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35 anos de romantismo
Existe uma frase comum utilizada para retratar a velocidade do tempo: “parece 
que foi ontem”.

Eu não sei como modificar esta frase, que traduz de forma brilhante a passagem 
do tempo, mas parece que foi ontem que eu exercia a função de Propagandista. 
Alguns podem dizer que as décadas de 1970 e 1980 foram a época romântica 
da propaganda médica no Brasil. Fiquei pensando o que seria época romântica.

Seria entrar em uma farmácia e fazer a venda e a cobrança pela manhã e visitar 
médicos à tarde? Ou seria viajar em um Electra, na ponte aérea Rio-São Paulo, 
voando nas altitudes de turbulência, sacolejando como uma carroça, para par-
ticipar de uma reunião nacional de vendas?

Na verdade, não consigo pensar em nada melhor para definir o que seria época 
romântica da propaganda médica, que somente em 1975 foi reconhecida e 
regulamentada como profissão pelo governo federal. Trata-se de uma atividade 
que naquele tempo era exercida de forma empírica, e continuou, ao longo dos 
anos, mantendo seu romantismo.

Eu já trabalhava como PV, quando foi assinada a regulamentação pelo então 
Presidente da República, Ernesto Geisel. Particularmente, celebrei esse dia, 14 
de julho de 1975, como se comemora o recebimento de um diploma de gradua-
ção. Foi muito gratificante saber que exercia uma atividade devidamente reco-
nhecida. Em todas as visitas, sentia grande orgulho de me apresentar, e usava 
todas as letras para dizer: “E sou PROPAGANDISTA!”.

Acredito que você, que faz parte da propaganda médica no Brasil, deva exercer 
essa profissão com muita alegria e orgulho. Ainda hoje, apesar de todos os avan-
ços do setor, o propagandista continua tendo uma enorme importância para o 
mercado farmacêutico. Celebre este 14 de julho de 2010 com satisfação, afinal, 
há 35 anos, você tem uma profissão que contribui para que a classe médica tenha 
acesso aos mais modernos medicamentos, desenvolvidos para salvar vidas.

Parabéns pelo seu dia! Parabéns por 35 anos de profissão!
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esses profissionais possuem uma série de 
ferramentas que facilitam o trabalho em 
campo e permitem que as informações 
coletadas sejam trabalhadas de forma 
estratégica pelas Farmacêuticas. Veja 
quais os conceitos mais adotados pelos 
laboratórios para tornar suas equipes mais 
preparadas para atender os clientes.
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Admirável profissão!
Nesta edição especial e come-

morativa do Dia do Propagandista, 
novamente busco encontrar as pa-
lavras certas para homenagear estes 
profissionais de importância ímpar 
para a indústria farmacêutica. Muitas 
vezes, é difícil identificar os termos 
mais adequados para descrever a 
real relevância do PV, uma função-
chave na divulgação dos produtos 
farmacêuticos. São profissionais que 
enfrentam diariamente alegrias e de-
cepções na visitação médica.

Recentemente, assisti a uma pa-
lestra de Edison Talarico, da FGV, 
que ressaltou que “as mudanças na 
humanização de relacionamento en-
volvem muito mais emoção do que 
razão”. Sem dúvida, todo o relacio-
namento envolve a emoção, mas no 
caso dos PVs, temos de considerar 
que, embora, muitas vezes, as ati-
tudes desses profissionais sejam 
basea das na emoção, o objetivo é 
ser o mais assertivo e profissional 
possível.

Outro ponto é reconhecer o apren-
dizado diário que os Propagandistas 
adquirem em suas visitas aos médi-
cos, sem dúvida, uma via de mão du-
pla. O aprendizado é constantemente 
assimilado, a fim de conhecer as par-
ticularidades de cada médico, com o 
objetivo de cumprir as estratégias da 
empresa da qual vestem a camisa.

Com a evolução dessa atividade e 
das ferramentas utilizadas no exercí-
cio da profissão, hoje já se fala, inclu-
sive, em uma troca de nomenclatura 
da atividade: seria PVV – Propagan-
dista Vendedor Virtual, ou consultor 
ou ainda negociador? Será que a 
palavra Propagandista poderá ser 
extinta?

Penso que não! Mas seja qual for 
a denominação utilizada, o Propa-
gandista continuará a ser a alma de 
cada visita médica. É ele que estam-
pa em cada atendimento a imagem 
do laboratório.

É difícil falar de forma resumida 
sobre esta profissão. Particularmen-
te, é uma atividade que pode ser 
traduzida pela admirável paixão pelo 
fazer e pelo realizar, quebrando, dia-
riamente, os paradigmas de relacio-
namento.

Por isso, é tão gratificante dizer nes-
te dia: PARABÉNS, PROPAGANDISTA!
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Durante uma reunião de treina-
mento, em um importante laboratório 
no Rio de Janeiro, como introdução a 
este tema, citei o modelo de negócios 
da telefonia celular. Em 2001, adquiri 
um StarTac da Motorola (lembram-se?) 
por R$ 996,00. No mês passado, ou 
seja, quase dez anos depois, adquiri 
um Nokia (básico, mas contendo re-
cursos, como gravador, foto, vídeo, rá-
dio, som, internet etc.) por R$ 399,00. 
Uma década se passou e  comprei 
mais tecnologia e valor agregado por 
menor preço. E na propaganda médi-
ca, o que mudou nesse período?

Na sala, houve um momento de si-
lêncio, até que alguns representantes 
não falaram “nada”. Outros, a grande 
maioria, importante ressaltar, com me-
nos de dez anos de profissão, ficaram 
indecisos e não souberam, ou prefe-
riram não responder. Será que nada 
mudou na visitação médica?

Em 2000, as mulheres ainda esta-
vam sendo introduzidas nas equipes 
de campo. Naquela época, vários la-
boratórios simplesmente rejeitavam a 
presença de mulheres, alegando vários 
motivos, entre os quais: dificuldade para 
trabalho em equipe, ausência prolonga-
da do setor por licença-maternidade, e, 
para completar a visão machista, adi-
cionavam o argumento de que elas não 
aguentavam o peso da pasta.

Em 2010, as mulheres não só pro-
varam seu valor no campo, geralmen-
te, com performances de vendas iguais 
ou superiores às dos homens, que es-
tão há bem mais tempo na profissão e 
no setor, como também, pelo menos 
nos grandes centros, já são maioria 
em alguns processos seletivos. Várias 
empresas possuem mulheres como 
Gerentes Distritais. Algumas já chega-

Principais mudanças na propaganda 

médica nos últimos dez anos
André Reis

ram até a Gerente Regional. Além dis-
so, a tecnologia resolveu bem a ques-
tão do peso da pasta. Primeiramente, 
introduzindo o carrinho para transporte 
da pasta no chão e, depois, lançando 
a pasta com rodinhas embutidas.

Em 2010, não há mais fichas de 
bolso nem burocracia para ser reali-
zada em casa. O  smartphone  aboliu 
todos os relatórios em papel e o lan-
çamento da visita é informado online. 
Nenhum laboratório proíbe mais o 
colaborador de cursar a universidade 
à noite, conforme existia no passado, 
em nome de uma “pretensa” dedica-
ção exclusiva. Tal política desumana 
tolhia o desenvolvimento do jovem Re-
presentante, justamente no momento 
em que ele tinha condições adequa-
das para investir em formação.

Aliás, ocorreu exatamente o con-
trário. Quando a indústria, em meados 
dos anos 90, passou a admitir estagiá-
rios para promover produtos estabele-
cidos, incorporou assim uma enorme 
massa de jovens neófitos, alguns dos 
quais estavam mais preocupados com 
as provas da faculdade do que com os 
testes de anatomia, fisiologia, patolo-
gia e farmacologia dos laboratórios. 
Por isso, também até hoje, continua a 
ocorrer grande rotatividade entre esta-
giários e trainees.

Já os assédios moral e sexual se 
não foram eliminados por completo, 
certamente diminuíram muito. Tam-
pouco há mais sessões de humilhação 
de Representantes com baixo desem-
penho em vendas em reuniões de trei-
namento. A área de RH ganhou mais 
destaque e o papel do GD passou a 
ser mais de coach do que de policial 
controlador. Dessa forma, houve que-
da significativa daqueles GDs espe-
cializados em  “pega ratão”, porque o 
GD inteligente passou a dedicar mais 
tempo para análise estratégica do de-
sempenho de vendas por setor dos 
principais produtos promovidos.

Mas a principal transformação vem 
ocorrendo na capacitação do Repre-
sentante, porque não há nada mais dis-
pendioso para o laboratório do que uma 
promoção mal conduzida.  Na nossa vi-
são, um profissional que se destaca no 
setor utiliza três elementos fundamentais 
simultaneamente: conteúdo técnico, 
competência comportamental e visão 
estratégica. Em 2010, para o desenvol-
vimento da carreira na propaganda mé-
dica há de se ter menor foco na simples 
entrega do material e mais atenção para 
extrair e compreender as reais neces-
sidades terapêuticas do médico.   Para 
isso, será necessário ainda muito empe-
nho e integração das áreas de marke-
ting, treinamento e RH dos laboratórios.

Porém, sem dúvida alguma, a au-
tomotivação do Representante na 
busca de aperfeiçoamento contínuo, 
independentemente dos recursos de 
capacitação da empresa,  será seu 
passaporte corporativo para continuar 
empregado e valorizado até 2020. 

 
André Reis é professor e especialista em capacitação em 
propaganda médica. 
Site: www.reis1.com

A automotivação do 
Representante na busca de 
aperfeiçoamento contínuo, 

independentemente dos 
recursos de capacitação 

da empresa, será seu 
passaporte para continuar 

empregado até 2020.
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Figura indispensável para os labo-
ratórios farmacêuticos que desejam le-
var sua mensagem diretamente à clas-
se médica é o propagandista médico. 
Sua atuação em nosso meio remonta 
às primeiras décadas do século 20, 
quando as indústrias farmacêuticas 
perceberam a necessidade e a impor-
tância de estabelecer uma comunica-
ção direta com os médicos, visando 
repassar-lhes diretamente os trabalhos 
científicos que embasavam suas indi-
cações terapêuticas e fornecer-lhes 
amostras grátis para utilização em sua 
clínica diária. 

Com o transcorrer dos anos, esta 
atividade foi se tornando cada vez 
mais especializada e importante para 
a indústria farmacêutica, muito em fun-
ção das novas drogas que surgiam, 
ampliando de forma significativa o 
arsenal terapêutico à disposição dos 
médicos, e também em função do ri-
gor científico e ético, que a mensagem 
precisava conter para que fosse aceita 
pela classe médica, cada vez mais in-
formada sobre os avanços da terapia 
medicamentosa. Entretanto, uma das 
características que jamais mudaram 
na relação estabelecida entre o propa-
gandista e o médico é a confiança que 
ele precisa ter no profissional que lhe 
traz a mensagem, o que é consolidado 

pela credibilidade e competência que 
o propagandista demonstra em sua 
atuação. 

Quando o médico percebe que o 
propagandista está lhe prestando um 
serviço, trazendo informação científica 
isenta e atualizada, apresentada com 
empatia e sem destratar os concor-
rentes – pelo menos assim deveria ser 
– os laços se estreitam e a visita do 
propagandista passa a ser bem-vinda 
pelo médico.

Atualmente, muitos laboratórios 
voltaram a perceber que, mais impor-
tante do que a quantidade de homens 
no campo, é a qualidade com que es-
ses profissionais fazem seu trabalho, 
afinal, com o tempo exíguo dos dias 
atuais, os médicos não estão mais dis-

postos a ouvir textos apressadamente 
decorados e não compreendidos, ou 
serem abarrotados de amostras grátis 
que não pediram, muitas vezes, por 
estagiários que fazem da propaganda 
médica apenas um “bico”, enquan-
to suas mentes estão voltadas para 
interesses muito diversos. Não sou 
contrário à existência de estagiários 
na propaganda médica, desde que es-
tejam bem preparados, e não apenas 
sejam utilizados para substituir aqueles 
que fazem desta sua profissão.

Um propagandista médico bem 
preparado, que gosta do que faz, res-
peita o médico e entende suas atribu-
lações, sendo solícito no atendimento 
às demandas desse cliente no tocante 
ao âmbito de sua atuação, muito pro-
vavelmente terá o reconhecimento de 
seu trabalho por meio do receituário 
espontâneo de seus produtos por par-
te do médico.

Acredito que George Bernard 
Shaw bem resumiu, em um de seus 
inteligentes e perspicazes aforismos, o 
que busquei aqui explanar: “A sabedo-
ria dos homens é proporcional não à 
experiência, mas à sua capacidade de 
adquirir experiência”. 

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

O nosso
homem de campo
Carlos Alexandre Geyer

Muitos laboratórios 
estão percebendo que, 

mais importante do 
que a quantidade de 
homens no campo, é 
a qualidade com que 
esses profissionais 
fazem seu trabalho.
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O mundo passa por transforma-
ções radicais em seus processos pro-
dutivos. E a indústria farmacêutica, a 
exemplo dos demais segmentos eco-
nômicos, participa ativamente desta 
dinâmica. Na quadra que precedeu a 
virada do milênio, as tarefas manuais 
mais básicas passaram a ser gradati-
vamente executadas por máquinas; e 
as mais sofisticadas, por robôs. Essa 
situação exigiu a formação de pessoal 
cada vez mais qualificado, pois erros 
na operação de uma simples linha de 
produção ou embalagem podem com-
prometer lotes inteiros, com enormes 
prejuízos financeiros ou de imagem 
para as empresas.

Por isso, a questão da qualidade, 
que sempre foi fundamental na indústria 
farmacêutica, adquiriu uma dimensão 
ainda maior, envolvendo do presidente 
da companhia ao funcionário do escalão 
básico na hierarquia. Todos são impor-
tantes na busca incessante da qualida-
de. E isso pressupõe o conhecimento 
profundo de técnicas e processos.

É neste contexto que o Programa 
Educacional do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (PES)  ganha relevo. Pela 
preocupação com o aperfeiçoamento 
dos profissionais das empresas asso-
ciadas, o Sindusfarma teve o mérito de 
entender o tempo em que vive e traba-
lha para suprir essa grande demanda 
da indústria farmacêutica, que é a for-
mação profissional. 

Lançado recentemente, o livro A 
Era Educacional do Sindusfarma re-
gistra a evolução desses programas 
de educação continuada e desenvol-

vimento profissional nas últimas duas 
décadas. O resultado é gratificante: o 
PES soma mais de 23 mil participantes 
em 265 eventos desde 1990.

Neste ano, a entidade criou um 
novo canal de acesso ao conhecimen-
to. É o Programa de Desenvolvimento 
e Educação Continuada a Distância, 
que difunde informações especializa-
das para os profissionais do setor far-
macêutico pela internet.

De modo rápido e em horários fle-
xíveis e definidos pelo próprio aluno, 
o sistema de e-learning, disponível na 
rede desde fevereiro, passou a ofere-
cer uma opção para aqueles que tra-
balham ou residem fora de São Paulo, 
ou que, em função de outros compro-
missos, não puderam participar da ati-
vidade quando de sua realização.

Com o ensino a distância, o Sindus-
farma moderniza e amplia suas ações 
no campo educacional – um conjunto 
de atividades que envolve não apenas 
os workshops, seminários e palestras.

Por intermédio de publicações 
(manuais técnicos, compêndios, con-
solidação de leis e normas etc.) que 
abordam aspectos de regulação sa-
nitária, boas práticas de fabricação, 
meio ambiente, segurança e muitos 
outros temas, a entidade supre a ca-
rência de literatura técnica prática, ob-
jetiva e aplicativa dos procedimentos, 
normas e regras da área farmacêutica.

Os dez protocolos de cooperação 
firmados com instituições acadêmi-
cas, entidades profissionais e asso-
ciações de especialistas em medicina 
e farmácia também reforçam esse 
compromisso com a transferência e o 

Tornando acessível o saber
Lauro Moretto

intercâmbio de conhecimentos e infor-
mações relevantes.

O PES é uma espécie de universi-
dade aberta em nível de pós-gradua-
ção, seja pela profundidade e a espe-
cificidade dos temas abordados, seja 
pela qualificação e o currículo dos pa-
lestrantes convidados (mestres e dou-
tores em sua maioria). Trata-se de um 
marco educativo de nível superior, que 
supre uma demanda de conhecimen-
to que a universidade não tem como 
oferecer. 

Da experiência e do aprendizado 
que acumulei ao longo de minhas an-
danças pelo mundo, está claro para 
mim que, se é certo que uma univer-
sidade tem o pressuposto de formar 
o profissional com as competências 
básicas para o mercado de trabalho, a 
atribuição de qualificá-lo cabe a outras 
instâncias.

Estou convicto de que a tarefa de 
atualizar e desenvolver os profissionais 
de cada setor é das entidades de ca-
tegorias econômicas e profissionais, 
como o Sindusfarma, no caso da in-
dústria farmacêutica. 

Cabe a essas instituições extrair o 
máximo das aptidões dos profissio-
nais, oferecendo elementos para o seu 
desenvolvimento, inclusive no campo 
da pesquisa. Esse é o objetivo maior 
do PES: olhar para o futuro e desen-
volver pessoas capazes de inovar e 
crescer de forma contínua. 

Lauro Moretto é Vice-Presidente Executivo de Assuntos 
Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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As tecnologias que estão transformando a 

comunicação entre FV e laboratórios

Mesmo diante dos avanços na pro-
paganda médica, que trouxeram gran-
des inovações na comunicação com 
os médicos, o propagandista continua 
sendo o elo mais importante entre os 
laboratórios e a classe médica.

Por outro lado, não há como negar 
que, em um mercado cada vez mais 
dinâmico e competitivo, as invenções 
tecnológicas têm sido fundamentais 
para facilitar o trabalho desses pro-
fissionais, que atuam diretamente no 
campo e precisam estar permanen-
temente conectados com suas em-
presas, de modo a informar sobre as 
atividades realizadas, permitindo ajus-
tes e adequações de forma rápida e 
consistente.

Hoje, mais do que nunca, é es-
sencial manter uma comunicação efi-
ciente entre a Força de Vendas e as 
Farmacêuticas, afinal, em campo, os 
propagandistas obtêm informações 
estratégicas que, muitas vezes, de-
vem ser transmitidas aos laborató-
rios imediatamente. Dados sobre as 
tendências de mercado, sugestões 

corporativas, como novas marcas e 
segmentos, além de monitoramento 
das ações da concorrência e necessi-
dades dos médicos, são algumas das 
contribuições que o propagandista 
pode trazer à empresa em seu traba-
lho no campo.

Nesse mercado, quanto mais rápi-
das e acertadas forem as ações, mais 
chances as corporações terão de de-
senvolver vantagens competitivas e 
sair na frente da concorrência. Atual-
mente, as ferramentas mais comuns 
utilizadas pelas Farmacêuticas para 
comunicação com a Força de Vendas 
têm sido a internet, que permite o uso 
constante de e-mails, além da intranet 
e portais corporativos. Entretanto, es-
sas são apenas algumas das opções. 
Existem muitos outros recursos que 
começam a ser disseminados no se-
tor, facilitando o fluxo de informações 
entre as duas pontas. 

“Na realidade, o que determina o 
meio de comunicação ideal entre FV e 
laboratório é o momento e a necessi-
dade. Intranet, memorandos e e-mails 

É essencial manter uma comunicação 
eficiente entre a Força de Vendas e as 

Farmacêuticas, afinal os propagandistas 
obtêm informações estratégicas no campo.
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fazem parte do nosso dia a dia. O fato 
é que, cada vez mais, a comunicação 
entre quem está no ‘front de batalha’ 
e os líderes da empresa precisa ser 
muito mais ágil e eficiente. A concor-
rência está a cada dia mais acirrada. 
Por isso, temos de usar todas as fer-
ramentas de que dispomos para nos 
mantermos competitivos no mercado. 
Na Torrent, por exemplo, além dos re-
cursos tecnológicos, temos também 
amplo acesso aos nossos líderes”, 
analisa Nouzaíra Santana, Propagan-
dista da Torrent do Brasil.

Segundo ela, a Força de Vendas 
recebe feedback constante e rápido 
das informações transmitidas eletro-
nicamente ao laboratório. “Um bom 
exemplo é quando solicitamos algum 
material científico por meio da intranet. 
No dia seguinte, recebemos e-mail 
confirmando a solicitação realizada e 
a informação de que teremos o ma-
terial pelo sedex. Tal rapidez facilita 
bastante nossa atuação, permitindo 
posicionar o cliente, que passa a con-
fiar ainda mais em nosso trabalho”, 
acrescenta Nouzaíra.

Segundo a propagandista, depen-
dendo da atividade, a Força de Vendas 
também escolhe o meio de comuni-
cação mais adequado. “Quando a vi-
sitação médica ocorre em farmácias, 

as informações são transmitidas via 
smartphone duas a três vezes ao dia. 
Outros tipos de relatórios relacionados 
a ações, como marketing, treinamen-
to, feedback do material que estamos 
trabalhando no campo, além de solici-
tações de trabalhos científicos, são en-
viados pela intranet ou e-mails”, conta.

A propagandista revelou que, no 
início de 2009, a Torrent concluiu a in-
formatização de sua Força de Vendas, 
proporcionando mais agilidade no dia 
a dia dos representantes. 

Com isso, outra forma de comuni-
cação eficiente e rápida que passou a 
ser utilizada mais efetivamente pelas 
equipes do campo é o pocket pc.

“Com a automação de toda a For-
ça de Vendas, o uso dos pocket pcs 
permite que a transmissão de dados 
para a empresa ocorra de forma mui-
to rápida, praticamente em tempo 
real, com as conexões efetuadas no 
próprio campo, facilitando a troca de 
informações e agilizando nossos ne-
gócios”, complementa Rogério Alves 
de Almeida, também Propagandista 
da Torrent do Brasil, no Rio de Janeiro.

Para ele, a Força de Vendas, além 
das informações recebidas dos mé-
dicos, deve estar sempre atenta às 
ações dos principais concorrentes, 
seus produtos e suas ações em cam-
po, sem se esquecer dos pontos de 
vendas, que são de extrema importân-
cia para as Farmacêuticas.

“É fundamental um total conheci-
mento de nossos produtos e de nos-
sos principais concorrentes e suas 
ações. Essa troca de informações 
deve estar sempre bem atualizada. 

A agilidade na comunicação é hoje um 
grande diferencial de nosso trabalho. 
Sem dúvida, por meio dessas ferra-
mentas podemos efetuar ações asser-
tivas, com foco e objetivo, em busca 
de melhores resultados”, acrescenta 
Rogério.

Vicente José de Paula Filho, Pro-
pagandista da Linha Endometabólica 
da Germed Pharma, de Brasília (DF), 
revelou que o e-mail é também a fer-
ramenta mais utilizada na comunica-
ção da FV com a empresa, justamen-
te pelo fato de permitir o acesso e o 
contato rápidos às informações, bem 
como por ser uma forma segura de 
comunicação.

De acordo com ele, a partir de 
uma sugestão dos propagandistas, o 
laboratório também promoveu a infor-
matização da FV. “A empresa sempre 
nos mostra a importância da comuni-
cação com as áreas internas e com 
os nossos colegas de equipe, a fim 
de que possamos andar em sintonia. 
Geralmente, recebemos o feedback 
das informações que passamos para 
a empresa em, no máximo, 24 horas. 
Uma inovação foi a criação do ‘fique 

A tecnologia digital tem sido fundamental 
para o aprimoramento do relacionamento e 
da comunicação da FV com o laboratório. 

Bárbara Cecília Barros 
Rodrigues, da Biolab

Agustinho da Silva 
Vieira, da Genzyme
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14 de Julho
Dia do Propagandista
Graças a profissionais como você, somos uma 

das maiores Forças de Venda da Indústria 
Farmacêutica.

Motivação, comprometimento e sucesso, essas 
são as características do profissional Biolab. 

Parabéns pelo seu dia!



em dia’, canal no qual são horizonta-
lizadas todas as informações e ações 
que aconteceram em campo em âm-
bito nacional. Acredito que uma su-
gestão futura seria criar um serviço 
‘0800 – Fale com o presidente’, a fim 
de otimizar ainda mais o processo de 
comunicação”, propõe Vicente.

Constantes 
transformações 
Na opinião de Nei Garcia Barros, 

Representante de Vendas da Bris-
tol Myers Squibb, o smartphone tem 
também sido utilizado com grandes 
resultados na companhia. “Costumo 
passar os dados relevantes do dia a 
dia ao meu superior imediato, que me 
dá um feedback, senão na mesma 
hora, no final do dia. Quando a ques-
tão tem impacto significante em nossa 
estratégia, recebemos o posiciona-
mento da alta gestão. Aliás, o critério 
de relevância deve ser considerado 
sempre para não sobrecarregar as ati-
vidades do campo”, destaca Nei.

No aprimoramento da comunicação 
com a Força de Vendas, a B-MS tam-
bém faz uso de outros recursos, entre 
os quais os webmeetings, treinamento 
online, e-learning, videoteca, biblioteca 
eletrônica etc. “Os webmeetings são 
fantásticos, pois permitem reuniões de 
discussão e alinhamento com custo fi-
nanceiro mínimo e sem deslocamen-
to, evitando, por exemplo, a ausência 
do representante em seu território”, 
opina Nei.

Ele acredita que as mudanças 
continuarão ocorrendo a todo instan-
te no mercado farmacêutico. “Sou da 
geração das ‘CIs’ (Correspondências 
Internas). Ou seja, trabalhei com pa-
pel-carbono, o que muitos propagan-
distas nem devem conhecer. Em um 

passado não muito distante, a comu-
nicação era feita por meio de papel 
com cópia carbonada, redigida à mão. 
E quando mais de uma área era acio-
nada, mais cópias carbonadas eram 
adicionadas. Uma vez por semana, 
nas ‘praças’ (assim eram chamadas 
as reuniões semanais), os Gerentes 
Distritais se reuniam com seus propa-
gandistas para fazer a entrega e rece-
bimento de materiais. Hoje, basta um 
e-mail com anexos, que tudo é distri-
buído rapidamente”, compara Nei.

Ernesto Costa Horta, Represen-
tante Executivo da Oncologia  da 
B-MS, também considera o web-
meeting como uma das ferramentas 
mais eficazes na comunicação com o 
laboratório. “A grande vantagem des-
sa tecnologia está no fato de ela nos 
possibilitar interagir com todos os par-
ticipantes de uma reunião, sem que 
estejamos presentes fisicamente. Por 
meio desse recurso, podemos escu-
tar, visualizar informações, como au-
las de treinamento, e também enviar 
mensagens para todos os participan-
tes”, ressalta Ernesto.

Já na opinião de Renato José da 
Silva, Propagandista Sênior da M erck-
Serono, Divisão de Prescrição da 
M erck, a intranet e os e-mails são im-
prescindíveis para a Força de Vendas. 
“A intranet agiliza bem a comunicação 
interna da empresa, pois não há ne-
cessidade da espera de memorandos, 
que levavam uma eternidade para 
chegar ao lugar de destino”, analisa.

Outra ferramenta que tem sido uti-
lizada para comunicação entre FV e o 

Quanto mais rápidas e acertadas forem as 
ações, mais chances as corporações terão 

de desenvolver vantagens competitivas 
e sair na frente da concorrência.

Everaldo dos Santos, 
da Nycomed

Renato José da Silva,  
da Merck

Renata Cristina de 
Ávila Campos, da GSK
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laboratório é um sistema (SFnet), que 
permite às equipes passarem todas 
as atividades realizadas no campo, 
desde uma mudança em um cadastro 
médico, número de visitas realizadas, 
até quilometragem rodada no dia, 
com apenas uma conexão diária.

“Em praticamente 22 anos de atua-
ção nesse segmento, pude acompa-
nhar mudanças radicais na comunica-
ção entre FV e laboratórios. Já cheguei 
a trabalhar apenas com uma listagem, 
na qual tudo nela era inserido. Hoje, 
em se tratando de Merck-Serono, con-
tamos com um arsenal de informações 
transmitidas em aparelhos com tecno-
logia de ponta, que informam com ra-
pidez e agilidade dados precisos para 
um desenvolvimento cada vez mais 
específico e segmentado do trabalho”, 
comenta Renato.

Para Renata Cristina de Ávila Cam-
pos, Representante Farma da Glako-

SmithKline, de Juiz de Fora (MG), todo 
meio de interação entre FV e labora-
tório é extremamente válido. Porém, 
com a necessidade de informação 
rápida e ágil, para ela, a internet se 
tornou uma das melhores opções.  
“A intranet também é interessante por-
que a empresa centraliza informações 
e, ao mesmo tempo, a Força de Ven-
das tem um canal direto para buscá-
las com economia de tempo e custo. 
Especificamente no que se refere à 
visitação médica – nossa principal ati-
vidade –, a informação é gerenciada 
pelo programa Siebel, que é bastante 
completo, mas altamente complexo, e 
exige utilização de um notebook”, ob-
serva a propagandista.

Ela ainda revelou que o fato de a 
Força de Vendas da GSK ter um note-
book disponível também tem facilitado 
muito a comunicação com a empre-
sa. “A substituição das velhas ‘fichas 
de bolso’ por palm tops e notebooks 
modernos e compactos foi um gran-
de avanço e, sem dúvida, trouxe fa-
cilidade e agilidade na transmissão 
das atividades de campo. Quanto ao 
f eedback das informações transmiti-
das para a FV, isso deveria ser regra, 
pois é essencial para que a comunica-
ção seja efetiva, uma vez que ela tem 
de se realizar nos dois sentidos. Rece-
bo regularmente o feedback, pesso-
almente do meu gestor, via e-mail ou 
por telefone”, garante Renata.

Propagandistas devem 
ser ouvidos
Milton Ruiz Mossa, Propagandista 

do Cristália, revela que as ferramentas 
mais utilizadas pela FV para a comu-
nicação com a empresa são, além 
do e-mail, os pocket pcs. “A intranet, 
por exemplo, gerou mais rapidez nas 
ações de feedbeck, o que é muito 

É preciso habilitar os 
propagandistas para melhor 
utilização das tecnologias, 
principalmente, no sentido 
de desenvolver a capacidade 
de interpretar as informações 
disponibilizadas.

Gladston  Sanchez 
Caetano, da Allergan
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Sempre com foco na novidade em produtos e serviços estamos 

fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas em todo o 

mundo. Isto tudo só é possível graças ao Representante BMS, que 

faz a diferença por onde passa.

Parabéns!

14 de Julho. Dia do Representante.

Sempre com foco na novidade em produtos e serviços estamos 

fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas em todo o 
Por onde passa, leva inovação.

Homenagem:“Nossa missão é descobrir, desenvolver e 
  disponibilizar medicamentos inovadores que 
  ajudem os pacientes a superar doenças graves.”



importante para maior eficácia do 
nosso trabalho. É nosso dever man-
ter o diálogo com os médicos e, de 
acordo com a necessidade que surgir 
no campo, levar ao conhecimento do 
laboratório informações que possam 
ser aproveitadas e melhoradas. Sem 
dúvida, a tecnologia digital tem sido 
fundamental para o aprimoramento do 
relacionamento e da comunicação da 
FV com a empresa”, concluiu.

Jaime Guardão, também Propa-
gandista do Cristália, afirmou que a 
empresa tem colocado à disposição 

da FV muitos recursos tecnológicos 
no sentido de melhorar os processos 
de comunicação. Segundo ele, as 
atividades realizadas em campo, por 
exemplo, são relatadas para o labo-
ratório por meio de um sistema sim-
plificado, instalado no smartphone da 
companhia. Tal sistema acompanha a 
frequência de visita e ajuda no preparo 
da pré e pós-visita do médico. 

“Hoje, a intranet e o smartphone 
possibilitam uma velocidade maior na 
tomada de decisão, além de criarem 
uma diretriz de comunicação para o 
laboratório. O sistema de comunica-
ção de visita por meio do smartpho-
ne ocorre em tempo real, evitando a 
perda de informações, diferentemente 
do sistema anterior, que gerava um 
trabalho extra quando o represen-
tante chegava em sua casa, ou seja, 
o profissional tinha de comunicar as 
visitas do dia no site da empresa on-
line. Quem melhor monitora o campo 
é o representante. Essas informações 
devem ser comunicadas à companhia 
constantemente, assim como as ne-
cessidades dos médicos. Por outro 
lado, é importante também os labora-
tórios observarem as impressões dos 
representantes em campo, a fim de 
aprimorar as ferramentas de comuni-
cação”, reforça Jaime.

Essa também é a opinião de Bár-
bara Cecília Barros Rodrigues, Propa-
gandista da Biolab, no Rio de Janei-
ro. Para ela, sempre que ocorrer uma 
mudança no sistema de trabalho, é 
essencial que o representante relate 
se isso está causando algum impacto 
em seu trabalho, de forma a contribuir 
para sua melhoria.

“Ao longo dos anos, acredito que 
o acompanhamento mais efetivo do 
campo por alguns gerentes de treina-
mento, marketing e gerente nacional, 
visando ouvir pessoalmente a opinião 

dos representantes da Força de Ven-
das sobre as mudanças ocorridas 
recentemente, já tem sido uma ten-
dência de melhoria na comunicação 
entre empresa e propagandistas, pois 
representa a valorização do profissio-
nal de campo”, acrescenta.

Além do uso de e-mails e intranet, 
Bárbara revelou que o propagandista 
da Biolab também tem a opção de 
utilizar o “Portal” da empresa, no qual 
há lugares específicos para relatar as 
“ocorrências de campo”. 

“A comunicação com a FV é incen-
tivada pelos gestores por meio de vá-
rios canais. Hoje, o Portal Biolab é uma 
das principais ferramentas de contato, 
por meio do qual podemos nos comu-
nicar e dividir nossas impressões com 
praticamente todos dentro da empre-
sa, desde os colegas de outras regi-
ões, até ao presidente da companhia, 
por intermédio do ‘Blog do CEO’”, re-
lata Bárbara.

Na opinião da propagandista, o 
uso do pocket pc nem sempre é efi-
caz, pois em alguns locais, o aparelho 
ainda apresenta problemas de cone-
xão. “E como o sistema só funciona 
quando estamos online, as várias in-
formações que precisamos acessar 
antes de cada visita médica, nem 
sempre estão disponíveis. Além disso, 
muitas vezes, a bateria não consegue 
sustentar até o final de um dia de tra-
balho”, expõe.

Habilitar a Força de 
Vendas
Na visão de Mario Luiz Almeida 

Paschoaletto, Representante da Glen-
mark Farmacêutica, seja qual for a fer-
ramenta utilizada, o objetivo deve ser 
no sentido de tornar a comunicação 
entre a FV e o laboratório a mais trans-
parente possível. “Quanto mais rápida 

Existem diversos 
recursos que começam 
a ser disseminados no 

setor farmacêutico, 
facilitando o fluxo de 

informações entre 
laboratórios e FV. 

Jaime Guardão, 
do Cristália

Milton Ruiz Mossa, 
do Cristália
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e uniforme for a comunicação, melhor 
será o resultado dos esforços. Na 
Glenmark, utilizamos um leque muito 
amplo de recursos de comunicação. 
Temos o portal próprio (intranet), e-
mails e telefone celular corporativos. A 
comunicação das atividades de cam-
po são feitas por meio de pocket pc, 
no qual são registrados os comentá-
rios, objetivos e, agora, até as quan-
tidades das amostras recebidas pelos 
médicos. A vantagem é que a trans-
missão é feita diretamente do apare-
lho, sem a necessidade de conexão 
à internet por cabo, modems ou rede 
particular”, revela Mario Luiz.

A empresa também incentiva a 
comunicação com os vários departa-
mentos. “Temos uma comunicação li-
vre e direta com o RH, departamentos 
de marketing, médico, científico, ad-
ministração de vendas, além de uma 
linha direta com o SAC, que atende o 
consumidor, mas atua também como 
apoio à Força de Vendas. Normalmen-
te, recebemos o feedback pelo mes-
mo modo que o enviamos”, explica. 

De acordo com ele, mala-direta, 
DVDs, e-mails, bluetooth, sistemas 
Wi-Fi etc. são alguns recursos que o 
propagandista tem à sua disposição 
para realizar o trabalho em campo. Na 
opinião de Mario Luiz, com a utiliza-
ção da internet e da telefonia celular, 
o profissional consegue, por exemplo, 
conferir estoques de produtos imedia-
tamente, receber e consultar trabalhos 
científicos, tendências prescritivas dos 
médicos e inúmeras outras informa-
ções, que auxiliam e garantem uma 
negociação segura e exata. 

Por outro lado, segundo ele, é pre-
ciso preparar a FV para a utilização de 
tanta tecnologia. “Quando iniciei na 
propaganda médica, não tínhamos 
aparelhos celulares. Os roteiros das 
visitas e as anotações eram feitos em 

fichas. As farmácias recebiam seus 
pedidos de 15 a 20 dias depois de 
faturados, e as reuniões eram feitas 
mensalmente, para alinhamento e di-
recionamento das ações de marketing, 
pois a comunicação não era uniforme 
e muito lenta. Hoje, diante do dinamis-
mo do mercado, sem tais ferramentas 
a comunicação ficará extremamente 
prejudicada e comprometida, porém, 
é preciso também habilidade no ma-
nuseio desses recursos, principal-
mente, no sentido de desenvolver a 
capacidade de interpretar e aplicar as 
informações disponibilizadas. Ter a in-
formação e não utilizá-la é o mesmo 
que querer mudanças e continuar fa-
zendo as coisas da mesma forma to-
dos os dias”, analisa Mario Luiz. 

Nesse sentido, para ele, é extre-
mamente importante o laboratório 
ouvir a Força de Vendas em todos os 
âmbitos. “Recentemente, a Força de 

Vendas sugeriu a troca no sistema de 
gerenciamento das informações de 
campo, a fim de melhorarmos a quali-
dade do trabalho desenvolvido. Diante 
da nossa sugestão, a direção da em-
presa avaliou e promoveu a substitui-
ção. Mesmo com pouco tempo de 
implementação do novo sistema, toda 
equipe já consegue perceber uma 
maior qualidade na manipulação das 
informações. Com a nova ferramenta, 
teremos maior agilidade e poderemos 
trabalhar mais focados, com ações 
específicas nos médicos certos, atin-
gindo nossos objetivos com maior ra-
pidez”, declara o propagandista. 

Na visão de Mario Luiz, é impor-
tante que a empresa esteja sempre 
aberta e disposta a investir em tec-
nologia de ponta na comunicação 
com suas equipes. “Sabemos que é 
impossível estar totalmente atualizado 
hoje em dia, em razão dos inúmeros 

Em um mercado cada vez mais dinâmico e 
competitivo, as invenções tecnológicas têm 

sido fundamentais para facilitar o trabalho dos 
profissionais, que atuam diretamente no campo.

Vicente José de Paula Filho, da Germed

José Renato Basso Pompeu, da Astellas
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lançamentos na área de tecnologia da 
informação. Mas quem relutar em não 
acompanhar essa evolução, com cer-
teza, ficará para trás”, alerta. 

Outras inovações
Na Nycomed, entre as inovações 

introduzidas na comunicação com a 
Força de Vendas, Telma Guimarães 
dos Santos, Representante Hospitalar 
da empresa, em São Paulo, considera 
a intranet, com a utilização do Portal 
“reponline”, como uma das mais efi-
cientes, além dos jornais internos e a 
realização de eventos de comunica-
ção. “Todas essas ferramentas são 
bem utilizadas atualmente na Nyco-

med, gerando bons resultados”, com-
plementa.

Outra melhoria importante, segun-
do a propagandista, foi o acesso a in-
formações de mercado disponíveis no 
“reponline” para a equipe de prescri-
ção, o que permite ao representante/
gestor fazer várias análises dos clien-
tes/setor com o ganho de agilidade e 
informações relevantes. Como resul-
tado, pode-se ter ações mais rápidas 
e assertivas quanto aos desvios do 
trabalho em campo.

Na opinião de Telma, o meio ele-
trônico auxilia amplamente o propa-
gandista. “Porém, em determinadas 
situações, perdemos a riqueza de de-

talhes do contato interpessoal Força 
de Vendas e laboratório. Isso é resul-
tado dos tempos modernos. Muitas 
vezes, interpretações errôneas ou 
superficiais podem impactar na efetivi-
dade da comunicação”, analisa Telma. 

Katie Bessa de Queiroz, Consul-
tora de Negócios Sênior da Nyco-
med, também acredita que a introdu-
ção dos smartphones trouxe a troca 
rápida de informações entre o campo 
e a empresa.

“Em todas as oportunidades, 
como encontros, convenções, even-
tos e reuniões, somos sempre incen-
tivados a falar o que achamos que 
poderia ser melhorado na comunica-

Especial
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ção e quais as nossas reais neces-
sidades. Isso é muito bem recebido 
pela FV, pois somos parte importante 
de um grande time. A comunicação é 
estimulada diariamente na empresa, 
seja por meio de mensagens via ce-
lular, e-mails ou telefone. O feedback 
faz parte do nosso dia a dia, pois a 
cada informação enviada, obtenho 
respostas do meu gestor. Também 
existe o feedback presencial, quando 
somos acompanhados pelos ges-
tores nas visitas no campo. A partir 
desse feedback, traçamos os objeti-
vos para melhoria contínua do traba-
lho”, revela Katie.

Foi com base nas opiniões dos 
propagandistas que, segundo Katie, a 
Nycomed implementou, inclusive, um 
novo sistema de relacionamento co-
mercial com os pontos de venda para 
registro de pedidos (Nyconect).

“Acredito que a diversidade dos 
meios de comunicação (intranet, in-
ternet, smartphone, telefone, tele-
conferência etc.), utilizada na Nyco-
med, faz com que esse processo 
flua de maneira natural e sem buro-
cracia. Esses meios de comunica-
ção reduzem barreiras e permitem a 

troca de informações em tempo real. 
Além disso, diminuem o retrabalho e 
mantêm a FV informada sobre tudo o 
que acontece com o mercado, con-
correntes e com nossa companhia”, 
acrescenta Katie.

Como sugestão de melhoria futu-
ra, ela citou a adoção de uma ferra-
menta que integrasse telefone, máqui-
na fotográfica (para registro de ações 
e eventos nos pdvs), e-mails, envio 
de pedidos e transmissão do trabalho 
no campo. “Nós já possuímos a ferra-
menta, porém, ainda não está disponí-
vel para todas essas tarefas. Acredito 
que a empresa disponibilizará essa 
ferramenta em um futuro bem próxi-
mo”, prevê a propagandista.

Everaldo dos Santos, Represen-
tante Hospitalar da Nycomed (PR/SC), 
considera o uso da tecnologia para te-
leconferência e a possibilidade de hoje 
se utilizar o bluetooth como um dos 
principais investimentos da empresa 
na melhoria da comunicação com o 
campo. “Na Unidade Hospitalar, por 
exemplo, a utilização do notebook 
tem sido um diferencial, permitindo a 
comunicação e a tomada de decisões 
com mais rapidez”, revela.

Por outro lado, ele acredita que 
existem oportunidades de melhorias 
em todas as empresas. Segundo o 
propagandista, por mais que o labo-
ratório incentive o aprimoramento do 
relacionamento com a FV, em algu-
mas companhias, o que se percebe 
é que a comunicação ainda tem um 
aspecto de “caça às bruxas”. “Em 
muitos laboratórios, a Força de Ven-
das não se sente ainda confortável 
para discutir assuntos que, muitas 
vezes, são considerados paradig-
mas. Há de se colocar que a falta de 
f eedback para a Força de Vendas de-
sestimula a comunicação e a partici-
pação, seja com críticas, elogios ou 

mesmo sugestões. Acredito que esse 
é um ponto que pode ser melhorado 
nas empresas, ou seja, incentivar os 
colaboradores a participarem mais e 
comunicarem-se mais com os labora-
tórios. Dessa forma, eles criam esse 
hábito sem que seja uma obrigatorie-
dade”, avalia Everaldo.

Com o objetivo de aprimorar a co-
municação com a Força de Vendas, a 
Astellas desenvolveu uma ferramenta 
chamada CIA (Central de Inteligência 
Astellas), na qual são postados vários 
arquivos e comunicados de diferentes 
áreas. “Além disso, temos também o 
recurso de teleconferências (por equi-
pe), que vem se mostrando uma fer-
ramenta extremamente eficaz, rápida, 
segura e simples”, revela José Renato 
Basso Pompeu, Consultor Técnico da 
Astellas.

Segundo ele, dentro do labora-
tório, o fluxo de comunicação é ex-
tremamente aberto e direto. “Temos 
liberdade para entrar em contato com 
qualquer pessoa, independentemen-
te de seu cargo. O feedback tam-
bém é bem direto, pela mesma via 
utilizada (e-mails diretos etc.). Acre-
dito que, no futuro, a tendência em 
termos de comunicação será o maior 

Dados sobre as 
tendências de 

mercado, sugestões 
corporativas, além de 
monitoramento das 

ações da concorrência 
e necessidades dos 

médicos, são algumas 
das contribuições que 
o propagandista pode 

trazer à empresa.

Telma  Guimarães dos 
Santos, da Nycomed
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estímulo dos gestores diretos em fo-
mentar seus liderados no sentido de 
coletarem e compartilharem informa-
ções para todos os níveis da empre-
sa”, acrescenta Pompeu.

Complementaridade de 
recursos
De fato, o que se percebe é que 

com as inovações do mundo moder-
no, a tendência que se consolida é o 
uso cada vez mais intensivo da tec-
nologia na comunicação. Entretanto, 
Agustinho da Silva Vieira, Represen-
tante Thyrogen da Genzyme, de Ri-
beirão Preto (SP), acredita que os es-
forços devem ser no sentido não da 
substituição de uma ferramenta por 
outra, mas na complementaridade 
desses recursos. “A tecnologia abre-
via o tempo de retorno, mas não abre 
portas. O mais importante é o que 
vamos fazer para incentivar as pesso-
as a fornecer respostas verdadeiras.  
A motivação corpo a corpo é mais efe-
tiva. Acredito que uma comunicação 
aberta e franca entre representantes e 
gerentes diretos tem grande peso no 
resultado final”, frisa Agustinho. 

Gladston Sanchez Caetano, Propa-
gandista Vendedor III da Allergan, em 
Sorocaba (SP), acredita que para uma 
perfeita comunicação entre empresa e 
FV, o representante necessita não ape-
nas de conhecimentos e habilidades 
nas práticas profissionais, mas tam-
bém uma visão abrangente do merca-
do e do universo dos negócios, atrela-
da aos objetivos da empresa. “Mais do 
que um simples executor de tarefas, o 
profissional deve ser um executivo, um 
gestor, capaz de planejar ações de 
forma estratégica, de acordo com os 
conhecimentos gerados pelas informa-
ções adquiridas por sua comunicação 
com a empresa”, avalia.

Na opinião do propagandista, o ide-
al na comunicação entre laboratórios e 
FV é que a informação seja transmitida 
de forma mais clara possível, até mes-
mo por meio de simples e-mails ou por 
telefone, pois, atualmente, o mundo 
coorporativo exige velocidade e trans-
parência nas informações.

“Intranet, internet, e-mails etc. são 
ferramentas imprescindíveis, pois o 
mercado farmacêutico está cada vez 
mais competitivo. O acesso rápido a 
informações do campo traz um dife-
rencial importante para a liderança do 
mercado em que se atua. O que acon-
tece é que em alguns laboratórios 
existe muita burocratização da comu-
nicação, fazendo com que, tanto a 
Força de Vendas quanto as empresas 
esbarrem em sistemas que complicam 
a troca de informações entre as partes 
envolvidas no processo”, observa. 

Segundo ele, a forma mais utiliza-
da de comunicação na Allergan é o 
e-mail, por meio do qual as equipes 
comunicam as atividades em campo. 
Isso é feito por intermédio dos apare-
lhos que possuem sistemas integra-
dos de telefonia e internet portátil ou 
por meio de desktop, com planilhas 
pertinentes a cada atividade.

“Na Allergan, trabalhamos com 
uma comunicação direta, por meio da 
qual temos total transparência, o que 
nos incentiva a repassar informações 
que possam alavancar o nosso negó-
cio. Em relação a feedbacks, nossos 
gestores reforçam rapidamente a im-
portância de cada informação rela-
tada. Para melhorar a comunicação 
com a FV, acredito que os laboratórios 
devem continuar investindo na aquisi-
ção de novas ferramentas, que facili-
tem a troca de informações entre as 
partes, mas também é importante se 
investir em treinamentos com foco em 
comunicação”, ressalta Gladston.

Nouzaíra  Santana, 
da Torrent

Rogério Alves de Almeida, 
da Torrent
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Quanto mais a tecnologia avan-
ça, mais a comunicação entre pro-
pagandistas e laboratórios será fa-
vorecida, afinal, diversas ferramentas 
surgirão para facilitar a atuação das 
equipes em campo e o intercâmbio 
de conhecimentos. Entretanto, isso 
também pressupõe grandes desa-
fios, afinal, quanto mais informações, 
mais necessidades as empresas te-
rão de trabalhar esses dados de 
forma estratégica. A tendência é a 
busca da eliminação total de buro-
cracias impressas, com a democra-
tização cada vez mais intensa dos 
recursos digitais.

Nesse sentido, a criação de recur-
sos mais interativos e rápidos, como 
blogs, sites e portais corporativos, 
deverá estar entre as estratégias das 
empresas para aprimorar a comunica-
ção com a Força de Vendas.

“Ainda ocorrerão muitas mudan-
ças que contribuirão para a melho-
ria da comunicação, reunindo novas 
tecnologias e condensando cada vez 
mais as informações em um mesmo 
equipamento. Todos nós sabemos da 
importância da comunicação entre a 
Força de Vendas e o laboratório para o 
sucesso dos negócios. Considerando 
a profunda transformação e a evolu-
ção que essa área sofreu ao longo do 
tempo, em função da incorporação de 

novas tecnologias, considero impor-
tante cumprimentar os representan-
tes da ‘velha guarda’, ainda na ativa, 
que souberam se adaptar e dominar 
esses recursos com muito esforço, 
dedicação e amor à profissão”, des-
taca Luciano Francesco Mondillo, Re-
presentante Sênior da Merck-Serono, 
Divisão de Prescrição da Merck, de 
Bauru (SP).

Ele revela que na Merck, por 
exemplo, foram adotadas várias ferra-
mentas com o objetivo de aprimorar 
a comunicação e a capacitação dos 
profissionais da Força de Vendas. No 
campo, segundo Luciano, o propa-
gandista também tem autonomia para 
decidir as prioridades das informações 
e utiliza a tecnologia conforme a im-
portância e o conteúdo do assunto.

“Em um mercado altamente com-
petitivo e dinâmico como o nosso, 
que exige respostas rápidas, é preci-
so que a comunicação também seja 
rápida entre todos os departamentos 
envolvidos. Para isso, temos um site, 
o Centro de Capacitação Merck, por 
meio do qual o Representante tem 
acesso a todas as informações sobre 
os medicamentos comercializados 
pela companhia. O profissional pode, 
a qualquer momento, reciclar e apri-
morar os seus conhecimentos. Nele, 
encontramos as orientações a serem 

observadas no atendimento aos nos-
sos clientes, os médicos e os pontos 
de venda. Temos ainda um Sistema 
de videoconferência, que nos permite 
participar e interagir em uma reunião 
de negócios, ou aula, mesmo a dis-
tância”, garante Luciano. 

Segundo ele, o representante da 
Merck dispõe também de auditorias, 
que permitem identificar oportunida-
des de negócios e orientar nossas 
ações perante os clientes. “Mais re-
centemente tivemos a criação do 
e-mail corporativo, que pode ser 
acessado pelo celular, o que, sem 
dúvida, veio agilizar e aprimorar a co-
municação. Aliás, essa ferramenta foi 
uma sugestão do campo, analisada e 
adotada pela empresa. São algumas 
inovações que a Merck vem implan-
tando, que proporcionaram excelen-
tes resultados, com ganhos substan-
ciais para todos”, acrescenta.

O futuro aponta para a

consolidação da 
tecnologia digital
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No dia a dia, Rafael Marques de 
Souza, também Representante Sênior 
da Merck-Serono, elegeu o celular 
para se comunicar com a empresa 
mais frequentemente, especialmente 
se o assunto a ser informado é perti-
nente a algo isolado, que o represen-
tante considere estratégico informar 
somente ao seu superior direto com 
mais detalhes e sem ruídos na co-
municação. “Se achamos por correto 
informar mais pessoas, mais uma vez 
sem ruídos, mandamos e-mails dire-
cionados a todos os possíveis interes-
sados. Atividades a serem comunica-
das com mais detalhes, normalmente, 
são transmitidas via e-mail, que permi-
tem o encaminhamento de conteúdos 
mais precisos, com anexos, planilhas 
documentos etc.”, explica Rafael.

O propagandista revelou ainda que 
a comunicação dentro da Merck-Se-
rono é sempre incentivada. De acor-
do com ele, há diversos exemplos da 
utilização de informações passadas 
pelo campo, que deram início a gran-
des projetos e desenvolvimento de 
estratégias de marketing assertivas. 
“Na Merck-Serono, o reconhecimento 
desta interação diferenciada do Re-
presentante é feita, normalmente, em 
reuniões de treinamento e convenções 
nacionais, sempre incentivando-se os 
demais colaboradores a participar de 
forma ativa e a interagir com todos os 
departamentos envolvidos em nosso 
negócio, sejam eles Vendas, Marke-
ting, Treinamento ou Departamento 
Médico. Todos sabemos que sem par-

ticipação não há comprometimento”, 
acrescenta.

Ele revelou que uma das suges-
tões dadas pela Força de Vendas e 
implementadas pela Merck-Serono, 
que facilitou a comunicação, foi à 
união do palm top e do celular. “Com 
o s martphone, temos acesso just in 
time a qualquer departamento. Outra 
sugestão dada pela Força de Vendas 
e adotada foi a criação de um ‘chat’ 
dentro de nosso portal corporativo, 
que mostra todas as pessoas online, 
proporcionando uma comunicação 
abrangente. Dessa forma, os profis-
sionais ficam por dentro de tendên-
cias e ações diferenciadas, que estão 
ocorrendo no mercado em todo o 
País, por exemplo”, observa Rafael.

Gestão do 
conhecimento
Rafael também acredita que por 

ser um processo estratégico, a co-
municação entre a FV e os laborató-
rios precisa ser aprimorada cada vez 
mais. “O que, muitas vezes, percebo, 
conversando com os colegas, é a difi-
culdade de se comunicar com outras 
áreas, sem passar por uma espécie 
de filtro. A meu ver, uma comunicação 
descentralizada facilita e agiliza todo e 
qualquer processo, além de não haver 
ruídos na comunicação, resolvendo 
assim de forma rápida e efetiva algo 
que, com alguns filtros, poderia se tor-
nar um processo moroso e burocráti-
co”, resume.

Ele ainda lembrou que a comuni-
cação depende de pessoas. Portan-
to, para a melhoria desse processo 
é necessário aprimorar também os 
conceitos de gestão de pessoas e 
os sistemas que os conduzem. “Uma 
tendência que tenho visto sobre o as-
sunto e que une as duas partes é a 
Gestão do Conhecimento. Tendo em 
vista que a vantagem competitiva no 
mercado está cada vez menor, tor-
nando a diferença entre os players e 
os produtos mínima, a necessidade 
de se desenvolver novas práticas para 
a diferenciação é constante e cada vez 
mais intensa. A maneira mais eficaz da 
diferenciação é a inovação. Muitas ve-
zes, a inovação está dentro da própria 
empresa, e isso só é construído por 
meio da excelência do conhecimento, 
pois somente com o conhecimento 
permeando em todas as camadas da 
empresa se consegue inovar”, expõe.

De acordo com ele, a gestão do 
conhecimento engloba tudo o que se 
refere a pessoas (seus conhecimen-
tos pessoais e profissionais), não as 
isolando, pois habilidades adquiridas 
na vida pessoal, normalmente, são 
utilizadas de forma inconsciente na 
resolução de problemas do dia a dia, 
sejam eles pessoais ou profissionais. 
“A Gestão do Conhecimento irá tornar 

O trabalho em campo exige um profissional 
que esteja em constante atualização, muita 

disposição e goste do que faz. E isso 
envolve uso de tecnologia e capacidade 

de relacionamento interpessoal.

Douglas Gradianni de 
Souza, da Torrent

Jurandir Batista de 
Oliveira Junior, da 
Germed
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esse conhecimento em processo, po-
dendo assim disseminá-lo para outras 
pessoas/colaboradores, transforman-
do-o em uma boa prática. Essa práti-
ca de administração está diretamente 
ligada à comunicação, não somente 
entre representantes e laboratório, 
mas envolve toda a cadeia da indús-
tria farmacêutica”, complementa.

Unificação de 
tecnologias
Carlos Cecílio Gonçalves, Propa-

gandista da Nycomed, também con-
corda que a informatização acelerou 
significativamente a comunicação en-
tre a FV e as Farmacêuticas. Hoje, o 
meio que ele mais utiliza para comu-
nicação com a empresa é a intranet. 
“As informações de vendas e visitas 
são transmitidas para o laboratório no 
mesmo dia, pois dispomos de compu-
tadores de bolso. A intranet, na minha 
opinião, é muito importante para o 
propagandista, especialmente quan-
do buscamos outros dados comple-
mentares sobre a empresa, informa-
tivos, relatórios etc. Porém, quando 
as informações são urgentes, usamos 
telefone ou e-mail, porque não é em 
todo momento que você acessa a in-
tranet”, analisa.

Ele considera que a comunica-

ção tem sido eficiente entre a FV e 
Nycomed, entretanto, acredita que 
sempre há oportunidades de melho-
rias. “Se fosse levar uma sugestão à 
empresa, vejo que o aprimoramento 
deveria ser feito no sentido de ga-
rantir uma ferramenta ainda mais efi-
caz para acesso de internet e e-mail. 
É que, especialmente para quem tra-
balha em setor de viagem, às vezes, 
a comunicação em hotéis não é tão 
eficaz, dificultando a comunicação”, 
comenta Carlos.

Segundo ele, a empresa também 
procura ouvir as sugestões da FV. Tan-
to que, recentemente, foram imple-
mentadas melhorias nos computado-
res de bolso, como mudança de tela, 
inclusão de mais informações, como 
relatórios de vendas mais objetivos e 
de fácil manuseio etc. 

“Em um futuro muito próximo, 
acredito que muitos outros recursos 
digitais permitirão o contato do cam-
po com a empresa sempre em tempo 
real”, prevê Carlos.

Na opinião de Hélio Paulo Miran-
da de Carvalho Júnior, Propagandista 
Vendedor III da Allergan, no Rio de 
Janeiro, o smartphone tem provado 
ser uma ferramenta estratégica e efi-
ciente nas atividades diárias e na co-
municação entre Força de Vendas e 
laboratório, uma vez que permite que 
as informações sejam compartilha-

das diariamente pelos departamen-
tos de Marketing e Vendas, facilitan-
do a tomada de decisões, de forma a 
efetivar a venda correta do conceito 
e direcionamento dos produtos nos 
mercados target.

Entretanto, ele aponta como uma 
dificuldade, muitas vezes, a falta de 
habilidade do campo na utilização 
desses recursos. “O propagandista, 
além de representar a empresa, é um 
transmissor de informação de mer-
cado a qualquer momento. Acredito 
que todos os dados colhidos dentro 
das oportunidades do dia a dia devem 
ser passados ao grupo gerencial. Jus-
tamente por isso, um profissional de 
vendas, que não busca atualizar-se 
constantemente, pode ter dificuldades 
em utilizar, de forma efetiva, tais meios 
de comunicação. O profissional deve 
também respeitar os caminhos descri-
tos pela corporação com base nos re-
gulamentos de comunicação, evitan-
do transcorrer de forma inadequada 
no uso da internet, intranet etc. Vejo 

A criação de recursos mais 
interativos e rápidos, como blogs, 
sites e portais corporativos, 
deverá estar entre as estratégias 
das empresas para aprimorar a 
comunicação com a Força de Vendas.

Rafael Marques de 
Souza, da Merck

Luciano Francesco 
Mondillo, da Merck

Jerusa de Alencar Viana 
Bianchi, da Biolab
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como importante também a empre-
sa manter departamentos de suporte 
tecnológico, ferramentas atualizadas e 
investimentos na Força de Vendas, a 
fim de aprimorar o processo de comu-
nicação”, destaca Hélio.

Segundo ele, na Allergan existe uma 
interpretação muito clara das necessi-
dades corporativas e das ações facili-
tadoras para a Força de Vendas. Tanto 
que no sistema implementado no smar-
tphone, por exemplo, são realizadas su-
gestões constantes nas reuniões para a 
confecção de roteiros, layouts do painel 
médico e na melhoria na transmissão de 
dados de visitas. “Uma solicitação de 
upgrade tecnológico feita no passado, 
hoje, nos permite transmitir os relatórios 
de qualquer lugar para a empresa”, des-
taca o propagandista.

Para Hélio, no futuro, o caminho da 
comunicação entre FV e laboratórios 
será determinado pelas empresas. 
“Hoje, percebe-se ser constante o in-
vestimento em tecnologias inovadoras 
de comunicação. A unificação dessas 

ferramentas de telefonia móvel, inter-
net, intranet etc., em um único equi-
pamento, proporcionará redução do 
tempo de ação e reação, tornando-se 
um diferencial competitivo de alto valor 
agregado. As trocas de informações 
em videoconferências pelos diversos 
departamentos da empresa com os 
representantes também criam um di-
namismo indiscutível na resolução de 
problemas diários”, salienta.

Processos engessados
Na visão de André Luiz Ramos, 

também Propagandista Vendedor III, 
da Allergan, que atua na baixada san-
tista (SP), a telefonia móvel, combina-
da ao sistema de gestão da visitação, 
foi o grande avanço na comunicação 
entre a FV e os laboratórios nos últi-
mos tempos. “Com isso, as compa-
nhias, na impossibilidade do aumento 
de head count, ganharam eficiência 
com o desenvolvimento desse seg-
mento, oferecendo agilidade na co-
municação, correção de possíveis 
problemas online e ampliação da nos-
sa produtividade”, salienta. 

Ele também citou algumas melho-
rias implementadas pelo laboratório 
para facilitar a comunicação com a 
empresa e médicos, a partir de su-
gestões vindas da FV. Uma delas foi o 
Projeto de Educação Médica em ins-
tituições e residências, que deixou de 
ser uma ação individual de cada repre-
sentante para se tornar uma estratégia 
da equipe. Outras melhorias foram a 
introdução e a revisão de novas abor-
dagens para determinados produtos, 
estratégias específicas de distribuição 
dos recursos etc.

“Importante mencionar uma outra 
ferramenta extremamente inteligente, 
que vem ajudando na comunicação: 
a pesquisa de marketing, realizada 
por meio do smartphone. Essa ação 

proporciona rapidez e baixo custo. 
Nessas pesquisas, podemos mapear 
a percepção dos médicos de norte a 
sul do País”, revela André.

Segundo ele, recentemente, a 
A llergan ainda alterou a forma de ava-
liação de desempenho da FV com a 
adoção de uma ferramenta na web, 
que permite ao profissional identificar 
rapidamente, por meio de autoava-
liação, os gaps em sua performan-
ce. “Nosso relatório de despesas é 
também elaborado por meio da web, 
agilizando o reembolso e facilitando o 
mapeamento de nossos gastos pela 
companhia”, explica.

Na visão do propagandista da Al-
lergan, ainda há muitas oportunidades 
na internet que podem proporcionar 
o aprimoramento do relacionamento 
FV e laboratórios. “Podemos ampliar, 
por exemplo, o treinamento da Força 
de Vendas via intranet. A tecnologia 
agrega muito, porém, somos nós, as 
pessoas, responsáveis por dominá-la. 
Meu grande desafio está no plane-
jamento de minhas atividades. Para 
isso, as ‘engrenagens’ devem estar 
conectadas, ou seja, todas as áreas 
em perfeito alinhamento, formando 
um grande elo. Assim, antes de do-
minarmos as ferramentas de comu-
nicação, precisamos cuidar de nosso 
planejamento estratégico”, observa.

Embora as inovações tecnológicas 
estejam no mercado para quem qui-
ser usar, existem empresas que ainda 
engessam seus processos de comu-
nicação. Camila Domenegueti Bernar-
des, Vendedora Especial da Unidade 
Genéricos da Germed Pharma, lem-
brou que existem muitos laboratórios 
que não abandonaram totalmente o 
papel, como as fichas de visitas para 
comunicação matriz/campo etc. “Sem 
dúvida, a comunicação eletrônica foi a 
principal transformação na comuni-

Elisabete Regina da 
Rocha, da Genzyme

Fabiano Chris Diniz de 
Souza, da Astellas
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cação entre equipe externa e interna. 
Com a comunicação eletrônica, temos 
respostas rápidas, podendo assim 
agir rapidamente e também sairmos 
na frente. Mas a comunicação por 
meio de memorandos, cartas, fichas 
de visitas etc., ainda é uma realidade 
no mercado, atrasando as operações 
e fazendo se perder oportunidades”, 
destaca Camila.

De acordo com ela, na Germed 
Pharma, a FV tem autonomia para le-
var suas sugestões para melhoria do 
processo de comunicação. “Além dos 
materiais, que sempre que solicitamos 
somos atendidos, também somos 
consultados sobre os produtos a se-
rem lançados. Atualmente, uma novi-
dade da empresa na comunicação é 
a implantação do pocket pc”, revela.

Na opinião da propagandista, a ten-
dência futura é os laboratórios continu-
arem acompanhando a evolução eletrô-
nica e facilitando a comunicação entre 
os setores, no sentido de fornecer fer-
ramentas cada vez mais práticas para 
a conquista e a fidelização de clientes.

Verônica Cristina Macedo Santos, 
propagandista da Linha Dermatoló-
gica da Germed Pharma, também 
ressaltou os investimentos que a em-
presa tem feito para melhor a comuni-
cação com a FV.

Nesse sentido, ela acredita que a 
videoconferência é uma ferramenta 
que pode ser melhor utilizada em cam-
po, especialmente juntamente com 
o programa Skype, pelas vantagens 
que oferece, como reduzir distâncias 
e custos em situações de emergência. 

“A utilização do messenger para 
reuniões de equipes (regionais), quan-
do os membros estão em cidades e 
até estados diferentes, é um recurso 
interessante que aproxima as pesso-
as, possibilita a troca de experiências 
de campo e ajuda no alinhamento de 
ideias. Outra tecnologia que reduz dis-
tâncias e permite interatividade da FV 
com o laboratório, simultaneamente, 
são as transmissões via Web Cast, 
por meio das quais a empresa trans-
mite sua programação, possibilitando 
que a Força de Vendas interaja por 
intermédio de webchat, como uma 
transmissão de tevê ao vivo e com in-
teratividade”, analisa Verônica.

A importância das 
pessoas
Márcia Martins Sanches, Repre-

sentante da Torrent do Brasil, em São 
Paulo, lembra que, atualmente, a estra-
tégia da comunicação com a Força de 
Vendas tornou-se tão importante, que é 
muito difícil manter níveis de produtivi-
dade e lucratividade sem que se institua 
internamente um excelente processo de 
informação e diálogo. “A existência de 
uma boa comunicação na empresa mo-
tiva à execução das tarefas, elimina as 
incertezas e produz confiança e segu-
rança para enfrentamento de um mer-
cado que se torna cada vez mais com-
petitivo”, completa a propagandista.

Ela acredita que a evolução nesse 
campo é contínua. Mas é necessário 
estar aberto às novas formas de co-
municação, identificando, em todo 

momento, novas possibilidades para 
que esse processo proporcione igual-
dade de condições na busca dos re-
sultados traçados pelo laboratório.

Ela ainda lembrou que a FV é o 
“sensor” da empresa no mercado. 
Portanto, informações relevantes en-
viadas com agilidade podem identifi-
car oportunidades de negócios. Isso 
também explica o fato de as empresas 
cada vez mais avaliarem as sugestões 
dadas pelos representantes para me-
lhoria da comunicação. “Na Torrent, 
por exemplo, o acesso a trabalhos 
científicos por meio da intranet, que 
foi uma sugestão do campo, agilizou 
o retorno à solicitação dos médicos. 
As informações de mercado disponi-
bilizadas para análise abriram possi-
bilidades de avaliação e mecanismos 
para um acompanhamento efetivo da 
nossa atuação no campo”, descreve.

Na opinião de Márcia, neste novo 
cenário, altamente tecnológico e com 
tantas transformações, o sucesso de 
uma empresa continuará a depender 
das pessoas. “Por isso, faz-se ne-
cessário que a comunicação seja di-
recionada com o objetivo de tornar o 
profissional de vendas cada vez mais 
bem preparado, para que, diante do 
médico, represente sua empresa com 
segurança e competência”, declara. 

Comunicação mais 
interativa
Douglas Gradianni de Souza, tam-

bém Propagandista da Torrent do Bra-
sil, cita a criação do Fórum de Discus-
são, no qual são colocados assuntos 
importantes para a empresa, como 
lançamento de produtos e novas con-
dutas etc., um incentivo ao aprimora-
mento da comunicação entre o labo-
ratório e a FV. “Com essa ferramenta, 
a FV troca informações entre si. Por 

A comunicação 
depende de pessoas. 

Portanto, para melhoria 
desse processo é 

necessário aprimorar 
também os conceitos 
de gestão de pessoas 

e os sistemas que 
os conduzem.
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meio do Fórum de Discussão, obte-
mos soluções e sugestões imediatas 
de ações que estão dando resultados 
em outras regiões, gerando bons re-
sultados para todos”, explica.

A Força de Vendas também opinou 
e a empresa acatou, tempos atrás, a 
substituição das fichas de cadastros 
médicos pelo palm top, que, segun-
do Douglas, gerou mais agilidade na 
comunicação entre o representante e 
o laboratório.

Ele lembra que no mundo moder-
no, a comunicação e o conhecimento 
ganharam novas dimensões. Nesse 
contexto, as informações passadas 
pela Força de Vendas são de extrema 
importância para o desenvolvimento 
de novas estratégias. “A tendência é 
empresas grandes ou pequenas in-
vestirem em blogs, fóruns de discus-
são, portais corporativos etc. Cada vez 
mais, as mensagens serão mais diretas 
e curtas, como uma ‘dose única’, ou 
seja, algo objetivo e direto”, observa.

Cinthya Silvia Rodrigues Fernan-
des, outra Propagandista da Torrent 
do Brasil, também considera a intro-
dução dos palm tops como um apri-
moramento da comunicação entre o 
campo e o laboratório. Ela confessa 
que, após o advento da ferramenta 
virtual, não imagina outro recurso que 
possa ser tão efetivo e consiga melho-
rar ainda mais a comunicação com o 
campo. Porém, ela vê o contato pes-
soal como algo ainda essencial.

“Intranet e e-mail são, sem dúvi-
da, os melhores instrumentos para a 
comunicação entre FV e as áreas in-
ternas dos laboratórios, ou seja, são 
as formas mais rápidas e efetivas na 
melhor comunicação. Paralelamente, 
o palm top permite que lancemos nos-
sas visitas médicas online. Porém, o 
contato pessoal continua sendo muito 

importante. A comunicação na Torrent 
é muito aberta entre as gerências e 
o Marketing. Todas as nossas ações 
são transmitidas por meio do Relató-
rio de Acompanhamento a Campo, no 
qual, algumas são postadas em nossa 
intranet, assim como ações internas e 
mensagens importantes são encami-
nhadas também pelo pessoal interno”, 
explica Cinthya. 

Valorização dos 
profissionais
Renatan Teles, Propagandista da 

Unidade Biotech, da GlaxoSmithKline 
Brasil, revela que desde que a FV foi 
informatizada no laboratório, os pro-
fissionais trabalham com mais eficá-
cia e agilidade. Segundo ele, na GSK, 
os representantes têm liberdade para 
opinar sobre os processos de comuni-
cação, o que acaba sendo uma forma 
de valorização desses profissionais. 

Ele também acredita que não 
adianta implementar tecnologias 
avançadas se as pessoas não forem 
preparadas para utilizá-las. “A internet 
facilitou a comunicação entre o campo 
e a FV, mas também gerou um volume 
grande de informações. Nesse aspec-
to, entra em cena a competência das 
pessoas, que filtram essas informa-
ções e as transformam em conteúdo 
estratégico”, afirmou.

Na opinião de Renatan, a intranet, 
internet e telefonia móvel serão por um 
bom tempo as principais ferramentas 
utilizadas na comunicação da FV com 
os laboratórios. Para o propagandista, 
a tendência é o aprimoramento des-

ses recursos para atender à demanda 
por eficiência e rapidez no sistema. 

“Os smartphones, por exemplo, 
estão se consolidando no mercado e 
já fazem também parte do dia a dia 
dos profissionais. A ferramenta traz 
eficiência e rapidez no processo. Mas 
qual seria o melhor recurso? Cada 
empresa terá de escolher o que mais 
atenda às suas necessidades e ex-
pectativas”, avalia.

Apesar do pouco tempo de atua-
ção no mercado farmacêutico, Úrsulla 
José de Santana Silva, Promotora de 
Vendas Primary Care da GSK, perce-
be que, na empresa, os processos de 
comunicação vêm se tornando cada 
vez mais “fáceis”. “Hoje, temos o Help 
Rep, que é uma ‘central telefônica’, 
por meio da qual podemos falar com 
‘qualquer funcionário’ que trabalhe na 
matriz. Considero ainda um diferencial 
dentro da GSK, em termos de comu-
nicação, o ‘Radar’, um manual que 
recebemos onde são unificadas todas 
as informações que devem ser traba-
lhadas uniformemente pela FV. É um 
meio efetivo de comunicação com o 
campo”, descreve Úrsulla.

Ela ainda lembrou que diante de 
tantas tecnologias que facilitam o tra-
balho em campo, o propagandista 
precisa se manter sempre motivado 
para transmitir as informações com 
qualidade. Essa motivação é obtida, 
na opinião de Úrsulla, quando se tem 
feedback da empresa.

“Sinto-me motivada para comuni-
car atividades exercidas em campo ou 
informações que sejam relevantes para 

O futuro anuncia equipamentos mais 
compactos e poderosos à disposição dos 

representantes, que terão condições de solucionar, 
rapidamente, as dúvidas dos clientes médicos.
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a empresa e para os demais colegas da 
FV, permitindo à equipe ter acesso a di-
versas ações e atividades desenvolvidas 
em locais diferentes do Brasil”, revela a 
propagandista da GSK.

Motivação é 
fundamental
Para Jerusa de Alencar Viana Bian-

chi, Propagandista Sênior da Biolab, 
obviamente, em um mundo globaliza-
do, não há como desprezar as ferra-
mentas tecnológicas disponíveis para 
comunicação. Entretanto, além do trei-
namento dos profissionais para utilizar 
esses recursos, ela também ressalta a 
importância de manter as pessoas mo-
tivadas para alimentar esse processo. 
“A máquina não substitui o homem. 
Precisamos muito da tecnologia, mas o 
calor humano é também essencial para 
a criatividade, motivação e reconheci-
mento. Isso é o que, verdadeiramente, 
nos move”, frisa.

Na Biolab, por exemplo, uma fer-
ramenta muito utilizada, que também 
serviu como instrumento de valoriza-
ção dos profissionais, foi a criação de 
um site de treinamento, que permite 
aos propagandistas estudarem e revi-
sarem os conteúdos, além de avalia-
rem a concorrência, casos de sucesso 
de representantes etc. “Com isso, te-
mos a comunicação com envolvimen-
to. No futuro, acredito que essa evo-
lução continuará. Hoje, está tudo tão 
moderno que não dá para duvidar do 
que a tecnologia é capaz de nos ofere-
cer”, reflete Jerusa.

José Ruben Cysneiros de Albuquer-
que Filho, Propagandista Sênior da Bio-
lab, ressalta o e-mail, os pockets pcs e 
a tecnologia SMS como os meios mais 
eficientes de comunicação entre a FV e 
os laboratórios. Segundo ele, atualmen-

A tendência é a 
unificação das 
ferramentas de 
telefonia móvel, 
internet, intranet 

etc., em um único 
equipamento, 

tornando-se um 
diferencial competitivo 
de alto valor agregado.

te, existe transparência e liberdade para 
a FV se comunicar com a companhia, 
o que facilita o aprimoramento dos pro-
cessos. “Os recursos de comunicação 
adotados pela Biolab permitem um re-
lacionamento estreito e maior interação 
com todo o grupo no Brasil. Acredito 
que, no futuro, será contínua a evolução 
da comunicação virtual, possibilitando 
uma interação maior entre todo o corpo 
gerencial e a FV”, declara.

Comunicação em 
todos os níveis
Luiz Fausto Rodrigues, Propagan-

dista do Cristália, também é da opi-
nião de que a tendência é uma maior 
evolução das ferramentas de comu-
nicação com e empresa e com os 
médicos. Entretanto, ele acredita que 
o contato pessoal do profissional, es-
pecialmente com o médico, não dei-
xará de existir. “Sem dúvida nenhuma, 
nosso trabalho de campo exige um 
profissional que esteja em constante 
atualização, muita disposição e gos-
te do que faz. E isso envolve uso de 
tecnologia e capacidade de relaciona-
mento interpessoal”, conclui.

Para Jurandir Batista de Oliveira 
Junior, Propagandista da Linha Oftál-
mica da Germed Pharma, a implan-
tação do pocket pc, que também 
começa a ocorrer no laboratório, irá 
melhorar e otimizar a comunicação 
com a empresa, por meio de acesso 
rápido aos e-mails e transmissão das 
informações sobre as atividades rea-
lizadas durante o dia. “Futuramente, 
acredito que a videoconferência tam-
bém passará a fazer parte desse le-
que de ferramentas para melhoria da 
comunicação entre o campo e o labo-
ratório”, prevê Jurandir.

Na visão de Fabiano Chris Diniz de 
Souza, Consultor Técnico da Astellas, 

o esforço das empresas, no sentido 
de diminuir a improdutividade e a bu-
rocratização dos processos, automati-
camente, tem melhorado a comunica-
ção entre os colaboradores.

“As corporações, atualmente, vêm 
desburocratizando seus processos, 
visando reduzir a perda de tempo por 
parte de seus colaboradores. Nesse 
sentido, se faz necessária a busca 
constante da redução de processos 
repetitivos e atividades que não agre-
garão nada em termos de aumento da 
produtividade”, analisa.

Segundo ele, na Astellas, a FV 
também tem autonomia para sugerir 
melhorias. A criação de um site cor-
porativo, que permite o compartilha-
mento de informações com os vários 
setores da empresa, no qual a FV tem 

Verônica Cristina 
Macedo Santos, 

da Germed
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acesso também a dados de mercado, 
marketing, treinamento, vendas etc., 
foi uma das ações do laboratório a 
partir de opiniões dos propagandistas.

“Atualmente, a comunicação ficou 
mais eficaz com os avanços tecno-
lógicos. Porém, se o laboratório não 
tiver uma ‘sintonia fina’ com as em-
presas fornecedoras de serviços, tais 
como gerenciamento de cadastro e 
lançamento de visitas, por exemplo, 
pode perder tempo com a organiza-
ção dessas informações ou do painel 
médico”, comenta Fabiano. 

Fabiano acredita que, futuramen-
te,  a evolução caminhará no sentido 
da criação de canais cada vez mais 
diretos com os vários níveis hierárqui-
cos da empresa, por exemplo, saídas 
a campo dos diretores e do presidente 
da empresa, para vivenciar a realidade 
do trabalho, seja com o colaborador ou 
cliente. “Devido à grande extensão terri-
torial do Brasil, a atividade de e-learning 
e a necessidade de otimizar todos os 
processos relacionados à comunicação 
laboratório/Força de Vendas  também 
devem ser incentivadas no futuro”, des-
taca.

Atenção a detalhes
Na Genzyme, como revelou Elisa-

bete Regina da Rocha, Coordenado-
ra de Equipe de Vendas, a FV adotou 
efetivamente os recursos eletrônicos 
para o trabalho em campo. Uma das 
melhorias foi a implementação de uma 
ferramenta específica para as equipes 
relatarem as atividades desenvolvidas. 
Por meio dessa tecnologia, os propa-
gandistas informam a ação realizada, 
com todos os detalhes necessários. 
“Essa ferramenta pode ser consultada 
pelas pessoas envolvidas com a área 
de vendas, algumas gerências (pro-
duto/vendas), diretoria e presidência.  
É uma ferramenta de fácil manuseio 

que facilita a comunicação direta entre 
a empresa e os clientes, eletronica-
mente”, explica Elisabete.

Ela também é da opinião de que, 
paralelamente, ao acesso à tecnologia, 
os propagandistas precisam realmente 
saber da importância da comunicação 
para os negócios da empresa. “O re-
presentante deve se conscientizar da 
necessidade da objetividade nas infor-
mações, pois, dessa maneira, pode-
mos agilizar o processo. Outro ponto 
a destacar refere-se aos e-mails envia-
dos com cópias para várias pessoas. 
Geralmente, as respostas são repli-
cadas a todos também. Isso parece 
supérfluo, mas deixa nossa caixa de 
entrada cheia de mensagens, muitas 
vezes, com assuntos sem importância 
estratégica”, alerta Elisabete.

Segundo ela, na Genzyme, além 
dos recursos tecnológicos, a empresa 
investe em outras ações que vêm ge-
rando bons resultados em termos de 
comunicação, como o Programa “Café 
da Manhã com a Presidente”, organi-
zado uma vez por mês, quando a pre-
sidente esclarece dúvidas e responde a 
perguntas enviadas pelos funcionários, 
por e-mail ou depositadas em uma 
“caixa de sugestões”. 

“O futuro da comunicação entre a 
FV e o laboratório passará pela atua-
lização frequente do sistema de ‘re-
porte’ de informações, aprimoramento 
de recursos, como a intranet, além da 
aquisição de equipamentos mais avan-
çados, sem se esquecer, obviamente, 
da conscientização e adesão de todos 
os funcionários na objetividade das in-
formações”, analisa a propagandista.

Na visão de Carlos Eduardo Rente, 
Propagandista Sênior da Glenmark, a 
FV do laboratório tem trazido importan-
tes contribuições para o aprimoramento 
da comunicação, como foi a sugestão 
para melhoria de sistema de visitação, 

substituído por uma versão mais com-
pleta, com recursos mais modernos.

Para ele, outra tecnologia que 
vem gerando resultados positivos na 
comunicação entre a FV e a empresa 
é o uso cada vez mais intenso dos 
smartphones. “Hoje, podemos con-
tar com outras grandes facilidades, 
como o recebimento via eletrônica de 
relatórios por distribuidor e por setor, 
auditorias, demandas por brick etc., 
o que, certamente, facilita o trabalho 
e torna nossos esforços promocio-
nais mais focados e com resultado 
melhor. Existe também uma cultura 
de se exaltar e disponibilizar a toda 
Força de Vendas ações individuais, 
que surtiram bons resultados. Isso 
permite, além de reconhecer o cola-
borador que se diferenciou na ação, a 
oportunidade de replicá-la em outros 
setores, respeitando as diferenças re-
gionais”, revela. 

Quanto às tendências nos pro-
cessos de comunicação, Carlos vis-
lumbra um cenário em que existam, 
cada vez mais, equipamentos mais 
compactos e poderosos à disposição 
dos representantes, que terão con-
dições de solucionar, rapidamente, 
dúvidas dos clientes médicos, rece-
ber literaturas virtuais e informações 
de qualidade, auxiliando na divulga-
ção científica. “De qualquer maneira, 
acredito que o contato humano entre 
médico e representante não pode 
ser substituído por nenhum tipo de 
tecnologia. Portanto, a única certe-
za que temos é que continuaremos 
exercendo nosso trabalho com com-
prometimento, atualizando os médi-
cos, apresentando novos produtos e 
novas abordagens, e ajudando esses 
clientes a sempre terem um leque 
amplo de opções para o melhor diag-
nóstico e tratamento de seus pacien-
tes”, concluiu Carlos. 
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Em 14 de julho é celebrado o Dia 
do Propagandista, profissional impor-
tante para a indústria farmacêutica, 
responsável por transmitir informa-
ções precisas e completas sobre os 
medicamentos dos laboratórios que 
representa. Bom de conversa, trajes 
discretos e uma enorme pasta como 
acompanhante compõem o perfil do 
propagandista. 

Representar é viver intensamente a 
missão de traduzir em gestos, palavras 
e sentimentos as propostas para um 
mundo melhor. Talvez, essa seja uma 
reflexão sobre o seu importante papel 
para a empresa e para o médico.

Dia do Propagandista 
Arnaldo Pedace

Podemos começar pela própria 
evolução dessa atividade, que requer 
cada vez mais preparo, conhecimento, 
muito estudo, criatividade e compro-
metimento.

Os propagandistas precisam estar 
preparados para responder aos ques-
tionamentos dos profissionais da me-
dicina e da odontologia, esclarecendo 
todas as suas dúvidas sobre os medi-
camentos que representam.

Para tanto, realizam cursos periódi-
cos de reciclagem, a fim de que pos-
sam ser os divulgadores da ciência ao 
médico, estando atentos a tudo, man-
tendo-se focados e eficazes.

A informação passada com credibili-
dade ao médico pode ser a solução para 
o problema de muitos pacientes, sendo 
fundamental também uma boa oratória.

Assim é o dia a dia do propagandis-
ta: a cada visita um novo desafio e uma 
nova meta a conquistar. É tudo isso que 
torna a sua atividade imprescindível.

Sabemos do valor, da garra e do 
talento de vocês. Portanto, recebam 
esta homenagem como reconheci-
mento da missão cumprida. 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato das Indústrias 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Na Farmoquímica, consideramos 
os representantes como parte 
vital da nossa estratégia. Nosso 
crescimento é, em grande parte, 
fruto do trabalho deles.

Focada no mercado de prescrição médica, a FMQ vem crescendo de 
forma significativa nos últimos anos. Além da ampliação de sua linha de 
produtos e melhoria de sua infraestrutura, a empresa também consolidou 
parcerias estratégicas, como a anunciada, recentemente, com o labora-
tório francês SVR, que possibilitou a introdução no Brasil de uma linha 
completa de dermocosméticos.

Além desse importante lançamento, a empresa também apresentou 
ao mercado brasileiro o Ixium, um imunomodulador tópico indicado para 
verrugas genitais e carcinoma basocelular e, em breve, deverá lançar o 
Maresis, o primeiro fluidificante nasal ético em spray contínuo.

Nesta entrevista, o Diretor-Presidente da FQM, Marcelo Geraldi, revela 
os planos da empresa para este ano e as estratégias para manter o forte 
ritmo de crescimento.

UPpharma – Como tem sido 
a trajetória da Farmoquímica 
no Brasil? Desde quando o 
laboratório atua no País?

Marcelo Geraldi – A Farmoquímica foi 
fundada em 1932, por um médico italiano. 
Infelizmente, não temos informações sobre 
as suas primeiras décadas de vida. Sabemos 
apenas que foram lançados alguns produtos 
inovadores, na época, como o Libigastrin e 
antígenos Grai. 

A história mais recente da Farmoquímica 
começa em 1975, quando quatro gerentes 
das áreas de vendas e marketing da antiga 
Syntex Farmacêutica decidiram juntar suas 
economias e adquirir a empresa, que, na-
quele momento, passava por dificuldades 
financeiras. 

Sem dispor de muitos recursos, a estra-
tégia foi concentrar esforços no interior do 
País, onde poucas companhias tinham inte-
resse em atuar. Assim, a empresa se tornou 
conhecida e respeitada pelas farmácias e 
médicos dessas áreas.

Em 1998, começou um novo ciclo para 
a Farmoquímica, quando a companhia passa 
a se organizar para ampliar a sua atuação 
junto aos médicos, e preparar sua chegada 
nos grandes centros do País. 

Marcelo Geraldi
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Esse plano foi gradualmente sendo im-
plementado até 2002, quando, finalmente, 
atraímos o grupo farmacêutico Roemmers, 
que acreditou no projeto e decidiu se asso-
ciar para investir na empresa.

Já no ano seguinte, a Farmoquímica foi 
lançada em São Paulo, Distrito Federal e Pa-
raná, passando então a atuar em todos os 
estados e capitais do Brasil. Desde então, 
temos mantido um ritmo de crescimento or-
gânico na ordem de 25% ao ano.

Quantas fábricas e quantos 
escritórios a empresa possui no 
Brasil? Onde estão instaladas?

Temos uma fábrica no Rio de Janeiro e cinco 
escritórios de vendas: em Porto Alegre (RS), 
Belo Horizonte (MG), São Paulo, Campinas 
(SP) e Brasília.

Qual a posição da empresa 
no mercado farmacêutico 
brasileiro? A companhia está 
presente em outros países?

O Grupo Roemmers tem presença em toda 
a região latino-americana, mas a Farmoquí-
mica atua somente no Brasil. Atualmente, se 
encontra em 28º lugar no ranking do Merca-
do Farmacêutico Ético.

Atualmente, quais são as áreas de 
atuação da empresa no Brasil? 

Concentramos nossos esforços no mercado de 
prescrição médica. Nossos principais segmen-
tos são antiparasitários, expectorantes, gotas 
otológicas, cremes vaginais, anticoncepcionais, 
dor e, mais recentemente, a dermatologia.

Em quais especialidades atua? 
Por quantos produtos é formado 
o portfólio da empresa?

Atuamos na Pediatria, Ginecologia, Clínica, 
Ortopedia, Otorrino e Dermatologia. Temos, 
atualmente, 42 marcas em nosso portfólio.

Qual a estratégia da empresa 
para atuar no País? Qual o 
posicionamento que vem sendo 
adotado pelo laboratório?

Nossa estratégia é construir e manter uma 
forte relação de confiança com nossos clien-
tes, médicos e farmácias, a fim de seguir 
introduzindo no mercado produtos de mar-
ca, diferenciados, com base científica e forte 
apelo de marketing.

Posicionamos a Farmoquímica como um 
laboratório ético que disponibiliza à classe 
médica produtos de marca, altamente rele-
vantes para o receituário das especialidades 
selecionadas, por meio de um time de profis-
sionais que trabalha com alegria e orgulho.

Qual a importância do 
representante médico 
para a Farmoquímica?

Os representantes são aqueles que, no 
final das contas, constroem a nossa imagem, 
pois eles “encarnam” a empresa na frente 
dos médicos e farmacistas. 

Na Farmoquímica, consideramos os 
representantes como parte vital da nossa 
estratégia, pois eles têm voz ativa e nos mu-
niciam de informações, que podem criar ou 
mudar o planejamento de um produto. Além 
disso, nosso crescimento é, em grande par-
te, fruto do trabalho deles.

Atualmente, quanto a companhia 
investe de seu faturamento em 
P&D? Quais foram até hoje as 
invenções mais marcantes para 
os negócios do laboratório?

Ainda não temos investimento próprio em 
P&D. Nossos produtos são oriundos de par-
cerias internacionais, desenvolvimento local 
e galênica. Porém, investimos bastante em 
pesquisas clínicas dos nossos produtos, 
que já estão no mercado, e de outros que 
estão por vir. 

Criamos alguns produtos, que hoje são 
importantes no nosso negócio, baseados em 
observação de mercado e da necessidade 
dos médicos. Tais como, Alendil Cálcio D, 
Gynopac e Dolamin Flex.

Quais os últimos lançamentos 
da companhia no Brasil?

Lançamos, recentemente, o Ixium, um imu-
nomodulador tópico indicado para verrugas 
genitais e carcinoma basocelular. Estamos 
lançando também o Maresis, o primeiro flui-
dificante nasal ético em spray contínuo, e ini-
ciamos, neste ano, a introdução de uma linha 
completa de dermocosméticos, em parceria 
com o laboratório francês SVR.

Qual a atuação e preocupação 
da Farmoquímica na área 
da responsabilidade social? 
Poderia nos citar algumas 
ações mais importantes da 
empresa nesse campo?

Nossa planta farmacêutica está localizada 
em uma comunidade extremamente caren-
te: o Jacarezinho, na zona norte do Rio de 
Janeiro. Portanto, decidimos focar nossas 
ações sociais para os moradores dessa co-
munidade. Temos projetos que abrangem 
desde crianças de oito anos, com foco em 
inclusão social, até jovens de 18 anos, volta-
do para capacitação profissional. 
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Além disso, entendemos que essa res-
ponsabilidade começa com o nosso público 
interno. Na Farmoquímica, investimos em 
programas de bem-estar, que contribuem 
para o equilíbrio entre a mente e o corpo, 
como shiatsu, ginástica laboral, auriculotera-
pia e até meditação transcendental gratuita-
mente para nosso time. 

Qual a importância da 
unidade brasileira para os 
negócios do Grupo? 

Quando a Farmoquímica passou a fazer par-
te do grupo Roemmers tinha vendas meno-
res do que as da unidade do Uruguai. Hoje, 
entre 19 países, somos o segundo. Mas ape-
nas por enquanto, pois nosso destino é ser o 
primeiro, à frente da Argentina.

Quais foram as grandes conquistas 
da empresa em 2009? Qual foi o 
faturamento do laboratório e em 
que posição ficou no ranking do 
setor em Valores e em Unidades?

O sucesso da Farmoquímica no mercado, 
aliado a uma visão estratégia de longo pra-
zo, motivou os seus acionistas à aquisição 
do laboratório Herbarium. As duas empresas 
hoje formam o Grupo FQM, que passou a ser 
o líder do mercado de fitoterápicos no Brasil. 
Essa foi uma conquista histórica para nós.

O Grupo FQM faturou no ano passado 
300 milhões de reais. No ranking, em valo-
res, ficamos em 25º lugar e, em unidades, na 
27ª colocação. 

Outra conquista importante em 2009 foi 
a certificação do nosso sistema de gestão 
ambiental, com a ISO 14001. A questão am-
biental tem sido uma das nossas prioridades. 
Estamos desenvolvendo um projeto de sus-
tentabilidade inédito na indústria farmacêuti-
ca brasileira.

Quais serão os principais 
investimentos da empresa 
em 2010? Estão previstos 
lançamentos de novos produtos?

Os principais investimentos em 2010 serão 
no lançamento de Maresis e da FQM Derma, 
a unidade de Dermatologia da Farmoquími-
ca. Estão previstos vários lançamentos de 
produtos dermocosméticos e alguns medica-
mentos que ainda dependem da aprovação 
da Anvisa.

Estamos investindo também fortemente 
em programas de capacitação do nosso time 
de gestores e profissionais, em diversos níveis.

E haverá investimentos em 
infraestrutura, por exemplo, 
inauguração de novas 
fábricas, ampliação etc.?

Sim, investiremos cerca de nove milhões de 
reais em melhorias e aumento da capacida-
de da fábrica.

Em um mercado altamente 
competitivo como o brasileiro, 
como a companhia pretende 
fortalecer seu portfólio de 
produtos, principalmente depois 
da consolidação dos genéricos, 
queda de patentes etc.? 

Em 2009, mais de 50% das nossas vendas 
se originaram de produtos lançados nos 
últimos cinco anos. Se considerarmos os 
últimos sete anos, esse número sobe para 
70%. Esse sucesso na introdução de novas 
marcas nos coloca em uma posição privi-
legiada para atrair parceiros internacionais 
com produtos de ponta dentro de nossas es-
pecialidades. Além disso, estamos investindo 
em desenvolvimento de novos fitoterápicos, 
bem como lançando uma linha completa de 
produtos dermatológicos. Não tenho dúvida 
de que teremos um portfólio ainda mais forte 
nos próximos anos, o que vai garantir nosso 
ritmo de crescimento.

Conte-nos como foi sua trajetória 
na indústria farmacêutica. 

Sou publicitário de formação, com pós-gra-
duação em Marketing, ambos pela PUC/RJ, e 
MBA em Administração pela COPPEAD/UFRJ. 
Iniciei minha carreira, ainda na faculdade, 
em 1986, no Laboratório Canonne, das pas-
tilhas Valda, na área comercial e, posterior-
mente, no marketing. Em 1993, assumi uma 
Gerência de Produtos na Glaxo (atual GSK), 
sendo promovido a Gerente de Inteligência 
de Mercado dois anos após. Em 1998, entrei 
na Farmoquímica como Diretor de Marketing 
e, em 2001, assumi a Presidência. Antes de 
aceitar esse grande desafio, tive a sorte de 
estar sob a liderança de profissionais fan-
tásticos, que muito me ensinaram: Hugues 
Ferté, Jorge Raimundo, Oswaldo Gola, João 
Paulo Araújo, Jorge Cury e, finalmente, meu 
pai, Eloisio. Com um time de mentores desse 
qualquer um estaria preparado! 

Qual sua visão sobre o mercado 
farmacêutico brasileiro?

Nosso mercado tem um grande potencial de 
crescimento, porém, o grau de complexida-
de e competitividade tem aumentado muito. 
As empresas estão tendo de lidar com novos 
desafios, e aquelas que não tiverem uma es-
tratégia muito sólida, profissionais capacita-
dos e suficiente capacidade de investimento, 
certamente, enfrentarão maiores dificuldades.

Qual é o desafio de ocupar 
um cargo tão importante 
na Farmoquímica? 

O fato de termos crescido tanto durante es-
ses anos, a ponto de sermos hoje uma em-
presa 13 vezes maior do que éramos quando 
assumi o cargo, é que o torna desafiador. 
Tenho de lidar com novas questões e desen-
volver novas habilidades constantemente.  
E graças a esse crescimento, temos conse-
guido atrair e reter melhores profissionais, o 
que cria um círculo virtuoso e me motiva a 
continuar nesse caminho. Porém, à medida 
que tornamos a empresa maior, precisamos 
também torná-la melhor, pois nosso impacto 
e influência na sociedade também aumentam.

Nosso principal desafio é crescer, sem 
jamais perder a essência: alegria, humildade, 
respeito e brilho nos olhos!
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Responsabilidade social

O bom vendedor é aquele que sa-
ber FALAR. Digamos que é o falador 
compulsivo. Aquele indivíduo capaz 
de conversar com qualquer pessoa, 
a qualquer momento, sobre qualquer 
assunto. Esta é a primeira imagem que 
nos vem à mente, quando pensamos 
em um bom vendedor. Ou melhor, a 
primeira competência que um bom 
vendedor deve possuir. 

De fato, a capacidade de falar, en-
tendendo essa habilidade como a ca-
pacidade à extroversão, é uma compe-
tência ou talento que buscamos em um 
candidato para a área de vendas ou em 
profissionais que já atuam no segmen-
to. Trata-se, inclusive, de uma compe-
tência humana, já que em geral os tais 
falantes mostraram-se assim desde os 
tenros momentos de suas vidas e jor-
nadas pessoais. Entretanto, ao contrá-
rio do que se pensa, um bom vende-
dor não se faz apenas da capacidade 
de falar. Afinal, monólogos não bastam 
nesse caso. É preciso algo mais. É pre-
ciso dar sentido a esse falar e fazer dele 

Minha vida é falar.
Minha profissão, comunicar.
E minha arte:

vender ideias
Marcelo Weber e Renata Schott

um instrumento de “toque”. Um instru-
mento que toque ao outro. É o caso 
do vendedor que toca seu cliente, de 
forma a sensibilizar e cativar a atenção 
desta pessoa para o que estamos fa-
lando. A partir daí, o falar transforma-se 
na segunda grande competência do tal 
bom vendedor: O COMUNICAR.

A competência do comunicar não 
é humana. Ou seja, é algo que pode 
ser aprendido por qualquer um de nós. 
É como se nosso talento em falar fos-
se domesticado e passasse a seguir 
algumas regras capazes de dar-lhe 
sentido e foco. Ao transformar o falar 
em comunicar, garantimos que o outro 
não apenas nos escute, mas interaja 
conosco por meio do diálogo. Ao falar 
soma-se o ouvir, e assim passamos a 
comunicar. O diálogo, base do proces-
so de comunicação, enseja a troca de 
conteúdos, informações, percepções 
e, sobretudo, necessidades, dando ao 
vendedor a possibilidade de entender 
as necessidades de seus clientes e, 
com isso, sugerir soluções. De pre-

ferência, aportadas por meio de seus 
produtos e/ou serviços. 

Até aqui não mencionei nada de 
novo. Afinal, a diferença entre falar e 
comunicar é clara, bem como entre o 
monólogo e o diálogo. Contudo, quan-
do falamos do propagandista, consul-
tor de contas ou representante, não 
importa a nomenclatura ou nome que 
tenha a função, estamos falando, per-
doe-me a redundância, de algo muito 
maior. Não estamos analisando ape-
nas um indivíduo que tenha somente 
a competência humana de bem falar. 
Ou de alguém que, por meio de trei-
namento e capacitação, desenvolveu 
a competência de comunicar. Esta-
mos falando de alguém que, com isso, 
VENDE. Porém, vende não somente 
produtos ou serviços. 

O propagandista (vamos chamar 
assim todos os profissionais citados 
anteriormente), essa figura tão particu-
lar e fundamental para a indústria far-
macêutica, não vende coisas tangíveis 
ou palpáveis como se costuma pen-



O propagandista 
não vende fórmulas, 

moléculas ou princípios 
ativos. Não vende, de 
fato, apresentações, 
frascos ou formas 
farmacêuticas. Ele 

vende muito mais que 
isso. Ele vende ideias.
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sar. Não vende fórmulas, moléculas ou 
princípios ativos. Não vende, de fato, 
apresentações, frascos ou formas far-
macêuticas. Ele vende muito mais que 
isso. Ele vende ideias. O objeto de seu 
trabalho é simplesmente a mais fasci-
nante e abstrata das categorias huma-
nas. Porém, a mais excitante e espe-
cial delas, já que ainda que intocável, 
falando no sentido mais concreto da 
palavra, é capaz de suscitar a imagina-
ção de qualquer ser humano. Mesmo 
daqueles, cujos processos de decisão 
e escolha são pautados por indicado-
res técnico-científicos como os profis-
sionais de saúde. 

E é justamente nesse ponto que 
encontramos o aspecto tão especial 
da profissão de Propagandista: o pon-
to em que o talento humano encontra 
o desenvolvimento técnico. O ponto 
em que a competência humana do FA-
LAR une-se à competência técnica do 

COMUNICAR. E a junção dessas duas 
categorias sintetiza uma terceira maior 
que chamamos de ARTE. No caso do 
Propagandista, a arte de vender ideias. 

A todos aqueles que, diariamente, 
empunham suas malas e seus cadas-
tros de fichas de papel ou programas 
de gestão territorial, meu particular pa-
rabéns. Não porque são grandes fala-
dores ou grandes comunicadores, mas 

porque estão além dessas competên-
cias. Estão no que podemos chamar de 
“ESTADO DA ARTE”. Da arte de vender 
ideias e de prender a atenção de seus 
clientes com categorias abstratas e 
conceitos novos e revolucionários, que, 
embora ainda sejam fartamente funda-
mentados em pesquisas clínicas, são 
tão somente ideias. 

Assim como nas artes plásticas, não 
basta ao artista o talento e a técnica da 
pintura para que se faça uma obra de 
arte, no caso da propaganda médica, 
não basta um bom falar e uma grande 
capacidade de comunicação. Para uma 
obra completa, é preciso a capacidade 
de vender ideias. É preciso arte. 

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
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Treinamento

“Faça o que eu digo, mas 
não faça o que eu faço” 

Ditado Popular.

De acordo com o dicionário Houaiss, a palavra coe-
rência quer dizer: ligação, nexo ou harmonia entre dois 
fatos ou duas ideias; relação harmônica, conexão, con-
gruência, harmonia de uma coisa com o fim a que se 
destina; uniformidade no proceder. Mais claro impossí-
vel, concordam? A minha intenção em definir essa pala-
vra é criar subsídios para falar do oposto dela: da inco-
erência! Afinal, esse é um assunto sobre o qual sempre 
tive vontade de escrever.

No início de minha carreira, observa-
va com frequência o quanto ela era 
comum, mas passei um bom tempo 
acreditando que aquilo que via (e, mui-
tas vezes, sentia na pele) eram fatos 
isolados. Eu devia estar apenas “dan-
do azar” – era certo que logo encon-
traria um mundo corporativo coerente, 
mas acho que apenas me iludi. A cada 
dia que passa se tornam cada vez 
mais comuns os exemplos de incoe-
rência, que me saltam aos olhos, mas 
entre todos eles, o que mais me chama atenção é o que 
ocorre entre o discurso e a prática. Falar é fácil, fazer é 
que são outros quinhentos, já dizia o ditado popular.

Poderia citar diversos exemplos dessa falta de coe-
rência, como o de empresas que têm em sua missão “a 
valorização do ser humano”, mas que não investem no 
desenvolvimento de seus funcionários, e só faltam lhes 
“tirar o couro”; de consultorias de marketing que sequer 
possuem uma marca; de professores que falam sobre 
liderança e são verdadeiros tiranos, e por aí vai. São mui-
tos aqueles que pregam uma coisa e agem de maneira 
diferente, se “entregando” por meio dos seus atos.

Ano passado assisti a uma palestra do Paulo Gau-
dêncio, em que ele falou sobre o “sentir, pensar, agir e 

(In)Coerência
Carolina Manciola

Não é o que 
dizemos que nos 

torna pessoas 
melhores ou piores 

diante de nós e 
dos outros, e sim 

como agimos.

falar”. Achei fantástica a explanação! Segundo ele, há 
coerência quando essas ações seguem a mesma linha: 
o que sinto deve estar de acordo com o que eu penso, 
que reflete em como eu ajo e no que eu falo. Mas não 
é sempre assim que as coisas acontecem. O sentir e o 
agir estão ligados ao nosso lado emocional, e o que eu 
penso e como ajo ao racional, pois sofrem influências 
externas. Só para exemplificar: às vezes, sentimos rai-
va de alguém, mas pensamos que não devemos sentir 
essa raiva. Assim dizemos: “tudo bem, deixa pra lá”, mas 
agimos de forma indelicada logo em seguida. Faz parte 
do jogo? Acredito que seria mais coerente já que “deixei 
pra lá” agir de acordo com o que acabei de expressar 
verbalmente. Afinal, não é o que dizemos que nos torna 

pessoas melhores ou piores diante de 
nós e dos outros, e sim como agimos, 
como nos comportamos. Em seu livro 
O monge e o executivo, James Hunter 
é brilhante quando afirma que “com-
portamento é escolha”.

Não podemos escolher o que sen-
timos, mas podemos escolher como 
vamos deixar aflorar nossos sentimen-
tos. Não estou querendo dizer que só 
existe incoerência no mundo corporati-

vo, longe disso.
Existem muitas empresas, pessoas, profissionais ex-

tremamente coerentes e que são, sem sombra de dúvi-
da, os mais admirados por todos. Mas existem muitos 
que vivem do discurso e se sustentam em bases mó-
veis, as do cargo que ocupam, e que continuarão “fa-
zendo sucesso” apenas enquanto ali permanecerem. É 
importante lembrar que a vida é uma roda-gigante e que 
em um momento de baixa se levantarão apenas aqueles 
que estiverem sobre bases sólidas: a da coerência, da 
integridade e do caráter. E como dizia Heráclito: “O ca-
ráter de um homem é o seu destino”. 

 
Carolina Manciola é Consultora e Gerente de Consultoria e Treinamento da Triunfo.
E-mail: carol.manciola@grupotriunfo.com
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Ocupar o primeiro lugar requer determinação, 
garra, persistência, talento e muito trabalho.

Parabéns Representante, 14 de Julho é o seu dia, 
você está em primeiro lugar em nosso coração.

Disso a gente entende.

Suppliers

Prêmio

Seu laboratório de ideias.
www.tiee.com.br

tiee propaganda
 

# 1 em share of mind e 
conceito do mercado 
farmacêutico brasileiro.
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Ponto de vista

No dia 8 de maio último, a Câmara 
de Regulação do Mercado de Medica-
mentos (CMED) apresentou os novos 
percentuais de reajuste a serem aplica-
dos aos preços dos medicamentos, que 
subiram, em média 4,6%. A medida ge-
rou dúvidas sobre os critérios utilizados 
para a definição desse aumento e para 
a fixação do preço dos medicamentos.

Ao contrário de diversos países, 
nos quais o preço dos medicamentos 
é livremente fixado pelos laboratórios, 
com base na demanda do mercado 
consumidor e no preço dos produtos 
concorrentes, no Brasil, a tarefa de 
precificar os medicamentos para sua 
comercialização, assim como de auto-
rizar reajustes de seus preços, é alta-
mente regulamentada e de competên-
cia exclusiva do Governo Federal, por 
meio da CMED.

Nesse ponto, cabe esclarecer que 
a CMED é um órgão do Conselho do 
Governo Federal, criado pela Medi-
da Provisória 123, de 26 de junho de 
2003, posteriormente convertida na Lei 
10.742, de 6 de outubro de 2003. É 
composto pelo Ministro de Estado da 
Saúde (que o preside), Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, da 
Justiça e da Fazenda, que, em conjun-
to, formam o Conselho de Ministros, ór-
gão máximo de deliberação da CMED.

Precificação de Medicamentos
Critérios utilizados 
pela CMED para 
definição de preços 
e seu reajuste
Dr. Rogério Damasceno Leal

A CMED tem por objetivos a ado-
ção, implementação e coordenação 
de atividades relativas à regulação 
econômica do mercado de medica-
mentos, voltadas a promover a assis-
tência farmacêutica à população, por 
meio de mecanismos que estimulem a 
oferta de medicamentos e a competiti-
vidade do setor. Dessa forma, compe-
te à CMED, entre outros atos neces-
sários à consecução dos objetivos da 
regulação econômica do mercado de 
medicamentos, estabelecer critérios 
para fixação e ajuste de preços de me-
dicamentos.

Dessa maneira, quando uma em-
presa produtora de medicamentos 
pretende comercializar novos produ-
tos ou apresentações, deve informar à 
CMED, mediante o protocolo de docu-
mento informativo, contendo diversos 
dados sobre o mesmo, permitindo sua 
classificação em medicamento novo 
patenteado no Brasil, medicamento 
novo não patenteado no Brasil, nova 
apresentação, nova forma farmacêu-
tica, nova associação ou genérico, o 
que influenciará sua posterior precifi-
cação, uma vez que os critérios para 
cada uma dessas classes é distinto.

Assim, dependendo da classifi-
cação do medicamento, sua preci-
ficação será definida a partir de dife-

rentes critérios, podendo ser definido 
seu preço, tendo como base o custo 
de tratamento com os medicamentos 
utilizados para a mesma indicação te-
rapêutica, o preço de fábrica do medi-
camento de referência, o preço médio 
das apresentações dos medicamentos 
com o mesmo princípio ativo e mesma 
concentração disponíveis no mercado, 
na mesma forma farmacêutica etc.

Essa análise é particularmente 
complexa no caso de medicamentos 
novos, para os quais, ao fazer a aná-
lise do preço de fábrica a ser fixado, 
a CMED deve levar em consideração 
uma série de variáveis objetivas, es-
tabelecidas conforme se trate de me-
dicamento novo patenteado ou não-
patenteado no Brasil.

Assim, entre outros fatores, são 
considerados pela CMED o preço de 
fábrica para o mesmo produto prati-
cado em ao menos três outros países, 
acrescido dos respectivos impostos, 
no caso de medicamentos novos pa-
tenteados no Brasil, ou o custo do tra-
tamento com medicamentos utilizados 
para a mesma indicação terapêutica, 
no caso de medicamentos cuja molé-
cula não seja objeto de patente.

Esse último critério tem causado 
problemas para as indústrias farma-
cêuticas, uma vez que os medicamen-
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tos comparadores eleitos pela CMED 
nem sempre guardam total identidade 
com o novo produto, uma vez que o 
órgão, por vezes, prestigia um medica-
mento de geração anterior, em virtude 
de seu preço mais baixo, em detrimen-
to de outro mais assemelhado ao pro-
duto que se pretende precificar.

Nesses casos de precificação equi-
vocada de medicamento, é possível à 
empresa recorrer administrativamente 
dessa decisão, com vistas a corrigir 
essa falha ou, se não houver essa ade-
quação pela via administrativa, pleitear 
judicialmente o aumento do preço do 
medicamento.

Por outro lado, a CMED também é 
responsável pelo ajuste de preços de 
medicamentos, que é efetuado, ge-
ralmente, entre fevereiro e março de 
cada ano, baseado em um modelo de 
teto de preços, calculado com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor Amplo (IPCA), do período, um 
fator de produtividade, que repassa 
aos consumidores projeções de ganho 
de produtividade das empresas, uma 
parcela de fator de ajuste de preços 
relativos intrassetor (calculado com 
base no poder de mercado, que é de-
terminado, entre outros, pelo poder de 
monopólio ou oligopólio, na assimetria 
de informação e nas barreiras à entra-
da) e uma parcela de fator de ajuste 
de preços relativos entre setores, que 

compreende o custo dos insumos far-
macêuticos.

Assim, o preço do medicamento é 
submetido a essas diversas variáveis 
e seu reajuste é definido pela CMED, 
que divulgou, no último dia 8 de maio, 
os índices para ajuste do preço de me-
dicamentos no Brasil para este ano, 
que atingiram, como já informado, o 
percentual médio de 4,6%.

Neste ano, o ajuste de preços foi fi-
xado em patamar diferente para os me-
dicamentos que foram agregados em 
três grupos, definidos de acordo com 
o nível de competição nos mercados, 
a partir do grau de participação dos ge-
néricos nas vendas de medicamentos, 
levando a reajustes de 4,83%, 4,64% e 
4,45% para cada uma dessas classes. 

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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Fico imaginando quanta gente tem 
se beneficiado dos milhares de livros 
de autoajuda que inundam o merca-
do já há algum tempo. Acredito que 
alguns deles tenham sido a tábua de 
salvação de pessoas em situações afli-
tivas, e sei que, em muitos casos, eles 
servem de bálsamo para um cotidia-
no que nos empurra para atravessar 
o limite da sanidade. De forma geral, 
avalio esse fenômeno literário como 
positivo, mas me incomodo bastante 
quando autores tentados a seduzir se 
lançam a fazer afirmações de consis-
tência duvidosa e que, se levadas a 
sério, podem machucar o leitor. Bas-
ta folhear algumas publicações para 
descobrir que existe uma mensagem 
implícita ou explícita de que qualquer 
pessoa pode ser boa no que quiser. 
Como se tudo na vida fosse apenas 
uma questão de esforço. Particular-
mente em vendas, alguns autores que-
rem nos fazer acreditar que qualquer 
um pode ser um bom vendedor, se-
guindo obstinadamente receitas mági-
cas da venda infalível.

Provavelmente, essas declarações 
nascem do teclado de pessoas que 
nunca ouviram Peter Drucker, conside-
rado o inventor do management, afir-
mar que todos os seres humanos são 
bons em poucas coisas e muito ruins 
em todas as outras. Esse papa da ges-
tão – um dos homens mais lúcidos de 
seu tempo – exortava os executivos a 
buscarem o autoconhecimento para 
identificar suas qualidades e investir 
nelas como fonte de diferenciação, em 
vez de perder tempo tentando corrigir 
fraquezas, o que ele julgava pouco efe-

Todo mundo é vendedor?
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tivo. Mais recentemente, o Professor 
Howard Gardner, de Harvard, conduziu 
estudos que o levaram a concluir que 
existem tipos diferentes de inteligência, 
e que cada ser humano possui uma ou 
poucas delas, ou seja, ninguém é inte-
ligente em todas as dimensões. 

A neurociência tem suportado o 
raciocínio de Drucker e Gardner na 
medida em que entende a evolução 
da rede de neurônios e explica que 
nossas experiências, quando crianças, 
fortalecem ou enfraquecem conexões 
no cérebro, proporcionando o apare-
cimento das aptidões e deficiências 
específicas.

O resumo da ópera é: gente séria 
propõe e a ciência avaliza a tese de 
que nem todo mundo nasceu para ser 
bom no que quiser. E não há motivos 
para crer que a área de vendas este-
ja fora dessa. Em um mundo pouco 
competitivo é possível acreditar que 
alguém, sem vocação para vender, 
aprenda alguns truques e, com mui-
to esforço, possa colaborar com uma 
empresa nessa área. Mas no ambiente 
em que vivemos, as empresas devem 
buscar profissionais que possuam ou 
tenham capacidade de atingir a exce-
lência. Gente vocacionada para ven-
der. Gente que tenha as atitudes cer-
tas para ser bem-sucedida na área. 

Os próprios profissionais de ven-
das devem se perguntar se eles têm 
um conjunto de qualidades essenciais 
que fazem deles candidatos ao êxito. 
Caso percebam que não, devem bus-
car alguma atividade que vá ao encon-
tro de suas verdadeiras vocações, pois 
só assim serão felizes e prósperos do 

ponto de vista material. Caso notem 
que sim, que realmente têm a matéria-
prima para serem excelentes em ven-
das, não podem acreditar que o jogo 
está ganho. A vocação é o ponto de 
partida. É a essência que deve ser tra-
balhada com afinco para que o poten-
cial se realize por meio de resultados 
concretos.

E como fazer essa análise? Um 
bom ponto de partida é uma autoava-
liação com base na pesquisa realizada 
pela Calliper, líder mundial em avalia-
ção de pessoas, que apontou as atitu-
des essenciais para profissionais com 
atuação comercial. São elas:

Empatia: a capacidade de se co-
locar no lugar do cliente e entendê-lo 
sem que ele precise, necessariamente, 
falar. O que ele valoriza, o que sente 
e quais são suas preocupações em-
presariais e pessoais são aspectos 
que devem ser compreendidos por um 
profissional de vendas. Também signi-
fica entender o cliente quando ele fala. 
Estar verdadeiramente aberto e atento 
ao cliente, suas necessidades e ex-
pectativas.

Competitividade: o profissional 
de vendas é um ser competitivo por 
natureza. Ele quer ser bem-sucedido 
em cada venda, pois isso significa 
que ele é um vencedor. Ouvir o “sim” 
do cliente tem um significado que vai 
além da remuneração, de sua comis-
são pela venda ou algo assim. Signi-
fica vitória. Conquista. E isso tem um 
sabor especial.

Prazer em servir: nem todas as 
pessoas se sentem bem quando estão 
servindo. Talvez pelo peso de nossa 
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cultura elitista, servir parece ser menos. 
O vendedor bem-sucedido não rejeita 
a sensação de servir e, pelo contrário, 
sente grande prazer em perceber que 
está ajudando alguém. Ele sabe exa-
tamente a diferença entre servir e ser 
servil, impondo-se contra a última pos-
tura, mas valorizando a anterior. É um 
prêmio ver o cliente satisfeito e ouvir 
um obrigado sincero.

Autodisciplina: o profissional de 
vendas, em geral, passa a maior par-
te do tempo sozinho, ou na pior das 
hipóteses, tem muita liberdade. Se ele 
não souber ser seu próprio guia, aca-
ba perdendo o rumo. Não haverá nin-

guém para dizer: faça isso, faça aquilo. 
Ele precisa saber quais atividades de-
vem ser feitas e fazê-las. Precisa tomar 
a iniciativa certa, na hora certa e por si 
mesmo.

Resiliência: esta palavra, pouco 
usada em nosso cotidiano, significa a 
capacidade de um material voltar ao 
estado natural depois de sofrer uma 
grande pressão e deformação. Borra-
cha é um material com grande resiliên-
cia, pois, uma vez amassada, volta a 
ser o que era antes. Aço, já não tem 
esta característica. Uma vez torto, pre-
cisa de um grande esforço para voltar 
a ser como antes. O vendedor precisa 
ser resiliente para sobreviver, pois em 
seus encontros com os clientes é, fre-
quentemente, pressionado, amassado 
e até agredido verbalmente. Recebe 
muito mais “não” do que “sim”. Se ele 
deixar essa situação ferir sua autoes-
tima, em pouco tempo estará arrasa-
do e sem forças para a próxima visita, 
quando terá um péssimo desempe-
nho, e, assim por diante, em uma espi-
ral negativa até o fundo do poço.

É importante notar que, conforme 
dizemos em nosso livro Venda com 
Corpo, Mente e Alma, essas atitudes 
devem ser complementadas com co-
nhecimento adequado e o domínio 
de técnicas específicas. Com esses 
três pilares em ação, a excelência será 
uma consequência natural. E o suces-
so também. 

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

O vendedor 
bem-sucedido 
não rejeita a 
sensação de 
servir e, pelo 

contrário, sente 
grande prazer 

em perceber que 
está ajudando 

alguém. 

59

Especial
Dia do propagandista



Na edição anterior, procurei abor-
dar as teorias existentes, que envol-
vem a tomada de decisões. Vou con-
tinuar, neste artigo, tratando o modelo 
de Gary Klein, um cientista sênior no 
Associates Pesquisa Aplicada, autor 
de Sources of Power: How People 
Make Decisions (1999).

Klein passou 20 anos estudando a 
tomada de decisões no campo, a par-
tir de experiências de bombeiros, até 
enfermeiros em salas de emergência. 
Ele propõe uma teoria alternativa, que 
descreve como as pessoas tomam 
decisões no mundo real (“naturalista” 
Tomada de Decisão”), chamando-a de 
Recognition-primed decision (RPD), 
um modelo que mostra como as pes-
soas tomam, rápida e eficazmente, de-
cisões quando são confrontadas com 
situações complexas. Nesse modelo, 
o tomador de decisão deve gerar um 
curso de ação possível, compará-la 
com as restrições impostas pela situ-
ação, selecionando o primeiro curso 
de ação, que não é rejeitada. Tal téc-
nica tem vantagens na medida em que 
é rápida, mas está propensa a falhas 
graves em circunstâncias excepcionais 
ou identificadas.

Quais são os elementos que permi-
tem a um especialista imediatamente 
gerar boas opções? Como as equipes 
de trabalho tomam decisões sob o 
modelo de RPD? O que permite a um 
perito avaliar rapidamente se a opção 
é boa o suficiente, decidindo mudar 
para outra opção? Ele faz isso, prin-
cipalmente, por meio de entrevistas e 
observações cuidadosas. Sua equipe 
concentra-se em um cenário, identifi-
ca os principais pontos de decisão e 
os comentários sobre o assunto, para, 

Tomada de decisões
Várias teorias, nenhuma certeza – Parte 2
Fernando Loaiza

em seguida, identificar o que eles pen-
sam no ponto de decisão. É um siste-
ma baseado em anedota, mas é pode-
roso para gerar um modelo.

Em laboratório, é fácil estudar 
como as pessoas tomam decisões; 
dar-lhes um objetivo, e algumas infor-
mações, e analisar como elas usam as 
informações para atingir esse objetivo. 
Nas situações abrangidas por Klein, 
os objetivos são indefinidos e podem 
mudar momento a momento. A infor-
mação é incompleta e desorganizada. 
Assim, você tem de tomar o seu me-
lhor palpite, começar a agir sobre ele, 
e então ver se a situação evolui como 
você esperava. 

Um bom exemplo: um comandan-
te de fogo entra em um prédio, em 
que ele pensa que há um incêndio na 
cozinha, porém, ele percebe que o in-
cêndio não tem característica de um 
acidente normal. O ambiente está mui-
to calmo, mas muito quente. Ele não 
gosta do panorama. Dessa forma, leva 
sua equipe para fora de casa. Alguns 
momentos depois, o piso da casa 
desaba – o fogo estava realmente no 
porão. Ele não tinha ideia de que ha-
via um porão, mas a sua experiência 
alimentava sua intuição, que indicava 
que algo estava errado. 

Klein continua a se aprofundar 
muito no modo como os especialistas 
conseguem “ver o invisível” (porque 
eles sabem quais sinais procurar), ge-
ram um curso de ação, simulam men-
talmente os resultados dessa ação e, 
em seguida, executam-na. Ele tam-
bém descreve os aspectos não-linea-
res de resolução de problemas: é um 
processo interativo, no qual você está 
atualizando continuamente seu mode-

lo mental com os resultados que ocor-
reram em relação às suas expectati-
vas. Ele dedica um capítulo ao poder 
das histórias. Ele fala sobre o poder de 
ler mentes. Quando um comandante 
comunica claramente sua intenção, e 
não apenas o plano, e os objetivos ge-
rais do plano, seus subordinados po-
dem tomar as decisões certas, mesmo 
quando essas decisões conflitam com 
as metas estabelecidas. Ele descreve 
como as equipes funcionam em con-
junto; estuda a forma como a equipe 
tem uma cognição coletiva, que pode 
ser desenvolvida por esta estreita co-
laboração. 

O Dr. Klein conclui e explica a aná-
lise racional. Em situações em que o 
problema pode ser analisado em seus 
componentes básicos, a análise racio-
nal é uma grande ferramenta. No en-
tanto, tentando forçar outras situações 
com base em regras pode ser desas-
troso. Novatos, que tomam decisões 
baseadas em um conjunto de regras, 
como sendo a única maneira de se 
fazer as coisas, podem correr riscos.  
O caminho para a experiência de 
aprendizagem depende das situações 
que geraram as regras, do entendi-
mento de quando se aplicam as regras 
e de quando devemos quebrá-las. 

As pessoas sob altíssima pressão 
têm de tomar decisões a todo instante. 
Por exemplo, enfermeiras de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs), pilotos de 
combate, bombeiros etc. Para Klein, 
as pessoas estudam muitos anos, mas 
na hora de tomar decisões, jogam os 
manuais no lixo e seguem sua intuição. 
Ele acredita que as mentes de pessoas 
treinadas decidem tão rápido durante 
momentos de pressão que, depois, 
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raramente conseguiam explicar racio-
nalmente por que aquela decisão havia 
sido tomada.

Quanto maior a pressão, mais as 
pessoas buscam tão somente uma 
solução imediata, ainda que, às vezes, 
não seja a solução certa. Para isso, é 
fundamental diferenciar risco percebi-
do de risco real. Muitas empresas gas-
tam milhões de reais criando estrutu-
ras que as defendam de risco. Em uma 
situação de apuro, não existe o con-
trole do processo, só existe a decisão. 

Porém, quando a intuição leva os 
executivos a tomarem decisões que 
vão contra as estratégias da empresa 
ou contra táticas definidas anterior-
mente pela equipe, nas quais o resul-
tado é incerto, ou só será conhecido 
no futuro, cabe a eles trabalharem 
para demonstrar à empresa e a seus 
executivos que essa decisão foi acer-
tada, implementando planos de ação e 
estratégias que guiem a consolidação 
de resultados positivos. Caso contrá-
rio, se não foi demonstrada a asserti-
vidade ao correr o risco, os executivos 
deverão ser corrigidos e realinhados 
no processo de tomada de decisões, 
pois, talvez, não tenham a suficiente 
experiência para formar sua intuição.

A experiência cria competência 
nas pessoas; os novatos não têm vi-
vências iguais, por isso, ainda não es-
tão preparados para tomar decisões. 
É, por essa razão, que o nível hierár-
quico é fundamental: quanto mais 
complicada é a decisão, mais alto na 
hierarquia deverá estar o responsável 
a tomá-la, ou mais pessoas devem 
participar dessa decisão.

Os especialistas usam mais a intui-
ção do que os novatos, porém, na mi-

nha opinião, é uma intuição sólida, fruto 
de experiências passadas, que estrutu-
raram uma habilidade capaz de conver-
ter-se em um guia adequado e rápido. 
Um especialista cria rapidamente uma 
solução, e, rapidamente também, deci-
de se esse plano vai funcionar ou não. 

Portanto, a melhor forma de acele-
rar esse processo de aprendizado é fa-
zendo com que as pessoas acumulem 
experiências, a fim de que possam, 
rapidamente, ampliar as memórias 
e guias de conduta, que permitam à 
mente fazer o trabalho de avaliar uma 
situação, reconhecê-la e, rapidamen-
te, tomar decisões corretas. 

As experiências não atrapalham: 
tornam as pessoas mais seguras e 

rápidas. E, principalmente, na hora 
de decidir, fazem com que confie-
mos completamente em nossa in-
tuição. Caros colegas, penso seria-
mente que a intuição é fundamental, 
mas, ao mesmo tempo, acredito que 
quanto mais experiência você possui 
e quanto mais vezes tenha escolhido 
o caminho científico na tomada de 
decisões, maiores serão as possibili-
dades de você desenvolver e possuir 
uma intuição apurada, que o ajude a 
tomar decisões rápidas, seguras e 
coerentes. 

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente 
dos Laboratórios Bagó Brasil. 
E-mail: floaiza@bago.com.br
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Toda cadeia que envolve pré e pós-
lançamento de medicamentos engloba 
uma complexidade de atuação, que 
exige cada vez mais esforço da empre-
sa como um todo nesse setor, ainda 
mais em tempos de competição global 
acirrada. São várias as etapas do início 
ao fim da criação de um remédio: vão 
dos estudos clínicos em andamento 
até a pré-aprovação do produto peran-
te a Anvisa. Ainda há todo o processo 
de concessão do registro, negociação 
e definição do preço via C-MED, cam-
panha desenvolvida, força de vendas 
treinada, só para citar alguns. Mas de 
nada vale todo o empenho dos profis-
sionais que atuam no lançamento, se 
a atuação da gestão de suprimentos 
e logística não for eficaz. Essa é uma 
área essencial e que pode fazer a di-
ferença entre o sucesso e o fracasso. 

O executivo da denominada “admi-
nistração de supply chain”, em muitos 
casos, também responde por compras 
de bens produtivos, insumos e produ-
tos acabados, sendo o responsável pe-
los contratos e negociações com forne-
cedores locais e internacionais. Há um 
crescimento dos produtos de nicho e 
biotecnologia, que conta com uma rede 
mais restrita de desenvolvedores de 
princípios ativos e moléculas cada vez 
mais sofisticadas. Por isso, a habilidade 
de comunicação em inglês é essencial 
para esse profissional, já que boa parte 
dos fornecedores é do exterior.

Dono de orçamentos polpudos e 
responsável por investimentos altamen-
te estratégicos, incluindo negociações 
de complexidade com transportadoras 
e provedores logísticos, o profissional 
de supply chain deve saber atuar de 

Suprimentos e logística
Área essencial que pode fazer a diferença 
André Jacques Pasternak

maneira integrada, trabalhando contra 
o tempo para que não haja nem exces-
so e nem falta do produto no mercado. 
Muitas vezes, ele tem de negociar com 
a produção e fazer parte do chamado 
planejamento de demanda. 

Adicionalmente, o executivo de lo-
gística e suprimentos também precisa 
conhecer muito bem importação e ex-
portação, sabendo trabalhar preventi-
vamente, desenvolvendo soluções de 
rastreabilidade de produtos e conhe-
cendo detalhadamente os trâmites le-
gais e burocráticos na compra e venda 
de produtos e serviços.

Normalmente, a administração de 
estoques está diretamente relaciona-
da à atuação da área de supply chain, 
que deve definir rapidamente a viabi-
lidade econômico-financeira para ar-
mazenagem de medicamentos, tendo 
de construir, muitas vezes, uma matriz 
diversificada de transporte, seja ele 
marítimo ou aéreo. No final, podem 
trazer grandes economias de escala e 
um resultado financeiro mais saudável, 
sem contar na enorme complexidade 

de classificação fiscal, oriunda de pro-
dutos importados.

Além dos aspectos de negócios do 
líder de suprimentos, envolvendo pre-
ços e prazos, o profissional também 
deve saber atuar de acordo com es-
pecificações diversas de um mercado 
regulamentado, o que, muitas vezes, 
reflete a estratégia de aquisição de 
“feito de” a “feito para”, normalmente, 
conhecido como strategic sourcing.

Esta é uma área “nervosa” e de in-
formações altamente perecíveis. O exe-
cutivo desse setor deve saber trabalhar 

Em uma área 

“nervosa”, o executivo 

desse setor deve saber 

trabalhar com métricas 

de desempenho, 

tendo, muitas vezes, a 

dura tarefa de negociar 

com áreas de maior 

influência política.
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com métricas de desempenho, tendo, 
muitas vezes, a dura tarefa de negociar 
com áreas de maior influência política 
no dia a dia de uma indústria farmacêu-
tica. As áreas de vendas e marketing 
pressionam e não querem ouvir falar de 
prazos para lançamento de um novo 
produto. Por outro lado, a área de fi-
nanças insiste na necessidade de baixo 
nível de estoque, sem contar a pressão 
dos agentes externos, como fornece-
dores e agências regulatórias de saúde.

Nos últimos anos recrutando exe-
cutivos de logística e suprimentos, três 
aspectos estavam sempre presentes 
nos candidatos que mais se destaca-
ram: a visão globalizada de negócios, 
que lhes permitia um trânsito mais 
eficiente junto aos fornecedores, prin-
cipalmente os que lidavam com um 
volume mais alto de compras, todos 
com, no mínimo, inglês avançado; a 
gestão e liderança de equipes, pois 

quem sabe delegar e cobrar da ma-
neira certa, ajudando a desenvolver e 
extrair o máximo de cada um, acaba, 
naturalmente, se destacando e conse-
guindo formar bem seus sucessores; e 
o último, e mais importante de todos, 
o controle emocional.

Em uma área altamente crítica, 
como a de supply chain, a habilida-
de de administrar frustrações diárias 
é absolutamente vital para reerguer a 
cabeça e seguir em frente, deixando 
de lado as emoções à flor da pele e 
trabalhando com foco no cumprimen-
to dos objetivos. Com o mercado mais 
aquecido em tempos de economia em 
crescimento, a indústria farmacêutica 
também se atenta para a necessida-
de de retenção dos melhores talentos 
executivos de logística e suprimentos. 

Algumas delas já atrelam as metas 
de rentabilidade financeira do negócio 
à remuneração variável desses profis-

sionais. Com benefícios competitivos, a 
migração de executivos de outros mer-
cados também tem sido cada vez mais 
intensa para assumir cargos de liderança 
de supply chain na indústria farmacêuti-
ca, em especial dos setores de bens de 
consumo não-duráveis e serviços. 

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

Na área de supply chain, a habilidade de administrar frustrações diárias é absolutamente vital para reerguer a cabeça e seguir em frente, deixando de lado as emoções à flor da pele.
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O e-learning é uma ferramenta de 
aprimoramento que vem se consoli-
dando como alavanca para o desen-
volvimento do capital humano. Porém, 
ainda existem mitos que rondam o sis-
tema de ensino e treinamento a distân-
cia. A seguir, Romain Mallard, Diretor 
de Tecnologia da Digital SK, empresa 
que desenvolve soluções completas, 
abertas e integradas de e-learning para 
projetos de educação corporativa e 
acadêmica, procura esclarecer alguns 
aspectos importantes desse conceito.

Mito 1

Para aprender é preciso 
assistir às explicações do 
professor. Por isso, o ensino 
baseado na web não é eficaz.
Esse é um dos grandes mitos que 

rondam o e-learning. Conhecimen-
to não se transfere, mas se constrói.  
O futuro do aluno depende menos de 

quem sabe sobre um determinado as-
sunto e mais de como e o que esse 
aluno vai fazer para aprender. E o e-
learning considera a individualidade do 
desenvolvimento intelectual, procuran-
do um equilíbrio entre ensinar e respei-
tar o ritmo de cada um. Além disso, 
traz para o aluno uma responsabili-
dade sobre seu desenvolvimento, co-
locando-o como principal ator do seu 
aprendizado. De ouvinte, ele passa a 
participante e, assim, muitas vezes, o 
ensino por meio da tecnologia se torna 
mais eficiente que o tradicional.

Mito 2

É impossível prender 
a atenção do aluno em 
um ambiente virtual 
de aprendizagem.
Esse é um mito muito comum. Po-

rém, por meio da escolha de sistemas 
apropriados e da aplicação de uma di-

dática adequada, é possível criar um 
ambiente totalmente interativo, no qual 
o aluno é incentivado a avançar a cada 
etapa. Plataformas virtuais de ensino 
devem ser capazes de integrar o imen-
so leque de ferramentas interativas 
disponíveis hoje em dia, que possam 
contribuir para despertar e manter a 
atenção do aluno, como webtvs, por 
exemplo. Outra possibilidade é a utili-
zação de monitoria, que acompanhe e 
incentive o aluno em seu treinamento.

Mito 3

A internet é uma 
ferramenta inacessível à 
maioria da população.
A internet ainda é uma ferramen-

ta de acesso restrito à grande parcela 
da população brasileira, assim como o 
próprio sistema de ensino. Porém, isso 
não impede a difusão do e-learning. 
Primeiro, porque de acordo com os da-
dos da última pesquisa realizada pelo 
IBOPE, hoje já são mais de 67 milhões 
de brasileiros com acesso à internet, a 
partir de ambientes diversos como resi-
dência, trabalho, escolas e lan houses. 
Isso mostra que existem várias opções 
de acesso, mesmo para quem não tem 
conexão em casa. Segundo, porque, 
em se tratando de treinamento corpo-
rativo, é comum as empresas oferece-
rem o ambiente com acesso aos seus 
colaboradores. O mesmo acontece na 
área acadêmica, para complemento de 
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FarmaVen 
promoveu o 
intercâmbio 
de 
informações
Nos dias 18 e 19 de maio, foi 
realizada, no WTC Convention 
Center, em São Paulo, a FarmaVen, 
primeira feira de negócios voltada 
para fornecedores e representantes 
do marketing farmacêutico. 
Promovida pelo Grupemef (Grupo 
dos Profissionais Executivos do 
Mercado Farmacêutico), com 
coordenação da Triunfo Publicidade, 
agência oficial do evento, a feira teve 
o objetivo de levar ao conhecimentos 
de expositores e visitantes novas 
possibilidades de negócios, criando 
a aproximação entre profissionais 
com poder de decisão nas áreas 
de marketing e vendas do mercado 
farmacêutico e fornecedores 
especializados em soluções para 
esse mercado. A programação 
envolveu várias atividades, como um 
painel de debates, com a presença 
de presidentes de indústrias 
farmacêuticas; uma palestra que 
versou sobre o tema O Novo DNA 
dos Laboratórios, proferida por 
Edison Talarico, da FGV, além de 
painéis paralelos, que trataram de 
assuntos, como Farmacoeconomia 
e Brand Entertainment. Segundo 
o Grupemef, a segunda edição 
da FarmaVen, a ser realizada em 
2011, já está em planejamento.

cursos de graduação e pós-graduação, 
quando as escolas disponibilizam seus 
laboratórios aos alunos. Sempre há 
uma forma de se conectar.

Mito 4

Não há como medir os 
resultados, nem monitorar 
o treinamento.
Exatamente o oposto. O uso do 

e-learning facilita o acompanhamento 
e a medição dos resultados, de forma 
mais refinada e ágil do que em trei-
namentos presenciais. Para tanto, a 
escolha correta do LMS (Learning Ma-
nagement System) é decisiva. Platafor-
mas virtuais permitem não apenas que 
os alunos r ealizem seus cursos, mas 
também que os tutores e responsáveis 
possam gerenciar aspectos logísticos 
e didáticos dos treinamentos, realizan-
do um acompanhamento individual ou 
por turmas.

Mito 5

Apenas adolescentes ficam 
tanto tempo na web.
Um profissional com aproximada-

mente 30 anos, provavelmente des-
cobriu a internet ainda na faculdade. 
E hoje, em casa, passa um tempo 
maior no computador do que na fren-
te da TV (os brasileiros são os maio-
res usuários com média de 23 horas 
por semana, e 85% deles acessam 
redes sociais e quase todos assistem 

a vídeos online, e muitos usam o te-
lefone celular não apenas para fazer 
ligações, mas também para receber 
notícias, atualizar seus blogs e usar 
outros serviços da rede). Isso quer 
dizer que é um público apto a rece-
ber um treinamento online. E cabe às 
empresas oferecer um ambiente de 
trabalho motivador, criando experiên-
cias que, necessariamente, precisam 
passar pelo online, uma vez que seus 
colaboradores estão acostumados a 
esse universo fora do trabalho.

Mito 6

O e-learning pode 
substituir o presencial
Esse é o mito clássico que ronda o 

ensino a distância. O e-learning e o en-
sino presencial são complementares. 
Ocorre que, cada vez mais, o e-learning 
tende a substituir o presencial quando 
o deslocamento dos participantes ou 
dos instrutores não é viável e o assunto 
permite ser discutido a distância. Para 
estes casos, sim, o e-learning está as-
sumindo o lugar do ensino em sala de 
aula. Porém, nem todos os temas per-
mitem ser 100% tratados a distância. 
O desenvolvimento de habilidades com 
forte componente humano (relaciona-
mento interpessoal, por exemplo) vai 
continuar demandando que o treina-
mento seja realizado presencialmente. 
Mas isso não impede que parte dele 
seja feita online. 
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Muitos gestores ainda não perce-
beram as novas tendências comporta-
mentais dos colaboradores. Hoje, mais 
do que nunca, todos querem ser felizes 
no trabalho. Querem tratamento res-
peitoso, justo e digno. Simples assim.  
No entanto, as relações de trabalho em 
muitas organizações não estão compa-
tíveis com essas novas tendências.

É óbvio que as empresas não são 
entidades beneficentes, nem parques 
de diversões. Elas investem pesado em 
seus negócios e visam, com todo o di-
reito e justiça, os melhores resultados 
possíveis, traduzidos na forma de cres-
cimento e lucros.

Mas também é óbvio que isso não 
justifica que esse crescimento e lucro 
sejam obtidos com prejuízo do bem-es-
tar e da saúde dos seus colaboradores. 
O que não se pode tolerar é que, em 
nome de cada vez maior produtividade 
e ganhos, uma organização subme-
ta seus colaboradores a pressões que 
coloquem em risco sua saúde física e 
psicológica.

“Burnout” e “Bullying”
Os 2 “bês” que podem derrubar uma liderança
Floriano Serra

No campo dos modelos de gestão 
de pessoas, a mídia começa a dar o 
devido destaque a dois “bês” ingleses, 
que estão comprometendo a saúde dos 
empregados, as relações do trabalho, 
a imagem da empresa e, por extensão, 
seus resultados.

O burnout é um deles. Trata-se de 
uma resposta de caráter depressivo ao 
estresse ocupacional crônico, manifes-
tando-se por meio de profundo esgo-
tamento físico e emocional, de causa 
diretamente ligada aos relacionamentos 
pessoais no contexto profissional. Essa 
síndrome não é novidade. Já havia sido 
apontada há mais de 20 anos pelos 
Ph.Ds Christina Maslach e Michael P. 
Leiter, pesquisadores da Universidade 
da Califórnia/Berkeley, dos EUA. Inclu-
sive, está classificada no Código Inter-
nacional de Doenças (CID-10) sob o 
código Z73.

A Síndrome do burnout se apresen-
ta em três dimensões: exaustão emo-
cional, despersonalização e baixa reali-
zação pessoal – todas comprometendo 
a saúde, a autoestima, as relações e o 
desempenho, podendo também apare-
cer sob a forma de dores musculares, 
enxaqueca, gastrite, síndrome do intes-
tino irritável, insônia, hipertensão, diabe-
tes, depressão, alcoolismo e dependên-
cia de drogas. 

E agora, como se não bastasse o “b” 
citado, surge o bullying, expressão que 
define atos de violência física ou psicoló-
gica, praticados no trabalho, de forma in-
tencional e repetitiva, por um indivíduo ou 
grupo, visando intimidar ou agredir uma 
pessoa incapaz de se defender. É, por-
tanto, parente próxima do assédio moral. 
Em várias situações do trabalho pode-se 
perceber a presença do bullying: esta-
belecimento de metas e prazos impos-

síveis de serem cumpridos; atribuição de 
tarefas simples a profissionais altamente 
qualificados; cancelamento de reuniões 
e compromissos em cima da hora sem 
avisar os envolvidos; “congelamento” de 
alguém da equipe; atribuição de tarefas 
que exijam a permanência no trabalho 
até altas horas da noite ou que sejam 
feitas durante feriados e fins de semana; 
omissão de informações relevantes e de 
interesse da equipe; ocorrência contínua 
de críticas destrutivas e atitudes seme-
lhantes. Os profissionais que sofrem a 
ação do bullying, com a sua repetição, 
podem adquirir distúrbios psíquicos até 
irreversíveis e serem compelidos a atos 
extremos.

Nenhum desses dois “bês” se cons-
titui em novidade: da mesma forma que 
ocorreu com o burnout, também com 
relação ao bullying os primeiros alertas 
foram feitos há mais de duas décadas 
por médicos e pesquisadores do com-
portamento. Esse segundo “b”, detec-
tado inicialmente em ambientes escola-
res, apenas recentemente foi percebido 
também no ambiente corporativo. 

Diante desse quadro, as lideranças, 
que sempre foram as responsáveis pela 
definição e manutenção da qualidade 
do clima e das relações nas suas áre-
as, têm agora um novo desafio perante 
suas equipes: o de impedir que as rela-
ções entre seus membros se deteriorem 
tanto que se aproximem perigosamente 
daqueles dois “bês” nefastos. Sob risco 
de fazerem surgir um terceiro “b”, aque-
le que se refere ao próprio “Boss”. 

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