro nessa área no 
Brasil e no mundo? Quais outros 
avanços serão possíveis a partir do 
desdobramento de pesquisas nes-
sa área?

Dr. Salmo – Uma nova era para 
a medicina, uma medicina realmente 
regenerativa, com aumento da ex-
pectativa e da qualidade de vida. 

especializadas, ou seja, que já são 
parte de um tecido específico (célu-
las da pele, dos rins, dos pâncreas, 
do sangue do cordão umbilical etc.). 
Estas, além de mais difíceis de en-
contrar por serem adultas, não pos-
suem potencial para se transformar 
em qualquer célula do corpo.

O sangue do cordão umbilical 
também possui células-tronco. En-
tretanto, também já são especiali-
zadas (adultas) e, dessa maneira, 
aparentemente não possuem a 
capacidade de se transformar em 
qualquer tecido do corpo, somente 
em alguns. Além disso, sua capaci-
dade de divisão é limitada.

UPpharma – Quando e como 
começaram as pesquisas de célu-
las-tronco no mundo?

Dr. Salmo – Em humanos, de 
maneira mais eficiente, após os 
primeiros trabalhos publicados por 
Thompson e seus colaboradores, 
em 1998.

UPpharma – Qual o atual está-
gio das pesquisas nessa área hoje 
no mundo?

Dr. Salmo – No que se refere às 
células-tronco (CT) embrionárias, o 
estágio é de pesquisa em animais 
e em células de humanos em labo-
ratório. Já as pesquisas com CT 
adultas estão mais avançadas, 
pois não têm impedimentos éticos 

e menos obstáculos refe-
rentes à segurança.

UPpharma – 
Como o Brasil está 
posicionado em 
relação a essa 
questão? Existem 
pesquisas nessa 
área no Brasil?

Dr. Salmo – O 
Brasil deu um pas-
so muito importan-
te legislando o as-
sunto e permitindo 
o uso de CT embrio-
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Há pouco mais de dez anos, a 
indústria farmacêutica desfrutava 
de um contexto econômico favorá-
vel. Era um mercado que floresceu, 
trazendo prosperidade e muitas me-
tas superadas pela Força de Ven-
das dos maiores laboratórios farma-
cêuticos nacionais e multinacionais.  
As convenções de vendas distribu-
íam inúmeros sorrisos, prêmios, re-
conhecimento, viagens e menções 
honrosas dos presidentes. Com o 
início do advento dos genéricos, a 

recursos humanos

Força de Vendas
estratégica  
e orientada  
ao negócio

ma de 40% em alguns casos, os 
medicamentos de marca deixaram 
de reinar isoladamente na acirrada 
competição desse mercado. 

Com tal mudança, o perfil do 
profissional da área de vendas 
vem se aperfeiçoando a cada ano. 
Foi-se a época em que um contato 
próximo com o médico prescritor, 
suportado pela reputação de uma 
molécula, eram suficientes para 
fechar os objetivos do mês. Com o 
crescente aumento da complexida-
de em questões regulatórias rigoro-
sas e algumas quebras de patente, 
o papel do profissional de campo 
passou a ser muito mais estratégi-
co e consultivo para manter e me-
lhorar o desempenho de sua linha. 

Algumas questões que vão 
além das habilidades técnicas de 
vendas estão em jogo. Entre elas, 
a capacidade analítica e numé-
rica para a correta interpretação 
de relatórios sobre volume de ven-
das e rentabilidade das linhas de 
produto. Não se fala somente em 
gestão do relacionamento com os 
líderes de opinião, mas também 
em administração de verbas, or-
çamentos e negociação com as 
equipes de marketing, em especí-
fico os gerentes de produtos. Sem 
uma estratégia clara que envolva 
objetivos quantificáveis e que se-
rão cobrados lá na frente, o re-
presentante tem diante de si dois 
caminhos: contar com a sorte ou 
se aperfeiçoar, percebendo que o 
mundo hoje está bem diferente. 

Com 12 anos de profissão e 
atendendo ao mercado farmacêu-
tico nos últimos quatro anos, tenho 
bem visíveis em minha memória os 
casos de gerentes distritais e regio-
nais que entenderam como o mun-
do funciona hoje e correram atrás 
do prejuízo. Não estamos falando 
apenas de habilidades técnicas, 
mas, principalmente, de gestão 
e relacionamento com áreas que, 
muitas vezes, possuem interesses 
distintos e conflitantes. 

A capacidade de influenciar o ci-
clo de decisão cada vez mais cole-
giada em uma indústria farmacêutica 
é fundamental. Ou seja, convencer o 
marketing, finanças, produção, área 
médica, assuntos regulatórios e por 
aí vai com fatos e dados, argumentos 
sólidos e bem fundamentados, além, 
obviamente, da intuição que conti-
nua sendo importantíssima. Mas só a 
intuição já não basta mais. É preciso 
entender como nunca sobre rentabi-
lidade das linhas de produtos, desde 
um maduro analgésico com anos de 
existência no mercado até os produ-
tos de altíssimo valor agregado para 
combater enfermidades complexas 
e, em alguns casos, raras.

O próprio ciclo de inclusão de 
um medicamento de alto custo 
na lista do Governo já vem sendo 
cada vez mais comentado em fun-
ção da complexidade de se desen-
volver os estudos de farmacoeco-
nomia para aprovação não só do 
Governo, mas também das fontes 
pagadoras. O vendedor se pergun-

Quem usar a crise como 
desculpa para não 
se mexer e entender 
como o mundo está 
funcionando hoje, vai 
continuar contando 
somente com a sorte.

vida começou a fi-
car mais complicada 
para os represen-
tantes e seus líde-
res. Desde então, o 
setor vem se trans-
formando em uma 
velocidade impres-
sionante e os tão 
comentados block-

busters de mercado foram 
aos poucos perdendo terreno dian-
te dos genéricos, principalmente no 
que se referia ao preço final perante 
o consumidor. Com diferenças aci-



55

André Jacques Pasternak é Diretor da 
FESA para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br

André Jacques Pasternak

ta: isso é da minha alçada? Sim, e 
continuará sendo de sua responsa-
bilidade toda e qualquer questão 
que influencie diretamente no po-
tencial de vendas de sua linha.

Em nossos projetos, atenden-
do ao nicho das biofarmacêuticas, 
não se admitem mais executivos 
de vendas sem formação superior 
e, em muitos casos, são exigidos 
diplomas de pós e MBA, sem abrir 
mão também de um fator que há 
muito tempo já deixou de ser um 
diferencial: fluência no inglês.

Com a tendência do mercado 
de desenvolver moléculas cada 
vez mais complexas, sofisticadas 
e elaboradas no exterior, o acesso 
à informação e a troca de práticas 
com outros mercados se tornam 
cada vez mais frequentes. Com o 
inglês, a oportunidades de carreira 
fora do País, normalmente para cui-
dar de projetos de escopo global, é 
um tremendo diferencial no currícu-
lo do profissional de vendas. 

Dos muitos gerentes distritais, 
regionais e nacionais que conhece-
mos nos últimos anos antes do es-
touro da crise, quase todos os que 
tinham fluência no idioma foram con-
vidados a liderar projetos interna-
cionais. Mesmo os grandes grupos 
nacionais desenvolvem hoje parce-
rias de co-marketing e co-produção 
de medicamentos com indústrias 
farmacêuticas multinacionais, o que 
também gera oportunidades de in-
ternacionalização da carreira. 

Indo mais longe, algumas des-
sas empresas têm em sua Força de 
Vendas biomédicos, biólogos, far-
macêuticos e até mesmo médicos. 
A venda de alto impacto pela ha-
bilidade focada apenas na comu-
nicação e no relacionamento está 
dando lugar ao processo de con-
vencimento com base em métricas, 
fatos e dados. É dessa maneira que 
se fortalece a credibilidade. 

Com moléculas cada vez mais 
especializadas, está aberta a tem-

porada de busca do profissional de 
vendas que seja capaz de inovar, 
de se reinventar o tempo todo e de 
saber argumentar com solidez e 
consistência. Em um mundo onde 
nos próximos anos estão previs-
tas várias quebras de patentes de 
produtos consagrados, fica a per-
gunta: minha Força de Vendas está 
pronta para enfrentar tal realidade? 

Nos últimos meses, recomen-
dando e entrevistando profissionais 
de vendas para o mercado farma-
cêutico, posso afirmar que o grau 
de exigência dos clientes tem au-
mentado consideravelmente nesse 
cenário de crise econômica global. 
E quem usar a crise como descul-
pa para não se mexer e entender 
como o mundo está funcionando 
hoje, vai continuar contando so-
mente com a sorte. 
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A partir desta edição da Revista 
UPpharma, a Coluna Responsabili-
dade Social muda seu foco e pas-
sa a trazer a opinião, os desafios e, 
sobretudo, as conquistas de quem 
faz a Responsabilidade Social 
acontecer dentro das corporações 
do setor. E para começar, vamos 
ouvir a Rosicler Rodriguez, Gerente 
de Responsabilidade Corporativa 
dos Laboratórios Roche, ganhado-
ra do prêmio Lupa de Ouro 2008, 
na categoria Responsabilidade 
Corporativa. 

Antes de tudo, fale-nos um 
pouco sobre você, sua família e 
as coisas que lhe trazem satisfa-
ção na vida. 

Rosicler – Considero-me uma 
pessoa privilegiada, pois vivo cer-
cada de pessoas que gosto e tam-
bém me sinto realizada com meu 
trabalho. Em todas as atividades 
que exerço, o relacionamento com 
as pessoas é um item fundamen-
tal. Nesses últimos anos, também 
tive a oportunidade de coordenar o 
programa social da empresa, o que 
me trouxe grande satisfação, pois 
tenho conseguido ajudar as pesso-
as por meio do meu trabalho.

Gosto muito da vida em família e 
gostaria de passar mais tempo com 
meus pais, irmãos, marido e ami-
gos. Neste ano, vou completar 20 
anos de casada e estou muito feliz 
por isso. Adoro receber e reunir os 
amigos e a família na minha casa e, 
quando sobra um tempinho, curto 

responsabilidade social 

Esforços reconhecidos
tocar piano. Mas, o máximo para 
mim é viajar. Adoro conhecer luga-
res, pessoas, culturas. Creio que 
renova a cabeça e o espírito.

E quanto à sua carreira. Con-
te-nos um pouco sobre sua tra-
jetória até ocupar a Gerência da 
área de RS da Roche. 

Rosicler – Em outubro de 2008, 
completei 20 anos de trabalho na 
Roche. Iniciei na empresa como 
chefe de restaurante (sou formada 
em nutrição e pós-graduada em 
administração de empresas) e, aos 
poucos, fui assumindo outras fun-
ções. Primeiro foi a coordenação 
do Programa Qualidade de Vida, 
seguida do Serviço de Medicina 
Ocupacional e, em seguida, come-
cei a participar da estruturação dos 
projetos sociais. Então foi criada a 
área de Responsabilidade Social, 
que fui convidada a gerenciar. Por 
fim, assumi também a responsabi-
lidade de implantar um Programa 
de Contratação de Pessoas com 
Deficiência.

Atualmente, como Gerente da 
área de Responsabilidade Social 
da Roche, quais são seus princi-
pais projetos/programas na área? 

Rosicler – Em Responsabilidade 
Social, temos o Programa Vizinho 
Legal, principal programa social da 
Roche. Um dos grandes trabalhos 
da área é a elaboração do Relató-
rio de Sustentabilidade, o qual já 
estamos realizando a quinta edi-
ção. A partir de 2008, iniciamos a 
elaboração do Relatório de Gestão 
em Sustentabilidade, que tem por 
objetivo analisar os pontos críti-
cos da gestão da empresa (fortes 
e fracos, áreas com potencial de 
melhoria, áreas prioritárias para in-
vestimento etc.), que possibilitará a 
melhoria dos processos gerenciais 
sob o ponto de vista do desenvolvi-
mento sustentável.

Temos ainda o Programa Roche 
de Promoção da Saúde e Qualidade 
de Vida, que tem como visão orien-
tar e estimular hábitos e estilo de 
vida que promovam a busca con-
tínua do bem-estar e da saúde de 
nossos colaboradores e familiares. 

Além disso, posso citar o Pro-
grama Unindo Caminhos que visa 
à contratação e à capacitação de 
pessoas com deficiência. Atual-
mente, fazem parte desse progra-
ma 60 funcionários.

Recentemente, o Projeto Vi-
zinho Legal foi premiado com 
a Lupa de Ouro – Categoria 
Responsabilidade Corporativa. 
Conte-nos um pouco sobre esse 
projeto. 

Rosicler – O Grupo Roche tem 
como missão colaborar na melhoria 
da saúde e qualidade de vida das 
pessoas. O Programa Vizinho Legal, 
principal trabalho social da Roche 
Brasil, busca cumprir essa missão 
nas comunidades que vivem em tor-
no das unidades de Jacarepaguá 
(RJ) e Jaguaré (SP), além de procu-
rar desenvolver mecanismos autos-
sustentáveis de criação de valor. 

Em São Paulo, na unidade Ja-
guaré, o programa social teve início 
no ano de 2001. Devido ao faleci-
mento de um médico funcionário 
da empresa, os colaboradores de 
uma área de negócios da Roche 
optaram em desenvolver um pro-
jeto na comunidade vizinha. Convi-
daram uma maestrina, prestadora 
de serviços do Programa Qualida-
de de Vida, para dar início a um 
projeto cultural, que foi denomina-
do de Eduardo Marliere. Em 2002, 
dois colaboradores da empresa, 
formados em Educação Física, so-
licitaram a possibilidade de utilizar 
o campo de futebol da empresa 
para ensinar futebol aos jovens da 
comunidade do Jaguaré, aos sába-

O Programa Vizinho 
Legal é o principal 
canal de diálogo 

com as comunidades 
localizadas em 

torno das unidades 
da Roche Brasil.
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dos à tarde, e esse projeto passou 
a ser denominado Escolinha de Es-
portes.

Em 2003, a empresa optou por 
estruturar os projetos sociais e en-
tão criou o Programa Vizinho Legal, 
que incorporou o projeto Eduardo 
Marliere (atualmente denominado 
Vizinho Legal Cultura), à Escolinha 
de Esportes (atualmente denomi-
nado Vizinho Legal Esporte) e criou 
um programa na área da saúde de 
orientação a gestantes (denomina-
do de Vizinho Legal Saúde).

O programa foi se desenvol-
vendo e, atualmente, está dividido 
em quatro frentes: cultura, esporte, 
saúde e trabalho com famílias e 
comunidade. As atividades são de-
senvolvidas em parceria com qua-
tro escolas públicas do Jaguaré e 
Comunidades de Jacarepaguá. 

Além disso, em dezembro de 
2003, para dar apoio aos projetos 
e envolver os colaboradores nas 
ações sociais da empresa, pas-
samos a estimular o voluntariado. 
Nesse grupo, do qual fazem par-
te funcionários de todos os níveis 
hierárquicos, são estruturadas as 
formas de participação dos cola-
boradores, bem como sua capa-
citação, envolvimento e motivação 
para o trabalho voluntário. Tem 
como missão ser um programa 
de voluntariado que estimule e 
conscientize os colaboradores e 
familiares para uma prática contí-
nua de ações sociais. Dentro da 
Roche, há também um grande 
incentivo para a participação dos 
estagiários e colaboradores tercei-
rizados na realização do trabalho 
voluntário com a comunidade. Em 
2008, o Vizinho Legal contou com 
o apoio de 46 voluntários.

Como é feito o monitoramento 
dos projetos?

Rosicler – Visando ao aperfeiçoa -
men to contínuo do Vizinho Legal, a 
Roche realiza o monitoramento e 
avaliação do programa, cujo ob-
jetivo é verificar o nível de apren-
dizagem e de desenvolvimento 

pessoal dos participantes e avaliar 
a consistência entre os objetivos 
planejados, além do processo de 
desenvolvimento das atividades ao 
longo do ano.

Em 2008, o Vizinho Legal rea-
lizou, na comunidade do bairro de 
Curicica, em São Paulo, projetos que 
também proporcionaram a geração 
de renda e a capacitação profissio-
nal, permitindo que os participan-
tes ingressassem no mercado de 
trabalho. Foram oferecidos cursos 
de Telemarketing, Som e Alarme, 
Atendimento ao Cliente, Depilação, 
Garçom, Barman, Camareira, Culi-
nária Alternativa, Bijuteria, Geleia, 
Mousse, Corte e Costura, Culinária 
Natalina, Biscoito, Vela Decorada, 
Sabonete e Unha Decorada. 

Em 2008, também atendemos 
uma demanda da terceira idade, 
com atividades focadas na mudança 
de hábitos, gerando a melhoria dos 
níveis de qualidade de vida dessa 
população. Cerca de 348 pessoas 
foram beneficiadas pelas ações do 
Vizinho Legal em Jacarepaguá.

Na sua opinião, olhando para 
os Indicadores de Sustentabili-
dade Farmasustentável (acesso, 
engajamento de stakeholders, 
inovação contínua, respeito ao 
meio ambiente e consumo e 
prescrição responsáveis), qual 
deles é o que melhor reflete esse 
projeto? Por quê? 

Rosicler – Engajamento de 
Stakeholders. O Programa Vizinho 
Legal é o principal canal de diá-
logo com as comunidades locali-
zadas em torno das unidades da 
Roche Brasil. Por meio do investi-
mento social privado, buscamos 
manter contato contínuo com esse 
público para que a própria comuni-
dade possa, no futuro, desenvolver 
mecanismos autossustentáveis de 
criação de valor.

E por falar em Farmasustentá-
vel, de que maneira o Grupo de 
Trabalho Farmasustentável, do 
qual você fez parte ativamente, 
colaborou e ainda colabora no 

desenvolvimento de suas ativida-
des na área de Responsabilidade 
Social da Roche?

Rosicler – A Roche Brasil pu-
blica, anualmente, o Relatório de 
Sustentabilidade, a fim tornar a res-
ponsabilidade social da empresa 
um documento de conhecimento 
público que possibilite às partes in-
teressadas analisar o desempenho 
da empresa ao longo dos anos. Há 
dois anos, trabalhamos com o GRI 
(Global Reporting Initiative), muito 
importante sob o ponto de vista da 
padronização do relato socioeco-
nômico ambiental entre as empre-
sas. No entanto, o GRI ainda não 
aborda questões específicas de 
alguns setores, como o Farmacêu-
tico. Dessa forma, o Grupo de Tra-
balho Farmasustentável agrega va-
lor na Gestão da Responsabilidade 
Social da Roche, na medida em 
que algumas questões específicas 
do mercado farmacêutico passam 
a ser discutidas e aplicadas na 
gestão da empresa.

Qual mensagem você gostaria 
de deixar aos seus colegas da área 
de RS do setor Farmacêutico?

Rosicler – A gestão com base 
nos preceitos do desenvolvimento 
sustentável é relativamente nova 
no mercado farmacêutico brasi-
leiro. Já temos algumas iniciativas 
importantes no setor para que pos-
samos, cada vez mais, nos apro-
fundar no tema e aprimorar nossas 
práticas, o que nos traz a seguran-
ça de que estamos evoluindo. Te-
mos um grande caminho a seguir, 
o que requer aprendizado contí-
nuo, conhecimento do negócio e 
determinação. 

Marcelo Weber e Renata Schott
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Ao longo das diferentes edições 
da Revista UPpharma, temos dis-
cutido as estratégias que podem e 
devem ser utilizadas no sentido de 
aumentar a produtividade das di-
versas Forças de Vendas que com-
põem o segmento farmacêutico. 

Em uma análise rápida, vemos o 
segmento cada vez mais competi-
tivo. A presença dos genéricos au-
menta ano a ano, já representando 

produtividade

Fatores críticos de sucesso
tais fatores um custo de visita ele-
vado. Todos esses componentes, 
ou alguns deles, interferem no re-
sultado das empresas. Seriam eles 
dificuldades ou oportunidades de 
mercado? Qual a solução para tais 
questões? 

O aumento da produtividade da 
Força de Vendas é um ponto crucial 
na busca de melhor performance. 

Os paradigmas ainda são mui-
tos, tais como visita por especiali-
dade médica. Nesse caso, deve-se 
considerar o que o médico prescre-
ve, e não o que é dito como espe-
cialidade, pois a especialidade do 
médico, na grande maioria das ve-
zes, é aquela que o Representante 
supostamente quer que seja. Fala-
se em targeting, mas o número de 
visitas por dia é ainda muito cobra-
do. Somados a isso, há uma grade 
promocional, nem sempre flexível, 
além de um certo ranço cultural 
como: “não podemos cortar esse 
médico, pois ele é nosso amigo”.

É sabido que as empresas en-
frentam dificuldades quando imple-
mentam estratégias de mudança. 
Certos executivos em cargos im-
portantes não ficam à vontade na 
presença de fatos novos, pois têm 

de começar a enfrentar temas e as-
suntos que não conhecem ou do-
minam, e sentem-se constrangidos 
em confessar essa situação. 

O temor de encarar fatos novos 
leva à tentativa de fuga e atrasos, 
muitas vezes maior ainda na média 
gerência (gerências regionais, por 
exemplo). Afinal de contas, eles tra-
balham confortavelmente, com rela-
tivo sucesso, em modelos de negó-
cios que serão mudados por outros 
que apresentam boa visão empresa-
rial em modelos mais novos. 

Invariavelmente, as mudanças e 
o apoio às novas estratégias, infe-
lizmente, só começam quando os 
concorrentes já iniciaram proces-
sos de fidelizar ou conquistar os 
médicos de maior poder de pres-
crição ou os clientes que até então 
eram os prioritários. A consequên-
cia é perder força competitiva em 
mercados ou segmentos de merca-
do em que, tradicionalmente, eram 
líderes. Esses mesmos executivos 
se veem forçados a manejar as 
consequências financeiras dos 
seus medos, teimosia ou até a co-
modidade em não mudar.

Diante desse panorama, quais 
são os Fatores Críticos de Sucesso 
que as empresas podem ter dispo-
níveis para um resultado superior em 
seus programas de produtividade? 

Inicialmente, para a implanta-
ção de um bom programa de pro-
dutividade é vital o forte apoio de 
um alto executivo da empresa (o 
presidente ou o gerente-geral, de-
pendendo da nomenclatura desse 
líder). Ocorre que devido aos com-
promissos desses profissionais, 
alguém deve ser nomeado por tais 
executivos para ser o Champion. A 
ele caberá a responsabilidade de 
implantar o programa e acompa-
nhar de perto a sua execução. Tal 
Champion poderá ser um diretor 

O aumento da 
produtividade da Força 
de Vendas é um ponto 
crucial na busca de 
melhor performance. 

13,6% do mercado farmacêutico 
total em valores (US$) e com uma 
evolução de 24,2%, quando com-
paramos os dados de 2008 x 2007, 
segundo os dados do New Flash, 
de dezembro 2008, do IMS. 

Além disso, o controle de pre-
ços é uma realidade. Junto a isso, 
existem novas expectativas dos 
médicos em relação ao contato 
com os laboratórios, somando-se a 
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as pessoas conhecem o que está 
ocorrendo e a razão pela qual es-
tão ocorrendo determinados fatos. 
Ninguém quer ficar de fora de al-
gum projeto que poderá se tornar 
um sucesso. Nunca é demais re-
petir que o programa tem de be-
neficiar a empresa e incrementar 
resultados. 

Além disso, é bom frisar, o pro-
grama deve ser aquecido com co-
municações frequentes sobre o seu 
andamento e nelas incluídas algu-
mas das melhores práticas que são 
realizadas no campo. Outra tática 
eficaz é a manutenção de boletins 
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de vendas, um diretor de marketing 
(quando a área de vendas estiver 
debaixo do chapéu de sua gestão) 
ou um gerente nacional de vendas. 
Qualquer que seja o escolhido, 
além das tarefas inerentes à sua 
função e ao programa, o mesmo 
deverá passar a todos os escalões 
da companhia a importância do 
programa de produtividade. De-
verá ainda demonstrar claramente 
a dedicação e o esforço que dis-
pensará ao programa e funcionar 
como um catalizador de esforços, 
a fim de que as diversas áreas da 
empresa apoiem o programa.

Essa é uma parte da responsabi-
lidade que não será das mais fáceis 
a ser atingida, pois muitos acreditam 
que se trata de um programa que 
só interessará à Força de Vendas, 
o que não é verdade, pois deve ser 
visto como um programa da compa-
nhia como um todo. 

Outro fator crítico de sucesso é 
a visão clara do trabalho que deve 
permear toda a companhia. É deter-
minante que todos tenham uma vi-
são clara do programa e que ele seja 
desenvolvido em colaboração com 
aqueles que têm de implementá-lo. 
Ninguém muda se não sabe o mo-
tivo, o objetivo da mudança e para 
onde se está indo com o projeto. 
Mesmo com uma visão detalhada do 
programa já existe uma resistência 
normal à mudança de hábitos e atitu-
des, uma vez que vai se mexer com 
a “zona de conforto” das pessoas. 

Vamos parar para imaginar o 
que ocorre quando o programa é 
implementado de cima para baixo, 
sem uma explicação ou um treina-
mento prévio e sem um conheci-
mento apurado do trabalho. Nada 
vai acontecer, apesar dos esforços 
de quem tem a responsabilidade 
de implantá-lo. Fica bem definido 
que uma visão clara do programa 
por parte de todos os membros da 
empresa é um passo importante 
para o sucesso da iniciativa.

O terceiro ponto que temos a 
considerar são os aspectos de 

comunicação que envolvem um 
projeto de produtividade. A comu-
nicação do programa, implanta-
ção e resultados têm de obedecer 
a uma frequência para que todos 
esperem os resultados e possam 
acompanhar o que acontece.  
O programa não terá sucesso se 
começar como uma grande onda, 
com muito movimento e muito alar-
de, para depois, ao longo do tem-
po, rarearem informações, passos 
e momentos do trabalho. Isso não 
é muito raro de acontecer.

Não podemos nos esquecer 
de que nós, latinos, temos o hábi-
to arraigado de começar algo com 
grande força e dedicação. Porém, 
logo em seguida, esse ímpeto arre-
fece, pois não somos os melhores 
em follow-up e feedback. Só existi-
rá adesão ao programa se a comu-
nicação for clara e dirigida a todos 
os níveis da empresa, para que to-
dos tenham um mesmo grau de en-
tendimento do trabalho. Ninguém 
compra aquilo que não conhece!

Assim a comunicação é ou-
tro fator crítico de sucesso para o 
programa de produtividade. É de 
suma importância também que to-
dos tenham a certeza de que um 
projeto de produtividade seja visto 
como algo benéfico para a empre-
sa e para a melhoria dos resulta-
dos. Nunca pode ser usado para 
suprimir cargos ou explicar ações 
de downsizing (corte de postos de 
trabalho). Quando isso acontece, o 
descrédito será total e o insucesso 
do programa, uma realidade.

Para concluir, sem o apoio da alta 
direção ao Champion nada aconte-
cerá e a iniciativa estará fadada ao 
insucesso. Isso porque os bloqueios 
internos serão grandes, principal-
mente por parte das médias gerên-
cias, que “fingem” apoiar o progra-
ma. Essas atitudes são difíceis de 
serem gerenciadas, pois não existe 
uma demonstração ostensiva de que 
agem para minar o projeto. 

Lembrem-se de que o nível de 
adesão cresce na medida em que 

Para a implantação de 
um bom programa de 
produtividade é vital o 
forte apoio de um alto 
executivo da empresa.

informativos internos, espaços em 
reuniões periódicas para troca de 
dados e informações sobre o an-
damento do projeto. Dessa forma, 
é possível criar um sentimento forte 
por parte da Força de Vendas de 
“propriedade do programa”, o que 
é, sem dúvida alguma, muito bom. 

Ninguém deverá ser o dono es-
pecífico do projeto: nem a matriz, 
nem as regionais, nem os inte-
grantes da Força de Vendas! Pelo 
contrário; todos deverão ser os 
donos do programa de produtivi-
dade, pois desse modo será pos-
sível serem atingidas as metas e 
as recomendações do previstas no 
trabalho. E como consequência, 
resultados superiores. 
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Como é desagradável na vida 
convivermos com pessoas que têm 
o hábito de reclamar, de lamentar, 
de suspirar constantemente sob o 
“peso da vida”.

Imagine agora um profissional 
que reclama do mercado, do dólar, 
do seu salário, da empresa, dos 
colegas, dos clientes etc. Prova-
velmente, seus resultados serão 
também bastante pobres. Ao seu 
lado, um colega tem exatamente as 
mesmas condições, mas prospera. 
Pior ainda quando nós começamos 
a sucumbir a esse triste vício de 
comportamento.

Temos nas empresas gente que 
chega de cara fechada, levanta 
toda hora para tomar um café, ape-
sar das milhares de pendências 
que tem para resolver e ainda leva 
o colega da mesa ao lado para 
“desabafar”. Além disso, grita ao 
telefone com o cliente e está sem-
pre com um ar de descrença.

Uma pessoa que deseja real-
mente crescer, melhorar e evoluir 
deve, em primeiro lugar e acima 
de tudo, desejar realmente que al-
gumas mudanças ocorram em sua 
vida. Para tanto, deve saber que as 
mudanças externas, sejam em re-
lação ao trabalho, à situação finan-
ceira, ao relacionamento com pais, 
filhos, namorado, enfim, em qual-
quer área de sua vida, exigem que 
haja, antes, uma mudança interna. 
O que precisamos é entender que 
estamos rodeados de ferramentas 
que podem nos auxiliar a mudar a 
forma de pensar, de agir e de se 
comportar diante da vida. Tem uma 

recrutamento & seleção
Arnaldo Pedace

Postura negativa reflete 
nas relações de trabalho 
e na produtividade

A resposta para 
o sucesso e a 
prosperidade está 
aí, bem à sua 
frente, mas é 
preciso querer 
enxergar.

frase que li certa vez, que dizia as-
sim: Se você continuar tendo as 
mesmas atitudes que sempre teve, 
vai continuar obtendo os mesmos 
resultados que sempre obteve. 
Isso significa que para se obter no-
vos resultados é preciso ter novas 
atitudes e nova postura! A essên-
cia dessa transformação é a cren-
ça numa equação simples que 
nada tem de matemática: Trabalho 
+ Talento = Sucesso. E não é por 
acaso que o Trabalho vem antes 
do Talento!

Há um ditado espanhol que diz 
que “não existe pior cego do que 
aquele que não quer ver”. A res-
posta para o sucesso e a prosperi-

Arnaldo Pedace é Gerente de 
Relações Sindicais e Trabalhistas do 
Sindusfarma - Sindicato da Indústria 
Farmacêutica do Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

dade está aí, bem à sua frente, mas 
é preciso querer enxergar. Aprovei-
te esse momento para ver e avaliar 
o que você tem disponível, mesmo 
que seja pouco ou limitado. Com 
certeza, você vai prosperar muito 
mais do que alguém ao lado com 
as mesmas oportunidades, mas 
que não as usa porque está ocupa-
do demais, reclamando. 
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Fica cada vez mais difícil falar 
sobre comunicação sem tocar no 
assunto das novas tecnologias.  
A cada dia, alternativas se reve-
lam via plataformas inéditas ou 
por meio do uso de plataformas 
existentes de formas inusitadas. 
Entre mecanismos de buscas, blo-
gs e redes de relacionamentos um 
caminho se torna cada vez mais 
inevitável e simultaneamente enig-
mático: o mobile marketing que, 
entre outras, usa o celular para se 
comunicar com o consumidor. Digo 
que é inevitável, pois tal aparelho, 
que tem uma penetração eston-
teante e que aumenta a galope, 
está tão densamente presente na 
vida das pessoas que vem rece-
bendo de alguns especialistas a 
responsabilidade de abrigar a tão 
propalada convergência, que já foi 
monopólio do computador pessoal 
ou do aparelho de tevê. Se atual-

Yuri Trafane
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Mobilidade
A cada dia, 
alternativas 
se revelam via 
plataformas inéditas 
ou por meio do 
uso de plataformas 
existentes de formas 
inusitadas.

mente as pessoas não desgrudam 
de seu celular, imagine como será 
quando o LTE (protocolo que virá 
após o 3G e muito mais veloz do 
que este) permitir que as pessoas 
vejam filmes, baixem músicas e se 
“orkutem” “msenem” e “skypem” 
sem demora ou lentidão.

Ao mesmo tempo, não me aca-
nho ao dizer que esse universo 
ainda é enigmático, pois existe um 
longo caminho entre fazer sentido 
mercadológico e ser usado de for-
ma a aumentar a conexão com o 
consumidor, agregando valor para 
estes e para a empresa. Antes de 
qualquer outra coisa, porque há 
o desafio de atingir o seu usuário 
sem gerar desconforto e produzir 
um desserviço. As questões da 
privacidade e do acesso indiscri-
minado podem ferir ou até sepultar 
essa iniciativa com tanto potencial. 
E a palavra que não pode sair da 
cabeça de quem gerencia estra-
tégias nessa área é relevância.  
O fato de o consumidor estar aces-
sível não significa que ele deve ser 
acessado, da mesma forma que o 
fato de ele ser atingido não signifi-
ca que houve melhora de imagem, 
retenção ou mesmo atenção. A co-
municação com o consumidor só 
vai produzir resultados relevantes 
na medida em que houver grande 

precisão no atingimento dos 
targets, que devem ser 

municiados com con-
teúdos que tenham 
importância real para 
eles, o que é bastante 
possível no caso da 
indústria farmacêuti-

ca, já que poucas coi-
sas são tão relevantes 

para uma pessoa quanto 
a sua saúde.

Caso contrário, o hábito de de-
letar e-mails com a velocidade de 
um indicador enlouquecido nas te-
clas dos desktops e notebooks será 
adaptado para o celular, pondo fim 
ao novo sonho mercadológico.

Esse cuidado não significa que 
os departamentos de marketing 
dos players desse mercado devam 
esperar pacientemente até que to-
das as equações estejam resolvi-
das. Mesmo em uma indústria com 
características (compreensivelmen-
te) conservadoras, deve-se lembrar 
que estamos em uma era em que 
– em alguns momentos – é impor-
tante atirar primeiro para depois 
mirar. Também não significa que se 
possa sair por aí metralhando qual-
quer atividade. Com tranquilidade e 
equilíbrio, os gestores de marketing 
perspicazes começarão a experi-
mentar ações que se valham dessa 
ferramenta para estarem prepara-
dos quando esse caminho fizer par-
te do mainstream. 
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De época em época, ou se prefe-
rirem, de tempo em tempo, aparecem 
pessoas dando palpites em assuntos 
que não entendem profundamente. 
Mas isso acontece no mundo inteiro. 
É muito comum encontrar os “comen-
taristas” de botequim.

Para viver a atual realidade, temos 
de sempre dar uma voltinha ao pas-
sado. No início de março de 2001, eu 
estava na capital dos Estados Uni-
dos, Washington, DC, realizando a 
cobertura do Meeting Internacional 
da American Academy of Dermato-
logy, profundamente absorvido pelas 
explicações que o professor Stephen 
Tyring, da Universidade do Texas, ofe-
recia sobre os avanços no tratamento 
do Papiloma Virus que ele conduzia.

Minha atenção foi desviada pela 
nova jornalista, que me acompanhava 
como aprendiz nesse tipo de trabalho:

“– Quanta informação nova esse 
professor tem para comunicar!” – 
disse.

Na sua pouca experiência em 
jornalismo, afinal estava iniciando a 
carreira, essa profissional estava se 
preparando para se dedicar a uma 
área específica, que a conduziria à 
elaboração de matérias bem comple-
xas. Após a coletiva para a imprensa, 
saímos da sala, e fui bombardeado de 
perguntas feitas pela jovem jornalista.

“– Como é importante o trabalho jor-
nalístico nestes eventos médicos!Como 
faremos para divulgar essas informa-
ções aos demais médicos, principal-
mente no Brasil?” – questionou-me.

Respondi: “– Temos oportuni-
dades nos veículos de informação 
direcionados exclusivamente aos 
médicos, mas existe um profissional 

O propagandista, o 
médico e a caneta
Uma história da época atual!

Ah! E a caneta? Ganhei 
uma de cortesia da jovem 
jornalista como gratidão 
por compartilhar com ela 
minha experiência.

extremamente capacitado, que é o 
Propagandista Vendedor. A empre-
sa em que o representante trabalha 
disponibilizará a formação adequa-
da para que tais informações sejam 
devidamente dirigidas à classe mé-
dica” – comentei.

“– Interessante... – retrucou a 
aprendiz – os governos gastam fá-
bulas incontáveis em armamentos e 
outros programas, muitas vezes noci-
vos, e não permitem que as revistas 
e jornais divulguem medicamentos 
que podem aliviar sofrimentos. É por 
isso que existem os propagandis-
tas?” – perguntou-me.

“– Não é exatamente esta a me-
lhor explicação, mas cada profis-
sional tem de cumprir seu papel de 
forma adequada. Seja ele jornalista 
ou propagandista, o importante é tra-
balharmos sempre com a verdade” 
– expliquei.

Senti uma ponta de orgulho em 
poder explicar mais sobre os pro-
fissionais da indústria farmacêutica, 
tendo em vista que exerci por muito 
tempo a profissão de propagandis-
ta, e evidenciar um área de trabalho 
muito criticada, porém, que atua de 
forma responsável e equilibrada.

Alguns jornalistas dedicam-se a 
áreas específicas, como saúde, au-
tomóveis, ciência etc. Mais do que a 
dedicação ao seu trabalho, o jorna-
lista não deve, por falta de assunto, 
escrever sobre conversas ouvidas em 
corredores e sem fundamento, que 
podem denegrir outros profissionais 
que trabalham de maneira honesta e 
verdadeira. Além disso, um jornalista 
sério deve conhecer profundamente o 
assunto, como nossa jornalista apren-

diz, e investigar fontes sérias para 
uma matéria consistente, descartando 
conversas ouvidas, seja lá onde for.

Médicos receitam pelas necessi-

dades terapêuticas de seus pacientes 
e pelas informações sérias disponibili-
zadas por seus colegas pesquisado-
res e apresentadas por meios quali-
ficáveis, como o propagandista, não 
pela quantidade de brindes. Existe a 
seriedade da profissão.

Médicos, propagandistas, jorna-
listas, entre outros, somente têm re-
conhecimento se trabalharem seria-
mente. Não se pode generalizar. Não 
é porque um ou dois desses profis-
sionais erram que devemos acreditar 
que todos são iguais.

Depois de todas essas explica-
ções à nossa jornalista, a decisão 
dela foi estagiar na indústria farma-
cêutica para melhor conhecer esse 
segmento que salva vidas.

Ah! E a caneta? Ganhei uma de 
cortesia da jovem jornalista como 
gratidão por compartilhar com ela 
minha experiência. 
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Com uma forte presença 
no mercado de genéricos, a 
Germed, empresa coligada 
da EMS Sigma Pharma, pas-
sou a atuar de forma inde-
pendente no mercado.

Atualmente, a Germed 
atende às principais clas-
ses terapêuticas com ampla 
linha de medicamentos. A 
marca foi responsável, inclu-
sive, pelo primeiro genérico 
brasileiro exportado para a 
Europa, em janeiro de 2005, 
e está presente em países 
como Portugal e Itália. A em-
presa possui produtos con-
sagrados no mercado, entre 
eles, Diazepam, Cloridrato de 
Fluoxetina (comprimido), Es-
pironolactona, Levofloxacino 
e Pantoprazol.

A decisão é uma estra-
tégia de mercado do Grupo 
EMS, que continua com as 
divisões EMS Genéricos, EMS 
Sigma Pharma, EMS Consumo 
e EMS Hospitalar.

“A Germed Farma é uma empresa que, além dos ge-
néricos, também atuará nos segmentos Hospitalar e Éti-
co. Com a independência, abriremos, somente na propa-
ganda médica, cerca de 120 vagas, sem contar os cargos 
da área administrativa. Acreditamos que pela trajetória 
de sucesso da Germed, que traz uma marca forte e uma 
atuação sempre pautada na seriedade e na ética, esta-
mos confiantes de que teremos um grande crescimento 
nos próximos anos. Além do amplo portfólio de produtos, 
manteremos o compromisso de oferecer medicamentos 
de alta qualidade e inovações constantes para o mercado 
brasileiro”, declara José Cosme dos Santos, Presidente 
da Germed Pharma.

notícias

O Grupemef realizou, em 
18 de fevereiro, sua primei-
ra assembleia de 2009, que 
reuniu os associados no Hotel 
Estamplaza, em São Paulo. Na 
ocasião, a diretoria apresentou 
o balanço financeiro dos anos 
anteriores, mostrando que, gra-
ças às ações acertadas, imple-
mentadas durante a gestão, a 
entidade vem racionalizando 
custos e obtendo um saldo po-
sitivo anualmente.

O evento também contou 
com uma palestra de Luís Henri-
que Bonacella, Gerente de Pro-
duto da Florenzano Marketing, 
agência de pesquisa e estudos 
de mercado, que oferece  Índi-
ces de Potencial de Consumo 
(IPC), voltados especialmente 
para a inteligência de mercado 
da área farmacêutica. Os IPCs 
fornecem de forma rápida (nos 
modos planilha eletrônica dinâ-
mica e/ou geoprocessamento) 
a participação de consumo de 
cada produto, ou categoria de 
produtos, em cada município 
brasileiro ou região em relação 
ao mercado no Brasil. 

Durante o evento também 
foram tratados outros assuntos 
importantes, como a readequa-
ção dos estatutos da entidade.

Assembleia 
do Grupemef

Germed Pharma 
ganha independência

José Cosme dos Santos, Presidente 
da Germed Pharma
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notícias

Em 15 de março, a Credinfar – 
Associação de Profissionais de Cré-
dito e Cobrança do Brasil comple-
tou 37 anos de atividades. Apesar 
do persistente movimento de fusões 
e incorporações de empresas nos 
últimos anos, principalmente das in-
dústrias farmacêuticas, a C redinfar 
continua crescendo desde a sua 

Em evento realizado no início de março, o Sindus-
farma lançou o Prêmio Sindusfarma de Qualidade 
2009 – Fornecedores e Prestadores de Serviço da 
Indústria Farmacêutica. 

Na abertura do evento, o Vice-Presidente Executi-
vo da entidade, Lauro Moretto, fez um relato sobre o 
histórico do Prêmio, criado em 1995, ano em que os 
assuntos voltados para a qualidade tiveram um gran-
de impulso no Sindusfarma. Ele também discorreu 
sobre os motivos que levaram o Prêmio, depois de 
conduzido pela Febrafarma por um período, voltar a 
ser realizado, em 2009, pelo Sindusfarma.

Uma das novidades do regulamento do Prêmio 
deste ano será a premiação: uma medalha para os 
segundos e terceiros colocados de cada categoria 
e a entrega de certificados de participação a todos 
os inscritos. “É uma forma de reconhecermos ade-
quadamente pelos esforços – que não são poucos –  

todas as empresas que decidem participar do certa-
me, o que, certamente, irá fortalecer o relacionamen-
to do Sindusfarma com os fornecedores da indústria 
farmacêutica”, explicou Moretto.

Também o Regulamento do Prêmio foi apresenta-
do em detalhes. As explicações ficaram a cargo do 
Gerente de Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas 
do Sindusfarma, Jair Calixto, que se deteve mais es-
pecialmente nas novidades introduzidas neste ano. 

Uma delas se refere à apuração dos resultados da 
votação, à sua validação pela Comissão Julgadora e 
como os resultados serão auditados pela Fipfarma – 
Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Univer-
sidade de São Paulo. “A inclusão da auditoria pela 
F ipfarma, que dá maior credibilidade aos resultados 
e qualifica também o trabalho da Comissão Julgado-
ra, agrega um valor adicional ao mérito dos premia-
dos e à seriedade do Prêmio”, afirmou Calixto.

O Vice-Presidente Executivo do Sindusfarma, Dr. Lauro Moretto, dá as boas-vindas 
aos presentes. Ao lado, a Diretora da Nielsen Business Media, Ligia Amorin, e o 
Gerente de Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas do Sindusfarma, Jair Calixto

Mais de 100 pessoas acompanharam a apresentação do 
regulamento do Prêmio Qualidade Sindusfarma 2009

Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade 2009

Credinfar comemora 37 anos
fundação, graças à seriedade, à 
confiança e à segurança que ofe-
rece para proteção ao patrimônio 
mais vulnerável das empresas: o 
“Contas a Receber”.

Uma das últimas conquistas 
da entidade foi um acordo, fe-
chado em 2008, com o Grupo de 
Crédito do Agronegócio, do qual 

participam empresas do Sindan 
– Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Saúde Animal e 
Sindirações – Sindicato Nacional 
da Indústria de Alimentação Ani-
mal, que representou até agora o 
ingresso de dez novas associa-
das. Hoje, a Credinfar conta com 
um total de 89 associadas.
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Crise é a palavra do momento, 
no mercado mundial. Na verdade, 
nem a palavra, nem a situação são 
novas. Todas as células sociais já vi-
veram fases de crise, em épocas di-
ferentes e devido às mais variadas 
causas. E, como tudo na vida, todas 
elas passaram, essa também have-
rá de passar. Há muitos interesses 
e riscos em jogo e há muita gente 
empenhada em não sair perdendo.

Esta introdução serve apenas 
para tocar no ponto principal deste 
artigo, que não é sobre crise, mas 
sobre Felicidade. O tamanho de 
qualquer crise é, decisivamente, in-
fluenciado pelas forças ou fraque-
zas interiores de cada pessoa. Ou 
seja: não é a ausência de crise que 
garante a felicidade de alguém. 
Se fosse assim pessoas ricas, fa-
mosas e poderosas, portanto, po-
tencialmente imunes às crises, não 
seriam tão infelizes quanto se tem 
conhecimento por meio da mídia. 
Certamente, na maioria dessas 
pessoas, a crise é da alma e não 
da conta bancária. Você trocaria 
sua felicidade pelo primeiro prêmio 
da megasena? Pronto, então você 
me entendeu.

Outro dia, um amigo contava que, 
certa noite, faltou energia elétrica 
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no bairro onde mora. Uma “crise”, 
guardada as devidas proporções, 
pois ninguém da família queria abrir 
mão da tevê, do computador, da 
geladeira, da leitura e de outras coi-
sas que dependem da energia elé-
trica. Foi então que alguém teve a 
feliz ideia de se reunirem na sala, às 
escuras, para contarem “causos”, 
piadas e até cantarem – pais, filhos, 
irmãos e netos. Meu amigo jura que 
foi uma das melhores noites que a 
família passou reunida. Sentiram-se 
realmente uma família, como havia 
muito tempo não acontecia. Isso foi 
possível, apesar da “crise” da escu-
ridão, porque a alma deles estava 
iluminada.

É preciso que a alma esteja em 
paz para que a pessoa possa ven-
cer ou administrar uma crise, seja 
ela de que natureza for. Isso sig-
nifica uma alma sem culpas, sem 
medos e sem rancores e, ao mes-
mo tempo, com paciência, sereni-
dade, compreensão e fé. Só assim 
a pessoa conseguirá produzir a 
energia de que necessita para en-
contrar saídas e soluções – e ser 
feliz. Almas perturbadas não são 
boas inspiradoras, muito menos 
boas conselheiras.

A crise que assola o mundo é 

séria e preocupante, principalmen-
te porque muitos empregos estão 
em jogo. Por isso mesmo, mere-
ce uma postura serena e comedi-
da dos gestores e governantes.  
É nesses momentos difíceis que a 
verdadeira liderança é posta à pro-
va. Navegar em águas tranquilas, 
qualquer marinheiro principiante 
tira de letra. A competência do ma-
rujo se percebe mesmo é nas gran-
des tempestades. 

A crise não precisa necessaria-
mente conduzir ao pânico, há um 
universo de maneiras diferentes e 
positivas de encará-la. A questão 
é que, sem paz na alma, nenhuma 
boa ideia vem à tona e assim não 
há disposição nem inspiração para 
a luta. 

Tenho para mim que quando a 
causa do problema gira em torno 
da ciranda dos números, a solução 
é mais fácil de ser encontrada do 
que quando o que está em jogo é 
a crise da alma. Nesses casos, a 
solução é mais complicada, por-
que depende de algo subjetivo, 
invisível, impalpável e que muitos 
teimam em desconhecer e em não 
sentir. A crise da alma, quando não 
cria, ela própria, outras crises, im-
pede a pessoa de gerar alternativas 
generosas para si e para os outros, 
criando assim dificuldades para 
que esse indivíduo possa reencon-
trar o equilíbrio, o potencial criativo 
e o caminho do crescimento. 

Ou seja: o princípio ativo do an-
tídoto que minimiza ou soluciona a 
maioria das crises e nos aproxima 
da Felicidade está mais ao alcance 
das pessoas do que elas mesmas 
podem imaginar. 
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