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Um novo cenário
Completamos mais uma vez nosso objetivo de levar aos nossos 
leitores uma edição com notícias atuais e de interesse de todos. 
Na reportagem de capa, tratamos de um assunto que irá mexer com 
a indústria e com o varejo farmacêutico: a RDC 44/99, que traz novas 
regras para a comercialização de medicamentos no ponto de venda. 
Apresentamos uma análise detalhada das mudanças que essa legis-
lação irá impor e do papel da indústria nesse novo cenário.

Por outro lado, ouvi de um conhecido que, com tantas transforma-
ções, a propaganda de medicamentos deverá se resumir, em breve, 
a mostrar a bula para o médico. Sem dúvida, é uma brincadeira. Mas 
não há como negar que a propaganda e venda de medicamentos têm 
passado por muitas transformações nos dois últimos anos.

A frase jocosa que citei mostra, de maneira nítida, que o desenvolvi-
mento, a criação e, principalmente, a adaptação do marketing farma-
cêutico e, consequentemente, da área de vendas, exigirão dos pro-
fissionais muito mais criatividade, porém, são atividades que devem 
continuar sempre a ser tratadas de forma ética e profissional. 

Outro assunto de peso é uma reportagem sobre marketing digital. 
Convidamos um profissional, que possui amplo conhecimento e tem 
uma visão muito clara sobre o enigma médico x web, para escrever 
um artigo bastante interessante sobre o assunto. O objetivo é levar 
informações para os profissionais dos laboratórios, a fim de que eles 
possam definir suas estratégias nessa área e aproveitar melhor esse 
importante e eficiente canal de comunicação com os médicos.

Aproveitamos esta edição para parabenizar também os finalistas do 
prêmio Lupa de Ouro 2009!

A todos um excelente final de ano!

Nelson Coelho
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Este é o slogan da Lupa de Ouro 
2009, escolhido com o propósito de 
quebrar paradigmas e, de maneira 
diferente, estimular uma reflexão de 
modo a alavancar os indicadores 
do farmasustentável, alertando o 
setor para a importância de gerir 
com qualidade o futuro da empresa.

Nesta edição, divulgamos os 
finalistas da 33º Lupa de Ouro, 
que contou com mais de 240 
inscrições em diversas categorias, 
superando os números dos anos 
anteriores. Sentimos orgulho desses 
profissionais que inscreveram 
seus trabalhos e apresentaram 
suas melhores campanhas e 
projetos. Parabéns a todos!

O ano de 2009 foi muito 
especial para a Diretoria do 
Grupemef, que se empenhou em 
realizar reuniões para diversos 
departamentos, procurando 
entender as necessidades de cada 
associado, inovando com palestras 
e workshops e apresentando 
verdadeiros líderes da indústria 
farmacêutica, que realizaram 
suas apresentações de forma 
conceitual e de fácil entendimento. 
Só para ter ideia, realizamos 
encontros e fóruns de Inteligência 
de Mercado, Eventos, Treinamento 
de Vendas, Gerência de Produtos 
e Produtividade e Efetividade da 
Força de Vendas. Reuniões essas 
que foram muito produtivas e vêm 
recebendo a adesão de um número 
cada vez maior de participantes. 

Sonia Orestes
Diretora-Geral

grupemef

O futuro sob a lente 
da sustentabilidade

Hoje, nos sentimos orgulhosos 
em comentar que a nossa meta 
para 2010 é a mudança de nossa 
sede para um espaço mais amplo 
como objetivo de criar um novo 
departamento, que possa atender 
à demanda de novos projetos.

Agradecemos também àqueles 
que têm nos ajudado na gestão 
da entidade, contribuindo com 
sugestões, ideias ou mesmo 
levando seu apoio aos planos de 
nossa Diretoria. Agradecimentos 
especiais a todos os patrocinadores 
e apoiadores de todos os nossos 
eventos. As parcerias que temos 
são realmente fundamentais para 
que possamos dar continuidade 
em nossos planos e em contínuo 
desenvolvimento. Certamente, 
estamos crescendo como entidade 
que somos.  
O reconhecimento por parte da 
indústria farmacêutica é o melhor 
presente que podemos receber. 

Para o próximo ano, esperamos 
continuar contando com todo 
esse incentivo, a fim de sempre 
transformarmos os desafios 
em realidades vitoriosas.

Um Feliz Natal e um Ano Novo 
cheio de energia para todos!
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Interfarma

Embora o Brasil venha despontan-
do como um importante centro produ-
tor de conhecimento científico, ainda 
está aquém de usufruir de todo o seu 
potencial no campo da pesquisa clíni-
ca. As nossas vantagens competitivas 
englobam desde o baixo custo de fi-
nanciamento dos estudos e a grande 
amostra populacional até a existência 
de centros de excelência com pesqui-
sadores qualificados. 

De acordo com a nossa legislação, 
as pessoas que aceitam participar de 
estudos clínicos em andamento no País 
são voluntárias e, por isso, não podem 
ser remuneradas. Na realidade, muitas 
encaram o que poderia ser considera-
do um ato de solidariedade e altruísmo 
como uma excelente oportunidade de 
receber atendimento de primeira linha 
e medicamentos de última geração, 
que demoram anos para chegar à rede 
pública de saúde. Ainda falando em ter-
mos financeiros, o custo da realização 
de um estudo clínico aqui é menor do 
que em economias regidas pelo euro ou 
pelo dólar. Outro diferencial é que o Bra-
sil é atraente não apenas em números 
absolutos (hoje já somos mais de 180 
milhões), mas também pela miscigena-
ção racial, com uma enorme parcela de 
pacientes virgens de tratamento. 

Também não podemos deixar de 
mencionar os avanços recentes no 
campo intelectual. Em 2008, o Brasil 
rompeu a barreira da formação de dez 
mil doutores por ano. Em 2000, ape-
nas pouco mais de cinco mil doutores 
conquistaram o diploma. Além do in-
cremento no número de titulados, te-
mos de destacar que há hoje no País 
um considerável número de centros 
de pesquisa de excelência, a maioria, 

Pesquisa clínica no Brasil
Um potencial adormecido
Antônio Britto

O ministro da 
saúde, José Gomes 
Temporão, colocou 
em consulta pública 
a possível definição 

de novas regras para 
a pesquisa clínica.

vinculada a universidades de renome. 
Por último, precisamos lembrar que o 
Brasil, desde 1996, conta com regras 
muito avançadas e rígidas, que esta-
belecem os limites éticos da pesquisa 
clínica em seres humanos.

Com todas essas vantagens com-
petitivas, por que então a pesquisa clí-
nica não deslancha no País? A questão, 
que intriga a comunidade científica e a 
indústria de inovação, tem uma expli-
cação muito simples: a morosidade na 
aprovação dos protocolos de pesquisa. 
Enquanto lá fora a autorização para a 
realização de um estudo clínico demo-
ra, em média, sete meses, no Brasil, 

ainda nem terá iniciado o recrutamen-
to de voluntários. O descompasso, 
além de atrasar o lançamento de tra-
tamentos inovadores, eleva significa-
tivamente os custos da investigação. 
Consequência disso é que o volume 
de estudos realizados no Brasil é me-
nor do que o da Polônia. Segundo es-
timativas do setor, apenas 5% de toda 
a pesquisa clínica da indústria farma-
cêutica no mundo são realizadas na 
América Latina. Desse total, menos de 
1,6% vem para o Brasil. Os Estados 
Unidos, em contrapartida, concentram 
63% dos estudos em andamento.

Para o Brasil, é fundamental reverter 
esse cenário imediatamente. A pesquisa 
clínica é uma atividade científica e eco-
nômica de valor. Estima-se que esse 
mercado mundial movimente algo em 
torno de US$ 50 bilhões ao ano. Além 
da perda material, há a intelectual. É im-
possível mensurar quanto conhecimen-
to os cientistas e pesquisadores brasilei-
ros deixam de adquirir quando perdem 
a corrida contra o tempo para colegas 
de qualquer outra parte do globo. 

Em busca do melhor aproveitamen-
to do potencial brasileiro na área, uma 
discussão entre indústria farmacêutica, 
Governo e academia está em curso. O 
ministro da saúde, José Gomes Tempo-
rão, acaba de tomar uma iniciativa que 
merece aplausos. Colocou em consulta 
pública a possível definição de novas 
regras para a pesquisa clínica. A inicia-
tiva é capaz de manter o que já temos, 
o rigor ético, e de permitir o que quere-
mos e precisamos, ser um importante 
centro mundial de pesquisa clínica. 

Antônio Britto é Presidente Executivo da Interfarma – 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. 
E-mail: interfama@interfarma.com.br

dificilmente ocorre antes de um ano. 
Para que um projeto de pesquisa seja 
aprovado aqui, precisa do aval da Co-
missão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep), da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e dos comitês 
de ética em pesquisa das instituições 
que conduzirão o estudo. Nada contra 
a análise tripartite. O problema hoje é a 
inexistência de uma avaliação coorde-
nada dos projetos nas três instâncias.

A demora inviabiliza a inclusão do 
País em estudos de curta duração, já 
que, enquanto um centro estrangeiro 
pode estar finalizando a análise dos 
dados coletados, um centro brasileiro 
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Alanac

A economia de um país cresce e 
torna-se forte na medida em que seus 
agentes econômicos sintam-se segu-
ros, mediante a existência de regras 
claras e estáveis, para investir e de-
senvolver seus negócios. A inovação e 
a consequente agregação de valor que 
esta proporciona à atividade econômi-
ca é uma consequência natural des-
se processo, quando conduzido com 
sabedoria e bom senso por parte do 
governo e de seus agentes.

No entanto, infelizmente, empreen-
der e inovar não são tarefas fáceis no 
Brasil, especialmente na indústria far-
macêutica, onde as inseguranças se 
multiplicam. Além da insegurança jurídi-
ca e tributária, comum a todos os seto-
res da economia, temos a insegurança 
da regulação sanitária e da regulação 
econômica a afetar o setor. Estas, não 
raro decorrentes de posições dogmá-
ticas, nem sempre assumidas como 
tal pelos responsáveis pela elaboração 
das normas e regulamentos que regem 
o funcionamento da indústria e do co-
mercio farmacêutico no País.

As recentes RDC’s 96/2008 (propa-
ganda de medicamentos) e 44/2009, 
esta acompanhada das Instruções 
Normativas 9 e 10 (comercialização 
de medicamentos no ponto de ven-
da), são exemplos do que falo, vistas 
as muitas características dogmáticas 
que permeiam seu conteúdo. Embora, 
como já dissemos, nem sempre – ou 
quase nunca – essa postura das au-
toridades sanitárias é reconhecida 
como tal, mas o certo é que quanto 

mais tais atitudes ocorrerem sem que 
o pretenso, no caso, risco sanitário 
que se deseja evitar esteja cabalmen-
te demonstrado para justificá-las, mais 
insegurança estará se disseminando 
às operações do setor farmacêutico e 
consequente medo a população.

Outros entraves dentro da área 
regulatória também não faltam, o que 
leva o industrial farmacêutico (espe-
cialmente os de pequeno e médio 
portes) a ter exagerada cautela ao 
definir novos investimentos no País, 
especialmente aqueles destinados 
à construção e à ampliação de suas 
unidades fabris e ao desenvolvimento 
da inovação como fator de competiti-
vidade estratégica para seu negócio. 
Construir uma fábrica nova e colocá-
la em operação é tarefa hercúlea para 
os grandes; para os demais, quase 
impossível. Inovar, com as regras vi-
gentes, é utópico para os pequenos e 
complicado para os grandes. Enquan-
to o governo sonha com a big pharma 

de capital nacional, resta aos demais, 
pequenos e médios, a luta por vezes 
insana pela sobrevivência.

Apesar da melhora significativa da 
economia do País, com a quase erra-
dicação da memória inflacionária, terror 
dos planejadores no passado, continua 
sendo muito difícil traçar planos de mé-
dio e longo prazos no Brasil. Tardam 
em ocorrer às reformas estruturais e de 
mentalidade necessárias ao completo 
destravamento de nosso processo de 
crescimento. Carlos Alberto Sarden-
berg, em seu livro Neoliberal, Não. Libe-
ral - Para entender o Brasil de hoje e de 
amanhã, coloca de forma bastante cla-
ra e objetiva os motivos dessa demora:

“Por que essas reformas demoram 
tanto no Brasil?

Há o viés burocrático clássico, a di-
ficuldade de mudança nos hábitos da 
administração pública. Mas há algo pior 
por aqui: a ideologia anticapitalista, a 
visão segundo a qual o empreendedor 
é, na origem, um cara mal-intencionado 

Enquanto o governo 

sonha com a big pharma 

de capital nacional, resta, 

aos pequenos e médios, 

a luta por vezes insana 

pela sobrevivência.

A insegurança
de empreender e inovar na 
indústria farmacêutica brasileira
Carlos Alexandre Geyer
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que quer ganhar dinheiro explorando os 
outros e roubando o governo.

Pode parecer caricatura, mas não 
é. Trata-se de um ponto de vista que 
atravessa toda a sociedade e todo es-
pectro político. Mesmo entre os que 
entendem a força econômica da livre 
iniciativa, muitos sustentam que as 
empresas precisam ser estreitamente 
vigiadas para que sejam contidos seus 
instintos predadores.”

Precisamos com urgência nos li-
vrar desse viés muito bem colocado 
por Sardenberg, para que possamos 
ter tranquilidade e segurança para tra-
balhar e investir no futuro de nossas 
companhias, trazendo, por conseguin-
te, benefícios à toda sociedade.

Retornando aos dogmáticos da 
Anvisa, estes recentemente sofreram 
novo revés ao ter a Advocacia Geral 
da União, em novo parecer, publicado 
no D.O.U., de 22 de outubro de 2009, 
indeferido o pedido de reconsideração 
feito pela Anvisa e mantido o entendi-
mento “no sentido da inadequação da 
Resolução Anvisa nº. 96/2008 ao mar-
co constitucional e legal”.

Acreditamos que não é criando 
dificuldades desse tipo às atividades 
da indústria farmacêutica que a Anvi-
sa cumprirá o seu verdadeiro papel, 
que também compreende, além do 
controle do risco sanitário, propiciar 
condições adequadas para o desen-
volvimento da indústria farmacêutica 

no Brasil, favorecendo o empreende-
dorismo e a inovação no setor.

Para finalizar, lembro as palavras de 
Felipe Ohana, em seu artigo Reforma 
Sanitária e a Perspectiva Econômica, 
publicado no livro Saúde e Indústria 
Farmacêutica em Debate, quando 
diz que “a inovação tecnológica é um 
processo com algumas características 
bem conhecidas. O que certamen-
te não se compatibiliza com o ânimo 
inovador é o ambiente de insegurança 
legal e política para o capital”. 

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

Infelizmente, empreender e inovar não são tarefas 
fáceis no Brasil, especialmente na indústria 

farmacêutica, onde as inseguranças se multiplicam.
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REGISTRE SUAS MARCAS E PRODUTOS NA REMARCA
Há 3 décadas atendendo a indústria farmacêutica e de cosmético.

Prestar o melhor serviço, ser cortês e 
transparente no atendimento, garantir 
sigilo, agilidade, precisão na execução, 
objetivando a proteção dos bens e 
a satisfação dos nossos clientes.

Nossa missão:

Nossos serviços:

• Propriedade Industrial
• Internacional
• Direito Autoral
• Registro de Produtos
• Legalização de Empresas

Av. Casper Libero, 383 - Centro
São Paulo - SP - CEP 01033-001
Fone: (11) 2182.8000
Fax: (11) 2182.8008



Especial

Quase todas as notícias que dão 
destaque a RDC 44/09 estão relacio-
nadas à questão da permanência ou 
não dos MIPs – Medicamentos Isentos 
de Prescrição na área de autoaten-
dimento e da proibição de venda de 
alguns produtos e/ou serviços den-
tro das farmácias e drogarias de todo 
País. Pouco se discute sobre os ver-
dadeiros desafios de que trata essa 
resolução, principalmente em relação 
aos processos que devem ser incor-
porados ao dia a dia desses estabele-

cimentos por meio das Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sani-
tário do funcionamento, da dispensa-
ção, comercialização de produtos e 
prestação de serviços farmacêuticos.  
As medidas não estão focadas so-
mente na área de venda das lojas, 
mas em toda a estrutura física e ope-
racional desses estabelecimentos, o 
que nos dá uma visão clara de que a 
tendência no Brasil será a de conduzir 
as farmácias, drogarias e drugstores 
para estabelecimentos focados em 

saúde, independentemente de serem 
pequenos e tradicionais, semelhan-
tes ao modelo europeu ou grandes 
redes que procuram diversificar a 
venda de produtos, ficando mais pró-
ximas do modelo norte-americano. 
Sem dúvida alguma, esse é um mo-
mento no qual devemos deixar de 
lado aspectos e interesses individuai s 
e discutir de forma transparente e 
abrangente todos os desafios que 
advirão no processo de implantação 
dos procedimentos e controles des-

Os desafios da RDC 44/09
Qual o papel do Governo, 
indústria, distribuidores 
e varejo em relação 
ao uso racional de 
medicamentos?
Marcos Plana
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critos na RDC 44/09, que tem como 
principal objetivo garantir à população 
uma prestação de serviços com ética, 
informação e responsabilidade para 
preservar a integridade de sua saúde. 
O Governo manifesta, por meio da 
RDC 44/09, que sua tendência está 
focada no conceito do modelo euro-
peu, valorizando o papel da farmácia 
como estabelecimento de saúde, mas, 
ao mesmo tempo, cria conflitos com o 
interesse das drogarias e drugstores 
que se estabeleceram por meio de um 
modelo de negócio focado na comer-
cialização de outros produtos, além 
dos correlatos à saúde e diversos ser-
viços que, muitas vezes, se distanciam 
de seu principal propósito.

Quando na RDC44/09, o Governo 
responsabiliza o varejo e, solidaria-
mente a indústria e distribuidores, pela 
garantia, manutenção da qualidade, 
segurança e uso racional dos medica-
mentos, a fim de evitar riscos e efeitos 
nocivos à saúde, ele está procurando 
proteger a população dos interesses 
individuais desses segmentos que 
estão presentes no dia a dia, com o 
objetivo de atingirem suas metas de 
venda e/ou retorno financeiro aos seus 
proprietários e acionistas. 

No modelo europeu, alguns países 
têm um papel de busca de equilíbrio, 
intervindo no mercado e definindo 
margens de ganho nos medicamentos 
e seus preços máximos de venda. Ou-
tro aspecto é que subsidiam até 90% 
do valor dos medicamentos e, com 
esse processo, garantem que os me-
dicamentos prescritos sejam vendidos 
exclusivamente com receita, fatores 
que contribuem para o uso racional de 
medicamentos.

No Brasil, o Governo sequer con-
segue dar a população atendimento 
básico de saúde, o que faz com que 

grande parte dessa população se di-
rija às drogarias e drugstores para 
comprar medicamentos, muitas vezes, 
sem receita médica.

A indústria, por sua vez, procu-
ra lançar cada vez mais rápido novos 
produtos de referência ou inovadores 
para se proteger com a lei de patentes. 
No caso de medicamentos genéricos, 
atualmente o que está em alta é dispu-
tar o espaço de maior destaque atrás 
do balcão para uma exposição privile-
giada de marca. 

Em um País em que o custo da 
saúde recai diretamente sobre a po-
pulação, nada mais lógico do que o 
consumidor tomar sua própria decisão 
de compra baseada, na maioria das 
vezes,no preço do medicamento, po-
rém, essa questão esbarra em outros 
problemas, pois a falta de informação 
acaba confundindo o consumidor que, 
muitas vezes, é atraído por promoções 
do tipo “Pague 2 e leve 3”, deixando 
de lado a prescrição do médico para 
atender sua necessidade de gastar o 
que dá, e não o correto e necessário. 
Se não bastasse a questão do preço, 
também existe outro fator que foge do 
controle do Governo e dos laboratórios 
que é a questão do poder de persua-
são do balconista, que passa a ser a 
peça mais importante de toda a cadeia 
do processo, desde a prescrição até a 
efetiva dispensação, em muitos casos 
até não agindo com ética em favor de 
determinados interesses, infelizmente 
uma triste realidade.

Diante desse cenário, nos depara-
mos com as forças individuais e ações 
pontuais da indústria disputando es-
paço e negociando as melhores con-
dições comerciais para conseguir no 
varejo que seus objetivos iniciais sejam 
convertidos em resultados satisfatórios 
ao final de cada mês. 

Por outro lado, o varejo também 
se defende e, por meio de uma limi-
nar movida pela Associação Brasileira 
de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), conseguiu suspender, 
em 29 de outubro de 2009, parte da 
RDC 44/09 e as instruções normativas 
09 e 10. Dessa forma, poderá manter 
os MIP´s Medicamentos Isentos de 
Prescrição expostos no autoatendi-
mento e não necessitará readequar 
seu mix de produtos, ajustando as lis-
tas do que pode ou não ser vendido 
em seus estabelecimentos, ao menos 
por enquanto. 

O Governo não consegue 
dar a população 

atendimento básico 
de saúde. Com isso, a 
população se dirige às 

drogarias e drugstores para 
comprar medicamentos, 

muitas vezes, sem 
receita médica.

Marcos Plana
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do serviços diversos, trata o tema da 
saúde com total responsabilidade, in-
formando o tempo todo à população 
e a seus clientes que nunca devem 
trocar a medicação prescrita por seu 
médico, fazendo, dessa forma, um 
trabalho muito sério de aconselha-
mento farmacêutico. 

Outro tema importante que não se 
ouve falar é sobre os serviços farma-
cêuticos que podem ser prestados nas 
farmácias e drogarias, os quais, além 
de estarem focados na saúde e no am-
paro da população, podem gerar ren-
da adicional para os estabelecimentos, 
compensando as perdas advindas da 
não comercialização de alguns produ-
tos que nada tem a ver com a saúde.

Como podemos observar cada um 
desses estabelecimentos tem seus 
objetivos bem definidos e, conside-
rando a extensão de nosso País, suas 
dificuldades básicas como acesso à 
educação e à saúde, ausência de re-
gras claras, bem como a legislação es-
pecífica de Estados e/ou municípios, 
podemos compreender porque até 
hoje no Brasil não conseguimos es-
tabelecer um modelo padrão ou ideal 
de estabelecimento de saúde, como 
existe em outras nações pelo mun-
do. Na prática,a ausência do Gover-
no em se mobilizar rapidamente para 
criar uma política clara para o setor 
foi um dos motivos responsáveis por 
não termos um modelo próprio e uni-
ficado de estabelecimento no Brasil. 
O assunto é polêmico, pois das 56 mil 
farmácias existentes no Brasil, cerca 
de 15 mil prestam serviços a bancos 
e correios, pois em muitas cidades 
brasileiras, tais instituições não pos-
suem filiais. Dessa forma, as farmá-
cias, drogarias e drustores cumprem 
esse papel.

A questão não se trata de definir o 
modelo ideal, mas de encontrar solu-
ções e definir regras que beneficiem a 
população e permitam que as pessoas 
possam encontrar nesses estabeleci-
mentos a segurança e a informação 

plenitude, ou seja, nas farmácias o ob-
jetivo está bem definido e focado em 
saúde, e sempre mantiveram farma-
cêuticos nas lojas e, a grande maioria 
delas apenas se dedica à manipulação 
de fórmulas magistrais e oficinais. Tal 
modelo de negócio vem a cada dia 
que passa encontrando mais dificul-
dades em relação à manipulação de 
produtos, seja pela restrição de aces-
so a matérias-primas, seja pelo inves-
timento que tem de ser realizado para 
se equiparar à indústria, além da rígida 
fiscalização que se exerce nesse setor.  
No caso das drogarias, existe a limita-
ção da manipulação e, por muito tem-
po, esses estabelecimentos não man-
tiveram farmacêutico durante parte ou 
todo período de funcionamento das lo-
jas. Na época de criação das drogarias 
faltavam farmacêuticos no mercado, e 
o Governo e a indústria necessitavam 
de uma malha de distribuição impor-
tante para disponibilizar os medica-
mentos em todos os municípios do 
Brasil. Na sua maioria, esses estabele-
cimentos são dirigidos por comercian-
tes, seu foco não se limita somente 
à área da saúde e muitos estabele-
cimentos passaram a vender outros 
produtos não relacionados à saúde.  
As drugstores avançaram por meio 
de legislação específica, ou liminares, 
e vendem de tudo, inclusive medica-
mentos. No Paraná, a legislação é 
bem definida e a venda de medica-
mentos deve estar em área restrita, 
separada por vidro. Os medicamen-
tos isentos de prescrição somente 
podem ser vendidos atrás do balcão. 
Apesar de serem alvo de muitas críti-
cas, culturalmente em muitas cidades 
esses estabelecimentos foram os pri-
meiros a levar produtos para a popu-
lação, que encontraram nesses locais 
a oportunidade de comprar produtos 
diversos a preços competitivos, além 
de cuidarem de sua saúde. Como 
exemplo, podemos citar a Drogaria 
Araújo, em Minas Gerais, que mes-
mo sendo uma drugstore e prestan-

Em um País em que o 
custo da saúde recai 
diretamente sobre a 
população, o consumidor 
acaba tomando sua 
própria decisão de 
compra baseada no 
preço do medicamento.

Será que necessitamos 
buscar um modelo ideal e 
único de estabelecimento 
farmacêutico para 
atender às necessidades 
da população no Brasil? 

Vamos primeiramente tentar en-
tender quais as causas que nos le-
varam a essa divisão de opiniões e 
interesses com base nos três mode-
los de negócios que existem hoje no 
Brasil, ou seja, Farmácias, Drogarias 
e Drugstores. 

Ao analisar de forma macro esses 
três modelos, notamos que nenhum 
deles está cumprindo seu papel em 
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necessária para o complemento se 
seu tratamento, que iniciou, muitas ve-
zes, em uma visita médica.

Qual modelo de 
estabelecimento será 
mais afetado com 
as novas regras? 

Para o segmento das farmácias 
magistrais, as novas regras da Anvi-
sa praticamente não causam impacto 
e, geralmente, não vendem medica-
mentos produzidos pela indústria ou 
correlatos sem foco na saúde, poden-
do a partir de agora prestarem ser-
viços à população. Existe uma área 

que possuem muita diversificação de 
produtos correlatos à saúde. Este é 
o formato de negócio da maioria dos 
estabelecimentos existentes no Brasil, 
e muitos comerciantes não se incomo-
dam em vender de tudo, descaracte-
rizando o papel principal da farmácia.  
As drogarias independentes são as 
que mais vão sofrer com o avanço das 
grandes redes e com as novas regras, 
pois além de perderem faturamento 
com os produtos não correlatos à saú-
de, perdem foco e não conseguem fi-
delizar mais os clientes, pois seus pre-
ços de venda estão ficando mais altos 
quando comparados aos praticados 
nas grandes redes.

Já para as drugstores, o caminho 
será continuar utilizando recursos limi-
nares para se manterem abertas até 
que se criem regras claras sobre seu 
pleno funcionamento. Ou em médio 
prazo, esse modelo irá desaparecendo 
de nosso mercado.

A importância das 
drogarias independentes 
para o Governo, indústria, 
distribuidores e o varejo

Esse segmento é muito importan-
te, pois está presente em 90% dos 
municípios brasileiros que possuem 
menos de 30 mil habitantes, portan-
to, não atraem as grandes redes para 
esses locais. Já nas grandes cidades 
vem perdendo rapidamente espaço 
por não serem mais competitivos em 
preços e qualidade de serviços pres-
tados. Se essas drogarias indepen-
dentes fortalecerem seu foco sem se 
preocupar em copiar o modelo das 
grandes redes, podem potencializar 
a venda de medicamentos, higiene 
pessoal e perfumaria e sobreviver, 
mesmo adaptando-se às novas regras 
publicadas pela Anvisa. O desapareci-
mento desses estabelecimentos pode 
levar a uma concentração de poder 
nas grandes redes e gerar desequi-

líbrio na cadeia como um todo, refle-
tindo, inclusive, sobre a população.  

A diferença no 
padrão de lojas

Em sua maioria o padrão de loja 
das grandes redes mantém proposta 
de layout muito semelhante aos de 
um supermercado, o que lhes conferiu 
grande sucesso e crescimento, mas 
não significa que não possam melho-
rar e evoluir, pois o tempo médio que 
um consumidor permanece dentro de 
uma farmácia não passa de sete mi-
nutos, muito diferente do tempo que 
ele permanece em um supermercado, 
que gira em torno 1h30. Se analisar-
mos as vendas na área de perfumaria, 
chegamos à conclusão de que a loja 
não sobreviveria caso não vendes-
se medicamentos. Uma mudança de 
layout e melhor aproveitamento do es-
paço podem agregar mais faturamento 
às grandes redes. Já no caso das lo-
jas menores, sem grandes volumes de 
venda, pouco pessoal, ausência de es-
tratégias de marketing e pequeno volu-
me de compra, podem ter no modelo 
europeu a saída para manutenção, 
crescimento e sucesso de seu negócio.  
Cabe à indústria, distribuidores e 
Governo criar mecanismos diferen-
ciados que possibilitem chegar a es-
ses estabelecimentos produtos com 
preços mais competitivos e com-
pensar as dificuldades dos proces-
sos de compra e distribuição, como 
grandes distâncias e uso, muitas 
vezes, de transporte aéreo e fluvial 
por falta de acesso por estradas. 
A questão não se trata de definir o 
modelo ideal de loja, mas de encon-
trar soluções e definir regras que be-
neficiem a população e permitam que 
as pessoas possam encontrar nesses 
estabelecimentos a segurança e a in-
formação necessária para o comple-
mento de seu tratamento, que iniciou, 
muitas vezes, em uma visita médica.

Farmacêuticos e 
empresários acreditam 
que para vender 
medicamentos 
prescritos devem expô-
los, o que não passa 
de um paradigma 
a ser quebrado.

de oportunidade para que diversifi-
quem a venda de produtos correlatos 
e passarem a vender medicamen-
tos em suas embalagens originais. 
A indústria e distribuidores podem 
aproveitar esses pontos de venda, 
que mantêm mais de um farmacêu-
tico em suas lojas, para efetivamen-
te fazerem uma aproximação com 
a população, levando informação 
de qualidade e orientando sobre 
o uso racional de medicamentos.  
No caso das drogarias, o cenário é 
bem diversificado, pois encontramos 
estabelecimentos médios e pequenos 
chamados de drogarias independen-
tes, no qual o proprietário e familiares 
trabalham no atendimento, e gran-
des redes mais profissionalizadas, 
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Quais os principais 
desafios da RDC44/09?

Para que possamos entender os 
desafios que vêm pela frente, deci-
di destacar e comentar algumas das 
medidas descritas na RDC44/09, que 
pode ser encontrada em sua íntegra 
no site da Anvisa: www.anvisa.gov.br 

Art. 4º - Esses estabelecimentos têm 
a responsabilidade de garantir e zelar pela 
manutenção da qualidade e segurança dos 
produtos objeto desta Resolução, bem como 
pelo uso racional de medicamentos, a fim 
de evitar riscos e efeitos nocivos à saúde.

A indústria, o distribuidor e o va-
rejista têm um papel importantíssimo 
nesse processo, devendo contribuir 
no sentido de não estimular o consu-
mo indiscriminado de medicamentos, 
levando conhecimento a cada pon-
to de venda, de modo que se crie 
uma cultura de confiança e respon-
sabilidade na hora da dispensação.  
Simplesmente criticar o Governo quan-
do se procura limitar abusos ou regu-
lamentar determinado segmento, não 
vai contribuir para busca de soluções 
conjuntas na formação de um país 
mais justo e responsável. Sabemos 
que o Governo falha, e muito, porém, 
tais desvios não favorecem o protago-
nista principal: o paciente que deseja 
apenas superar sua eventual doença. 

Art. 42. O estabelecimento 
farmacêutico deve assegurar ao usuário 
o direito à informação e à orientação 
quanto ao uso de medicamentos.

§2º São elementos importantes da 
orientação, entre outros, a ênfase no 
cumprimento da posologia, a influência 
dos alimentos, a interação com outros 
medicamentos, o reconhecimento 
de reações adversas potenciais e as 
condições de conservação do produto.

Novamente, a indústria, distribui-
ção e varejo têm um diferencial e im-
portância para contribuir com o uso 
racional dos medicamentos, com 
ações no ponto de venda, levando 
conhecimento e orientações de quali-
dade ao consumidor. Caberá ao Go-
verno e órgãos fiscalizadores criarem 
medidas que visam evitar abusos 
que possam estimular o consumo 
de medicamentos sem necessidade.  
O paciente é quem deveria assumir ple-
namente a responsabilidade pelo seu 
tratamento e uso de medicamentos 
disponíveis sem receita médica, cuja 
prática é hoje, geralmente, aceita como 
parte integrante do sistema de saúde e 
vai ao encontro do desejo crescente 
de cada indivíduo de assumir a res-
ponsabilidade pela sua própria saúde. 
Quando praticado corretamente, pode 
também contribuir para aliviar financei-
ramente os sistemas de saúde pública. 
Se as farmácias e drogarias, em con-
junto com a indústria e distribuidores, 
entenderem a importância do acon-
selhamento responsável, os pacien-
tes passarão a confiar cada vez mais 
nos serviços e produtos adquiridos no 
estabelecimento de sua preferência, 
o que garante a fidelização do cliente 
para gerar vendas de impulso em itens 
de correlatos ou perfumaria.

Art. 43. Os medicamentos 
sujeitos à prescrição somente 
podem ser dispensados mediante 
apresentação da respectiva receita.

Talvez o maior desafio com as no-
vas regras será o de fiscalizar a ven-
da de medicamentos sem receita.  
A dificuldade inicia na própria infraes-
trutura do Governo, cujas atividades 
básicas, como gerar renda e acesso à 
saúde pública, fazem com que a po-
pulação se automedique. Um exem-
plo disso está no fato de que cerca 
de 1.600 municípios do País não 
possuem nenhum hospital público. 
De acordo com o artigo 44 da RDC, 

Talvez o maior desafio 
com as novas regras 
será o de fiscalizar a 
venda de medicamentos 
sem receita.
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o farmacêutico tem a obrigação de 
avaliar a receita quanto a: legibilida-
de e ausência de rasuras e emendas; 
identificação do usuário; identifica-
ção do medicamento; concentra-
ção; dosagem; forma farmacêutica e 
quantidade; modo de usar ou poso-
logia; duração do tratamento; local e 
data da emissão; assinatura e iden-
tificação do prescritor com número 
de registro no respectivo conselho 
profissional.

Nos Estados Unidos e em muitos 
países desenvolvidos, a venda de me-
dicamentos pela internet tem grande 
importância, sendo até incentivada, 
porém, existem programas institucio-
nais acompanhados com informação 
científica, sem estímulo ao consumo 
desenfreado ou ao mito de cura mi-
lagrosa e, ao mesmo tempo, incenti-
vando a procura do profissional mé-
dico, e destacando as vantagens que 
ele possui frente à automedicação. 
No Brasil, muito temos de fazer para 
podermos mudar esse cenário, pas-
sando pela transformação por meio 
da educação, conduta ética e acesso 
à informação, além do desafio do Es-
tado de conseguir dar acesso à saúde 
pública para a população. 

Art. 85. Deve ser elaborado Manual 
de Boas Práticas Farmacêuticas, 
específico para o estabelecimento, 
visando ao atendimento ao disposto 
nesta Resolução, de acordo com as 
atividades a serem realizadas.

Na elaboração desse manual, cer-
tamente, chegaremos ao item que os 
medicamentos de tarja vermelha não 
podem ser vendidos sem receita e, se 
a fiscalização for adequada e eficien-
te, teremos um grave problema para 
administrar. Isso será, consequente-
mente, sentido nos resultados da in-
dústria, distribuidores e varejistas que 
têm total conhecimento do grande 
número de medicamentos vendidos 
sem receita médica. 

Art. 52. Somente farmácias e drogarias 
abertas ao público, com farmacêutico 
responsável presente durante todo 
o horário de funcionamento, podem 
realizar a dispensação de medicamentos 
solicitados por meio remoto, como 
telefone, fac-símile (fax) e internet.

§1º É imprescindível a apresentação e a 
avaliação da receita pelo farmacêutico para 
a dispensação de medicamentos sujeitos 
à prescrição, solicitados por meio remoto.

c) condição de que os medicamentos 
sob prescrição só serão dispensados 
mediante à apresentação da 
receita e o meio pelo qual deve ser 
apresentada ao estabelecimento 
(fac-símile; e-mail ou outros).

Sem dúvida, ao se exigir a apre-
sentação da receita nessa moda-
lidade de atendimento, as vendas 
pela internet e telefone devem cair. 
Fica muito claro que a Anvisa pro-
cura criar regras para que seja es-
tabelecido um equilíbrio no objeti-
vo do negócio farmácia e drogaria, 
evitando descaracterizá-lo como 
estabelecimento de saúde e não 
como um simples comércio varejista.  
Os movimentos reativos as novas re-
gras já são percebidos nas associa-
ções, que se mobilizam no sentido de 
proteger os direitos de seus associa-
dos. A indústria procura ganhar espa-
ço, seja na mídia, na visitação médica 
ou no varejo farmacêutico com o ob-
jetivo de aumentar vendas. O Gover-
no, por sua vez, procura disciplinar o 
mercado sem fazer a lição de casa.  
E quem perde com isso é a população, 
que lhe resta apenas se medicar como 
pode, ficando refém das falhas do pro-
cesso como um todo. 

 

A importância do 
interior da farmácia 
e as mudanças com 
a RDC44/09

Um interior perfeitamente dese-
nhado e confortável para o cliente 
permitirá aumentar o tempo de per-
manência do mesmo na loja (e conse-
quentemente aumentar as compras), 
bem como possibilitará que o cliente 
seja direcionado onde desejamos, 
em função de nossos interesses. 
Captar mais ou menos a atenção 
de um cliente dependerá do quanto 
agradável seja permanecer na farmá-
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cia, graças a ter sido criado previa-
mente um ambiente acolhedor (odor, 
temperatura, iluminação, estilo mu-
sical, facilidade de orientação etc.).  
O estabelecimento ideal é aquele que 
proporcione ao consumidor o má-
ximo de facilidades e comodidades 
para informar-se e adquirir produtos 
sem que precise de maneira contí-
nua da intervenção pessoal do far-
macêutico ou de seus atendentes. 
As vendas também podem aumen-
tar ou diminuir em função da distri-
buição do layout, identificação das 
seções, modelo e alturas dos bal-
cões, expositores, gôndolas e es-
tantes, interagindo com o nível de 
atração que encontramos nas zonas 
quentes, frias e amarelas, que exis-
tem em toda superfície comercial.  
As gôndolas têm importante papel 
no aumento das vendas, pois quan-
do bem posicionadas, conduzem os 
clientes por diversos setores da loja. 

Hoje, no Brasil, os layouts das farmá-
cias, em sua maioria, seguem o padrão 
do supermercado, ou seja, grandes 
corredores estreitos, o que limita a cir-
culação na loja e dificulta a venda por 
impulso. Tanto é verdade que as pon-
tas de gôndolas são disputadas pelos 
laboratórios para estimular o aumento 
de vendas de determinado produto.  
Os balcões são elementos de impor-
tante comunicação com o cliente, 
portanto, devem estar desobstruí-
dos de barreiras. Ao mesmo tem-
po, tudo que colocamos atrás dos 
balcões passa a ser grande poten-
cial de vendas por impulso. A atual 
tendência dos balcões é que se tor-
nem menores e de atendimento per-
sonalizado, pois os clientes vêm se 
queixando da falta de intimidade no 
atendimento nos grandes balcões.  
Nas estantes, a tendência é a apre-
sentação dos produtos organizados 
na posição vertical ou horizontal.  

As vendas nunca serão iguais, de-
pendendo da forma como expomos 
os produtos. No caso da exposição 
vertical, encontramos:
•	 Nível	Cabeça	(>	1,7	metros)	

13% de vendas;
•	 Nível	dos	Olhos	(1,7	metros	a	

1,5 metros) 52% de vendas;
•	 Nível	das	Mãos	(1,5	metros	

a 80 cm) 26% de vendas;
•	 Nível	do	Chão	(<	80	cm)	

9% de vendas.
 

Quando defendemos gôndolas cen-
trais com alturas não superiores a 
1,20 metros, estamos preservando 
as vendas por impulso nas estantes. 
Se levarmos em conta os corredores 
estreitos e as gôndolas altas, con-
seguimos justificar porque a área de 
venda de produtos isentos de receita 
(perfumaria/otc/etc.) é responsável 
em média por apenas 25% do fatura-
mento da farmácia, mesmo ocupando 
uma área equivalente a 75% da loja. 
Para liberar mais espaço na área de 
venda de produtos isentos de pres-
crição, os medicamentos devem estar 
acondicionados em sistemas de ar-
mazenagem manuais (Medical Box®) 
ou automáticos (robôs) que otimizem 
espaços e estejam localizados no 
ponto mais distante possível da porta 
de entrada, fazendo com que o clien-
te faça o maior percurso possível na 
loja para adquirir seu medicamento.  
Muitos farmacêuticos e empresários 
ainda acreditam que para vender me-
dicamentos prescritos devem expô-
los, o que não passa de um paradigma 
a ser quebrado. Medicamento não se 
vende por impulso e somente é ne-
cessário quando estamos doentes.  
Se fosse isso uma verdade, as vendas 
por internet não estariam crescendo 
e organizações, que praticam vendas 
com margens mínimas de lucro, pas-
sariam a liderar o volume de unidades 
vendidas. Organizar os medicamentos, 
mantê-los isentos do pó e ao abrigo 
da luz, além de agilizar o atendimento, 
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A indústria, o distribuidor 
e o varejista devem 
contribuir no sentido 
de não estimular o 
consumo indiscriminado 
de medicamentos.

transmite ao público uma imagem de 
organização e profissionalismo, libe-
rando espaço para que as seções e a 
distribuição do layout passem a con-
tribuir com o merchandising e, con-
sequentemente, aumente as vendas 
de produtos isentos de prescrição. 
Mesmo que os MIP´s permaneçam nas 
gôndolas de autoatendimento nas lo-
jas, os layouts devem ser realinhados 
as novas possibilidades e necessida-
des de adequação, como: retaguarda 
mínima para atividades administrati-
vas; recebimento e armazenamento 
dos produtos; dispensação de medi-
camentos; depósito de material de lim-
peza e sanitário.

Deve ser definido local específico 
para guarda dos pertences dos funcio-
nários no ambiente destinado às ativi-
dades administrativas.

As salas de descanso e refeitório, 
quando existentes, devem estar sepa-
radas dos demais ambientes.

Sala para prestação dos serviços 
que demandam atendimento indivi-
dualizado, garantindo a privacidade 
e o conforto dos usuários, possuindo 
dimensões, mobiliário e infraestrutura 
compatíveis com as atividades e ser-
viços a serem oferecidos. O ambiente 
deve ser provido de lavatório, conten-
do água corrente.

O acesso ao sanitário, caso exista, 
não deve se dar por meio do ambiente 
destinado aos serviços farmacêuticos.

Esse novo cenário deve obrigar a 
que se planeje uma infraestrutura mí-
nima nos estabelecimentos, deven-
do o modelo de negócio contemplar 
aspectos globais de gestão e não 
mais apenas a área de venda da loja.  
Portanto, as novas resoluções publi-
cadas na RDC44/09 e suas norma-
tivas 09 e 10 são polêmicas e muito 
haverá o que ser discutido e ajustado 
para que, definitivamente, possamos 
encontrar nosso modelo de gestão 

e o equilíbrio entre as partes envolvi-
das, de modo que Governo, indústria 
e varejo possam trazer à população 
um formato mais justo e confiável de 
estabelecimento, que permita levar 
transparência e liberdade de decisão 
no ponto de venda. 

Marcos Plana é Diretor Operacional Apotheka I+D 
Brasil, responsável pelo mercado da América do Sul 
(exceto Colômbia e Venezuela). O Grupo Apotheka 
é especializado no desenvolvimento de projetos e 
soluções personalizadas para o varejo farmacêutico 
com mais de oito mil farmácias instaladas.
E-mail: apotheka@apotheka.com.br
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Analisando o aumento da expecta-
tiva de vida e a melhoria da qualidade 
de vida, podemos afirmar que a medi-
cina não teria alcançado o sucesso de 
hoje sem a participação ativa da indús-
tria farmacêutica. O desenvolvimento 
de produtos, diagnósticos, técnicas e 
a decisiva colaboração na divulgação 
desse conhecimento tem sido a tônica 
da atuação da indústria farmacêutica 
nos últimos 50 anos. O patrocínio de 
congressos, seminários, cursos etc. 
tem constituído o cerne do processo 
de educação médica promovido pela 
indústria. Os imensos investimentos 
em pesquisas, realizados pela indús-
tria farmacêutica, tem sido a principal 
força motora da invenção de produtos 
que salvam vidas e contribuem para 
uma melhor qualidade de vida de pa-
cientes no mundo inteiro. 

Como toda relação humana e ou 
institucional existe a presença de inte-
resses das partes. Alguns convergen-
tes, outros divergentes. Alguns legíti-
mos, outros nem tanto. A legitimidade 
dos interesses não garante que eles 
não possam ser conflitantes. O conflito 
não existe apenas entre a indústria e 
os médicos/pesquisadores. Ele tam-

bém pode existir entre um instituto de 
pesquisas e médicos. 

O reconhecimento da existência de 
conflitos, bem como a identificação de 
sua legitimidade é de extrema impor-
tância, mas não é suficiente. O geren-
ciamento desses conflitos exige, além 
da transparência no seu trato, a pre-
servação de valores essenciais, que 
permita as partes envolvidas agirem 
de maneira soberana no seu desfecho. 

No livro, recentemente publicado 
pela National Academy of Science: 
“Conflict of Interest in Medical Rese-
arch, Education and Practice”, sob a 
coordenação de Bernard Lo e Marilyn 
J. Fields, faz uma análise profunda do 
assunto. Entre outras análises e con-
clusões, os autores, de maneira bas-
tante apropriada, dividem os interes-

ses de médicos e pesquisadores em 
duas grandes categorias: primários 
e secundários. Os interesses primá-
rios de médicos e pesquisadores são: 
promover e proteger a integridade da 
pesquisa, o bem-estar dos pacientes, 
a qualidade da educação médica. Os 
interesses secundários: financeiros, 
carreira, reconhecimento, favoreci-
mento de terceiros (equipe), e pode-
mos acrescentar por nossa conta, a 
vaidade. Afirmam os autores: “confli-
tos de interesses podem ser definidos 
como as circunstâncias que criam um 
risco no qual o julgamento ou a ação 
referente a um interesse primário pos-
sa ser excessivamente influenciado 
por um interesse secundário”. 

Quando o tema é tratado nos di-
ferentes fóruns, a primeira ideia que 
surge é o interesse financeiro. Possi-
velmente, por ser o de maior impacto 
e repercussão. Não é correta a inter-
pretação de que quem financia con-
duz os resultados. Essa tentativa pode 
ocorrer? É difícil negar a possibilidade 
de não ocorrerem tentativas nesse 
sentido. Antes que alguém chegue 
a conclusões precipitadas é preciso 
entender que quando os projetos de 

Conflito de interesses
Gabriel Tannus

A indústria farmacêutica, 
e todos que dela 

fazem parte, tem por 
obrigação desenvolver 
esforços para gerenciar 
os conflitos de maneira 

ética e transparente.
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pesquisas são traçados, eles atendem 
a determinados objetivos que podem 
ser, mas não se limitam: necessidades 
regulatórias e ou legais, evidenciar ca-
racterísticas e ou benefícios de produ-
tos ou conceitos, suporte a estratégias 
de marketing das empresas e ou insti-
tuições etc. Também contribuem para 
aumentar o conhecimento das doen-
ças e terapêuticas. Se os objetivos das 
pesquisas, a metodologia e os meios 
para sua realização são fixados a prio-
ri, os resultados serão consequência 
desse conjunto. 

No passado, a indústria era cons-
tantemente acusada de “esconder” 
os resultados negativos e somente 
divulgar os positivos. Pressionada 
pela opinião pública e por movimen-
tos internos, ela passou a dar maior 
transparência a seus estudos. A Fe-
deração Mundial da Indústria Farma-
cêutica (IFPMA) dispõe em seu site 

uma área de consulta específica com 
acesso amplo a informações sobre 
estudos clínicos. 

Quanto a como tratar com trans-
parência o aspecto financeiro, existe 
uma forte crença de que, na maioria 
das vezes, a divulgação dos termos 
do acordo entre as partes, na audiên-
cia apropriada, reduz a interpretação 
inadequada do acordo. Não podemos 
nos esquecer de que existem neces-
sidades legítimas de proteger segre-
dos de pesquisas e/ou comerciais, 

que exigem que os contratos atinjam 
apenas uma audiência restrita. Muitos 
Institutos de Pesquisas e ou Universi-
dades possuem regras claras quanto à 
transparência desses acordos, mesmo 
assim preservam as partes quanto aos 
seus interesses. 

O assunto requer muita atenção e 
análises. Além disso, requer uma mu-
dança de paradigmas importante nas 
relações entre as partes. A indústria 
farmacêutica, e todos que dela fazem 
parte, tem por obrigação desenvolver 
esforços para gerenciar os conflitos de 
maneira ética e transparente. 

Recomendo a leitura do Sumário 
Executivo do livro: Conflict of Interest 
in Medical Research, Education and 
Practice. Uma cópia grátis pode ser 
obtida no site: www.nap.edu/catalog/

Gabriel Tannus é Vice-Presidente 
da Pharmalatina Consultoria. 
E-mail: gtannus@pharmalatina.com.br

Os imensos investimentos 
em pesquisas, realizados 

pela indústria farmacêutica, 
tem sido a principal força 
motora da invenção de 

produtos que salvam vidas.
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Finalistas do Lupa de Ouro 2009

PROJETO INTELIGÊNCIA DE MERCADO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

WAR-GAME MAÍRA RODER GUZZO ROCHE

PHARMA BRAND DECISOR MARCEL HIROSHI NOMOTO SANOFI-AVENTIS

TESTE DE EMBALAGEM - DERMACYD TEEN LUISA MARIA GOMES DA COSTA SANOFI-AVENTIS

RADAR ANGELA LEITE E PAULO REIS WYETH CONSUMER

TRACKING DE PACIENTES - MERCADO DE 
IMUNOSSUPRESSORES

GUILHERME LEONIS WYETH 

PROJETO PRODUTIVIDADE E EFETIVIDADE
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

ALAVANCANDO O RESULTADO DA FORÇA DE 
VENDAS

REINALDO MORAES BIOLAB FARMA

BIOSTAR REINALDO MORAES BIOLAB FARMA

MARKEKTING ONE TO ONE ANDRÉ GALHÓZ E GUILHERME COLOMBO MANTECORP

GESTÃO MERCADO PÚBLICO RODRIGO T. RAMOS WYETH

SIN-SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO
DENIS AUGUSTO VIEIRA JR / TSENG CHENG 
CHUN / RODRIGO T. RAMOS

WYETH

PROJETO FARMASUSTENTÁVEL
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

PROGRAMA ATO–ATENÇÃO E ORIENTAÇÃO A 
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

 ALVARO MEDRADO DE MENEZES BAYER SCHERING PHARMA

TIME – TREINAMENTO INTEGRADO EM 
MEDICINA DE EMERGÊNCIA 

ANDRÉ BORTOLUCI VICENTE BOEHRINGER INGELHEIM

CENTRO EUROFARMA DE ENFERMAGEM NEIDE SENCOVICI EUROFARMA

JOVEM PRODUTOR CRISTIANE SANTOS PFIZER

COLEÇÃO COMIDA QUE CUIDA ELIS PAULUCCI SANOFI-AVENTIS

PROJETO WEB SITE
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

UNIVERSOMEDICO.COM.BR ROGÉRIO CERANTOLA BAYER SCHERING PHARMA

AUTOESTIMAPOSPARTO.COM.BR CINARA OLIVEIRA FARMOQUÍMICA

MANTECORP.COM ADRIANA YAMAGUCHI MANTECORP 

EPIDERME.COM.BR GUSTAVO LUIZ DE ALMEIDA MANTECORP

DIABETESNOSCUIDAMOS.COM.BR
ANDREA MITELMAN STERNBERG / MARCELO 
ALBERTOTTI

SANOFI-AVENTIS
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PROJETO ESPECIAL
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

CONTE COMIGO JORGE COELHO ABBOTT

REUMATISMO É COISA SÉRIA ROGÉRIO AFIF EL KIK ABBOTT

PROJETO SALVA SURF / PRAIA SEGURA SANDRO PATTI MANTECORP

EAD SIN - ENSINO À DISTÂNCIA WYETH DO 
SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO

DANIEL BREGANTIN WYETH

GESTÃO COMERCIAL RODRIGO T. RAMOS WYETH

CAMPANHA INSTITUCIONAL 
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DIA MUNDIAL DA PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA 
ADOLECÊNCIA 

PAULO PEREIRA BAYER SCHERING PHARMA

REVISTA MEIO DE CULTURA HOSPITALAR PAULA RESENDE EUROFARMA

IV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA E POESIA 
ARTE DE VIVER 

VIVIANE S. LEITE / FERNANDA FERREIRA JANSSEN-CILAG

CAMPANHA INSTITUCIONAL DE LANÇAMENTO 
DA MARCA MANTECORP 

SANDRO PATTI MANTECORP

CAMPANHA MIP - TVC 
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

BEPANTOL LUCIANA FUZETTI BAYER CONSUMER CARE

REDOXON LIGIA MONICI BAYER CONSUMER CARE

LOCERYL ESMALTE CARLOS REGIS GALDERMA

NEBACETIN BRUNO GALLERANI NYCOMED

CENTRUM E CENTRUM SILVER FERNANDO LOPES / RODRIGO CREDIDIO WYETH CONSUMER

CAMPANHA MIP - OUTRAS MÍDIAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

CAMPANHA INVERNO/VERÃO - MIP GENÉRICO MIRIM FERREIRA OLIVEIRA ACHÉ

NATELE CAROLINA FELSBERG BAYER CONSUMER CARE

AZELAN LEONARDO JORGE INTENDIS

PLANTABEN RODRIGO F. RODRIGUEZ/EDUARDO HENRIQUES NYCOMED

NOVALGINA RODRIGO SANTIAGO SANOFI-AVENTIS

CALTRATE RICARDO MONTANHEIRO WYETH CONSUMER

CAMPANHA MIP - LANÇAMENTO TVC
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DORILAX THAÍS MATTAR COSTA ACHÉ

SNIF SC SILVIA MIE TAQUECITA EUROFARMA

DORFLEX WILLIAN BEZERRA SANOFI-AVENTIS

VODOL SPRAY ANDREA MARQUES PINTO UNIÃO QUIMICA

ADVIL EXTRA ALIVIO GUILHERME MACIEL WYETH CONSUMER

FLUIMUCIL ANA CAROLINA COSTA ZAMBON

Finalistas do Lupa de Ouro 2009
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Finalistas do Lupa de Ouro 2009

CAMPANHA OTC - TVC
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DERMODEX PREVENT MARCELO BARBOSA/NATALIA BEGLIOMINI BRISTOL MYERS SQUIBB

DERMACYD JULIANA GRANADO SANOFI-AVENTIS

CEPACOL TEEN ELIO DILBURT SANOFI-AVENTIS

CAMPANHA OTC - OUTRAS MÍDIAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

OPTIVE AUGUSTO MATOS/CARLA MENDONÇA ALLERGAN

BREEZE 2 CARLA WEISS/JAIRO ATTADEMO BAYER HEALTHCARE

MONITOR DE GLICEMIA CONTOURS TS CARLA WEISS/JAIRO ATTADEMO BAYER HEALTHCARE

DERMOTIVIN FOAM ROBERTO NAKAHARA/ALARA NACCACHÉ GALDERMA

NEOCATE JULIANA AZAMBUJA NEVES SUPPORT

CAMPANHA HOSPITALAR
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

BETAFERON TILL ERDMANN BAYER SCHERING PHARMA

BARACLUDE
RENATA ALINE BARBOSA/RUBENS PAULELLA/
RODOLFO FERREIRA

BRISTOL-MYERS SQUIBB

REYATAZ GUSTAVO ARGER/RODOLFO FERREIRA BRISTOL-MYERS SQUIBB

AVASTIN LUIZ HENRIQUE SCHURIG FERNANDES ROCHE

TYGACIL CLAUDIA DAHER MARQUES WYETH 

CAMPANHA LANÇAMENTO HOSPITALAR 
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

MEROMAX TATIANE M. CAMPANER EUROFARMA

DUROGESIC D-TRANS GIULLIANO ASSUNÇÃO JANSSEN - CILAG 

DESLANOL KELSON RODRIGUES UNIÃO QUÍMICA 

CAMPANHA LANÇAMENTO DE PRESCRIÇÃO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

BIOMAG LUCIANA BUOSI ACHÉ

ETOXIN CRISTINA FOCASSIO / PAULA FRANÇA APSEN

VACINA CONTRA HPV SIMONE FERESIN GLAXOSMITHKLINE 

VACINAS PARA VIAJANTES RAPHAEL SORCINELLI DO NASCIMENTO SANOFI PASTEUR

SLENFIG ALINE BUTINHÃO TORRENT 

CAMPANHA SISTEMA NERVOSO CENTRAL
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

SIFROL DANIELE AMARAL BOEHRINGER INGELHEIM

VENLAXIN JOSÉ CIRINEO MANGOLIN EUROFARMA

TYLEX ALEXANDRA RAMOS JANSSEN-CILAG

LINHA ALIVIUM EDUARDO ANDRÉ DE SÁ MANTECORP 

PARATRAM ALVARO FLORIANO ZODIAC 

 | Nov-Dez 2009 30



GIVERNY



Finalistas do Lupa de Ouro 2009

CAMPANHA PRESCRIÇÃO CARDIOVASCULAR
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

LOTAR LUCIANA BUOSI ACHÉ

ZART REGIANE DE SOUZA VIDAL EUROFARMA

TEBONIN KLEVER IFTODA NYCOMED

VENALOT LIA GARCIA NYCOMED

CAMPANHA PRESCRIÇÃO GENITOURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

ANGELIQ LEONARDO MOUSINHO BAYER SCHERING PHARMA

SECOTEX JULIO CESAR RUIZ BOEHRINGER INGELHEIM

VIAGRA MARCELO ANTONIO/VIVIAN PAVÃO PFIZER 

SEROPHENE JULIO ROCHA / MILENE SANT’ANNA MERCK SERONO

MONURIL FABIO GOSSI ZAMBON

 CAMPANHA APARELHO DIGESTIVO E METABÓLICO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

NEXIUM REINALDO CAPEZZUTO ASTRAZENECA 

MOTILIUM EMILI ZANETELLI JANSSEN-CILAG

GALVUS E GALVUS MET WAGNER DA COSTA RITZDORF NOVARTIS 

LANTUS MARCELO ALBERTOTTI SANOFI AVENTIS

MATERNA ALEXANDRE VALIM WYETH 

CAMPANHA SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

HUMIRA ROGÉRIO AFIF EL KIK ABBOTT 

MUSCULARE ERICA ESTEVES BERTOLO REZENDE EUROFARMA 

DOLAMIN FLEX EDUARDO NOGUEIRA FARMOQUÍMICA

ALGINAC JULIO ROCHA / RAFAELA GOULART MERCK SERONO

BI-PROFENID ALEXANDRE DAMASCENO SANOFI AVENTIS

CAMPANHA APARELHO RESPIRATÓRIO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

SPIRIVA THALITA B. GUIMARÃES BOEHRINGER INGELHEIM

CLENIL A LIZANDRA TAVARES CHIESI 

NOEX MARCIO BIAZINI BORIM DA SILVA EUROFARMA 

KALOBA LIA GARCIA NYCOMED 

NASONEX ROSEMEIRE CASTRO SCHERING-PLOUGH
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CAMPANHA PRESCRIÇÃO - EXTENSÃO DE LINHA
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

TROK - G MARILIA DA SILVA EUROFARMA

CLOB X SHAMPOO CARLOS REGIS / LAURENT BAES GALDERMA

PREDSIM GOTAS PRISCILA RAPELLO MANTECORP

ALLEGRA PEDIÁTRICO MARCOS MARTIRE SANOFI-AVENTIS

SPIDUFEN GRANULADO MENTA EDWARD DRAGONETTI ZAMBON

CAMPANHA PRESCRIÇÃO DEMAIS CLASSES TERAPÊUTICAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

LEVOID STELA COCUZZO SAMPAIO ACHÉ

AVICIS CARLOS REGIS / LAURENT BAES GALDERMA

TYKERB ANTONIO CARLOS MATOS DA SILVA GLAXOSMITHKLINE 

NORIPURUM LIA GARCIA NYCOMED 

VACINA PNEUMOCÓCICA 7 VALENTE ARCANGELA VALLE WYETH 

PERFORMANCE EMPRESARIAL 

FARMA COM TARJA 

ACHÉ BAYER SCHERING PHARMA EUROFARMA

ASTRAZENECA BIOLAB-SANUS FARMA

GENÉRICO

ACHÉ EUROFARMA SANOFI-AVENTIS

CRISTÁLIA GERMED PHARMA

MEDICAMENTO ISENTO DE PRESCRIÇÃO

ALCON MANTECORP ZAMBON

EUROFARMA SANOFI-AVENTIS

INSTITUCIONAL

ACHÉ NOVARTIS WYETH PHARMA

MANTECORP PFIZER
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Informe publicitário

GRUPEMEF Sales Force Health Check

A Diretoria do Grupemef, em sua 
atual gestão, decidiu inovar e atuar 
de forma mais presente junto às suas 
empresas associadas, oferecendo ser-
viços e informações diferenciados, que 
possam agregar valor de forma mais 
acessível e competitiva. Por meio des-
se reposicionamento, mas sem perder 
a identidade e a tradição na condução 
seus objetivos definidos em seu esta-
tuto, bem como respeitando seus valo-
res, criou o Departamento de Serviços 
e Informações Estratégicas e Suporte 
às Empresas. Esse novo departamento 
será responsável por oferecer serviços 
exclusivos e totalmente direcionados 
às empresas associadas, respeitando 
os princípios éticos, a idoneidade e a 
isenção da instituição. Newton Velloso, 
que ocupava o cargo de Diretor-Finan-
ceiro do Grupemef e possui mais de 
20 anos de experiência em processos 
de negócios relacionados a atividades 
de gestão na indústria farmacêutica, 
desligou-se do quadro de diretores 
do Grupemef para poder dedicar-se 
exclusivamente a essa nova atividade. 
Muitas novidades estão para aconte-
cer nessa área, mas para começar, o 
Grupemef desenvolveu um modelo de 
pesquisa batizado como Sales Force 
Health Check. Trata-se de uma inédita 
e conceitual pesquisa na área de Efe-
tividade e Produtividade e está convi-
dando todas as empresas farmacêuti-
cas associadas a conhecer tal projeto. 
A pesquisa Sales Force Health Check 
tem como objetivo apresentar aos 
principais gestores de negócios das 
organizações os níveis de Aderência e 
Compreensão por parte das Forças de 
Campo das empresas farmacêuticas 

no que se refere aos principais “Dri-
vers” de Produtividade e Efetividade, 
definidos pelas próprias organizações. 
O modelo prevê a aplicação de ques-
tionários eletrônicos diretamente aos 
representantes, de forma totalmente 
confidencial e isento. Ao final da pes-
quisa, serão aplicados tratamentos 
estatísticos e interpretações das va-
riáveis encontradas, individualmen-
te para cada empresa participante.  
Trata-se de uma importante visão, por 
meio de uma perspectiva diferencia-
da sobre o mesmo tema apresentada 
de forma Bottom Up, trazendo para 
o âmbito interno das organizações 
várias oportunidades em melhorias 
de processos na área de SFE, além 
de poder conhecer e compartilhar 
as melhores práticas em execução 
dentro do ambiente farmacêutico. 
A pesquisa prevê um grande número 
de benefícios. As empresas poderão, 
por exemplo, saber o nível de entendi-
mento e satisfação por parte da Força 
de Campo quanto a:

•	 Se	suas	funções e 
responsabilidades estão 
claramente definidas;

•	 Se	suas	habilidades, 
competências e confianças estão 
moldadas adequadamente para 
enfrentar os desafios propostos;

•	 Se	existem	orientação e 
foco claramente definidos 
pela organização;

•	 Se	as	equipes	estão	
fortemente motivadas para 
enfrentar esses desafios;

•	 Se	as	expectativas estão sendo 
adequadamente gerenciadas; 

•	 Entre	outras.

Todas essas respostas serão apre-
sentadas por meio de um comparativo 
com as demais empresas participan-
tes desse projeto. Assim sendo, “a ra-
diografia” de sua Força de Campo será 
comparada com a média das empre-
sas. O Grupemef possui cerca de 60 
empresas farmacêuticas associadas. 
Iniciamos a divulgação e a validação 
desse projeto visitando dez empresas 
selecionadas aleatoriamente, com di-
ferentes perfis de negócios e naciona-
lidades. Conversamos com Presiden-
tes, Diretores e Gerentes. A maioria 
dessas empresas visitadas já compre-
endeu a importância dessa pesquisa e 
de seus futuros frutos e decidiu partici-
par, bem como colaborar com o refina-
mento do trabalho. Entendemos que 
os resultados são extremamente im-
portantes para validar premissas já de-
finidas e promover ajustes ainda para o 
ano de 2010, caso sejam necessários. 
Diferentemente de uma pesquisa tradi-
cional, a Sales Force Health Check fica 
permanentemente no ar e aberta para 
que as empresas possam fazer seus 
check ups a qualquer momento, como 
um serviço oferecido pelo Grupemef. 
Caso queiram conhecer mais e em 
detalhes, entrem em contato com o 
Grupemef pelo telefone 11 5093 5385 
ou e-mail: grupemef@grupemef.com.
br ou diretamente com o líder do proje-
to: newton.velloso@grupemef.com.br 
(Tel.: 11 7321 0230).
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Pesquisa Top Suppliers

As empresas, qualquer que seja o 
segmento atuante, têm uma preocu-
pação constante na constituição e va-
lorização de sua marca, por meio de 
seus produtos ou serviços ofertados, 
enquanto fornecedores do mercado.

Muito se fala hoje sobre o Brand 
Equity, que é uma forma de avaliação 
patrimonial da marca, por meio do 
conjunto dos valores no seu significa-
do econômico para a empresa. 

Tal tema é bastante discutido no 
marketing, com variantes nas suas 
definições e conceitos, porém, há 
uma concordância em todas as linhas 
de que o Brand Equity é formado por 
dimensões, ou constructos, que per-
mitem avaliar e quantificar o valor da 
marca. Entre as dimensões tem-se, na 
sua maioria, os variantes conceitos: 

Lembrança da marca
Permite estabelecer o grau 
de conhecimento pelo seu 
mercado consumidor.

Associação à marca
Relacionada às experiências 
obtidas com a marca por meio de 
seus produtos e serviços.

Qualidade percebida
Ou grau de aceitação da marca ou 
serviço, em termos da adequação 
das necessidades do consumidor.

Lealdade
O grau de relacionamento que 
o consumidor estabelece com o 
produto e serviço, que vai desde a 
indiferença até a devoção.

Naturalmente, essas dimensões 
estão interrelacionadas para o consu-
midor, porém, é possível por meio de 
quantificações e técnicas estatísticas 
apropriadas o estabelecimento de 
constructos, que permitam a quantifi-
cação e valoração dessas dimensões.

Em vários estudos, a lembrança de 
marca e associação à marca se agre-
gam em uma dimensão, pois repre-
sentam as experiências vivenciadas, 
sendo, dessa forma, o Brand Equity 
podendo ser avaliado pela Lembrança, 
Qualidade Percebida e Lealdade.

A DMP Editora e a Idea Brasil Pes-
quisas realizaram uma pesquisa, em 
dezembro de 2008, que elegeu os 

“Melhores Fornecedores da Indústria 
Farmacêutica”, a partir de uma ava-
liação das empresas fornecedoras de 
produtos e serviços no mercado far-
macêutico.

Foram avaliadas empresas perten-
centes a 16 categorias, por meio dos 
profissionais, responsáveis pela con-
tratação de serviços ou compra de 
produtos, assinantes do informativo 
SNIF BRASIL – Somente Notícias da 
Indústria Farmacêutica e assinantes da 
Revista UPpharma do mercado. 

A votação ocorreu pela internet, 
por meio de link enviado por e-mail di-
retamente para as pessoas seleciona-
das. O levantamento objetivou buscar 
a avaliação de Lembrança e Conceito 
das Empresas fornecedoras, e contou 
com uma participação significativa de 
respondentes. Os resultados obtidos 
permitiram ter um panorama do setor, 
garantindo uma visão do mercado por 
meio da avaliação de empresas de pe-
queno, médio e grande portes, uma vez 
que o universo de respondentes de-
monstrou representatividade e conheci-
mento das empresas fornecedoras.

Nessa votação, duas dimensões 
que compõem o Brand Equity foram 
avaliadas: Lembrança de Marca e 
Qualidade Percebida (Conceito), por 
meio de nota conferida, consideran-
do o conceito da empresa relativizada 
pelo rol de empresas lembradas.

Brand Equity é uma 
forma de avaliação 
patrimonial da 
marca, por meio 
do conjunto 
dos valores no 
seu significado 
econômico para 
a empresa. 

Brand Equity
Visão analítica a partir da modelagem estatística 
na releitura da Pesquisa Top Suppliers
Sueli Daffre
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A partir dessa avaliação se tem 
uma comparação. Porém, as empre-
sas fornecedoras vencedoras, porém, 
são individualizadas por segmento atu-
ante – categorias.

Com o objetivo de se avaliar as 
empresas fornecedoras, indepen-
dentemente da categoria, utilizou-se 
uma modelagem estatística multiva-
riada, análise fatorial e, dessa forma, 
estabeleceu-se um Indicador Parcial 
de Brand Equity - IPBE, que integre 
essas duas dimensões (constructos), 
Lembrança e Qualidade Percebida 
(Conceito), ficando somente a Lealda-
de fora do contexto e a Associação à 
Marca indiretamente presente na Lem-
brança da Marca.

Na releitura da pesquisa novo traço 
foi agregado, sendo o valor médio atri-
buído à nota de conceito e lembrança, 
em vez da soma das notas. Com isso, 
neutraliza-se o número de “votantes”, 
mas, sim, considera-se a sua avalia-
ção – lembrança e qualidade percebi-
da (conceito). 

A Análise Fatorial busca construir 
fatores ou dimensões a partir da pon-
tuação dada à Lembrança (ordenação) 
e Conceito (Nota Média), com a inte-
gração de todos os segmentos.

As duas dimensões construídas 
foram denominadas de Lembrança e 
Qualidade Percebida e integradas no 
Indicador Parcial de Brand Equity - 
IPBE com os seguintes pesos:

IPBE = 62% da lembrança + 
38% da Qualidade Percebida

Esse indicador é uma métrica (sco-
re) que pontua cada empresa fornece-
dora em uma escala de 0 (zero) a 100 
(cem). 

Com isso, é possível a ordenação 
de todas as empresas, independente-
mente de sua categoria, como pode 
ser visto nas empresas de maior IPBE 
(“valor”), segundo os respondentes do 
mercado farmacêutico, na tabela 1.

É interessante observar como os 
segmentos Celular e Bancos não têm 
o seu valor agregado aos respondentes 

da pesquisa, entre os maiores IPBE, re-
fletindo o fato de serem de um cotidia-
no como baseline de serviços, indepen-
dentemente do setor em análise.

A partir do IPBE, segmentou-se 
as empresas em quatro grupos, cujos 
scores médios são, em uma escala de 
0 a 100, conforme Quadro 1.

Grupo 1: Alto Valor
Pontuação Média (80)

Grupo 2: Médio Valor
Pontuação Média (58)

Grupo 3: Médio-Baixo Valor
Pontuação Média (43)

Grupo 4: Baixo Valor
Pontuação Baixa (24)

Essa é uma das visões de uma 
releitura de uma pesquisa, inseridas 
em um contexto de Gestão do 
Conhecimento, possível a partir 
do uso de técnicas estatísticas 
adequadas, com a criação de 
indicadores que sumarizam as 
informações de forma multifacetada. 

Sueli Daffre é Sócia-Diretora da SD&W, 
empresa que atua no desenvolvimento de 
modelos estatísticos há mais de 20 anos. 
E-mail: sueli.daffre@sdw.com.br

Tabela 1. Segmentos e Marcas 
com maiores IPBE

Segmento Marca

Pesquisa Contínua IMS

Pesquisa Adhoc Resulta

Software Microsoft

Hardware Dell

Hotel de Eventos Hyatt

Pesquisa Adhoc Observer

Agência Viagens CVC

Hotel de Eventos Sheraton

Hardware IBM

Hardware HP

Hotel de Eventos Transamérica

Agência Propaganda Publicis

Hardware Apple

10 -

9 -

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0 -
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Quadro 1. Gráfico de Posicionamento das Marcas e Segmentos, segundo os constructos – 
Qualidade Percebida (Conceito) e Lembrança de Marca

* Para efeito do quadro considerou-se as empresas que tiveram no mínimo cinco “votantes”, a fim de se evitar desvios. 
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Não é mais novidade para ninguém 
que a internet representa uma das 
principais revoluções desse milênio. 
Essa mudança trouxe a um só tempo 
novas tecnologias e conteúdos, as-
sim como novas formas de interação 
e comportamentos cooperativos entre 
indivíduos e grupos.

Também é de conhecimento co-
mum que o setor farmacêutico vem 
experimentando mudanças para al-
cançar novos patamares de inovação, 
além de realizar várias iniciativas de 
reestruturação e fusões com o propó-
sito de ampliar mercados, potenciali-
zar portfolio de produtos e desenvolver 
novas abordagens focadas em seus 
clientes e comunidades.

Essas duas tendências se encon-
tram progressivamente em nossa rea-
lidade e quando combinadas podem 
representar oportunidades ainda pou-
co exploradas.

Somam-se a isso os crescentes de-
safios do ambiente regulatório e a menor 
disponibilidade de tempo dos médicos 
para construirmos um cenário que exi-

ge cada vez mais soluções alternativas 
no sentido de desenvolver interações 
produtivas, flexíveis e que gerem valor 
para a comunidade médica. Comunida-
de essa que passou por uma progres-
siva perda de reconhecimento, status e 
remuneração média, ao mesmo tempo 
em que acumula mais horas de trabalho 
entre consultórios, clínicas e hospitais. 

Do ponto de vista da indústria far-
macêutica, a abordagem com a con-
centração em blockbusters e com um 
modelo de vendas baseado na intera-
ção individual também mostra sinais 
de que merece uma renovação com a 
combinação de recursos e de meios.

Desafios ao Marketing Mix
O tradicional marketing mix da in-

dústria farmacêutica concentra cerca 
de ¾ dos recursos nas atividades de 
vendas (1:1) e nos eventos presenciais, 
nos quais mensagens predefinidas são 
endereçadas para uma audiência que 
tem pouca interferência na definição 
do conteúdo ou do meio.

Exatamente a mesma audiência 
que ao chegar em casa ou no consul-
tório realiza busca pela internet sobre 
temas relacionados às doenças, me-
dicamentos e diagnósticos. De fato, 
80% dos médicos buscam atualização 
pela internet, 63% querem mais dados 
sobre sintomas e diagnósticos, 59% 
buscam novas drogas e 49% usam a 
internet para aferir dosagem correta 
para cada medicamento (Dados Goo-
gle - Media-Screen 2008, Brasil).

O paciente desse médico também 
enveredou pelo mesmo caminho: 60% 
pesquisam online sobre doenças e 
seus tratamentos, 78% leram artigos 
médicos e 35% consultaram blogs so-
bre esses temas. Os portais de saúde, 
sites de revistas de saúde, redes sociais 
e sites de empresas farmacêuticas e 
hospitais representam, respectivamen-
te, 42%, 39%, 22% e 18% dos locais 
onde buscam informações antes e 
depois da consulta ao médico (Dados 
Google - Media-Screen 2008, Brasil).

Essa é uma realidade crescente que 
desafia o modelo atual e se aproxima 
de alternativas já frequentes em outros 
setores. Basta olhar para o setor finan-
ceiro com o internet banking, o varejo 
com as opções entre lojas reais e vir-
tuais, a abordagem por meio de visita 
virtual de construtoras e corretores na 
venda de imóveis, entre tantos outros. 
O perfil do cliente-paciente e do clien-
te-médico se modifica na medida em 
que experimenta interações nas redes 
sociais, blogs, twitter e wikipédia. Não 
se trata de uma substituição, mas de 
uma sobreposição de possibilidades 
onde a palavra-chave é a instantanei-
dade de acordo com a necessidade 
imediata. Cada vez mais, no feitio da 
nova Geração Y, onde o que importa é 
o momento, a disponibilidade, a multi-
plicidade de opções e capacidade de 
interagir e compartilhar. 

A emergência da Web 2.0 se cons-
truiu nesse contexto. A construção 
do conhecimento de forma coletiva 

De fato, 80% dos 
médicos buscam 

atualização pela internet, 
63% querem mais 

dados sobre sintomas 
e diagnósticos e 59% 
buscam novas drogas.

Novas ferramentas e canais 
no marketing mix
Um novo cenário se avizinha
William Cerantola
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e compartilhada modifica conceitos 
cristalizados do domínio do saber pelo 
controle da informação. O poder pelo 
conhecimento se move para a possi-
bilidade de influenciar, compartilhar e 
de fazer uso de atalhos nas conexões 
entre pessoas e instituições.

Caminhos, Ferramentas 
e Canais
A construção do marketing mix 

precisa acompanhar o movimento da 
audiência-alvo. As ações promocio-
nais tradicionais de vendas passam a 
requerer a parceria com ferramentas e 
canais pela internet ou de outros meios 
que estabeleçam uma interação dife-
renciada com os clientes.

Um call center passa a ser aliado 
em novas estratégias de relacionamen-
to e se soma aos eventos, encontros 
e reuniões médicas. Longe de propor 
mais uma ação de telemarketing, tra-
ta-se de alocar nesse meio uma forma 
de comunicação que responda a uma 
necessidade de informação imediata, 
pontual e adequada. 

Um site deve apresentar informa-
ções científicas e de produtos, mas 
deve reservar serviços de apoio ao 
médico em suas atividades diárias e 
nas interações com seus pacientes.

A participação em redes sociais re-
serva um desafio ainda maior, uma vez 
que as comunidades são vivas e de-
têm seus próprios interesses, compor-
tamentos e práticas. Várias empresas 
em diferentes setores têm ensaiado 
iniciativas, ora como um interlocutor 
institucional, ora como um indivíduo 
que representa a empresa no debate. 
Existem bons e maus desfechos para 
cada caso. 

A abertura para a contribuição dire-
ta dos clientes também tem apresenta-
do resultados. É conhecido o caso da 
Dell Computers, que a partir de con-
tribuições e votações espontâneas de 
seus usuários pode criar e desenvolver 
equipamentos partindo de situações 
concretas vivenciadas pelos clientes. 

De fato, o principal desafio se en-
cerra na combinação do melhor mix en-
tre os diferentes canais, respeitando-se 
as necessidades dos clientes, o ciclo de 
vida do produto e o investimento/retor-
no associado a cada iniciativa. 

Um conjunto de iniciativas pode ser 
desenhado em um contínuo ciclo que 
busca o equilíbrio entre iniciativas push 
(unidirecionais, previamente definidas) 
e as iniciativas pull (resposta às neces-
sidades e ajustadas as demandas).

A estratégia pode compor uma es-
cala crescente de meios, conteúdos e 
abordagens que constroem uma régua 
de relacionamento para as diferentes 
audiências.

O processo se conclui com o esta-
belecimento de métricas que percorrem 
a aferição de resultados de negócios 
até a percepção de valor atribuída pelo 
cliente. Significa conectar as vendas 
com os índices de satisfação e de re-
comendação para produtos e serviços.

Por fim, o sucesso no uso das no-
vas ferramentas e canais no marketing 
mix irá depender de uma decisão po-
lítica e de um patrocinador engajado 
que se disponha a correr riscos e que 
tenha suficiente abertura para o enten-
dimento das novas necessidades dos 
clientes e comunidades. 

William Cerantola atua há dez anos no setor 
farmacêutico, sendo responsável pelas Áreas de 
Relacionamento com Clientes e Serviços de Web da 
Merck Sharpe & Dohme Brasil, onde atuou também como 
Gerente de Produto e Desenvolvimento Organizacional. 
E-mail: william_cerantola@merck.com

William Cerantola
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Caros leitores da Revista UPphar-
ma. Neste artigo, vamos abordar os 
investimentos que fazemos em nos-
sas carreiras, dos caminhos que de-
senhamos para nossos futuros pro-
fissionais e também de alguns erros 
que são cometidos nessas jornadas.  
Nossas vidas profissionais, assim 
como pessoais, são definidas pelas 
escolhas que fazemos. Algumas ve-
zes decidimos sozinhos e, em outras 
vezes, deixamos que a empresa cum-
pra esse papel por nós aos olhos dos 
interesses dos desenvolvimentos dos 
negócios que geramos, por meio da 
área em que atuamos. Involuntaria-
mente, somos convidados a participar 
de programas de desenvolvimento, 

treinamentos técnicos que valorizam 
e ampliam nossos conhecimentos 
em determinados assuntos dentro de 
nossa atual área de atuação. Se você 
atualiza-se somente pelos modelos 
sugeridos pela organização em que 
trabalha, fique alerta. Não deixe que a 
empresa decida seu futuro por você.  
As empresas são feitas por pessoas 
que participam momentaneamente de 
nossas vidas, por meio de uma pas-
sagem rápida. Aquele chefe que even-
tualmente lhe deu ótimas orientações 
quando você estava começando em 
uma empresa ou em uma nova área 
não estará para sempre ao seu lado. 
Sendo assim, tenha claros seus ob-
jetivos, pois as opiniões mudam rapi-
damente. Somos avaliados perante 
percepções individuais ou em grupos; 

seu chefe também é avaliado por ge-
renciar bem o grupo dele. São interes-
ses corporativos que sempre estão em 
jogo nessas horas. Em algum momen-
to, você teve de fazer uma importante 
escolha profissional: a decisão pela 
faculdade.

Quando vale a pena fazer um 
curso de especialização?
Definir uma trajetória profissional 
não é muito fácil. Ao ingressar na fa-
culdade é comum que o estudante 
possua muitos sonhos, uma imensa 
vontade de aprender tudo quanto for 
possível. Mal ingressa no ensino su-
perior e já idealiza sua pós-gradua-
ção. Porém, com o passar do tem-
po, acaba percebendo que não é tão 
fácil colocar suas metas em prática. 
Optar pelo caminho do aperfeiçoamen-
to profissional requer planejamento e 

Desenvolvimento Pessoal
Newton Velloso

A trajetória é, sim, 
trabalhosa, mas isso não 
a tornará impossível. 
Planeje-se e bons estudos!
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muita vontade. Será que vale a pena 
fazer um curso de pós-graduação?

Quando é o melhor momento 
para realizá-lo?
Primeiro ponto: planejamento. Cla-
ro que tudo que puder enriquecer o 
seu currículo é válido. Porém, você 
deve chegar a essa decisão com 
tranquilidade, com plena consciência 
de que é preciso dar um passo de 
cada vez, sem precipitações. Para 
ajudá-lo, aí vão alguns caminhos. 
Se você pretende mesmo prosseguir 
com os estudos, o ideal é que o faça 
logo que terminar a faculdade, para 
que você não perca o ritmo. Isso 
porque, com o tempo, é natural que 
inclua outros compromissos e outras 
prioridades em sua agenda, dificul-
tando o seu retorno ao velho objetivo. 
Porém, esse é apenas um dos cami-
nhos. Lembre-se de que cada pessoa 
vive a sua realidade e deve respeitá-
la para a realização de seus sonhos. 
Esse é o ponto: analisar qual a sua 
realidade!

Avalie sua faculdade
Caso esteja cursando o ensino supe-
rior ou já o tenha concluído, procure 
analisar cuidadosamente os conheci-
mentos adquiridos, e se está satisfeito 
com sua trajetória até agora.
Questione-se, sem medo, se realmen-
te gosta da carreira que escolheu.  
É mais comum do que você imagina 

a pessoa perceber que o curso reali-
zado não era nada do que esperava. 
Portanto, caso sua resposta seja ne-
gativa, analise o caso mais a fundo, 
procure mais informações sobre sua 
carreira e possibilidades de trabalho. 
Se ainda assim estiver desmotivado, 
não tenha medo de mudar. Há tempo 
para isso!
Em alguns casos, a especialização 
poderá lhe ajudar: você pode escolher 
um curso que complemente sua fa-
culdade, mas que, ao mesmo tempo, 
abra novos horizontes em sua carreira!
Um exemplo: você concluiu o curso 
de tradutor e intérprete. Com o tempo, 
percebe que não se sente realizado 
executando tais atividades. Você pode, 
em sua pós-graduação, escolher algo 
voltado ao segmento de turismo ou 
hotelaria, o que unirá as duas áreas 
de conhecimento e lhe proporcionará 
boas, e diferentes, opções de atuação.

Como está seu emprego?
O fato de você já trabalhar ou não na 
área escolhida também é determinan-
te. Fica muito mais fácil decidir o que 
fazer no futuro se você estiver no ca-
minho certo. Sente-se realizado? Há 
perspectivas de crescimento na em-
presa onde atua? 
Esses são aspectos muito importantes 
a analisar. Afinal, se você tem ideia de 
seguir com seus estudos, precisará de 
condições para isso. Por essa razão, é 
importante saber se sua carreira está 
realmente decolando.

Qual sua meta profissional?
Para que você possa se decidir quan-
to à pós-graduação, é importante que 
tenha em mente quais são seus objeti-
vos. Um exemplo: se pretende apenas 
aperfeiçoar seus conhecimentos, es-
tudar com outros profissionais da sua 
área e enriquecer dessa forma o seu 
currículo, o caminho é a especialização. 

Já se você quer assumir tarefas de 
gestão em sua área, talvez o mais in-
dicado seja um MBA. Caso tenha a in-
tenção de lecionar em uma faculdade, 
precisará fazer mestrado. Atingindo 
esse nível, você poderá pensar, futura-
mente, no doutorado!

Observe sua vida pessoal
Para encarar mais alguns anos de es-
tudo pós-faculdade, sua vida deve es-
tar em ordem. Quem disser que uma 
coisa não tem nada a ver com a outra, 
está ligeiramente enganado.
Lembre-se de que você terá de se de-
dicar, e muito, a esse novo objetivo, 
que vai exigir mais horas de empenho, 
tanto na instituição de ensino quanto 
fora dela, para a realização de traba-
lhos e preparação para provas.

Em que ponto está sua vida 
financeira?
Esse é um aspecto, digamos, decisivo. 
Verifique sua real condição de realizar 
esse sonho. O ideal é que você tenha 
se planejado ao longo do tempo para 
prosseguir nos estudos. Mas, como as 
coisas não estão fáceis para ninguém, 
analise o seu orçamento atual e verifique 
suas possibilidades. Informe-se tam-
bém quanto às chances de pleitear uma 
bolsa de estudo ou de garantir outras 
alternativas para viabilizar seu objetivo. 
Se após analisar todos esses aspectos, 
você optou por começar logo a trilhar 
esse caminho, ótimo! Porém, caso te-
nha chegado à conclusão de que esse 
não é o seu melhor momento, aguarde.
O importante é estar realmente dispos-
to a realizar algo. Portanto, não desista 
na primeira dificuldade. A trajetória é, 
sim, trabalhosa, mas isso não a tornará 
impossível. Planeje-se e bons estudos! 

Newton Velloso é Diretor-Financeiro do Grupemef.
E-mail: newton.velloso@uol.com.br

Lembre-se de que 
cada pessoa vive 
a sua realidade e 
deve respeitá-la 
para a realização 
de seus sonhos.
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Produtividade

O aumento da produtividade é uma 
meta a ser perseguida por toda Força 
de Vendas que pretenda ser reconhe-
cida por sua performance superior. Sob 
nossa visão, o coaching é, certamente, 
uma das mais fortes ferramentas do 
aumento de produtividade da Força de 
Vendas. Tanto se fala, mas o que é o 
coaching? O que significa? Como co-
meçou? Qual é o seu objetivo principal?

O coaching, antes de mais nada, é 
uma relação dinâmica que permite rom-

per velhos paradigmas e 
estabelecer novas fron-
teiras, ou seja, é um pro-
cesso que visa “liberar” 
o potencial das pessoas 
com o propósito de ma-
ximizar o seu desem-
penho, segundo defini-

ção de Whitmore, estudioso do tema.  
A essência dessa ferramenta no aspec-
to de trabalho tem como objetivo ajudar 
o profissional a mudar, de modo que ele 
se torne mais efetivo, comprometido 
com os objetivos traçados em comum 
acordo entre quem recebe e quem dá o 
coaching, sempre na busca incessante 
de resultados superiores. 

Dentro do segmento farmacêutico, 
podemos entender que é uma parceria 
entre o coach, que pode ser um geren-
te distrital, regional ou outra função ge-
rencial da Força de Vendas, e o cliente, 
que, nesse caso, seria o representante. 
É uma forma de ajudar o REP a atingir 
o seu melhor e a produzir os resultados 
dele esperados, bem como demonstrar 
claramente o que ele quer em sua vida 
profissional e pessoal. 

O coaching tem como origem a 
área dos esportes, na qual a figura de 
um treinador, técnico ou preparador, 
trabalha no sentido de ter atletas com 
mais alta performance. Quando come-
çou dentro da área de administração, o 
conceito de coaching, como ferramenta 
de orientação profissional, era realizada 

por um profissional experiente, com alta 
maturidade e grande conhecimento.

Sempre usado no sentido de evolu-
ção ou melhoria profissional de um jo-
vem gestor ou de profissional “sênior”, 
que necessitava ser orientado na bus-
ca de seus objetivos. Qual são as pos-
turas fundamentais de um bom coach?
Entre elas, destacamos algumas, tais 
como:
•	 Crer	no	ser	humano	e	em	suas	

competências e habilidades;

•	 Saber	que	o	ser	humano	é	
indivisível e tem de ser visto 
como um todo – corpo, 
emoção e reflexão;

•	 Entender	que	o	ser	humano	é	
uma antena e que capta tudo 
o que está ao seu redor;

•	 Saber	que	vivenciar	tem	um	maior	
poder de aprendizagem e que a 
auto-avaliação é fundamental em 
um processo de aprendizagem.

Quais considerações podem ser 
feitas quando analisamos o papel do 
gerente distrital e o coaching? É prio-
ritário e fundamental dentro das ativi-
dades diárias com os seus REPs. O 
gerente distrital tem de realizar o co-
aching necessário a cada membro da 
sua equipe de modo específico. O GD 
deve re-orientar atividades, tratar defi-
ciências, alavancar as potencialidades, 
descobrir e trabalhar oportunidades 

Coaching gerando 
produtividade
J. Fernando Ramadinha

O coaching antes 
de mais nada 
é uma relação 
dinâmica que 
permite romper 
velhos paradigmas 
e estabelecer 
novas fronteiras.
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de melhoria, acertar rumos e rotas, 
desenvolver e levar cada membro da 
equipe ao objetivo comum de obter o 
sucesso, ou seja, ultrapassar metas e 
objetivos. 

O coaching, reiteramos, é um 
dos mais importantes processos na 
função do GD para aumentar a pro-
dutividade de sua equipe.

O GD tem de tratar distintamente 
cada membro da sua equipe, pois as 
oportunidades de melhoria são dife-
rentes de REP para REP. Desse modo, 
terá de ter um plano específico para 
cada caso. O feedback a ser dado 
tem de ser honesto e realista. Uma 
forte e importante característica nesse 
processo é demonstrar que existe real 
interesse no desenvolvimento do REP. 

Importante também é ter em mente 
que ninguém atinge um objetivo sem 
agir; que é normal ocorrerem dificul-
dades e barreiras a serem ultrapassa-
das e que os objetivos não devem ser 
abandonados devido a dificuldades, 
que, certamente, vão surgir. 

E as atitudes de um GD fazendo co-
aching? O GD tem de lembrar aos seus 
REPs os objetivos que foram estabele-
cidos de comum acordo, caso esses 
esqueçam o que foi acordado entre as 
partes. Mas também oferecer sugestões 
e opções perante uma determinada situ-
ação. Outra atitude é ajudar a identificar 
e usar os recursos que já possui, que, 
algumas vezes, os REPs esquecem. ou 
pior, teimam em esquecer. O GD como 
coach tem de estimular os REPs a irem 
além da zona de conforto e ajudá-los a 
verem os resultados que estão atingindo 
e a progressão que estão fazendo em 
seu dia a dia profissional. 

Qual deverá ser o papel do GD 
como coach do REP?

O GD dará suporte ao REP com o 
objetivo de melhorar as suas habilida-
des e competências, além de apoiá-lo 
a bem usar os recursos disponíveis. 
O papel do GD é de vital importância 
nesse processo ao estimular a criativi-
dade que todo profissional tem, enco-

rajando-o a encontrar as suas próprias 
soluções, por meio de constantes per-
guntas. Não responder e sim pergun-
tar constantemente.

O coaching não é mentoria, pois, 
nesse caso, se faz aconselhamento. 
Nem tão pouco é um programa de trei-
namento tradicional, que, na maioria 
das vezes após o seu término, as pes-
soas voltam para as suas atividades 
diárias e se não são acompanhadas ou 
cobradas retornam ao que faziam an-
teriormente. O coaching acompanha o 
desenvolvimento e desafia o profissio-
nal a melhorar continuamente. 

Outro ponto a ressaltar é que o 
coaching não é pontual, mas sim 
contínuo. Ele é feito com as pessoas, 
tem o seu foco no desenvolvimen-
to das competências, orientado ao 
presente e ao futuro e, fundamental-
mente, gerar ações que tem como 
propósito um resultado superior.  
O coaching não pode ser visto ou 
entendido como uma atividade pa-
ternalista, por meio da qual o GD 
pega o REP no colo, crê que ele é 
um “coitadinho” e que tem família 
para sustentar. O REP é um profis-
sional valiosíssimo e tem de ser tra-
tado dessa maneira. O coaching é 
sim uma excepcional ferramenta de 
aumento de produtividade, quando 
aplicado corretamente a cada caso. 
O bom perfil do coach, no caso em 
discussão o GD, em relação à produ-
tividade, é crer piamente que os obje-
tivos traçados são atingíveis e que ele 
tem de mostrar as competências que 
o REP possui e não sabe ou não se 
lembra que as tem. Não dá respos-
tas, mas sim faz perguntas constante-
mente. Ele tem de ensinar a pescar 
e nunca dar o peixe; ser amigável 
e compreensível, mas com postu-
ra firme nos objetivos traçados e 
combinados. Foco no presente, no 
futuro e nunca no passado, principal-
mente fazer acontecer o compromis-
so assumido entre eles.

Os gerentes de vendas, entre eles 

o GD, é um alto fator de melhoria de 
produtividade da sua equipe ao usar o 
coaching de maneira adequada e con-
tínua. O GD precisa ser treinado para 
exercer tal atividade; gostar de traba-
lhar com pessoas; saber perguntar e 
mostrar que o REP pode fazer melhor. 
Descobrir, trabalhar as oportunidades 
de melhoria e estimular o que existe 
de bom no REP. Dar um feedback ho-
nesto e realista. Nunca usar a ciência 
não exata da “achologia”; ter um alto 
compromisso com os resultados; co-
brar o compromisso estabelecido com 
o REP; não fazer o trabalho do REP, 
mas orientá-lo em como fazer. O GD 
tem de apoiar o REP a encontrar o seu 
próprio caminho.

O GD na relação com o REP, usan-
do devidamente o coaching para bus-
car incessantemente um aumento de 
produtividade, não pode deixar passar 
a oportunidade de elogiar consistente-
mente um bom trabalho, sendo espe-
cífico com o que viu de bom no pro-
jeto. Ao ver um trabalho ruim também 
não pode deixar de passar em branco. 
Tem de verbalizar o que observou, per-
guntar e esperar a resposta do REP. 
Mas deve tomar cuidado com as pos-
síveis fugas ou promessas vazias, re-
lembrando as pessoas dos objetivos. 
Tem de pedir uma solução específica 
para corrigir o trabalho que não foi 
bom, reforçar a solução específica, fir-
mar o acordo e fazer um follow-up do 
compromisso assumido.

Concluindo: o coaching é a técnica 
mais poderosa dos líderes modernos 
para melhorar a produtividade dos 
seus liderados. Os líderes que prevale-
cerão nos próximos anos serão aque-
les que exercerem um forte papel de 
treinador. O GD, como coach, terá de 
ter suas ações orientadas para melho-
rar pessoas e sempre com foco em 
resultados.

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

É difícil de acreditar, mas o Projeto 
de Lei (PL) que visava legalizar a “clo-
nagem” de embalagens de medica-
mentos voltou, mais uma vez. 

Muitos se lembrarão do artigo 
que escrevi, em 2005, sobre o PL 
5.356/2005, de autoria do então De-
putado Federal Roberto Gouveia (PT/
SP). Esse PL propunha permitir aos 
fabricantes de genéricos clonar as 
embalagens dos medicamentos de 
referência de venda livre, bem como 
usar as marcas desses produtos nas 
embalagens dos respectivos genéri-
cos. Muitos também se lembrarão do 
segundo artigo, que trouxe de volta o 
assunto em 2007, quando a mesmís-
sima proposta foi reapresentada, sob 
o nº 23/2007, pelo Deputado. Dr. Ro-
sinha (PT/PR).

Para a felicidade geral dos fabri-
cantes dos medicamentos de refe-
rência, o PL original foi arquivado no 
final de 2006, em decorrência da não 
reeleição de seu propositor. Já o se-
gundo PL, cópia fidelíssima do primei-
ro, sofreu uma emenda na Comissão 
de Seguridade Social e Família (CSSF) 
da Câmara, proposta pelo Relator, 
Deputado Pepe Vargas (PT/RS), após 
manifestação da Anvisa contrária à 
clonagem das embalagens. Entretan-
to, a permissão relativa à inclusão das 
marcas dos medicamentos de refe-
rência nas embalagens dos genéricos 
permaneceu.

Felizmente, contudo, o Deputado 
Alceni Guerra (DEM/PR), membro da 

mesma CSSF, proferiu um voto em 
separado pela rejeição total do PL 
23/2007, alegando que a semelhan-
ça das embalagens, em vez de ajudar, 
causaria confusão para o consumidor 
na escolha dos medicamentos. Em re-
lação à proposta de inclusão da mar-
ca do medicamento de referência nas 
embalagens dos genéricos, ele ressal-
tou que, mesmo não sendo atribuição 
da CSSF opinar sobre legalidade e 
constitucionalidade, ele não poderia 
deixar de lembrar que o uso de marcas 
alheias é crime.

Muito provavelmente em vista des-
se parecer, o Dr. Rosinha requereu a 
retirada do seu malsinado PL 23/2007, 
o que resultou no arquivamento do 
mesmo em março de 2008.

Como se não bastasse essa rea-
presentação em 2007, o mesmíssimo 
PL foi reapresentado pela segunda vez, 
desta feita em março de 2009, pelo 
Deputado Jorginho Maluly (DEM/SP), 
com a mesma justificação dos PLs an-
teriores: “aprimorar a possibilidade de 
os cidadãos se defenderem enquanto 
consumidores”, sendo uma “medi-
da singela importante para o cidadão 
localizar e visualizar medicamentos 
idênticos”. O curioso é que não se tem 
notícia de que os consumidores este-
jam com dificuldade de “visualizar” os 
genéricos, nem de que estejam preci-
sando “se defender”, pelo menos não 
nesse caso.

Na verdade, independentemente 
das embalagens, os consumidores es-

Permitir que as 
embalagens 

dos genéricos 
ostentem a mesma 

identidade visual dos 
medicamentos de 

referência acarretaria 
grande confusão 

para o consumidor.

“Duro de Matar 3” 
O Projeto de Lei sobre clonagem de 
embalagens de medicamentos
Deborah Portilho

 | Nov-Dez 2009 48



Nº 114 – Ano 32 – Setembro/Outubro – 2009

r e
v

i s t a

Top Suppliers 
2009Os fornecedores 

mais conceituados 

do mercado 
farmacêutico

A trajetória de um hospital 

que está entre os mais 

modernos do País

Hospital
São Luiz

18 de Outubro
Dia do Médico

Nº 114 – Ano 32 – Setembro/Outubro – 2009

r e v i s t a

Top Suppliers 2009Os fornecedores 
mais conceituados 

do mercado farmacêutico

A trajetória de um hospital 

que está entre os mais 

modernos do País

HospitalSão Luiz

18 de Outubro

Dia do Médico

Nº 114 – Ano 32 – Setembro/Outubro – 2009

r e v i s t a

Top 
Suppliers 2009

Os fornecedores mais conceituados do mercado farmacêutico

A trajetória de um hospital 

que está entre os mais 
modernos do País

HospitalSão Luiz

18 de Outubro

Dia do Médico

Nº 114 – Ano 32 – Setembro/Outubro – 2009

r e v i s t a

Top 
Suppliers 
2009
Os fornecedores 
mais conceituados 
do mercado 
farmacêutico

A trajetória de um hospital 
que está entre os mais 

modernos do País

Hospital
São Luiz

18 de Outubro

Dia do Médico

Faça já sua assinatura!

Valor anual da assinatura:

R$ 40,oo

Tel.: 11 5533-5900 
revista@dpm.srv.br
www.dpm.srv.br

Coluna legal

tão aderindo cada vez mais aos medi-
camentos genéricos. Prova disso são 
as vendas desses produtos que não 
param de crescer.

Com efeito, de acordo com o pró-
prio presidente da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Medicamentos 
Genéricos (Pró-Genéricos), Odnir Fi-
notti, o índice de evolução dos gené-
ricos no Brasil nos últimos dez anos 
é três vezes superior ao dos medica-
mentos de referência.

Assim sendo, não parece que a 
“medida singela”, proposta pelos no-
bres deputados, seja, de fato, uma ne-
cessidade real.

Seja como for, o PL 4.926/09 que 
atualmente está sendo analisado pela 
Comissão de Defesa do Consumidor 
(CDC) da Câmara, obteve, em 07 de 
outubro de 2009, um louvável parecer 
do Relator, o Deputado Antonio Cruz 
(PP/MS), pela rejeição. De acordo 

com ele, permitir que as embalagens 
dos genéricos, além de todos os ele-
mentos obrigatórios (tais como a tarja 
amarela e o G, entre outros), ostentem 
a mesma identidade visual dos me-
dicamentos de referência e ainda as 
suas respectivas marcas seguidas da 
expressão “medicamento de referên-
cia”, seguramente acarretaria grande 
confusão para o consumidor. Ade-
mais, a adoção do PL “ensejaria mui-
tas demandas judiciais, uma vez que 
colidiria com direitos de proteção de 
marcas registradas, consagradas em 
nossa legislação”.

A próxima etapa na análise do PL 
em questão é a aceitação ou não do 
parecer do Relator pela CDC. Indepen-
dentemente do resultado, o PL será 
enviado à CSSF e, por fim, à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC) para que seja julgada a sua 
constitucionalidade.

Contudo, mesmo que ele seja re-
jeitado pelas três comissões, de acor-
do com a Constituição Federal e o 
Regimento Interno da Câmara, nada 
impede que, em sessões legislativas 
futuras, o execrável PL volte a ser re-
apresentado e reapresentado. Assim, 
podemos estar diante do verdadeiro 
“duro de matar”. Mas, como a espe-
rança é a última que morre, contamos 
que os interessados nesse PL sejam 
vencidos pelo cansaço!

Deborah Portilho é advogada especializada em 
Marcas, com particular foco na área farmacêutica, 
e professora de Direito Marcário do Curso 
LL.M. Direito Corporativo do IBMEC/RJ. 
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

Independentemente das 
embalagens, os consumidores 
estão aderindo cada vez mais 
aos medicamentos genéricos.
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Comunicação

Desafios multimídia
Yuri Trafane

e seu funcionamento caórdico (caos + 
ordem) são a grande inspiração. 

No mundo da comunicação em-
presarial a situação não é diferente. 
As mudanças contínuas nos padrões 
de comportamento do consumidor 
aliadas à multiplicidade de opções de 
mídia, alimentadas ainda por uma con-
corrência feroz, e a hipermobilidade da 
tecnologia, geram tal confusão que as 
empresas que investem em comunica-
ção mal sabem o que fazer. A resposta 
simplista de migrar rapidamente para a 
internet e mídias eletrônicas é frágil, já 
que o Brasil ainda é um país fortemen-
te ligado às mídias de massa. A tevê, 
por exemplo, teve sua fatia do bolo pu-
blicitário aumentada para 60,19% no 
primeiro semestre de 2009 – 63,57% 
considerando a tevê por assinatura. 
Por outro lado, fazer a mídia feijão com 
arroz do passado concentrando toda 
a verba em poucos canais é igualmen-
te inocente, já que a interatividade e a 
multiplicação de natureza viral propor-
cionada pelas novas mídias não pode 
ser desconsiderada.

O profissional de marketing preci-
sa sentir-se confortável em um mundo 
complexo e veloz, buscando entender 
profundamente os hábitos de mídia 
dos seus consumidores e clientes e 
compatibilizando esse entendimento 
com todo o rol de mídias: antigas e 
novas, internas e externas, segmenta-
das e de massa que estão disponíveis 
e em constante mutação. Para isso, 

precisa cultivar uma postura que leve 
em consideração todo o arsenal dis-
ponibilizado pelo raciocínio lógico sem, 
contudo, deixar de lado sua capacida-
de intuitiva de fazer apostas em ca-
minhos ainda pouco iluminados pelas 
informações disponíveis. O cardápio 
de opções para falar com o consumi-
dor está cada vez maior e com pratos 
explicados em sânscrito. O gestor que 
adotar uma postura reducionista vai 
perder boas oportunidades e corre o 
risco de ser devorado por pares mais 
ousados e versados nas artes da com-
plexidade. Em meio a toda essa confu-
são emerge uma brutal voracidade das 
empresas por aferir o sucesso do mix 
de comunicação com o tradicional ROI 
(Retorno sobre Investimento), índice 
idolatrado por praticamente todos os 
diretores financeiros – donos do talão 
de cheques, diga-se de passagem – 
sem contar os CEO’s e congêneres.  
É a obsessão humana por medir e 
controlar, mas que se usada na medi-
da certa pode realmente contribuir. 

Nesse sentido uma ferramenta que 
vale a pena conhecer melhor é o MMM 
(marketing mix modeling), que usa 
análise estatística em séries históricas 
de investimentos em comunicação 
e mudanças em outras variáveis do 
marketing mix para estimar o impac-
to de mudanças estratégicas no de-
sempenho de vendas e rentabilidade 
da empresa. Hoje, restrita ao mundo 
das grandes multinacionais – principal-
mente na área de consumo – em breve 
deve estar com o uso mais difundido. 

Enfim, a matemática e o marketing, 
ao que parece, vão ter algo mais em 
comum além da letra inicial de suas 
palavras.

Yuri Trafane é Professor Universitário, 
Consulto r em Marketing e Diretor-Executivo 
da Ynner M arketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br

O profissional de 
marketing precisa entender 
profundamente os 
hábitos de mídia dos seus 
consumidores e clientes.

Sociólogos, filósofos, antropólogos 
e outros observadores da cena social 
estão incorporando com velocidade 
crescente um tema em seus discur-
sos: complexidade. Em qualquer área 
podemos perceber um aumento na 
dificuldade da construção de mode-
los simples para explicar a realidade e, 
consequentemente, uma diminuição 
da credibilidade das respostas fáceis.  
A era em que a mecânica e sua exatidão 
reinaram dá cada vez mais espaço para 
uma nova abordagem em que a biologia 
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Recursos humanos

O final do ano se aproxima! E que 
ano: 2009 será lembrado como atípi-
co no movimento de consolidação do 
mercado farmacêutico, com transa-
ções de grande porte e significado, 
como a compra da Wyeth pela Pfizer, 
a aquisição da Schering-Plough pela 
Merck e a compra em definitivo de 
todo o controle da Genentech pela 
Roche. Isso sem mencionar algumas 
aquisições de menor porte, como a da 
Stiefel pela GSK e, no Brasil, a da Me-
dley pela francesa Sanofi-Aventis.

Essa onda de fusões e aquisições 
é originária de anos de trabalho e es-
forços de uma área cada vez mais 
destacada dentro da indústria farma-
cêutica: a de novos negócios. Em uma 
ou outra estrutura, esse departamento 
pode ter denominações diferentes, tais 
como: desenvolvimento de negócios e 
planejamento estratégico. Na essên-
cia, esse profissional, muitas vezes, se 
reporta direto à presidência, atuando 
como um efetivo influenciador de de-
cisões altamente estratégicas e com 
impacto significativo em longo prazo.    

É a área de novos negócios que 
analisa o pipeline de produtos, verifi-
cando também as patentes que irão 

Essa onda de fusões e 
aquisições é originária de anos 
de trabalho e esforços de uma 
área cada vez mais destacada 
dentro da indústria farmacêutica: 
a de novos negócios.

Novos negócios
Visão de médio e longo prazos
André Jacques Pasternak

expirar nos próximos anos e, com isso, 
desenvolvendo estudos e recomen-
dando alternativas para compensar a 
diminuição brusca do faturamento de 
uma molécula prestes a vencer. Es-
sas alternativas podem se traduzir em 
acordos de co-licenciamento e co-
marketing com outras indústrias farma-
cêuticas, a compra e venda de marcas 
e a viabilidade econômica de possíveis 
lançamentos de produtos por meio do 
acompanhamento de estudos clínicos 
em escopo global. 

Ao recrutar executivos para essa 
área, as empresas buscam profissio-
nais de formação diferenciada e habili-
dades técnicas específicas, entre elas 
uma capacidade analítica muito acima 
da média, já que as tarefas demandam 
cálculos de estimativas sobre retorno 
de investimento, utilizando modelagem 
financeira e, muitas vezes, liderando in-
diretamente esforços de consultorias.

A questão da comunicação e lide-
rança sob a forma de gestão de projetos 
também demanda desse profissional 
uma grande habilidade de relaciona-
mento com todas as áreas da empresa, 
já que todo possível acordo decorrente 
da recomendação de novos negócios 

causa impactos financeiros, influenciam 
na política de vendas e exigem que o 
posicionamento de produto junto aos 
médicos esteja bem claro e alinhado 
com a estratégia macro da companhia.   

Os projetos de recrutamento de 
executivos dessa área vêm sendo 
cada vez mais frequentes, já que esse 
profissional será um dos principais 
agentes de mudança para garantir a 
perenidade do negócio no médio e 
longo prazos. Com o advento dos ge-
néricos e o vencimento de patentes de 
blockbusters nos próximos anos, a in-
dústria farmacêutica precisa repensar 
também seu posicionamento perante 
o cenário regulatório vigente.

Nesse contexto, será necessário 
reavaliar o mix de produtos e priorizar 
as linhas terapêuticas de maior renta-
bilidade. E quando falamos de novos 
negócios, a fluência no inglês é outro 
requisito indispensável, mesmo quan-
do se recruta para indústrias nacio-
nais. E pela simples razão de que as 
parcerias de compra e venda de mar-
cas, licenciamentos e acordos de co-
produção, entre outros, ultrapassam 
as fronteiras e ajudam a fortalecer os 
laços comerciais e acordos de coope-
ração em pesquisa e desenvolvimento.       

André Jacques Pasternak é Diretor da 
FESA para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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No exercício de suas funções ins-
titucionais, a Anvisa, por vezes, emite 
decisões administrativas de legalida-
de discutível, desconsiderando os 
limites de sua atuação fixados pela 
legislação ordinária, ou mesmo infrin-
gindo as normas de vigilância sanitá-
ria por ela própria editadas.

Diante dessas situações, que po-
dem levar à condenação de empresas 
ao pagamento de multas em valores 
elevados, ao cancelamento do regis-
tro de seus produtos e, até mesmo, 
à sua interdição, com a consequente 
suspensão de seu funcionamento, o 
interessado, atingido por essas me-
didas, pode recorrer administrativa-
mente ou ainda ingressar com medi-

Recursos administrativos 
e medidas judiciais contra 
decisões da Anvisa
Rogério Damasceno Leal

das judiciais com vista a ter corrigida 
a ilegalidade praticada. 

Na esfera administrativa, para fins 
recursais, as decisões da Anvisa tri-
lham diferentes caminhos, conforme 
se trate de decisão em processo admi-
nistrativo para a apuração de infração 
sanitária ou de decisão relacionada à 
análise técnica no âmbito de atuação 
da Agência em processo administrati-
vo de qualquer outra espécie. 

Na primeira hipótese, o autuado 
terá um prazo de 15 dias, contados 
da data de sua notificação, para apre-
sentar impugnação administrativa 
perante a Diretoria Colegiada, a qual 
ouvirá o servidor autuante para julga-
mento posterior. 

Nos demais casos, também é ca-
bível recurso à Diretoria Colegiada, 
em face de razões de legalidade e de 
mérito da decisão, como última ins-
tância administrativa. Todavia, em tais 
hipóteses, o recurso terá um prazo 
de dez dias para sua interposição e 
será dirigido diretamente à autoridade 
que proferiu a decisão atacada, a qual 
poderá exercer o juízo de retratação 
ou, caso contrário, deverá remetê-lo 
à Diretoria Colegiada para julgamento.

O juízo de retratação permite à 
mesma autoridade que lavrou o auto 
de infração rever sua decisão à luz dos 
argumentos trazidos pelo recorrente, 
anulando seu próprio ato. É, portan-
to, um instrumento para a acelera-
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No exercício de suas 
funções institucionais, 
a Anvisa, por vezes, 

emite decisões 
administrativas de 

legalidade discutível.

ção dos processos administrativos, 
evitando o trâmite desnecessário de 
recursos na instância administrativa 
superior, e constitui-se em um avanço 
em relação ao processo de apuração 
de infração sanitária.

Em ambos os casos de recurso ad-
ministrativo, a Diretoria Colegiada será 
auxiliada pela Comissão Permanente 
de Instrução e Análise de Recursos 
(COREC), que a subsidiará no julga-
mento dos referidos recursos, por meio 
da elaboração de pareceres acerca da 
matéria ventilada nos mesmos. 

Um ponto negativo na atuação da 
COREC é sua dependência de infor-
mações e análises técnicas forneci-
das pela própria autoridade autuante, 
o que leva, na maioria das vezes, à 
validação da decisão administrativa 
da instância inferior, sem maior ques-
tionamento de seu embasamento e 
conteúdo, fragilizando extremamente 
o princípio do duplo grau de jurisdição 
administrativa.

Cumpre ainda esclarecer que os 
recursos de qualquer natureza po-
dem ser instruídos com novos do-
cumentos, com vista a corroborar os 
argumentos técnicos apresentados 
e comprovar a veracidade dos fatos 
mencionados.

Uma vez esgotada a esfera ad-
ministrativa, mediante a prolação de 
uma decisão da Diretoria Colegiada 
desfavorável ao recorrente, ainda as-
sim tal decisão poderá ser alterada, 
por meio da utilização de medidas no 
Poder Judiciário para sanar eventuais 
falhas da Anvisa.

Aliás, ressalte-se que sequer é 
necessário esgotar-se a esfera ad-
ministrativa para somente após se 
iniciarem os procedimentos judiciais 
para reforma da decisão da Anvisa.  

É possível a propositura de ação judi-
cial contra qualquer decisão adminis-
trativa, não importando se é recorrível 
ou não administrativamente. Esse ato 
(a propositura de ação) implica, no 
entanto, em uma desistência tácita do 
procedimento administrativo, uma vez 
que a decisão judicial se sobreporá a 
qualquer pronunciamento da agência.

A alternativa da propositura de 
ação, enquanto ainda pendente a 
análise administrativa, é ainda mais 
importante diante da demora da An-
visa em analisar os recursos adminis-
trativos interpostos, que excedem, 
em muito, o prazo legal para sua 
apreciação, de 30 dias prorrogáveis 
por igual período.

Cabe destacar que existe entendi-
mento minoritário de que determina-
dos atos da agência, assim como de 
outros órgãos governamentais, não 
seriam passíveis de análise judicial, 
em virtude de uma suposta discricio-
nariedade técnico-administrativa para 
a análise dos elementos apresenta-
dos no processo administrativo, em 
prestígio ao princípio da separação 
dos poderes.

Segundo essa corrente, a Anvisa 
teria competência soberana para ana-
lisar o cumprimento ou descumpri-
mento dos requisitos por ela própria 
estabelecidos para o deferimento ou 
indeferimento de uma determinada 
petição administrativa.

Contudo, essa intelecção é paten-
temente contrária à Constituição Fe-
deral, que, em seu art. 5º, inc. XXXV, 
estabelece que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito”, assim como à 
própria teoria da tripartição dos Pode-
res, que preconiza, como é sabido, o 
controle dos atos de cada um dos Po-
deres, por meio do sistema de pesos 
e contrapesos.

Assim, deve o Poder Judiciário 
proceder ao exame da legalidade dos 
atos do Poder Executivo, evitando o 
excesso na atuação dese órgão e, 
consequentemente, o absolutismo.

No caso específico da Anvisa, 
deve ser considerado que sua atua-
ção é estritamente vinculada à lei, não 
compreendendo qualquer margem 
para um ato discricionário. Dessa ma-
neira, a não observância da agência 
a qualquer norma pertinente, implica 
na nulidade de seu ato, justificando 
a utilização de medidas judiciais para 
combater essa ilegalidade.   

Não obstante, há de se considerar 
a dificuldade de se expor temas ex-
tremamente complexos relacionados 
a temas médicos, químicos ou farma-
cêuticos ao Poder Judiciário, ante a 
ausência de uma Justiça especializa-
da na análise dessas questões. Essa 
situação acaba levando quase sem-
pre à utilização de perícia judicial para 
a solução de conflitos dessa natureza 
e, logo, à inviabilização da utilização 
de mandado de segurança para tal 
finalidade, demandando um longo 
tempo até uma decisão final no pro-
cesso respectivo.

Rogério Damasceno Leal é sócio-fundador da VML 
Advogados e especialista em Legislação Sanitária. 
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br
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Hoje em dia, não podemos deixar de 
considerar uma das mídias mais espon-
tâneas dos últimos tempos. Estou falan-
do da internet, que com todos os seus 
problemas de estrutura e regulamenta-
ção sobrevive, e muito bem, obrigado, 
como um forte aliado para o relaciona-
mento e os negócios de profissionais e 
empresas. Nunca vi tanta repercussão 
de um meio de comunicação.

Até a nave mãe da comunicação – 
a Rede Globo – abriu espaço em prol 
das ferramentas e comunicação com 
seu público. Um exemplo bom a ser 
seguido, não é mesmo?

A corrida entre novos e fiéis anun-
ciantes será vista por todos nós a 
uma velocidade incrível no ambiente 
digital nos próximos anos. Não me ar-
riscaria a dizer por quantos anos esse 
meio ainda vai crescer, mas quem se 
arriscaria?

De fato, devemos ter atenção a 
inovações no modo como nos rela-
cionamos e produzimos riqueza. A mi-
nha dica desta edição é de que sem 

Um é pouco, dois é bom, 
mas três é demais!
Fique de olho no tripé:  
é ele que vai dar a liga!
Paulo Eduardo Corallo

as “pessoas certas” nas disciplinas de 
marketing, design e tecnologia, mais 
dia, menos dia, nossas boas intenções 
de melhorias no relacionamento e ne-
gócios no meio digital, certamente, 
irão naufragar.

E não para por aí: se as “pessoas” 
e as disciplinas não andarem juntas e 
integradas aos mesmos objetivos, o 
desastre é ainda pior.

O grande segredo está na união 
de forças das disciplinas, indepen-
dentemente do conhecimento de uma 
perante a outra, criando um tripé de 
sucesso entre o marketing – design – 
tecnologia.

Experimente e veja que os resul-
tados trarão uma feliz surpresa. E eu 
não poderia de deixar de compartilhar 
isso, pois vivemos em busca de que-
brar paradigmas e de desafiar nosso 
próprio destino.

Paulo Eduardo Corallo é Gerente de Projetos Digitais 
e Sócio-Diretor da Jet Sites, empresa de e-business.
E-mail: paulo@jetsites.com.br

DIREMADI
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Responsabilidade social

Nesta edição, confira a entrevis-
ta com Joyce Capelli, Presidente da  
Inmed, uma organização da sociedade 
civil (OSCIP), pioneira em projetos com 
o setor farmacêutico. Joyce descreve 
um pouco da sua trajetória, a história 
da INMED e sua experiência como ju-
rada do Prêmio Lupa de Ouro para a 
categoria Responsabilidade Social, do 
qual participa desde de 2005.

Conte-nos um pouco de sua 
experiência no terceiro setor e do 
relacionamento que você mantém 
com o setor farmacêutico.

Comecei a trabalhar com orga-
nizações sem fins lucrativos no início 
dos anos 1990. Vinha de experiências 
profissionais em consultório particular, 
universidade e Governo do Estado.  
O primeiro programa da Inmed Brasil 
foi patrocinado pela Interfarma (As-
sociação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa). Foi um programa de-
senhado pela Inmed e conduzido em 
colaboração com as empresas que 
compõem a Associação. Foi uma ex-
periência muito boa, um aprendiza-
do para todos. O programa foi bem-
sucedido e ganhou vários prêmios.  
O projeto que desenvolvemos – “Crian-
ças Saudáveis, Futuro Saudável” – é 
sucesso até hoje e foi replicado em 12 
estados do Brasil. Depois dessa ex-
periência, vários parceiros da indústria 
farmacêutica apoiaram os programas 
da Inmed Brasil, como Janssen Cilag, 
Merck Sharp & Dhome, Merck Serono 
e Aché. O trabalho da Inmed Brasil tem 
vários segmentos e componentes. Um 
deles, que recebe apoio direto da in-
dústria farmacêutica, é o tratamento 
de crianças com verminose, desnu-

trição e anemia. Nosso grande desa-
fio, no entanto, é a parte educativa e 
preventiva. Esse é um trabalho que só 
pode ser realizado com a parceria de 
todos os envolvidos: Inmed, empresa, 
governo e sociedade civil. 

Você participa como jurada do 
Lupa de Ouro desde 2005. Avalie 
os projetos inscritos na categoria 
Responsabilidade Social, atual 
Categoria Sustentabilidade. 

É interessante observar a evolução 
dos projetos que têm participado do prê-
mio Lupa de Ouro na categoria Respon-
sabilidade Social. Nos primeiros anos, 
a maioria dos projetos tinha uma visão 
estritamente assistencialista, focada em 
campanhas pontuais. Agora podemos 
constatar que as empresas estão ama-
durecendo nessa área e buscam investir 
em programas que tenham sustentabili-
dade e impacto em longo prazo. Outro 
aspecto importante é o entendimento 
de que as doações têm maior retorno 
quando não estão pulverizadas em vá-
rios pequenos projetos e campanhas, 
mas em programas. Empresas e orga-

nizações sem fins lucrativos profissio-
nalizaram sua relação e buscam juntas 
encontrar um modelo de trabalho que 
supra as necessidades institucionais de 
ambas com maior impacto dos progra-
mas. O foco das ações também melhora 
a relação entre consumidor e empresa 
em uma época em que serviços e bens 
de consumo são prioritários.

Outro aspecto interessante é a 
forma com que esse prêmio foi con-
cebido. Desde o início, pude observar 
muito cuidado por parte da comissão 
organizadora na elaboração de quesi-
tos de avaliação éticos e comprome-
tidos com o tema, com foco em sus-
tentabilidade, impacto e transparência.

Qual sua opinião sobre essa 
categoria na premiação Lupa 
de Ouro? Acredita que pode 
ser um canal de divulgação 
sobre a atuação do setor 
farmacêutico na área social?

A categoria Responsabilidade So-
cial é muito importante. Mostra o com-
promisso do setor farmacêutico com 
o desenvolvimento social. Premiações 
são sempre muito visadas e o prêmio 
Lupa de Ouro atrai atenção da mídia, 
o que o torna um excelente canal de 
divulgação da atuação social do se-
tor. Muito importante também porque 
deixa aberto esse diálogo sobre a ca-
tegoria e requer uma reflexão, que se 
traduz em evolução.

Como você enxerga a atuação 
do setor farmacêutico quanto à 
questão da sustentabilidade e 
sua relação com os stakeholders?

Algumas empresas têm sido proa-
tivas no envolvimento de stakeholders 

Sustentabilidade
Marcelo Weber e Renata Schott

Para a 
Inmed Brasil, 
é importante 

continuar contando 
com a parceria do setor 
farmacêutico, que tem 

sido um aliado ao 
longo desses 16 

anos.
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em toda sua cadeia. Isso, sem dúvida, 
é importantíssimo para a sustentabi-
lidade dos programas. O que preci-
sa ser amadurecido é um modelo de 
trabalho voluntário melhor adequado 
ao cenário nacional. Outros modelos, 
como o norte-americano, são parte da 
cultura do país e não cabem na nossa 
cultura, que tem particularidades e es-
pecificidades que precisam ser respei-
tadas. Muitas vezes, há cobrança por 
parte das empresas multinacionais, 
que têm uma determinada experiência 
e querem replicá-la na filial brasileira. 
Isso gera uma demanda de ação difí-
cil de se dar conta, tanto por parte da 
empresa quanto para os programas.

Quais os principais projetos 
da Inmed Brasil realizados 
em parceria com a indústria 
farmacêutica? Como você 
acredita que essa parceria 
poderia crescer?

A Inmed Brasil é uma organização 
não-governamental sem fins lucrativos, 
registrada como Oscip (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público), 
dedicada a inspirar e fortalecer comuni-
dades por meio de programas que me-
lhorem a qualidade de vida de  homens, 
mulheres e crianças. O objetivo da In-
med é proporcionar o desenvolvimento 
de crianças mais saudáveis, com me-
lhores oportunidades no futuro.

Os principais são: “Crianças Saudá-
veis, Futuro Saudável”, “Horta Brasil” e 
“Prevenção, Quanto Antes Melhor”.

Crianças Saudáveis, 
Futuro Saudável

Mais de um milhão de crianças, em 
idade escolar, em 12 estados do Brasil, 

já foram envolvidos nesse programa, 
que tem um amplo espectro de ações:
•	 Educação	Participativa	-	discute	

temas ligados à saúde e higiene, 
nutrição, plantio de hortas 
escolares e comunitárias; meio 
ambiente, autoestima etc.

•	 Ação	Comunitária	-	promove	o	
envolvimento de líderes, agentes 
comunitários de saúde, pais, 
alunos e funcionários das escolas;

•	 Controle	de	Doenças	-	associa	
ao tratamento noções de 
saúde preventiva, educação 
participativa e responsabilidade 
social. Tem como objetivo 
melhorar a qualidade de vida 
das crianças, aumentando a 
reserva de nutrientes e a redução 
de parasitas intestinais. 

•	 Tratamento	de	verminoses	e	
anemia – tratamento com anti-
helmíntico e suplementação de 
ferro e vitamina A. 
- Saúde Bucal - são realizadas 
ações preventivas nas escolas, 
com orientação de higiene bucal 
e escovação supervisionada.

Horta Brasil 
O programa Horta Brasil tem o ob-

jetivo de combater a fome e a desnu-
trição. Realizado em parceira com as 
iniciativas pública e privada, promove 
alimentação adequada e saudável 
para as crianças nas escolas. 

É realizado plantio de hortas em es-
colas públicas de ensino infantil e fun-
damental, além de hortas comunitárias. 
 
Prevenção Quanto Antes Melhor

O programa Prevenção Quanto 
Antes Melhor tem como objetivo pre-
venir a transmissão de doenças se-
xualmente transmissíveis (DST) entre 
jovens e a gravidez na adolescência. 
As atividades são realizadas nas es-
colas e nas comunidades. Além disso, 
a Inmed Brasil promove a distribuição 
de material educativo para crianças e 
professores, sempre com a intenção 
de educar a população sobre méto-
dos de prevenção das DSTs, incentivar 
o exame médico para detectar HIV e 
mudar os hábitos culturais relativos à 
sexualidade, prevenção e saúde. 

O Brasil é um país extenso, com 
uma grande diversidade regional. 
Considerando-se essas característi-
cas, nos próximos anos existe uma 
real possibilidade de expansão. Para a 
Inmed Brasil, é muito importante conti-
nuar contando com a parceria do setor 
farmacêutico, que tem sido um exce-
lente aliado ao longo desses 16 anos.

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

A 
categoria 

Responsabilidade 
Social é muito 

importante. Mostra o 
compromisso do setor 

farmacêutico com o 
desenvolvimento 

social.
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recrutamento

Temos visto crescer a consciên-
cia pessoal e organizacional que per-
cebe a ética como uma diferença em 
vez de percebê-la com indiferença. 
Esse é um fator crítico de sucesso 
pessoa l, profissional e organizacio-
nal. Em 2002, o mundo assistiu o de-
saparecimento abrupto de gigantes 
corporativos, antes reverenciados por 
seus padrões de excelência gerencial. 
No Brasil, periodicamente, emergem 
problemas éticos envolvendo institui-
ções públicas e empresariais, que pro-
vocam graves crises políticas e recolo-
cam a ética em debate no País. Afinal, 
qual a importância que as organiza-
ções brasileiras atribuem à ética como 
uma competência gerencial? 

A organização de qualquer so-
ciedade está centrada em um con-
junto de regras que, de maneira ge-
nérica, aborda as situações que se 
verificam no cotidiano da sociedade.  
As regras que regem o dia a dia de 
qualquer sociedade se apresentam 
de vários modos, como formais ou in-

formais, coercitivas ou facultativas e, 
para melhor compreensão das mes-
mas, elas podem ser segregadas em 
função de determinados fatores, como 
natureza, objetivo, competência de 
quem as determina e abrangências. 
Sendo a ética inerente à vida humana, 
sua importância é bastante evidencia-
da na vida profissional e empresarial, 
porque cada profissional tem respon-
sabilidades individuais e responsabili-
dades sociais, pois envolvem pessoas 
que delas se beneficiam. 

 A ética é ainda indispensável ao 
profissional, porque na ação humana 
“o fazer” e “o agir” estão interligados. O 
fazer diz respeito à competência, à efi-
ciência que todo profissional deve pos-
suir para exercer bem a sua profissão. O 
agir se refere à conduta do profissional, 
ao conjunto de atitudes que deve assu-
mir no desempenho de sua profissão. 
A ética baseia-se em uma filosofia de 
valores compatíveis com a natureza e 
o fim de todo ser humano. Por isso, “o 
agir” da pessoa humana está condicio-
nado a duas premissas consideradas 
básicas pela ética: “o que é” o homem 
e “para que vive”, logo toda capacita-

ção científica ou técnica precisa estar 
em conexão com os princípios essen-
ciais da ética. 

Não há sociedade que progri-
da com firmeza muito tempo, que se 
mantenha politicamente consistente e 
que ofereça bem-estar social a seus 
membros, nem profissão que se im-
ponha pelo produto de seu trabalho, 
que angarie respeito de todos, que se 
faça reconhecer por seus próprios mé-
ritos, sem que esteja a Ética a servir 
de cimento para fortalecer sua estru-
tura. Sem Ética, a sociedade não se 
estrutura de forma permanente, e uma 
profissão também não.

Ética: Do grego ethos – Significa 
costumes, extrai-se Ética. Do latim, 
mores. Donde moral. Ciência da mo-
ral. “Estudo dos juízos de apreciação 
referente à conduta humana suscetível 
de qualificação do ponto de vista do 
bem e do mal, seja relativamente a de-
terminada sociedade, seja de modo 
absoluto.”. “...Em outras palavras, éti-
ca e moral referem-se ao conjunto de 
costumes tradicionais de uma socie-
dade...”.

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

Ética na atividade empresarial
Arnaldo Pedace
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A longo da minha carreira profissio-
nal, tenho encontrado muitas pessoas 
sonhadoras com vontade de vencer 
na vida, mas com pouca objetivida-
de, sem saber por onde começar. Em 
muitas entrevistas de seleção que re-
alizei para preenchimento de vagas 
na empresa, quando perguntava a al-
guns candidatos quais eram os seus 
sonhos, eles me respondiam de diver-
sas maneiras. Uma vez, a resposta foi: 
“Meu sonho, Sr. Presidente, é ocupar 
sua vaga!”. Inicialmente, pareceu-me 
uma ótima resposta, mas ao pergun-
tar-lhe como pretendia conseguir isso, 
não tive uma resposta adequada.

Outras pessoas me responderam 
que o sonho delas estava em um cam-
po totalmente diferente do qual procu-
ravam trabalhar.

Na minha vida pessoal e profis-
sional, confesso que alcancei todos 
os meus sonhos, desde construir 
uma maravilhosa família até trabalhar 
e dirigir a empresa que sempre so-
nhei. Gostaria de auxiliar, com minha 
experiên cia, outras pessoas a alcançar 
seus sonhos.

A primeira recomendação é escre-
ver em um papel os seus sonhos, ten-
tando separar três grandes frentes: fa-
miliar, profissional e material. É de suma 
importância ter essa prioridade e regis-
trar seus objetivos para alcançar o seu 
sonho por completo.

A face familiar deve ser a primeira a 
ser formulada. Se você quer ter suces-
so na vida, os pilares sempre serão os 
familiares. Depois você deverá come-
çar a desenhar seu sonho profissional, 
tentando procurar uma conexão forte, 
uma ponte sólida que permita juntar 

essas duas grandes faces da vida. 
Esse segundo degrau depende 

muito mais de planejamento do que 
de sorte. Nesse momento, você deve 
procurar dentro de seu interior o que 
mais gosta de fazer, o que o deixa feliz, 
o que o motiva a fazer e o que mais 
o deixa realizado. Depois, terá de pro-
curar a profissão que envolve essa ati-
vidade que você tanto gosta. Porém, 
tudo isso exige planejamento. Concluir 
os sonhos materiais exige disciplina e 
controle de gastos. 

Agora vamos planejar mais ade-
quadamente nossos sonhos respon-
dendo a algumas perguntas:
•	 Qual;
•	 Onde;
•	 Quanto	custa;
•	 Como;
•	 Quando.

Respondendo a essas perguntas, 
podemos começar a planificar, de for-
ma adequada, nossos sonhos. Se seu 
sonho é ter uma linda casa, mas nun-
ca conseguiu concretizá-lo, talvez seu 
erro esteja justamente nisso. Vejamos: 
•	 Qual	é	meu	sonho?	Uma	casa	de	

dois quartos, sala, sala de jantar, 
cozinha, dois banheiros, jardim etc. 

•	 Onde	 fica	 meu	 sonho?	 Eu	 quero	

uma casa na cidade de Rio de Ja-
neiro, no bairro Barra da Tijuca.

•	 Quanto	custa?	Para	chegar	a	esse	
ponto, os dois primeiros são funda-
mentais. Você deverá buscar uma 
casa na cidade que você elegeu, 
no bairro que você decidiu e com 
as condições que você gostaria. 
Seguramente, o mercado oferece-
rá alternativas e você poderá definir 
quanto custa seu sonho.
Suponhamos que a casa custe R$ 

50.000,00. Deveremos saber quanto 
precisaremos desembolsar para a en-
trada, quais as condições de financia-
mento e sua capacidade de pagamen-
to etc.

Isso também dependerá de qual é 
sua capacidade de poupança; se você 
tem reserva para a entrada ou não etc. 
Respondendo a essas questões, você 
começará a estruturar seu sonho. Nes-
se momento, você pode até repensar 
sua meta. Talvez mude de bairro ou 
procure um apartamento e não uma 
casa. Mas só a partir daí, você saberá 
quanto tempo precisará para você al-
cançar seu objetivo material. 

Se colocarmos as mesmas ques-
tões para planejar nossos objetivos 
profissionais teremos:
•	 Qual	é	meu	sonho?	Ser	diretor	de	

uma empresa multinacional.
•	 Onde	fica	meu	sonho?	Gosto	muito	

da indústria farmacêutica e a pro-
fissão de propagandista médico.

•	 Quanto	custa?	Para	chegar	a	cum-
prir esse sonho, devo ser um profis-
sional nas áreas de administração, 
ou marketing ou publicidade. Talvez 
precise de um ou dois MBA, além 

Não se esqueça nunca 
de ter atitude mental 
positiva em todos os 

momentos da sua vida. 
Sem isso, dificilmente 

poderá resistir às 
dificuldades cotidianas.

Como alcançar um sonho
Fernando Loaiza
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de seguir um caminho que, normal-
mente, começa na função de su-
pervisor, depois gerente em varias 
áreas de vendas e marketing, para 
somente depois pensar em Direto-
ria. Dependendo da empresa que 
você trabalhe, deverá dominar, no 
mínimo, dois ou três idiomas.

O próximo passo é perguntar 
quanto custa uma faculdade, um MBA 
e vários anos de estudos de idiomas. 

É importante saber se na empresa 
que estamos há oportunidades de cres-
cimento ou não. Tente checar se algum 
diretor atual iniciou como estagiário ou 
propagandista nessa companhia, pois 
isso indicará se a empresa tem como 
filosofia oferecer um plano de carreira 
para seus empregados. Depois, é fun-
damental analisar todas as competên-
cias de que necessitamos para crescer-
mos dentro dessa corporação. Ao falar 
de competências, me refiro à capacida-
de ou à destreza de fazer certas tarefas 
com eficiência e efetividade.

Então, meu amigo, coloque metas 
para atingir seus objetivos. Nenhum 
vento sopra em favor quando a embar-
cação não sabe para onde vai. Saiba 
traçar seus objetivos com clareza e co-
ragem. Lute com esforço e dedicação 
para cumprir cada parte do processo. 
Defina as várias etapas de maneira que 
você possa mensurar seus avanços e, 
ao mesmo tempo, corrigir seus desvios, 
pois a vida é difícil, mas é importante 
que você dirija seu destino. Não se es-
queça nunca de ter AMP (atitude men-
tal positiva) em todos os momentos da 
sua vida. Sem isso, dificilmente poderá 
resistir às dificuldades cotidianas.

Haverá momentos em que tudo 
parecerá impossível e, muitas vezes, 
sentirá angústia. Nessas horas, você 
pode trabalhar alguns pensamentos, 
que me ajudaram em momentos em 
que tudo parecia estar errado. 

“Quando estiveres no 
limite do cansaço,

Quando o sucesso te abandonar,
Quando os erros te aborrecem,
Quando as esperanças afundam,
Quando os negócios 

não dão certo,
Quando uma traição te fere,
Quando a amizade se esconde,
Quando a ilusão se apaga,
Quando a dor queima seu corpo,
Quando teus esforços são ineficazes,
Quando a ingratidão for o pagamento,
Quando a incompreensão 

tirar teu sorriso,
Quando o amor não te acompanhar,
Quando teu trabalho não 

for reconhecido,
Quando o roteiro hospitalar 

não funcionar,
Quando o prêmio não chegar,
Quando o chefe lhe 

pressionar,
Quando a crise aumentar,
Volte a começar.”

Sempre digo aos meus colegas de 
campo que não existe conquista sem 
sacrifícios. Todos os que perseguem 
seus objetivos com determinação, dis-
ciplina e vontade conseguem realizar 
seus sonhos. O que muda, basicamen-
te, é que uns conseguem suas realiza-
ções antes, e outros, um pouco depois. 
Mas a receita é sempre a mesma: com 
perseverança, dedicação, esforço e sa-
crifício, todos chegaremos lá!

Caros amigos, peguem já uma 
caneta e um papel e comecem a so-
nhar com objetividade. Tudo é possível 
quando você luta pelo que quer. Boa 
sorte a tdos!

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

Todos os que perseguem 
seus objetivos com 

determinação, disciplina 
e vontade conseguem 
realizar seus sonhos.
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Houve tempo em que uma empresa de 
sucesso era a que conseguia manter 
os mesmos funcionários por mais de 
30 anos. Autoridade com mão de ferro 
era sinônimo de liderança, e inovações 
tecnológicas representavam vantagem 
sobre os concorrentes. Tudo isso é 
passado. A globalização elevou todas as 
empresas ao mesmo patamar tecnológico, 
a permanência durante décadas em 
um emprego significa comodismo, e 
descobriu-se, por fim, que liderança 
não tem nada a ver com poder. “Foi a 
partir daí”, segundo o autor, “que se 
intensificaram os estudos acerca de 
qual seria o elemento capaz de gerar 
real vantagem competitiva para uma 
organização. As conclusões foram 
unânimes: este valor vem do capital 
humano”. Mario Grieco tem mais de 20 
anos de liderança no setor farmacêutico, 
onde exerceu desde a gerência da 
Bayer até a presidência da Bristol-
Myers Squibb. Em Você, Presidente, 
ele aplica seu vasto conhecimento da 
vida empresarial para derrubar mitos, 
rever conceitos e traçar – por um viés 
humanístico, simples e objetivo – o 
caminho que deve ser seguido pelos 
empresários do presente e do futuro.

Você, Presidente!
Autor: Mario Grieco
Editora: Nova Geração

O sofrimento e terror que o assédio 
moral traz aos subordinados de 
chefes que são tiranos estão 
retratados nesta obra de forma 
objetiva e clara, incluindo casos 
reais do mais puro humor negro. 
Chefes avassaladores destroem a 
motivação, a felicidade, a criatividade 
e a inovação dos seus colaboradores, 
semeando diariamente o pânico e 
trazendo prejuízos irreversíveis à 
imagem de suas organizações. 
Entenda o perfil desses algozes, 
saiba o que fazer para lidar com essa 
situação devastadora e prepare-
se para acabar de vez com esses 
“loucos varridos” ainda de plantão 
em muitas empresas. Livro escrito 
pelo jornalista e administrador Jorge 
Dias Souza, executivo de recursos 
humanos e responsabilidade social 
com mais de 25 anos experiência 
e diversos prêmios conquistados 
ao longo da vida profissional.

As Chefias 
Avassaladoras
Autor: Jorge Dias Souza
Editora: Novo Século

Inicialmente, parece tema de autoajuda, 
mas o famoso autor de livros de adminis-
tração nos dá dicas superinteressantes 
para que encontremos o tão almejado 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissio-
nal. Longas jornadas de trabalho levam 
a frustrações, tais como baixa confiança 
pessoal, dificuldades de relacionamento, 
atitude acomodada, estagnação profis-
sional etc. A exaustão nos impede de nos 
sentirmos felizes, seja em casa ao lado de 
nossos familiares, seja no ambiente de 
trabalho, com nossos colegas. O livro nos 
ensina princípios para sermos mais efica-
zes e, consequentemente, mais felizes no 
trabalho e fora dele. São abordados hábi-
tos tais como: equilibrar todos os aspectos 
da vida, profissionais e   pessoais; fazer 
avaliações críticas de si e tornar-se mais 
influente e respeitado; substituir o cansa-
ço por altos níveis de satisfação pessoal; e 
aumentar a autoconfiança, a produtividade 
e a qualidade no trabalho. Recomenda-se 
a leitura para todos aqueles que querem 
se conhecer melhor e mudar suas atitudes 
para uma vida mais harmoniosa.

Sugestão enviada por Sérgio Perelman, Gerente de 
Mar keting dos Laboratórios Torrent do Brasil Ltda.

Os Sete Hábitos de 
Pessoas Altamente 

Eficazes
Autor: Stephan Covey
Editora: Best Seller

Dica do leitor
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A Market Ware, juntamente com 
a DPM Editora, desenvolveram uma 
pesquisa eletrônica que apontou as 
tendências de investimentos do ma-
rketing farmacêutico para 2010. Rea-
lizada por meio do portal SnifBrasil, o 
trabalho ouviu executivos de cargos 
gerenciais da área de marketing de di-
versos laboratórios, que participaram 
respondendo as questões por e-mail.

O levantamento gerou informações 
importantes, desenhando um panora-

As tendências do marketing 
farmacêutico para 2010

Com base nas novas restrições da ANVISA (RDC 96) e alinhamento 
com seu compliance, em seu plano de marketing para 2010, 
para quais atividades você pretende dar mais ênfase?

ma dos investimentos de marketing no 
mercado farmacêutico.

Uma das questões abordou os 
possíveis investimentos dos laborató-
rios após a publicação da resolução da 
Anvisa (RDC 96), cujos respondentes 
indicaram as ações que pretendem 
dar maior ênfase. Outro ponto questio-
nado mostrou se a verba destinada a 
congressos médicos nos últimos três 
anos tem aumentado, diminuído ou se 
mantido igual.

Ações de pré e pós evento

Anúncios em revistas

Apoio ao trabalho da FV

Campanhas de mídia

Comunicação com médicos não visitados

Comunicação com PDV

Comunicação Web

EMC

Programa de relacionamento

e-Detalling

Patrocínio de congresso médico

Programa motivacional para FV

Rede de influência médica

17

9

40

8

12

27

21

33

22

8

22

23

20

A verba destinada para 
os congressos médicos 
nos últimos três anos:

 Aumentou

 Diminuiu

 Igual

11
19

25

Estes foram dois aspectos impor-
tantes apontados pelos participantes, 
que receberam o resultado completo 
do trabalho.

A pesquisa foi divulgada a todos 
os respondentes, condição exigida 
para implementação deste projeto. 
Durante o próximo ano, pretendemos 
desenvolver novas ações como esta. 
Participe para conhecer melhor o mer-
cado e trocar informações com outros 
profissionais.

Três experientes executivos brasi-
leiros, Ailton Sérgio Triani, João Carlos 
Momesso e Mauro Martinez Garcia, fun-
daram uma consultoria de inovação e so-
luções em negócios na área de medica-
mentos e saúde no Brasil: a MIT Partners

“Nossa ideia foi empregar toda a 
experiência profissional, vivenciada em 

grandes empresas internacionais, e na 
modernização e competitividade das 
médias e pequenas empresas brasileiras 
do setor. Nesse momento de redefini-
ções mundiais, nós brasileiros, devemos 
ter a atitude flexível, dinâmica e eficiente 
sempre muito admirada por europeus 
e norte-americanos” comenta Ailton 

Sérgio Triani, Diretor-Executivo da MIT 
Partners. A empresa aposta no grande 
potencial de desenvolvimento do merca-
do brasileiro. Nesse contexto, a MIT Par-
tners pode colaborar, quer com empre-
sas privadas locais, quer com o governo 
brasileiro, na estruturação e capacitação 
da competitividade nacional.

Consultoria para o setor farmacêutico
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Os 50 anos da ABCFARMA

Investimentos do 
Cristália em PD&I

O Laboratório Cristália investiu R$ 
30 milhões nas novas instalações do 
Centro de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação, em Itapira, cidade a 160 
quilômetros de São Paulo. Com nova 
estrutura e equipamentos, o Centro de 
PD&I, inaugurado em 22 de setembro, 
reúne todo o planejamento e coordena-
ção das pesquisas desenvolvidas pelo 
Laboratório Cristália. Atualmente, a em-
presa possui 29 projetos de novos me-
dicamentos em andamento, sendo 14 
de inovações incrementais e 15 inova-
ções radicais – inéditas no mundo. 

O Centro de PD&I contribuirá para a 
ampliação do foco de inovação do La-
boratório Cristália. O presidente da em-
presa, Dr. Ogari PACHÉco, destacou 

São Paulo. Participaram do evento 
empresários do ramo de farmácia do 
Brasil,  Argentina, Uruguai e Paraguai, 
além de convidados e imprensa. Na    
ocasião, o presidente da ABCFAR-
MA, Pedro Zidoi, recebeu o título de    
Acadêmico da Academia Nacional de 
Farmácia.

Durante o evento, a associação re-
lembrou momentos marcantes de sua   
trajetória e de seu presidente, que 
há anos desempenha seu papel com 
muita competência e   dedicação. 
Natural de Dois Córregos, Pedro 
Zidoi, é considerado um ícone no    
segmento de farmácia. Durante 29 
anos foi   presidente da Sincofarma –    

Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de   
São Paulo, cargo que deixou recente-
mente.

Fundada  em 1960, a ABCFARMA 
tem como objetivo defender os inte-
resses dos empresários do setor far-
macêutico, colocando a saúde da po-
pulação em primeiro lugar. No início, a 
entidade estava localizada na cidade 
do Rio de Janeiro, antes de ser trans-
ferida para São Paulo.

Entre os serviços oferecidos estão 
assessoria jurídica,  administrativa e 
econômica; orientações empresariais; 
cursos; seminários; e palestras do se-
tor farmacêutico.

que no mercado dos fármacos a venda 
é muito disputada e a inovação pode 
ser um caminho que diferenciará o la-
boratório dos demais. Para PACHÉco, 
o investimento nas novas instalações 
do Centro de PD&I terá reflexo direto no 
processo de descoberta de novas mo-
léculas e medicamentos para Aids, an-
ticoagulantes, cardiovasculares e novas 
formas revolucionárias de anestésico.

O governador do Estado, José Ser-
ra, que participou da inauguração do 
Centro, elogiou as ações do laborató-
rio frente ao compromisso com o go-
verno em fornecer matéria-prima para 
a fabricação de medicamentos que 
compõem o coquetel antiaids. Segun-
do Serra, cerca de 75% dos projetos 

de inovação apresentados à Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo) são de institui-
ções do interior do Estado. “O interior 
é a vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico no Brasil e Itapira faz aqui 
sua contribuição com o Laboratório 
Cristália”, disse o governador. Ainda de 
acordo com o presidente da empresa, 
o Cristália, mesmo com a crise econô-
mica mundial, deve atingir a meta de 
12% de crescimento em 2009. 

No Centro de PD&I, a equipe for-
mada por 105 cientistas e 21 técnicos, 
desenvolve projetos próprios e tam-
bém investe em inovação aberta, ou 
seja, em parceria com universidades e 
institutos de ciência e tecnologia.

A ABCFARMA – Associação 
Brasileira do   Comércio Farmacêu-
tico completou 50 anos de ativi-
dades. Para comemorar a data, a 
entidade promoveu uma festa, em 
30 outubro, no Buffet França, em    

Nelson Coelho (Revista UPpharma) e Pedro Zidoi
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A Biolab Farmacêutica se desta-
cou no Prêmio Empresarial SBC, a 
mais importante premiação da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (SBC). 
A empresa venceu nas categorias 
Prestação de Serviços Científicos e 
Atendimento durante o 64° Congresso 
Brasileiro de Cardiologia e em Visita-
ção Médica. 

Os prêmios têm grande importân-
cia no segmento de cardiologia. Se-
gundo o Vice-Presidente comercial da 
empresa, S.C. Capelli, a escolha da 
Biolab pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia como referência em pres-
tação de serviços científicos é o reco-

Biolab Farmacêutica 
recebe prêmio da SBC

Astellas entra no Brasil

A Astellas, segunda maior farma-
cêutica do Japão e uma das 25 maiores 
corporações desse setor no mundo, ini-
ciou suas atividades na América Latina 
por meio de uma subsidiária no Brasil. 
Baseada em Tóquio, no Japão, e com 
vendas anuais próximas aos US$ 10 
bilhões, a Astellas é uma empresa glo-
bal, com mais de 14 mil funcionários. 
Somente em pesquisa e desenvolvi-
mento é investido, anualmente, US$ 
1,6 bilhão, o que representa mais de 

Dr.Jorge Ilha Guimarães (Presidente 
Eleito SBC), S.C.Capelli (Vice-Presidente 
Comercial Biolab) e Dr. Antonio Carlos 
Palandri Chagas (atual Presidente SBC)

16 % do faturamento total da empresa.   
De acordo com Masafumi Nogimori, 
CEO da Astellas Pharma, que esteve no 
Brasil, nos dias 14 e 15 outubro, espe-
cialmente para o lançamento da empre-
sa, a expansão significa uma excelente 
oportunidade de crescimento, já que o 
País tem visto sua economia com indica-
dores macroeconômicos sólidos e com 
excelentes perspectivas de crescimento 
em médio e longo prazos. Taxas de cres-
cimento de dois dígitos e vendas totais 
superiores a US$ 19 bilhões, excluindo a 
área hospitalar e vendas governamentais, 
fazem do mercado farmacêutico brasilei-
ro o nono maior do mundo. O foco da 
Astellas Farma Brasil (AFB) é importar e 
distribuir produtos farmacêuticos. Os pri-
meiros medicamentos comercializados 
serão o Omnic, atualmente distribuído 
pela Eurofarma, e o Omnic OCAS, ver-
são ainda não disponível no País. Ambos 

são indicados para tratamento de doen-
ças urológicas, especificamente para hi-
perplasia benigna (aumento do volume) 
da próstata. Somente o Omnic gera ven-
das anuais superiores a R$ 17 milhões. 
Segundo Devaney Baccarin, Presidente 
da unidade brasileira e Vice-Presidente 
do grupo, que deverá contratar uma equi-
pe de 60 pessoas, “os resultados conse-
guidos pela Astellas Pharma em todos 
os países onde se instalou nos permitem 
acreditar que no Brasil não será diferente 
e grandes conquistas acontecerão já no 
início de nossas operações”.

Com quase 32 anos de experiência 
no setor, recentemente, o executivo 
ocupou a presidência da Genzyme do 
Brasil e também a Vice-Presidência da 
corporação. Anteriormente, trabalhou 
em várias empresas farmacêuticas 
internacionais, incluindo a Eli Lilly, Ro-
che, Schering AG e Wyeth.

nhecimento da instituição, dos seus 
dirigentes e dos médicos em geral no 
foco da empresa em inovação e tecno-
logia, bases do trabalho de pesquisa e 
desenvolvimento empreendidos.

Por sua vez, a conquista do prê-
mio de Visitação Médica, com vota-
ção dos próprios cardiologistas que 
participaram do Congresso Brasileiro 
de Cardiologia, ressalta, segundo Ca-
pelli, a postura, o conhecimento téc-
nico, o perfil profissional e o relaciona-
mento positivo da equipe de cerca de 
800 profissionais da Biolab no contato 
periódico com os profissionais médi-
cos de todo o País.

“É motivo de muito orgulho sermos 
reconhecidos pela atividade médica 
como uma empresa nacional, que in-
veste com qualidade técnica e diferen-
ciação profissional”, reforça Capelli.

Cerimônia de apresentação do Laboratório 
reuniu vários representantes do setor
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Essa questão é antiga, mas continua 
mal resolvida: o relacionamento entre 
chefes e subordinados ainda deixa mui-
to a desejar em termos de qualidade, 
eficácia e harmonia. Antes da crise – e 
certamente continuará após ela – essa 
dificuldade era a maior causa de demis-
sões nas empresas, em todos os níveis.

Nas atitudes de muitos profissio-
nais ainda sobrevive um paradigma 
antigo de que “chefe sorridente é che-
fe incompetente”. E como tem gente 
que, até hoje, acredita nisso, quando 
ocupam cargos de gestão armam-se 
diariamente de uma feroz sisudez e um 
ácido mau humor como se disso de-
pendesse a imposição e aceitação da 
sua autoridade. 

A esse respeito, Stephen Covey, au-
tor do best-seller Os Sete Hábitos das 
Pessoas Altamente Eficazes, que ven-
deu mais de 15 milhões de exemplares, 
afirmou: “A maioria das lideranças ainda 
está estancada no modelo de trabalha-
dor em que as pessoas são vistas como 
coisas a ser controladas e reguladas. 
Mas hoje é imperativo ter consciên cia 
de que as pessoas são feitas de corpo, 
mente, emoções e espírito.”

Outro famoso guru, Peter Drucker, 
escreveu: “Não se gerencia pessoas. 
A tarefa é liderar pessoas. A meta é 
tornar produtivos as forças e o conheci-
mento específico de cada pessoa. Pes-
soas precisam ser tratadas cada vez 
mais como parceiras e não mais como 
empregadas. Não se pode dar ordem a 
elas. É necessário persuadi-las.”

E, finalmente, repito o que diz Ja-
mes Hunter, o consagrado autor do 
O Monge e o Executivo, que há anos 

consta da lista dos livros mais vendidos 
em São Paulo: “Liderança não é o que 
você faz, é o que você é. Liderança tem 
a ver com caráter: 99% das falhas de 
liderança são falhas de caráter. O de-
senvolvimento da liderança significa o 
desenvolvimento do caráter.” 

Essas transcrições têm o objetivo 
de reforçar o que venho defendendo 
em meus livros e artigos e que volto a 
insistir: a possibilidade de uma empre-
sa ter lucro por meio de colaboradores 

resultados que, necessariamente, de-
vem ser atingidos para sua sustentabi-
lidade e crescimento. Todos os funcio-
nários também têm metas e resultados 
a atingir como parte das suas respon-
sabilidades – e é a soma desses resul-
tados individuais que se traduz em lucro 
coletivo para a organização. Portanto, o 
interesse no sucesso desse processo é 
de todos, bem como a responsabilida-
de pela sua efetivação – e é ao líder que 
cabe sua condução. 

A importância da autoridade que 
permite ao líder tomar decisões e in-
dicar caminhos e soluções para que 
a empresa atinja seus objetivos, é tão 
grande quanto a autoridade que lhe 
permite criar e manter um clima ade-
quado de afetividade. São esses com-
ponentes emocionais que alimentam e 
dão força aos componentes técnicos e 
administrativos. Ambos devem funcio-
nar lado a lado, pois um não sobrevive 
saudavelmente sem o outro.

Há muito tempo que estudos e pes-
quisas sobre gestão de pessoas vêm 
demonstrando que gritos e caras feias 
das lideranças não aumentam produ-
ção nem duplicam vendas. Ao lado da 
autoridade disciplinadora, as lideranças 
precisam usar também seus corações, 
sem os quais os verdadeiros talentos 
passam a se sentir como “coisas”, 
conforme a citação do Covey. E, como 
sabemos, “coisas” nada produzem.  
É simples assim.
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Pessoas precisam ser 
tratadas cada vez mais 

como parceiras e não mais 
como empregadas. Não se 

pode dar ordem a elas.  
É necessário persuadi-las.

Autoridade x Afetividade
O delicado equilíbrio da liderança
Floriano Serra

felizes, depende fundamentalmente da 
capacidade das lideranças manterem 
o equilíbrio entre o uso justo e produti-
vo da autoridade e, ao mesmo tempo, 
promoverem o calor e respeito huma-
nos que podem ser gerados pela sua 
afetividade com a equipe.

O ultrapassado paradigma que ainda 
leva alguns gestores ao uso inadequa-
do da autoridade tem um equivalente 
contrário, aquele que diz que afetivida-
de compromete o poder da liderança e 
instala displicência e irresponsabilidade 
na equipe. Crenças falsas e descabidas 
como essas são as principais respon-
sáveis pelos climas organizacionais de 
desmotivação, ressentimentos e impro-
dutividade. Toda empresa tem metas e 
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