




Canal de comunicação 
consolidado
Nesta última edição do ano, é inevitável fazermos um balanço dos acontecimentos 
de nossas vidas e de nosso trabalho. Se pensarmos na vida, será mais um ano pelo 
qual agradecemos. No trabalho, ao contrário, estamos sempre buscando números 
e canalizando esforços para atingir as metas propostas.

Sendo assim, aproveito para informar que a Revista UPpharma entrou em seu 34º ano 
de vida, consolidando seu objetivo de ser o veículo de comunicação e de integração de 
toda a indústria farmacêutica. 

E nesta edição, temos a satisfação de publicar duas reportagens de grande interesse de 
nossos leitores. Uma delas traz os fi nalistas do 35º Prêmio Lupa de Ouro, que acontece 
em fi nal de novembro. A outra revela os fi nalistas do 4º Prêmio Top Suppliers, premiação 
que apontará os melhores fornecedores do mercado farmacêutico.

Para que um número maior de leitores tenha acesso a essas e outras informações, esta 
edição tem uma tiragem especial e, como acontece todos os anos, será distribuída no 
evento de entrega da Lupa de Ouro.

Aproveitamos também para comunicar que houve um equívoco na última edição, na colu-
na Farmacoeconomia, de autoria de Marcos Veçoso. Por um problema na editoração, as 
tabelas publicadas provo-
caram dúvidas em rela-
ção ao entendimento das 
informações. Por isso, 
acreditamos que para es-
clarecer essas dúvidas, o 
melhor a fazer é repetir a 
veiculação do artigo.

Desejamos aos nossos 
leitores, colaboradores, 
anunciantes e parceiros 
um ótimo fi nal de ano, 
com um  balanço posi-
tivo em suas atividades, 
tanto pessoais quanto 
profi ssionais. Esperamos 
que todos contabilizem 
um período de grandes 
realizações em todos os 
aspectos.

Boas Festas!

Nelson Coelho
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Grupemef

Estamos chegando ao fi nal de 2011 
e, novamente, começa a correria para 
fechamento de budget nas empresas, 
para os preparativos para as festas e, 
em seguida, para as merecidas férias. 
Todos os anos, a sensação é a mesma: 
parece que os meses de novembro e 
dezembro se fundem em um único pe-
ríodo. É tempo de recarregar as ener-
gias e renovar as esperanças para um 
novo ano, que começará novinho em 
folha. Mas também é tempo de confra-
ternização e reconhecimento. A Lupa 
de Ouro é o encontro que o Grupemef 
realiza há 35 anos com esse objetivo: 
reconhecer o trabalho de diversos pro-
fi ssionais e, ao mesmo tempo, abrir es-
paço para um grande networking.

Esta edição do prêmio será o primei-
ro evento realizado pela nova diretoria 
do Grupemef, que assumiu em julho 
de 2011. Nosso objetivo é atuar pau-
tados pelas necessidades da indústria 
farmacêutica, buscando fornecer infor-
mações que ajudem a orientar as ativi-
dades dos profi ssionais que fazem da 
Inteligência de Mercado/Produtividade 
e Efetividade das Farmacêuticas um 
desafi o constante.

Estamos empenhados neste trabalho 
de suporte, mas precisamos contar 
com a participação efetiva de cada 
associado, no sentido de colaborar 
periodicamente com os dados que 
compõem as métricas das pesquisas 
desenvolvidas para o mercado.

Com o envolvimento de todos, conse-
guiremos tornar o Grupemef cada vez 
melhor. Queremos terminar 2011 com 
a sensação do dever cumprido. E para 
isso, precisamos e queremos a partici-
pação de nossos associados em todos 
os nossos trabalhos.

Portanto, aproveito o momento e sugi-
ro uma refl exão quanto à nossa contri-
buição para manter a credibilidade do 
Grupemef, uma entidade que sempre 
foi reconhecida pela atuação séria e 
profi ssional. Esta união de esforços é 
muito importante para nos guiar por 
caminhos certos rumo à conquista de 
realizações cada vez maiores. Boas 
festas, com muita paz e alegria!

Humberto Katori
Diretor-Geral

União 
de esforços
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O estágio atual do processo evolutivo 
dos medicamentos, tanto do ponto de 
vista científi co quanto do tecnológico, 
é simplesmente espetacular.

Afi rmei no artigo da edição anterior 
que a Academia Nacional de Farmácia 
está voltando às origens, ao resgatar 
o cunho científi co que caracterizou 
sua atuação. Ao longo de décadas, os 
acadêmicos apresentaram pesquisas 
inovadoras, trabalhos originais, con-
quistas dignifi cantes, que se converte-
ram em benefícios para a sociedade 
brasileira e internacional.

Se fi zermos uma abstração, transpor-
tando-nos para o período de criação 
da Academia Nacional de Farmácia, 
certamente, iríamos constatar que nos-
sos colegas daquela época não pode-
riam prever a espetacular evolução das 
ciências farmacêuticas. Em um pouco 
menos de 75 anos, essa evolução foi 
simplesmente espetacular.

Somente para lembrar, nesse intervalo 
de tempo, muitas doenças foram en-
frentadas, com balanço positivo em 
nosso favor. Algumas foram erradica-
das, como é o caso da varíola e da pa-
ralisia infantil. Outras apenas contidas, 
como sarampo, febre amarela, certos 
tipos de infecções, cardiopatias etc. 
Muitas ainda nos desafi am, como os 
diferentes tipos de câncer, aids, hiper-
tensão, diabetes, Alzheimer, mal de 
Parkinson, mal de Chagas etc.

Sem ter a preocupação crítica com o 
que ocorreu no passado, ou seja, até 
aqui, mas olhando para o futuro, é 
possível identifi car muitos desafi os que 
ainda temos de enfrentar em nossa 
profi ssão. Afi rmar que nossa profi ssão 
tem como fi nalidade apenas trabalhar, 
ou seja, produzir, controlar, pesquisar, 
ensinar, atender etc., não é tudo.

Afi rmar que a contribuição de nossa 
profi ssão na evolução da qualidade de 
vida é grande, não é a máxima recom-
pensa que almejamos.

Certamente, também não é verdadei-
ro que tenhamos atingido o máximo 
nível de desenvolvimento que poderia 
ter sido alcançado.

No campo da saúde, em nível mundial, 
constata-se que o homem sofre física 
e economicamente. Sofre fi sicamente 

porque não dispõe de medicamentos 
apropriados para uma grande varieda-
de de moléstias, e economicamente 
porque não existem recursos para 
o acesso aos medicamentos que já 
estão disponíveis.

Por isso, dizer que estamos plena-
mente satisfeitos não é uma expres-
são verdadeira. Ainda temos muitos 
desafi os a enfrentar.

O estágio atual do processo evolutivo 
dos medicamentos, tanto do ponto de 
vista científi co quanto do tecnológico, 
é simplesmente espetacular. Porém, 
ele pode ainda ser superior.

Os diferentes ramos das ciências físi-
cas, químicas e biológicas estão cada 
vez mais interligados, atingindo siner-
gia próxima dos modelos idealizados 

Dr. Lauro Moretto

Sindusfarma

Temos de lutar por 
nossos ideais, colocar 

nossa inteligência 
orientada para o ciclo 

virtuoso criação-
invenção-inovação, 
contribuindo para o 

desenvolvimento das 
ciências farmacêuticas 

no Brasil.

O futuro das ciências 
farmacêuticas no Brasil
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atividades, para reprogramar o futuro. 
Significa, em outras palavras, nossos 
desafios em busca de uma vida melhor.

Por falar em vida melhor, entenda-se 
que não significa apenas o bem-estar 
profissional, pessoal ou familiar, mas 
também o bem-estar de toda uma co-
letividade que usufrui de nosso conhe-
cimento e de nossas habilidades.

Capitular diante de tantos desafios 
parece ser o caminho de alguns, 

Dr. Lauro Moretto é Presidente da Academia Nacional 
de Farmácia e Vice-Presidente 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

O estágio atual do 
processo evolutivo dos 
medicamentos, tanto do 
ponto de vista científico 
quanto do tecnológico, 

é simplesmente 
espetacular.

na ficção. Dessas interações surgiram, 
estão surgindo e surgirão novos medi-
camentos que, até algumas décadas 
atrás, pareciam inimagináveis.

A capacidade tecnológica inovadora 
ultrapassou os limites da imaginação, 
tanto na química fina quanto na clássi-
ca tecnologia farmacêutica, mas muito 
especialmente na biotecnologia e na 
nanotecnologia. Nestas últimas áreas 
estão depositadas as nossas maiores 
esperanças na luta contra as enfermi-
dades que ainda nos desafiam.

Uma análise acurada de tudo o que 
assistimos e de tudo o que participa-
mos nos permite identificar ineficiên-
cias. Esta é a parte de nossas decep-
ções e tristezas.

Esses períodos de privações e de-
cepções representam, para cada um 
de nós, motivação para revisar metas 
e objetivos, rever valores, replanejar 

enquanto que outros se colocam na 
posição ofensiva para enfrentá-los. 
Mesmo que neste momento sejamos 
impotentes para enfrentar, de forma 
efetiva, as moléstias que nos desafiam, 
toda e qualquer forma de resignação 
tem de ser combatida. Em outras pa-
lavras, o conformismo e o desalento 
não podem ser nosso destino. 

Temos de lutar por nossos ideais, 
colocar nossa inteligência orientada 
para o ciclo virtuoso criação-inven-
ção-inovação, contribuindo assim 
para o desenvolvimento e dissemi-
nação das ciências farmacêuticas no 
Brasil e de uma assistência farma-
cêutica extensiva a todos os brasilei-
ros que dela necessitam. UP



Recentemente, realizamos na Repfarma 
um encontro de networking com profi s-
sionais da área de Recursos Humanos. 
Nesse evento, proferimos uma rápida 
palestra intitulada Redes Sociais, do 
Networking ao RH. O principal objetivo 
do evento era debater atualidades neste 
setor, em especial o fortíssimo cresci-
mento e diversifi cação das redes sociais 
e seu impacto nas relações entre os fun-
cionários do mundo corporativo.

Em resumo, abordamos três temas: 
Conceito de Networking, Evolução 
das Redes Sociais e Recrutamento e 
Seleção por meio das redes. Os dois 
primeiros temas, mais informativos, 
passaram sem grandes celeumas. 
Entretanto, o último mostrou-se ex-
tremamente polêmico, ao se men-
cionar a questão da investigação do 
perfi l do candidato por intermédio 
das redes.

Não obstante a ilegalidade do proce-
dimento, há pelo menos 25 anos as 
Farmacêuticas de médio e grande 
porte realizam sindicância fi nanceira, 
durante o processo seletivo, antes 
de aprovar um novo representante 
no seu quadro de pessoal. Em mui-
tos casos, um passado nebuloso de 
cheques devolvidos, cartão de cré-
dito bloqueado e cobrança judicial 

impede o candidato, exatamente 
dentro do perfil desejado e que, in-
clusive, já passou por todas as eta-
pas de entrevista comportamental 
e técnica, de conquistar o emprego 
dos sonhos. 

Mais interessante ainda é que, se-
gundo nosso Código Penal, enquan-
to vários crimes, inclusive assassina-
tos, prescrevem ao longo do tempo, 
o nome sujo permanece nesta situa-
ção até que a dívida do inadimplente 
seja quitada.

Para nossa apreensão, algumas 
empresas presentes ao evento na 
Repfarma revelaram que durante o 
processo seletivo, além da investi-
gação no Serasa, estão consultando 
também as redes sociais para verifi -
car o perfi l dos candidatos. A polê-
mica surgiu porque, nesse momento, 
outros gerentes e consultores de RH 
se manifestaram fortemente contra 
esta prática.  Segundo eles, esta prá-
tica renega as técnicas de entrevista, 
sem contar que o fato de a empresa 
entrar no Facebook ou Orkut de can-
didatos representa uma invasão de 
privacidade. Após longos debates, 
a conclusão foi que os gestores que 
adotaram a prática de investigação 
pelas redes sociais o fazem por conta 
própria, sem respaldo das empresas.

Assim, para aqueles que querem in-
gressar e desenvolver carreira no 
mundo corporativo farmacêutico for-
necemos cinco dicas preciosas para 
uso de redes sociais, equipamentos 
de informática e e-mail da empresa:

1. Gerentes Distritais e Gerentes 
Regionais conservadores tal-
vez não gostem de fotos de 
Representantes (ou candidatos a) 
exibicionistas, ou seja,  de biquí-
ni, com cerveja na mão e homens 
sem camisa.

2. Muitas fotos e vídeos pessoais 
podem gerar exposição excessi-
va, com imagens que depreciam 
o candidato socialmente. Delete 
imagens comprometedoras.

3. Jamais entre em um grupo tipo: 
“Eu odeio...”; Melhor são os 
grupos: “Eu amo...”.

4. Não confunda seu laptop, tablet 
ou smartphone corporativo, com 
equipamentos pessoais. Suas 
ações nesses equipamentos fi cam 
registradas e podem ser usadas a 
qualquer momento contra você.

5. Para sua própria estabilidade pro-
fi ssional, utilize o e-mail corporati-
vo somente em situações explíci-
tas de trabalho.

Os gestores de RH da indústria far-
macêutica não são diferentes dos 
de outros setores da economia. Em 
qualquer ambiente interno competiti-
vo, mais ou menos sadio, prudência 
e cautela são fatores críticos para 
sustentação de carreiras de sucesso 
em longo prazo. Em resumo, adote 
postura profi ssional 24 horas por dia. 
Não se exponha em demasia nas re-
des sociais. Assim, seus potenciais 
inimigos ou competidores internos 
terão de inventar outros argumentos 
para lhe derrubar.

Invasão de privacidade 
corporativa

André Reis

Para aqueles que querem ingressar 
e desenvolver carreira no mundo 

corporativo farmacêutico, é importante 
adotar uma postura profi ssional 

24 horas por dia. Não se exponha 
em demasia nas redes sociais.

Treinamento

André Reis é Sócio-Diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com

UP
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executivos de melhor desempenho 
aumentam signifi cativamente.

Lembrando que a tarefa de manter 
um ambiente harmônico, transparen-
te e de baixa tolerância a desempe-
nhos abaixo da média não é um papel 
único e exclusivo da área de recursos 
humanos. Todos os executivos da 
empresa que exercem funções com 
liderança de pessoas devem estar 
engajados na motivação do grupo, 
sem que haja paternalismo, favoreci-
mento ou interpretações dúbias por 
parte do time.

A mensagem que fi ca é que a empre-
sa deve não só saber formar, treinar, 
motivar e permitir a evolução dos 
melhores executivos. Deve também 
manter valores coerentes, diminuir o 
abismo entre discurso e prática, es-
timular o autoconhecimento e o em-
preendedorismo para maximizar os 
resultados por meio das pessoas.

O agravamento do cenário externo na 
Europa, lastreado na dívida pública 
da Grécia, aliado à possível lenta re-
cuperação da economia dos Estados 
Unidos, domina a pauta de fi nal de 
ano das empresas e dos negócios na 
defi nição do orçamento para 2012.

Apesar dos problemas da economia 
global com forte propensão a uma re-
tomada mais demorada, o Brasil pas-
sa por um momento particularmente 
especial, com um mercado de traba-
lho vivendo o que se denomina de era 
do pleno emprego. Quando falamos 
de uma taxa média de 6% de desem-
prego, na população executiva, que 
aborda os cargos de liderança a par-
tir da chamada gerência sênior, este 
percentual tende a ser até inferior.

O mercado farmacêutico não é exce-
ção. Neste contexto, a busca frenéti-
ca pelos melhores talentos se acirra a 
cada dia, os salários fi cam nas alturas 
e, não raramente, superam as faixas 
máximas de remuneração.

Nos últimos dois anos e meio, nosso 
volume de recrutamento e seleção de 
executivos vem crescendo em média 
30%. Se pudéssemos destacar os 
fatores que mais infl uenciam as rela-
ções de trabalho da primeira década 
do século XXI, podemos afi rmar com, 
toda certeza, que o poder de barga-
nha está hoje nas mãos dos executi-
vos e não das empresas.    

Como tudo na economia, este ciclo 
um dia irá terminar e os ajustes nas 
estruturas organizacionais e pacotes 
de remuneração serão inevitáveis no 
futuro. No curto e médio prazos, o 
quadro mais provável continuará sen-
do caracterizado por um mercado de 
trabalho altamente aquecido. Neste 
cenário, como fazer com que os ata-
ques da concorrência aos talentos da 
empresa produzam a menor evasão 
possível dos melhores profi ssionais?

Não é uma tarefa nada fácil e não 
existe receita de bolo contra os prin-
cípios básicos do capitalismo. Neste 
caso, a lei da oferta e da demanda 
de mão de obra qualifi cada. Com 

certeza, uma das ações a serem to-
madas é a melhoria da chamada “re-
muneração intangível”, representada 
por variáveis mais qualitativas que 
quantitativas, entre as quais: clima 
organizacional, ambiente de trabalho 
que provenha aprendizado e novos 
desafi os, clareza dos objetivos de 
mercado e negócios, entre outras.

Testemunhamos nos últimos meses 
casos de sucesso na retenção de exe-
cutivos para alguns clientes do mer-
cado farmacêutico. Quando procura-
mos entender os fatores decisivos de 
permanência na empresa, nenhum 
dos executivos pesquisados citou al-
gum fator diretamente relacionado ao 
pacote salarial, mas sim em aspectos 
relacionados à “remuneração intangí-
vel” descrita anteriormente.  

No fi nal do dia, nada garante que os 
melhores talentos estejam imunes 
a outras oportunidades de merca-
do. Mas diante de um clima organi-
zacional saudável e bom equilíbrio 
entre competitividade interna e co-
operação, as chances de reter os 

Mazelas e benesses da 
era do pleno empregoAndré Jacques Pasternak

Recursos Humanos

...podemos afi rmar 
que o poder de 
barganha está 

hoje nas mãos dos 
executivos e não 
das empresas.    

Gabriella Fabbri

André Jacques Pasternak é Vice-Presidente da FESA 
para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Os estudiosos do cérebro humano 
estão convictos de que as pessoas 
registram informações com mais in-
tensidade na presença de emoções.

Mesmo os reles mortais sabem que 
os jogos têm o potencial de provocar 
um enorme leque de emoções.

Junte essas duas afi rmações parale-
las e está pavimentado o terreno para 
que profi ssionais de diversas áreas 
da empresa pensem nos jogos como 
uma ferramenta de informação e per-
suasão de grande alcance.

Desde a inocente queimada de crian-
ça, até uma fi nal olímpica, passando 
por jogos de tabuleiro e games digi-
tais, nos deleitamos e somos hipno-
tizados pela trama que uma competi-
ção pode conter. Que o diga a Luiza, 
minha fi lha mais velha, disputando 
centímetro a centímetro comigo o di-
reito de domar um pequeno pinguim 
comedor de peixes no iphone, que 
era meu e agora é comunitário. 

A aplicação dessa ferramenta tem am-
plitude ainda não totalmente conhecida. 
É possível, por exemplo, fazer propa-
ganda dentro dos jogos eletrônicos, en-
volver pessoas em promoções com for-
mato de jogos ou ensinar temas densos 
de forma agradável envolvendo uma 
disputa. Imagine quantas possibilidades 

Gamefi caçãoYuri Trafane

É possível fazer 
propaganda dentro 

dos jogos eletrônicos, 
envolver pessoas 

em promoções com 
formato de jogos ou 

ensinar temas densos 
de forma agradável  

envolvendo uma disputa.

Comunicação

se abrem quando um médico baixa um 
jogo em seu smartphone e se diverte, 
tendo como pano de fundo alguma 

competição ligada a uma nova mo-
lécula ou proposta terapêutica. Ou 
como fi ca mais fácil treinar os propa-
gandistas e demais profi ssionais da 
área comercial da empresa se em vez 
de entediantes leituras eles se em-
polgarem em se debruçar sobre uma 
disputa on-line com seus amigos en-
quanto aprendem.

O desafi o inicial em qualquer dessas 
circunstâncias é criar um mecanismo 
que seja ao mesmo tempo envolvente 
e conectado com a mensagem a ser 
transmitida. Se for apenas divertido, 
a ação perde sentido empresarial. Se 
for apenas educativo perde o apelo 
lúdico que gera envolvimento e reten-
ção de informações. Depois, é preciso 
cuidar meticulosamente da produção 
para que o tiro não saia pela culatra. 
Afi nal, nada irrita mais do que um jogo 
que não funciona direito. Por fi m, o 
objetivo é criar um mecanismo de di-
vulgação que espalhe o jogo no target 
desejado. Se for promovido à condi-
ção de hit e se viralizar, bingo! Esse é 
o melhor dos mundos.

Como tudo que é novo, a gamefi -
cação vai gerar críticas; e sem-

pre haverá o exército de pes-
simistas de prontidão para 

sepultá-la ainda no berçá-
rio. Mas aqueles que per-
ceberem seu potencial 
e tiverem competência 
para transformá-la de 
simples tendência em 
atividades concretas 
e atraentes, irão cer-
tamente prosperar. 
Ou usando a lingua-
gem do velho e bom 
fl iperama: irão ga-
nhar muitos bônus e 
bater muitos recor-
des. Game Over.

Yuri Trafane é Professor 
Universitário, Consultor em 
Marketing e Diretor-Executivo 
da Ynner Marketing & 
Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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“Tem dias que eu fi co pensando na 
vida /E sinceramente não vejo saída 
/Como é por exemplo que dá pra 
entender /A gente mal nasce e co-
meça a morrer /Depois da chegada 
vem sempre a partida /Porque não 
há nada sem separação /Sei lá, /Sei 
lá a vida é uma grande ilusão /Sei lá, 
eu só sei que ela está com a razão/ 
Ninguém nunca sabe que males se 
apronta /Fazendo de conta, fi ngindo 
esquecer /Que nada renasce antes 
que se acabe /E o sol que desponta 
tem que anoitecer /De nada adianta 
fi car-se de fora / A hora do sim é o 
descuido do não.”

É muito bom começar o terceiro ar-
tigo da série cantarolando Sei lá ...A 
vida tem sempre razão, de Vinicius 
de Moraes e Toquinho. Nesse perí-
odo, compreendido entre 3 e 12 de 
outubro deste ano, morte e vida tra-
vam duelos marcantes, começando 
pelo genial e alquimista (veja artigo no 
número anterior) Steve Jobs. Morre 
o homem, fi ca o gênio, a parte que 
transcende ao ser.

Um paradoxo: vivo cercado por fãs 
da maçã mordida e não noto em 
nenhum deles tristeza ou indício 
de sentimento de perda. Muito ao 
contrário. A explicação talvez pos-
sa estar na capa de Veja - Edição 
Especial (12/10), mostrando Jobs 
trabalhando “nas nuvens” do sis-
tema de armazenamento iCloud, 
sua última criação. “Quero deixar 
uma marca no universo”, declarou. 
E deixou. Confi rmando a condição 
de alquimista, Steve Jobs transfor-
mou Thanatos, a pulsação da morte 
em Eros, a pulsação da vida. Isso é 
branding ... e daqueles atemporais.

Por falar em Thanatos versus Eros, 
a luta dos deuses, Denis Lerrer 
Rosenfi eld, em sua coluna quinze-
nal em O Globo (segunda, 10/10), 
escreve: “Thanatos, a pulsação da 
morte, toma o lugar de Eros, pulsão 
de vida. E como isso é feito? Por in-
termédio do Estado que diz proteger 
a vida contra a morte! A vida privada 

deveria, acima de tudo, ser preserva-
da de intervenções estatais, por mais 
politicamente corretas que sejam. Eis 
o perigo maior. O Estado se torna 
agente de Thanatos”.

Volto ao assunto central dos dois ar-
tigos anteriores – a importância do 
signifi cado, principalmente os de es-
sência universal, onde o concreto e 
o simbólico se abraçam, assim como 
os casais de apaixonados e os netos 
aos avôs, em “expressão universal” 
de amor. A Globo News (quinta, 6/10) 
mostrou a presidente Dilma Rousseff 
na Bulgária, conversando com jorna-
listas na saída de sua visita à escola 
onde seu pai estudou. “Achei a ci-
dade muito bonita e achei o pessoal 
muito parecido com os brasileiros; 
impressionantemente parecidos com 
os brasileiros na afetividade, no jeito 
de se aproximar... eu não entendo 

tudo o que falam, como vocês po-
dem saber, mas as expressões afe-
tivas são universais”, confessou ni-
tidamente emocionada. É verdade, 
existem expressões universais como 
universal é a marca que Jobs perpe-
tuou. Dilma me remeteu a alguns dos 
pensamentos de Carl Gustav Jung, 
aos quais recorro para manter acesa 
a pulsação de Eros. São eles:

“A faculdade de controlar emoções 
que, de um certo ponto de vista, é 
muito vantajoso, seria por outro lado, 
uma qualidade bastante discutível, já 
que despoja o relacionamento huma-
no de toda a sua variedade, de todo 
o colorido e de todo o calor.”

“Aqueles que se limitam a viver in-
teiramente no mundo da consciên-
cia, e que rejeitam a comunicação 
com o inconsciente, atam-se às 

Morte e Vida  Sibutramina*
Mario Fernandes 
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*O título do artigo trata-se de uma referência à 
clássica obra de João Cabral de Melo Neto: “Morte 
e vida Severina”, musicada por Chico Buarque 
para montagem do grupo teatral paulista TUCA.

Branding

leis formais e conscientes da vida. 
Com a lógica infalível (mas, muitas 
vezes, sem sentido) de uma equa-
ção algébrica, deduzem premissas 
que adotam conclusões incontes-
tavelmente inferidas.” 

Trocando em miúdos,  Thanatos  
vence a Eros.

A questão da proibição ou não da 
Sibutramina e outros medicamentos 
para emagrecimento está nas pági-
nas de O Globo, Folha, Estadão e 
de outros meios de comunicação, 
me levando ao enraizado hábito de 
recortar notícias dos jornais e de-
pois arquivá-las.

“A sibutramina não deve ser proibi-
da”, diz autor de estudo que revelou 
riscos do medicamento.

“Acho que retirar o medicamento do 
mercado é injusto com os pacien-
tes. Perder 5% do peso diminui os 
riscos relacionados à obesidade” 
— Christian Torp-Pedersen, cardio-
logista dinamarquês, integrante do 
comitê independente que realizou o 
estudo SCOUT, que apontou os ris-
cos da sibutramina.

“Anvisa recua e propõe manter remé-
dio para emagrecimento”

“Sibutramina será mantida no mer-
cado, mas sua prescrição será feita 
respeitando condições mais rígidas”

“Anvisa decidiu que emagrecedores 
femproporex, anfepramona e mazin-
dol deverão ser retirados do mercado 
em 60 dias”

“O relatório de 700 páginas produ-
zido pela Anvisa aponta que os be-
nefícios da perda de peso causados 
pela utilização da anfepramona, do 
femproporex e do mazindol não su-
perariam os riscos, tais como pro-
blemas cardíacos. O relatório diz 
ainda que não há dados técnicos e 
científi cos que comprovem a efi cácia 
e segurança destas substâncias no 
controle da obesidade.”

“CFM pretende recorrer da decisão 
sobre anfetaminas”

“O vice-presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Distrito 
Federal (CRM-DF), Dimitri Homar, dis-
se que alguns desses medicamentos, 
como a anfepramona, estão no mer-
cado há mais de 60 anos, o que sig-
nifi ca que são efi cazes. ‘Estão tirando 
a autonomia do médico e do paciente 
em decidir o que é melhor para ele. 
Nunca houve no Distrito Federal, por 
exemplo, nenhum caso de óbito em 
decorrência do uso desses medi-
camentos’, reclamou. Segundo ele, 
a proibição das anfetaminas tende 
a aumentar os casos de diabetes e 

dessa preocupação com a questão 
da autonomia dos médicos, eles tam-
bém estejam preocupados em verifi -
car como vão cumprir o papel deles’.”

“Venda de emagrecedores é abusiva 
e crescente no País”

“Para ele (Dirceu Barbano), a venda 
dos emagrecedores, mesmo com re-
ceita, ‘é abusiva, é muito alta, é só 
crescente ao longo dos anos’.”

Interessante! Um dos lados se es-
quece que vem conclamando o uso 
racional da razão. Na prática, a dis-
cussão científi ca parece ter dado 
lugar ao popular bate-boca. Os mé-
dicos se postam como agentes de 
Eros, pulsação de vida, e para eles a 
Anvisa torna-se agente de Thanatos, 
a pulsação da morte por retirar medi-
camentos do mercado e estabelecer 
normas restritivas para a prescrição 
de Sibutramina. A Anvisa também 
se acha, com todo direito de assim 
se sentir, na condição de agente de 
Eros, pulsação de vida, ao proibir 
medicamentos que possam ser pre-
judiciais aos brasileiros. Não sei não! 
E se, quem se arvora ser do bem, na 
verdade, é agente de Thanatos? Sei 
lá, a gente mal nasce e começa a 
morrer! Só sei que a vida tem sempre 
razão! Uma coisa tenho certeza: as 
expressões afetivas são universais e 
eternas, e que Dilma está com razão. 
E Steve Jobs também:

“Porque a morte é, muito provavel-
mente, a melhor invenção da vida.

É o agente de mudança. Ela tira o velho 
do caminho para dar lugar ao novo.” 

E se tudo isso é só para fi car marca-
do na memória, então estamos falan-
do de branding, e, cá entre nós, torço 
para que Eros vença.

“Porque a morte é, 
muito provavelmente, 

a melhor invenção 
da vida.  É o agente 
de mudança. Ela tira 
o velho do caminho 

para dar lugar ao 
novo.” – Steve Jobs

de hipertensão, principalmente em 
obesos. ‘Há risco de aumento des-
sas patologias e o Governo terá mais 
gastos’, avaliou Homar.”

“O diretor-presidente da Anvisa, 
Dirceu Barbano, rebateu as críticas 
do CFM. Disse que não há dados 
que sustentem efi cácia e segurança 
no uso desses medicamentos. ‘Falta 
comprovação científi ca de que os 
produtos possam ser utilizados. Os 
médicos saberão substituir os trata-
mentos dos pacientes’, argumentou.”

“Diretor da Anvisa questiona preo- 
cupação dos médicos com autono-
mia para receitar as drogas e de-
fende proibição”

“Em entrevista exclusiva à Folha, 
Barbano afi rmou: ‘Espero que, além 

UP

Mario Fernandes é Consultor de Branding da 
LegendBrand.
E-mail: mario.fernandes@legendbrand.com.br
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Farmacoeconomia 

Na última edição, por um erro na edi-
toração desta coluna, houve uma dis-
torção nas informações contidas nas 
tabelas deste artigo. Para não prejudi-
car o entendimento dos leitores, publi-
camos novamente o texto na íntegra 
com as devidas alterações.

Benefícios

Nas análises econômicas sempre se 
leva em conta os custos e os benefí-
cios proporcionados pelas alternativas 
em análise. No último artigo, falamos 
sobre custos. Nesta edição, tratare-
mos dos benefícios.

Em uma análise econômica, os bene-
fícios gerados pelas alternativas em 
estudo podem ser descritos em uni-
dades não monetárias ou em uni-
dades monetárias.

Os estudos nos quais os benefícios 
são descritos e medidos em unida-
des não monetárias são chamados 
de Estudos de Custo-Efetividade. 
Já os estudos nos quais os benefí-
cios são descritos e medidos em uni-
dades monetárias são chamados de 
Estudos de Custo-Benefício.

Desvendando a 
Farmacoeconomia 
Marcos Veçoso

da pressão arterial”, “tempo livre de 
dor”, ainda “tempo para progressão 
da doença” etc. (veja exemplo prá-
tico na fig.1 ) 

Mas, afi nal, esse valor obtido é bom 
ou ruim?  Em outras palavras: vale ou 
não a pena? Os estudos de custo-efe-
tividade não podem ser considerados 
como ideais para esse tipo de deci-
são. O melhor seria utilizar os mode-
los de custo-benefício, sobre os quais 
trataremos a seguir. 

Entretanto, em função de peculiarida-
des dos estudos de custo-benefício 
no campo da saúde, há uma conven-
ção que defi ne o limite para se analisar 
o custo-efetividade.  Veja fi gura 2.

Variações dos estudos de 
custo-efetividade

Análise de Custo-Utilidade (CUA)

Quando a unidade de benefício 
considerada é defi nida por QALY’s 
(Quality Adjusted Life Years), ou seja, 
anos de vida adicionais ajustados se-
gundo a qualidade de vida, o modelo 
passa a ser chamado de Análise de 
Custo-Utilidade.

Embora existam várias 
técnicas para se 

converter benefícios 
clínicos em valores 

monetários,  nenhuma 
delas  é livre de críticas 

ou polêmicas. 

Análise de Custo-Efetividade (CEA)

Neste modelo de análise, os benefí-
cios podem ser descritos e medidos 
em unidades físicas e não monetá-
rias, como, por exemplo: “redução 
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formato acaba sendo o ideal para que 
decisões sobre alocação de recursos 
sejam tomadas.

Entretanto, embora existam várias 
técnicas para se converter benefícios 
clínicos em valores monetários, ne-
nhuma delas é livre de críticas ou po-
lêmicas.  São essas críticas e polêmi-
cas que levam ao uso dos estudos de 

Análise de Custo-Minimização (CMA)

Quando se consideram duas ou mais 
alternativas, que geram, rigorosa-
mente, os mesmos benefícios, so-
mente o lado dos custos é analisado, 
caracterizando assim o modelo de 
custo-minimização. 

Análise de Custo-Benefício (CBA)

O modelo de custo-benefício é ampla-
mente utilizado em análises econômi-
cas que não envolvem a saúde. São 
exemplos clássicos desse tipo de aná-
lise aqueles que envolvem o estudo 
de investimentos na modernização de 
uma fábrica ou aqueles que envolvem 
investimentos para que se obtenha 
economia de escala.

Quando se considera a saúde, as 
coisas não são tão simples. Os be-
nefícios obtidos com as alternativas 
em análise devem ser convertidos em 
valores monetários, para que faça a 
análise dos custos e benefícios utili-
zando-se unidades monetárias. Esse 

custo-efetividade como elemento de 
decisão para alocação de recursos.

Na ilustração acima, um resumo es-
quemático dos modelos de estudo 
variando segundo a forma como os 
benefícios são descritos.

Marcos Veçoso é CEO - Healthcare da ResultaCNP. 
E-mail: marcos.vecoso@resultacnp.com.
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Novos Negócios?Inajar de Souza

Atualmente, é comum encontrarmos 
empresas farmacêuticas internacio-
nais criando ou fortalecendo seus 
quadros focados no desenvolvimen-
to de Novos Negócios aqui no Brasil. 
Muitas vezes, essas estruturas são 
compostas por profi ssionais que 
atuam também na prospecção de 
oportunidades de produtos em fase 
de desenvolvimento.  

No caso das empresas farmacêuticas 
de capital nacional, as áreas de Novos 
Negócios foram estruturadas anterior-
mente, pois, a necessidade de novos 
produtos, geralmente oriundos de li-
cenciamentos, era um fator chave no 
sucesso dessas organizações.

Nesse ponto, é interessante notar que, 
diferentemente de outras áreas, onde 
há uma formação específi ca, como no 
caso dos departamentos médico, téc-
nico ou de marketing, a área de Novos 
Negócios é constituída por membros 
com histórico profi ssional distinto, 
como mostra  a Pesquisa Perfi l do 
Profi ssional de Novos Negócios da 
Indústria Farmacêutica 2011, reali-
zada pelo Clube de Novos Negócios 
da Indústria Farmacêutica. Essa aná-
lise demonstrou que a totalidade dos 
responsáveis por Novos Negócios 
nos laboratórios nacionais ou interna-
cionais é constituída por profi ssionais 
experientes, que, geralmente, já atua- 
ram em diversas áreas dentro das 

empresas, com destaque para for-
mação básica em ciências humanas 
e em menor escala em ciências bio-
lógicas. Do mesmo modo, os grupos 
de Novos Negócios tendem a ter em 
seus quadros profi ssionais com com-
petências diversas, sendo, no entan-
to, as mais destacadas a capacidade 
de negociação, a pró-atividade e a 
capacidade de prospecção, seguidos 
pelo pensamento estratégico, conhe-
cimento do mercado e capacidade de 
desenvolver o relacionamento. 

Outro ponto de destaque refere-
-se à subordinação destes grupos. 
Difi cilmente, são encontradas direto-
rias focadas exclusivamente no de-
senvolvimento de Novos Negócios, 
sendo comum, no entanto, o reporte 
a presidentes e gerentes gerais. 

Contatos

Em função da necessidade de ne-
gociação, intrínseca à atividade de 
Novos Negócios, é lógico imaginar 
que os contatos com colegas de 
outras empresas é fundamental. Do 
mesmo modo, podemos imaginar que 
fazer contatos nesses tempos em que 
as redes sociais abundam é uma tare-
fa extremamente simples. Entretanto, 
a tarefa de contatar a pessoa certa, ao 
menos no setor industrial farmacêuti-
co, é uma arte. 

Ou seja, um dos grandes desa-
fi os que os profi ssionais de Novos 
Negócios enfrentam é a rapidez na 
identifi cação, avaliação e negociação 
de acordos que possam trazer valor 
para a empresa. Porém, encontrar 
oportunidades com essas caracte-
rísticas  depende muito do  contato 
pessoal, mesmo em uma era com 
forte apelo digital como a atual.

Negócios

A ligação é atendida pela telefonista, 
que prontamente oferece ajuda.

Você, do outro lado da linha, pede a 
ela que o transfi ra ao responsável pela 
área de Novos Negócios. Neste pon-
to, vem a pergunta: “—Seria com o 
pessoal de vendas?”

Você responde e diz que não. Nova 
indagação: “—Seria então com o pes-
soal de marketing?”

E assim a conversa se desenvolve.

Este era o panorama da tentativa de 
contato com profi ssionais das áreas 
de Novos Negócios das indústrias far-
macêuticas até pouco tempo atrás.

Tais profi ssionais, que têm suas ativi-
dades focadas no desenvolvimento 
de parcerias e alianças estratégicas, 
como o licenciamento de produtos e 
a compra e venda de marcas, vêm 
ganhando espaço e importância nos 
laboratórios farmacêuticos no Brasil. 

No passado recente, as indústrias far-
macêuticas internacionais contavam 
com suas áreas de desenvolvimento 
de Novos Negócios localizadas próxi-
mas às suas matrizes, ou, em alguns 
casos, existiam departamentos re-
gionais que atendiam amplas regiões 
geográfi cas. Isso era justifi cado, pois, 
as grandes moléculas eram passí-
veis de acordos de licenciamento ou 
parcerias globais. Entretanto, com a 
escassez de novos medicamentos 
que atinjam vendas, denominados 
popularmente como blockbusters, os 
medicamentos focados em merca-
dos de nicho ganham espaço, assim 
como ganham espaço e destaque 
os países emergentes devido à sua 
crescente importância no mercado 
farmacêutico global.
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sobre o custo dos tratamentos e as 
especificidades regionais. 

Portanto, espera-se que esses pro-
fissionais tenham um papel primordial 
no desenvolvimento de alternativas 
locais para o desenvolvimento de 
indústrias farmacêuticas multinacio-
nais, assim como mantenham sua 
importância nas estruturas das em-
presas nacionais, seja auxiliando na 
procura e desenvolvimento de parcei-
ros que possam trazer inovações in-
crementais a produtos estabelecidos, 
seja na negociação de acordos de 
licenciamento com parceiros interna-
cionais que procurem entidades com 
grande entendimento e presença no 
mercado local. 

Inajar de Souza é Sócio-Diretor da FarmaAcademia™  
e Presidente do Clube de Novos Negócios da  
Indústria Farmacêutica®.  
E-mail: info@farmaacademia.com.br 

farmacêuticas na prospecção e de-
senvolvimento de licenciamentos e 
alianças estratégicas nessas em-
presas. Certamente, o futuro da 
atividade de Novos Negócios está 
intimamente ligado ao futuro da in-
dústria farmacêutica, que passa por 
um momento de grande mudança e 
adequação ao novo cenário, impos-
to pela pequena disponibilidade de 
novos produtos, as fortes pressões 

Essa necessidade faz com que iniciati-
vas que promovam a aproximação de 
potenciais parceiros comerciais sejam 
bem recebidas aqui no Brasil de modo 
semelhante ao que já ocorre no exte-
rior. Em sua quarta edição, o Pharma 
Meeting Brazil é um bom exemplo. 
Na edição deste ano, promovida no 
mês de maio passado, foram realiza-
das 320 reuniões formais, conduzidas 
por 84 representantes de 47empre-
sas farmacêuticas e de serviços. Um 
verdadeiro recorde em comparação 
às edições anteriores. Outro ponto de 
destaque é a maior presença de em-
presas e associações que trazem ino-
vações, além da grande presença de 
participantes internacionais.

Futuro

Certamente, a área de Novos 
Negócios firma-se na atualidade 
como um segmento importante para 
o desenvolvimento das indústrias 

É comum 
encontrarmos 

empresas 
farmacêuticas 

internacionais criando 
ou fortalecendo seus 
quadros focados no 

desenvolvimento 
de Novos Negócios 

aqui no Brasil.
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A globalização de mercados e os pro-
cessos de fusão e aquisição de empre-
sas deram um status diferenciado aos 
temas da cultura e do ambiente orga-
nizacional, principalmente no universo 
das grandes corporações.

A complexidade dos ambientes de 
trabalho é notável também nas organi-
zações públicas, nas quais o interesse 
por estudos de clima e cultura parece 
estar relacionado a movimentos de 
modernização, em grande parte inicia-
dos em resposta às pressões por me-
lhorias na qualidade do atendimento. 

Primeiramente, é necessário ava-
liar se a cultura é favorável à in-
trodução de novos conceitos e se 
os trabalhadores têm condições 
de compreender e acompanhar as 
mudanças organizacionais. 

Avaliação do ambiente e 
da cultura organizacionalArnaldo Pedace

As organizações cada vez
mais têm percebido 

que a real fonte 
de vantagem 

competitiva são 
as pessoas.

Descobrir quais fatores são mais de-
terminantes no engajamento, para que 
a pessoa dê mais de si, é fundamental 
para a criação de valor das empresas, 
buscando assim diferenciais que vi-
sem à melhoria contínua de seus pro-
cessos, produtos e serviços.

Portanto, Clima Organizacional é a 
maneira – positiva ou negativa – de 
como os trabalhadores, infl uenciados 
por fatores internos ou externos à or-
ganização, percebem e reagem em 
um determinado momento a um con-
junto de variáveis, como políticas, pro-
cedimentos e usos e costumes exis-
tentes e praticados pela organização 
no seu dia a dia.

A palavra “clima” origina-se do gre-
go klima e significa tendência ou in-
clinação. O clima é algo que não se 

de Qualidade de Vida no Trabalho. 
E a Pesquisa de Clima Organizacional é 
considerada uma importante ferramen-
ta estratégica desse processo. 

Pesquisa de clima organizacional 

• É a avaliação da temperatura interna 
organizacional;

• Pode ser feita por meio de entre-
vistas e questionários com pergun-
tas fechadas;

• Serve para aferir o grau de satisfa-
ção ou insatisfação existente;

• Serve para propor medidas de me-
lhorias no ambiente organizacional. 

Cabe aqui destacar que ninguém mo-
tiva ninguém. Os motivos para a ação, 

Recrutamento e Seleção

Independentemente do ambiente eco-
nômico favorável ou não, maximizar 
a contribuição de cada trabalhador 
é vital para o sucesso da empresa. 
Engajar o ser humano por completo 
(razão e emoção), criando ambiente 
de alto desempenho, tem impacto 
signifi cativo na inovação, qualidade, 
produtividade e, principalmente, na 
satisfação dos clientes. 

Pesquisas e estudos realizados por 
universidades, como Harvard e USP, 
e por publicações, como o guia 
Melhores Empresas para se Trabalhar, 
mostram que o ambiente de trabalho 
tem impacto signifi cativo nos resulta-
dos da organização. 

As organizações cada vez mais têm 
percebido que a real fonte de van-
tagem competitiva são as pessoas. 

pode ver ou tocar, mas é facilmente 
percebido dentro de uma organiza-
ção, por meio do comportamento 
dos seus trabalhadores.

“Clima Organizacional é um conjunto 
de valores ou atitudes que afetam a 
maneira como as pessoas se relacio-
nam umas com as outras e com a or-
ganização”, afi rma Warren G. Bennis.

O ambiente empresarial tem se torna-
do cada vez mais competitivo nas úl-
timas décadas, aumentando seu grau 
de complexidade, gerando incertezas 
quanto ao futuro e exigindo rápidas 
mudanças nas organizações e em 
seus trabalhadores. Desse modo, ob-
serva-se uma valorização das pessoas 
na organização, no sentido de atentar 
para questões relacionadas à Gestão 

consagrados pelas pesquisas de clima, 
são os desafi os, as perspectivas de 
desenvolvimento profi ssional e pesso-
al, as oportunidades de treinamento, 
o reconhecimento e a valorização, a 
integração, o sentimento de utilidade, 
a empatia com o estilo de liderança vi-
gente, o sentimento de justa remunera-
ção, a segurança e a autonomia. 

Enfi m, é fundamental que a empresa 
faça, de forma sistemática e periódica, 
a análise do ambiente e da cultura or-
ganizacional, atuando no gerenciamen-
to dos pontos críticos, demonstrando 
assim preocupação com o futuro e as 
aspirações de seus trabalhadores.
Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma — Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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A DPM Editora/Revista UPpharma já 
concluiu a primeira fase da Pesquisa 
Top Suppliers 2011, que pelo quarto 
ano apontará as empresas mais con-
ceituadas do setor farmacêutico. Na 
primeira etapa, gerentes e diretores 
dos laboratórios foram convidados 
a indicar empresas para serem vo-
tadas. Os contatos foram feitos por 
telefone, e concorrem na segunda 
etapa de votação as empresas mais 
mencionadas espontaneamente pe-
los pesquisados.

Nesse período, foram realizados mais 
de 200 contatos telefônicos com di-
retores e gerentes de 12 diferentes 
áreas dentro das Farmacêuticas – 
administrativa, fi nanceira, informática, 
eventos, RH, treinamento, inteligên-
cia de mercado, marketing, produ-
ção, vendas, negócios e médica.

Na primeira fase, participaram apro-
ximadamente 40 laboratórios, entre 

nacionais e multinacionais. Além dis-
so, 473 empresas foram lembradas 
espontaneamente pelos pesquisa-
dos, dentro das 18 categorias do 
prêmio.

Próximo passo

A segunda etapa da pesquisa já 
começou. As empresas indicadas 
na fase anterior serão avaliadas por 
meio de uma votação realizada pela 
internet. Para isso, um link será en-
viado por e-mail identifi cado como 
TOP SUPPLIERS 2011, diretamente 
para as pessoas selecionadas para a 
votação. Os profi ssionais que não vo-
taram na primeira etapa poderão par-
ticipar agora. O período de votação 
on-line vai até 30 de janeiro.

Os vencedores serão as empresas 
com maior número de votos dentro 
de cada categoria. 

É importante também destacar que 

Pesquisa Top Suppliers 2011 
entra na segunda fase

Na primeira fase, 
473 empresas 

foram lembradas 
espontaneamente pelos 

pesquisados, dentro 
das 18 categorias do 

prêmio. A próxima etapa 
é a votação on-line para 
escolha dos vencedores, 

que já começou.

Em Foco

as informações da pesquisa são con-
fi denciais e protegidas pelo Código 
de Ética ICC/ESOMAR para pesquisa 
de mercado e pesquisa social, dispo-
nível no site www.abep.org.

Os vencedores serão conhecidos em 
22 de março, no Hilton Hotel, em São 
Paulo. Na ocasião, a DPM Editora 
realizará uma Clínica de Marketing e 
Vendas, que contará com várias pa-
lestras e workshops. Serão abertas 
300 inscrições gratuitas para os pro-
fi ssionais de laboratório, que poderão 
participar de debates, trocar experi-
ências e fomentar o networking.

Coordenada pela Idea Brasil, o 
Top Suppliers 2011 tem apoio do 
Grupemef, Credinfar, Sindusfarma e 
Portal SnifBrasil. 

Confi ra a seguir os fi nalistas que par-
ticipam da segunda fase de votação 
por categoria em ordem alfabética. 
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Marcas de equipamentos 
de informática

Apple

DELL 

HP

IBM

Lenovo

Samsung

Automóveis para 
executivos

Fiat

Ford

GM

Honda

Hyundai

Toyota

Volkswagen

Telefonia 
móvel

Claro

Nextel

Oi

Tim

Vivo

Captação 
profi ssional

ESPM

FGV

Fundação Dom Cabral

Hay Group Brasil

HSM

IMS 

Insper

Sesi

Instituições 
fi nanceiras

Banco do Brasil

Bradesco

Citibank

HSBC

Itaú

Santander

Marcas de 
software

Adobe 

Cognus

Lotus

Microsiga

Microsoft

SAP

Siebel

Pesquisa
Ad. Hoc

Data Folha 

GFK

Ipsos

Observer

Resulta

Synovate 

TCA

Gráfi cas 

Alphagraphics

Full Quality

H Rosa

Imprima

Leograf

Pancrom

Retrocolor

Trena

Vivacor

Automóveis 
para frota

Fiat

Ford

GM

Honda

Hyundai

Kia

Renault

Toyota

Volkswagen

Finalistas por ordem alfabética
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Em Foco

Pesquisa contínua

Cegedim

Close-up

IMS

New BD

Nielsen

Hotéis 
para eventos

Accor
Almenat

Alpino de São Roque
Atibainha Hotel Fazenda

Blue Tree
Bourbon Atibaia

Hilton
Hyatt

Mazzaropi
Mercure

Rancho Silvestre
Rede Caesar

Royal Palm Plaza

Agência 
de viagens

Alatur 

AMEX

Avipam

Carlson Wagonlit Travel 

Class Tour

CVC

Flytour

Maringá

Nascimento Turismo

Rede de 
farmácias/drogarias

Araujo

Big Bem

Droga Raia

Drogaria São Paulo

Drogasil

Onofre

Pacheco

Pague Menos

Propaganda 
virtual

Agenzia

Click Design

Orange

Tiee

Tugarê

VRA

Embalagens 
promocionais

Artpack
Blend

Brinde Bem
Connection

Creative
Estampa
Impacta
Rosset

Trena

Distribuidora de 
medicamentos

Dimed

Mafra

Oncoprod

Panarello

Profarma

Santa Cruz

Servimed

Ultrafarma

Editora para 
publicações científi cas

Ac Farmacêutica

Contento

Elsevier

EPUC

Lancet

Moreira Jr

Plan Mark

Segmento Farma

Agência de 
propaganda

Adlatina
Agenzia
Arteria
Blend

Fiore Comunicação
Ogiva

Scalla Comunicação
Tiee

Tugarê
Vramais

Zero 11 Propaganda

Finalistas por ordem alfabética
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Limitações ao Registro
Quando o uso da marca de 

terceiros é permitido
Em princípio, o uso de uma marca 
registrada é exclusivo do respecti-
vo titular e/ou de empresas por ele 
devidamente licenciadas. Contudo, 
existem algumas exceções na Lei da 
Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 
– LPI) que preveem o uso de marca 
alheia registrada, mesmo quando tal 
uso não tenha sido expressamente 
autorizado pelo titular. Trata-se das “li-
mitações ao registro”, listadas no art. 
132 da LPI, que indicam as situações 
nas quais o titular não pode impedir o 
uso de sua marca. Mas será que esse 
uso é indiscriminado, ou seja, será 
que essa permissão inclui o uso das 
marcas fi gurativas, mistas (nome mais 
fi gura) e/ou do logotipo da empresa e 
ainda a citação da marca em propa-
gandas comparativas?

De modo a facilitar a análise e o en-
tendimento da questão, as quatro 
limitações estão reproduzidas abai-
xo e, em seguida, serão discutidas 
separadamente: 

“Art. 132 - O titular da marca 
não poderá: 

I - impedir que comerciantes 
ou distribuidores utilizem sinais 
distintivos que lhes são pró-
prios, juntamente com a marca 
do produto, na sua promoção e 
comercialização; 

II - impedir que fabricantes de 
acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, 
desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência; 

III - impedir a livre circulação de 
produto colocado no mercado in-
terno, por si ou por outrem com 
seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos Parágrafos 3º e 4º 
do art. 68; e 

Coluna Legal

Deborah Portilho

IV - impedir a citação da marca 
em discurso, obra científi ca ou 
literária ou qualquer outra publi-
cação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu 
caráter distintivo. ”

Com relação ao inciso I, a limitação 
é bastante coerente. Com efeito, não 
seria aceitável que um titular impedis-
se que comerciantes ou distribuidores 
utilizassem suas próprias marcas, jun-
tamente com a marca do produto, na 
sua promoção e comercialização. Por 
esse motivo, concessionárias, super-
mercados, farmácias, drogarias, bem 
como qualquer outro tipo de empre-
sa que comercialize ou distribua, le-
galmente, produtos fabricados por 
terceiros podem usar a marca de tais 
produtos (inclusive em suas formas 
estilizadas) em encartes, catálogos e 
promoções em geral, juntamente com 
suas próprias marcas. Obviamente, se 
esse uso for feito de modo a enganar 
os consumidores quanto à origem do 
produto ou a desviar clientela alheia, 
ele deixa de ser permitido e pode até 
ser considerado crime contra registro 
de marca  e/ou crime de concorrência 
desleal.

Já com relação ao inciso II, a questão 
não é tão simples em vista da ressal-
va nele contida. Nesse sentido, a lei 
prevê que o titular não pode impedir 
que fabricantes de acessórios utilizem 
a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as 
práticas leais de concorrência. Mas o 
que seriam “práticas leais de concor-
rência” neste caso?  Para responder 
a essa questão, podemos usar como 
exemplo um fabricante de acessó-
rios para celulares (capas, adaptado-
res, carregadores para veículos etc.). 
Considerando que a fabricação de tais 
produtos é perfeitamente legal (desde 
que não infrinja uma patente ou um de-
senho industrial do titular), o fabricante 

não poderia ser impedido de indicar a 
marca a que os acessórios se desti-
nam. Com efeito, caso a fi nalidade 
do produto tivesse de ser indicada de 
modo genérico (“capa para celular”, 
por exemplo), seria simplesmente invi-
ável a comercialização desses produ-
tos por uma empresa que não fosse 
o titular da marca ou sua licenciada. 
Nesse aspecto, se a marca não pu-
desse ser sequer mencionada, o con-
sumidor não teria como saber para 
que marca e modelo de celular aquele 
acessório é destinado, principalmente 
considerando a enorme variedade de 
marcas e de modelos existentes.  

Contudo, é importante observar que, 
para que essa comercialização/pro-
moção seja possível, é sufi ciente a 
indicação da marca/nome do produ-
to nas embalagens/propagandas. Ou 
seja, basta que a marca seja usada 
em letras de forma, com o objetivo 
exclusivo de informar a fi nalidade do 
produto, e não de promovê-lo. Se 
assim não fosse e se qualquer outro 
fabricante, não licenciado, pudesse 
usar os logotipos e as formas mistas/
estilizadas nas quais a marca se apre-
senta, inclusive no próprio produto, 
ele estaria concorrendo de forma des-
leal não só com o titular, mas também 
com as empresas licenciadas que pa-
gam altas somas de royalties pelo uso 
daquela mesma marca. Daí a razão da 
ressalva “observadas as práticas leais 
de concorrência”.

Por seu turno, o inciso III é bastante 
objetivo. Ele estabelece que o titular 
não pode impedir a livre circulação de 
produto colocado no mercado interno, 
por si ou por outrem com seu consen-
timento. É a chamada “exaustão de 
direitos”. Isso signifi ca simplesmente 
que, uma vez que o titular da marca 
colocou o produto no mercado dire-
tamente, ou indiretamente com seu 
consentimento, ele não pode impedir 
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normas do CONAR não terem força 
de lei, na prática, elas costumam pre-
valecer sobre a proibição implícita do 
inciso IV do art. 132 da LPI.

Como se verifi ca, o uso de marca re-
gistrada de terceiros pode ser feito nos 
casos previstos nos quatro incisos do 
art. 132 da LPI, mas depende, acima 
de tudo, do bom-senso daqueles que 
dela se utilizam, especialmente em se 
tratando de empresas concorrentes. 
De qualquer forma, caso tal uso seja 
feito além dos limites permitidos e sem 
o necessário “bom-senso”, o titular da 
marca pode então se valer do “contrario 
sensu” para cessar o uso indevido.

  Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
       I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou 
em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que 
possa induzir confusão.
  Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
        (...)
        III - emprega meio fraudulento, para desviar, 
em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.
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Deborah Portilho é Advogada especializada 
em marcas farmacêuticas, professora de Direito 
de Propriedade Industrial do LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora da 
D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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que tal produto seja revendido. Ainda 
em relação ao inciso III, cabe mencio-
nar que a ressalva relativa ao disposto 
nos Parágrafos 3º e 4º do art. 68 trata 
de licença compulsória e de importa-
ção de produtos patenteados. Como 
o tópico desta ressalva foge ao es-
copo deste artigo e não é necessário 
para o entendimento da questão, ele 
não será comentado.

Por fi m, o inciso IV. Apesar de bastan-
te claro, esse inciso comporta uma 
interpretação a contrario sensu. De 
acordo com esse dispositivo legal, o 
titular não pode impedir a citação da 
marca em discurso, obra científi ca ou 
literária ou qualquer outra publicação, 
desde que sem conotação comercial 
e sem prejuízo para seu caráter dis-
tintivo. Considerando que as propa-
gandas de produtos e de serviços 
possuem “conotação comercial”, a 
interpretação desse inciso a contrario 
sensu indica que o titular poderia im-
pedir o uso de sua marca em qualquer 
peça publicitária. Essa interpretação 
também é reforçada pelo exposto no 
art. 131, segundo o qual a proteção 

conferida pelo registro abrange o uso 
da marca em papéis, impressos, pro-
pagandas e documentos relativos à 
atividade do titular.

Assim sendo, com exceção das limi-
tações previstas pelos três incisos an-
teriores, o titular poderia impedir o uso 
de sua marca por qualquer terceiro 
não autorizado, inclusive em propa-
gandas comparativas. 

Já que é impossível falar sobre o in-
ciso IV do art. 132 sem mencionar a 
questão da propaganda comparativa, 
também não se pode deixar de dizer 
que, apesar da proibição implícita 
contida nesse inciso, a propaganda 
comparativa é prevista pelo art. 32 
do Código do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária — 
Conar.  De fato, o caput do artigo 32 
dispõe que, em vista das modernas 
tendências mundiais – e atendidas as 
normas relativas à matéria contidas 
na Lei da Propriedade Industrial –, a 
publicidade comparativa será aceita, 
contanto que respeite os oito prin-
cípios e limites nele listados. Nesse 
sentido, cabe notar que, apesar de as 

Coluna Legal
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DNA

Líder do mercado farmacêutico brasi-
leiro total, a Sanofi  é um grupo diver-
sifi cado de saúde, que está presente 
em mais de 100 países, com mais de 
100.000 empregados no mundo.

O Grupo é formado pela Sanofi  
Pasteur (vacinas), Merial (saúde ani-
mal), Genzyme (biotecnologia e doen-
ças raras), adquirida em 2011, Sanofi  
Farma, além da Medley, comprada em 
2009.

A Sanofi  tem uma longa presença in-
dustrial no País e mantém amplo por-
tfólio de produtos com marcas con-
sagradas nos mercados brasileiro e 
mundial.

Para manter essa liderança, a empresa 
faz da inovação uma busca contínua. 
Nesta entrevista, Fernando Antunes 

Sampaio, Diretor-Geral da Sanofi  
Farma, uma das cinco operações do 
Grupo no Brasil, comenta os recentes 
lançamentos da empresa no País e as 
estratégias para atuar no competitivo 
mercado brasileiro.

Revista UPpharma - Fale-nos um 
pouco do início da Sanofi  no Brasil.

Fernando Antunes Sampaio - 
A Sanofi  no Brasil é líder do merca-
do farmacêutico brasileiro total, com 
cerca de 12% de participação, con-
siderando as vendas combinadas da 
Sanofi  Farma, que eu dirijo, e a Medley, 
que o Grupo adquiriu em 2009.

Como grupo diversifi cado na área da 
saúde, a Sanofi  também atua em vaci-
nas (com a Sanofi  Pasteur), em saúde 
animal (Merial) e, mais recentemente, 
em biotecnologia e doenças raras, 
com a Genzyme, que foi adquirida em 
2011.

A Sanofi  tem uma longa presença in-
dustrial no País, que vem desde as 
empresas que deram origem ao Grupo 
hoje.

São quatro unidades industriais no 
Brasil: três fábricas farmacêuticas (uma 
Sanofi  e duas Medley), com capacida-
de instalada superior a 500 milhões de 
unidades farmacêuticas/ano, e uma de 
saúde animal (Merial).  

A fábrica da Sanofi  Farma, em Suzano, 
já é a maior do Grupo no mundo. Vale 
destacar que 95% de nossas vendas 
são realizadas com produtos fabrica-
dos aqui mesmo. 

Quais as divisões da empresa? 
Como é o modelo organizacional?

A Sanofi  Farma é uma das cinco 
operações do Grupo no Brasil e está 

organizada em cinco unidades de ne-
gócios, que trabalham em três canais 
distintos: a promoção médica, os pro-
dutos isentos de prescrição e a área 
comercial.

O Grupo Sanofi  está presente tam-
bém em quantos países no mundo?

A Sanofi  é um grupo diversifi cado de 
saúde, presente em mais de 100 pa-
íses, com mais de 100.000 emprega-
dos no mundo.

A Sanofi  Farma dispõe de um portfó-
lio de cerca de 150 produtos e 200 
apresentações, sua atuação está fo-
cada em segmentos distintos. Em 
medicamentos de prescrição, a em-
presa dispõe de um amplo portfólio 
de mais de 60 medicamentos pro-
movidos. Para atender de forma mais 
efi caz os diferentes públicos, as linhas 
estão distribuídas entre quatro direto-
rias (Hospitalar, Oncologia, Medicina 
Interna e Terapias Especializadas) 
com algumas posições importantes 
no mercado brasileiro: liderança dos 
mercados de diabetes, alergia, saúde 
óssea, infl amação e de metabologia/
hipotireoidismo; e posições de desta-
que nos segmentos hospitalar, oncolo-
gia e pediatria.

A Sanofi  Farma tem buscado manter 
o seu portfólio dinâmico e atualiza-
do, para que ele refl ita as demandas 
do mercado brasileiro. Extensões de 
linha, novos produtos locais e parce-
rias estão entre as principais inicia-
tivas lançadas pelas equipes. Isso, 
mantendo uma atenção forte em 
áreas como diabetes e oncologia, 
que têm se movimentado para tra-
zer os medicamentos inovadores do 
Grupo, como foi o caso do Jevtana, 
em 2011, quimioterápico importante 
no tratamento de câncer de próstata 

Palavra de ordem: 
Inovação

Fernando Sampaio
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avançado. Os nossos principais produ-
tos são Lantus®, Clexane®, Amaryl®, 
Taxotere®, Eloxatin®, Jevtana®, 
Allegra®, Profenid®, Actonel®.

Já o segmento de Consumer Health 
Care reúne marcas bem conhecidas 
no mercado, sendo que três delas 
(Dorfl ex, Novalgina e Dermacyd) estão 
entre os 15 produtos OTC mais vendi-
dos do mercado brasileiro.

Líder do mercado brasileiro de sabo-
netes íntimos, com Dermacyd®, a fi -
lial se tornou plataforma de inovação 
da marca para outros mercados da 
América Latina. Outros produtos nessa 
área são Targifor®, Cepacol®, Colírio 
Moura Brasil®, Naturetti® e Cewin®.

Quais os últimos lançamentos da 
companhia no Brasil? Quais as ino-
vações desses medicamentos?

Em 2011, a Sanofi  lançou produtos 
importantes nos seus principais seg-
mentos de atuação. O Jevtana®, pri-
meiro e único medicamento aprovado 
no Brasil para pacientes com câncer 
de próstata avançado (metastático 
hormônio-refratário), após tratamen-
to prévio com quimioterapia padrão; 
Depura® (vitamina D), um suplemento 
de vitamina D3 (colecalciferol), micro-
nutriente essencial para a formação 
e manutenção da saúde dos ossos; 
Novalfem®, um analgésico indicado 
no controle da febre e da dor para 

crianças acima de seis meses de ida-
de e adultos, que complementa a li-
nha da família Novalgina para tratar 
todas as fases da febre; e o Targifor® 
comprimido. Recentemente, Targifor® 
+ C lançou a nova apresentação em 

benefícios aos consumidores, com as 
versões: Whitening (ajuda a branquear 
os dentes); Advanced (ajuda no pro-
cesso de remineralização); Sensitive 
(auxilia no combate à sensibilidade 
dentária) e Revitalizante (auxilia a re-
vitalizar a saúde da boca), todas com 
fórmulas exclusivas sem álcool, nem 
corante e com fl úor. A novidade traz 
de volta o personagem que foi garoto-
-propaganda da marca nos anos 80 e 
90: o Bond Boca. 

Além disso, a empresa assumiu a linha 
de produtos da Minâncora em 2011.

Quais as marcas mais importantes e 
representativas no Brasil?

Vários medicamentos lançados pela 
Sanofi  ao longo dos anos representa-
ram avanços importantes para a medi-
cina, como a insulina Lantus, a primei-
ra com atuação 24 horas no controle 
de glicemia. O Clexane, por exemplo, 
uma heparina de baixo peso molecu-
lar, é a principal referência no contro-
le do tromboembolismo venoso. Em 
medicina interna, temos um produto 
de três décadas de tradição, líder de 
mercado, que é o Puran, para hipoti-
reoidismo. Em oncologia, o Taxotere 
e o Eloxatin, representaram um mar-
co no tratamento de alguns tipos de 
câncer, como mama e colorretal, 
respectivamente.

A Sanofi  Farma também tem uma his-
tória de sucesso em outros segmen-
tos. O Stilnox é até hoje uma referên-
cia no tratamento da insônia. Com o 
lançamento do Stilnox CR, em 2011, 
trazemos uma opção importante para 
quem tem difi culdade de manter o 
sono. 

Marcas CHC, como o Dorfl ex e a 
Novalgina, são verdadeiras instituições 
no Brasil. Mas mesmo para produtos 
já consagrados, a palavra de ordem é 
“inovar sempre”.

Enfi m, manter um portfólio dessa 
magnitude signifi ca estarmos perma-
nentemente antenados com o que o 
mercado demanda e ter equipes que 
sejam realmente efi cazes, tanto na 
promoção quanto para assegurar uma 
presença efetiva de nossos produtos 
no ponto de venda.

Vários medicamentos 
lançados pela Sanofi  
ao longo dos anos 

representaram avanços 
importantes para a 
medicina, como a 
insulina Lantus, a 

primeira com atuação 
24 horas no controle 

de glicemia.

comprimidos revestidos, sem adição 
de açúcar e ainda mais prática de 
tomar, complementando a linha efer-
vescente. A marca ganhou o sinal de 
adição (+), seguido da letra C (que 
representa Vitamina C), uma maneira 
de diferenciar e mostrar aos consumi-
dores que é mais do que uma simples 
vitamina. 

A linha Cepacol Plus® também 
ganhou quatro novas versões. O 
novo portfólio de antissépticos bu-
cais, Cepacol® Plus, oferece mais 
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Qual a estratégia 
da Sanofi  Farma 
para atuar no País? 

A nossa obsessão 
é ouvir os clientes. 
Para mim, o sucesso 
de nossa organiza-
ção sempre esteve 
na capacidade de 
entender o mercado 
brasileiro e de nos 
antecipar às suas 
necessidades. 

Só o fato de estar-
mos aqui há tan-
to tempo mostra 
o quanto a Sanofi  
está ligada ao Brasil. 
As instituições são 
sólidas, as regras do 
jogo claras.  

Qual a importân-
cia da área de P&D 
para o laboratório?

A pesquisa também 
é parte estratégi-
ca das atividades 
da fi lial brasileira. Desde 2004, foram 
aplicados mais de US$ 73 milhões 
no Brasil, em pesquisas clínicas e 
epidemiológicas.

Uma CSU (Clinical Study Unit), locali-
zada em São Paulo e contando com 
mais de 50 colaboradores, é respon-
sável pelo acompanhamento de cerca 
de 80 estudos, em média, no Brasil, 
tanto globais, para registro de novos 
medicamentos, quanto locais, de pós-
-comercialização, ou epidemiológicos.

No Grupo Sanofi , o Brasil é o sétimo 
país em número de pacientes incluí-
dos em estudos clínicos e o segundo 
entre os países do BRIC, logo após a 
Rússia, com 40% dos estudos realiza-
dos nesta região.

Além dos investimentos diretos em 
pesquisa clínica, a Sanofi  tem amplia-
do signifi cativamente seu apoio a ini-
ciativas que visam à excelência científi -
ca e à promoção da saúde pública no 
Brasil, como programas de capacita-
ção de novos pesquisadores, sempre 

em parceria com instituições científi cas 
de destaque no País. Além disso, te-
mos investido no desenvolvimento e 
na inovação compartilhados, ou seja, 
em parceria com empresas/universi-
dades brasileiras.

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

Os investimentos sociais da Sanofi  têm 
a saúde como foco principal e incluem 
programas de prevenção, educação, 
acesso a cuidados e humanização. 
Crianças e populações de regiões 
desfavorecidas estão entre os princi-
pais públicos benefi ciados por essas 
iniciativas. 

Entre os mais de 15 programas em 
andamento, destacam-se as brinque-
dotecas hospitalares Nossos Sonhos 
são Possíveis, a Coleção Comida 
Que Cuida, livros gratuitos dirigidos 
a pacientes durante o tratamento do 

câncer, do diabetes 
e de problemas car-
díacos; e as parce-
rias com a Fundação 
Oswaldo Cruz, na 
exposição itineran-
te Vias do Coração 
e Diabetes, e com a 
Faculdade de Medicina 
da USP, na expedição 
Bandeira Científi ca.

Desde 2004, a Sanofi  
Farma vem investindo 
de forma sustentada 
no Brasil, benefi cian-
do, em média, dois 
milhões de pessoas a 
cada ano, sempre em 
parceria com hospitais 
e instituições públi-
cas de vários estados 
brasileiros. 

A fi lial brasileira vem 
recebendo inúmeros 
prêmios na área de 
responsabilidade so-
cial corporativa: TOP 
SOCIAL 2009 e 2010, 

Lupa de Ouro Sustentabilidade 2010 e 
2011, e Prêmio ABERJE Regional São 
Paulo, com a exposição Epidemik.

A unidade brasileira exporta para 
outros países? Quais?

A fábrica de Suzano há muitos anos 
exporta para vários países da América 
Latina e outros continentes. 

A Sanofi  Farma, pelo tamanho de seu 
portfólio e dos negócios que movi-
menta, tem um papel importante no 
desempenho da subsidiária brasileira, 
que já é a maior operação do Grupo 
Sanofi  nos mercados emergentes.

Estão previstos ainda mais investi-
mentos em 2012? Como a compa-
nhia pretende fortalecer seu portfó-
lio de produtos nos próximos anos?

A Sanofi  Farma continuará investindo 
nas suas plataformas de crescimento 
e trabalhando para ampliar a liderança 
nos seus principais segmentos. 
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Conte-nos como foi sua trajetória 
na indústria farmacêutica? 

Iniciei minha carreira na indústria far-
macêutica há 18 anos como represen-
tante em Londrina (PR). Após uma bre-
ve passagem pelo laboratório Aché, 
ingressei no Abbott, onde permaneci 
por mais de sete anos (1994 a 2001), 
e ocupei várias funções nas áreas co-
mercial e de marketing, a última como 
Gerente de Produtos da Cardiologia. 

Estou na Sanofi  desde 2001. Foram 
anos extremamente dinâmicos, de 
muito aprendizado e desafi adores. 
Comecei como Gerente de Marketing 
Cardio-Metabolismo. Em seguida, fui 
Gerente Nacional da Força de Vendas 
de promoção médica e, após a fusão 
com a Aventis, fui promovido a Diretor 
de Unidade de Negócios, no início de 
2005. Em 2009, passei a responder 
pela Diretoria de Operações Farma, à 
frente de três unidades de negócios, e, 
em abril de 2011, fui nomeado Diretor- 
Geral da Sanofi  Farma.

Formei-me na Faculdade Estadual de 
Filosofi a e Ciências do Norte do Paraná. 
Sou pós-graduado em Marketing pela 
Universidade Estácio de Sá, no Rio de 
Janeiro, e, posteriormente, tive a opor-
tunidade de seguir me desenvolvendo, 
com o apoio da Sanofi . Estudei estra-
tégia em Harvard, em 2008, e me pre-
parei para a Diretoria-Geral durante o 
ano de 2010, por meio de um progra-
ma associado da FGV/Universidade 
de Berkeley.

Qual sua visão sobre o mercado 
farmacêutico brasileiro e quais as 
diferenças em relação ao mercado 
europeu, por exemplo?

O mercado farmacêutico brasileiro vive 
um momento de forte crescimento, 
baseado na melhoria de acesso gera-
da pelo aumento do poder aquisitivo 
da população, pelo fortalecimento das 
estruturas de saúde e pelo investimen-
to governamental. 

A maior diferença que encontramos 
hoje em relação ao continente euro-
peu é, certamente, a estagnação eco-
nômica dos países, que impacta os 
orçamentos de saúde dos governos, 
principais provedores de assistência à 
saúde para a população.

O modelo “tradicional” da indústria 
farmacêutica funcionou por muito tem-
po no Brasil, e ele ainda entrega va-
lor, mas não o sufi ciente para produzir 
crescimento e atender às expectativas 
da maioria das empresas que investe 
aqui. Para tanto, é fundamental que 
repensemos o modelo de negócio e 
estejamos abertos a atuar em novas 
frentes, de maneira mais diversifi cada.

Qual é o desafi o de ocupar um 
cargo tão importante na indústria 
farmacêutica, particularmente na 
Sanofi ? Quais são suas expectati-
vas profi ssionais para 2012?

Um grande desafi o é que a indústria 
farmacêutica passa por uma grande 
transformação. Ao mesmo tempo, ela 
tem papel essencial como instrumen-
to de saúde pública, principalmente 
na gestão das doenças crônicas não 
transmissíveis e no controle e preven-
ção das morbidades. A população 
brasileira está envelhecendo rapida-
mente: calcula-se que em duas déca-
das dobraremos o número de pessoas 
com mais de 65 anos, para mais de 
14% da população geral.   

Dentro da Sanofi , o primeiro desafi o 
é, obviamente, dar continuidade ao 
brilhante trabalho realizado por meu 
antecessor, Heraldo Marchezini, hoje 
Vice-Presidente sênior da Região 
América Latina.

Outro ponto é lidar com a diversidade 
do Grupo Sanofi , que requer um en-
tendimento mais amplo das estraté-
gias individuais de cada uma de suas 
empresas, desafi ando as equipes a 
desempenhar o seu trabalho de forma 
transversal e integrada.

Em 2012, quero me consolidar nesta 
nova posição, continuar aprendendo 
e ser vetor de inovação nos diferentes 
aspectos de nosso negócio.

Qual tem sido seu foco de trabalho? 

O foco principal tem sido as pessoas. 
Inicialmente, a consolidação de minha 
nova equipe e de seu desenvolvimento.

Em paralelo, temos dedicado bastan-
te energia na defi nição das estratégias 
dos próximos anos. Naturalmente, a 
comunicação desta estratégia na or-
ganização é essencial para que haja 
clareza de entendimento e direcio-
namento dos esforços individuais e 
coletivos. 

Fique à vontade para fazer outros 
comentários.

Depois de dez anos de Sanofi , me 
sinto confortável em dizer que esta é 
uma ótima empresa para trabalhar, de 
valores verdadeiros. Aqui, eu encontrei 
um ambiente desafi ador, respeitoso e 
que me deu liberdade para ser quem 
eu sou: “Trabalho duro e muita paixão 
por tudo que faço”.
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Com empresas multinacionais de 
grande porte capazes de estimular e 
incorporar aos seus produtos os prin-
cipais avanços tecnológicos ocorridos 
nas ciências biológicas, químicas e 
biomédicas, a indústria farmacêutica 
é uma das mais inovadoras entre os 
setores produtivos e uma das mais 
rentáveis em escala global. No Brasil, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), o seg-
mento farmacêutico teve crescimento 
de 7,2%, em 2010, e deve crescer 
10% este ano, segundo o instituto de 
pesquisa IMS Health.

Para manter o aperfeiçoamento con-
tínuo sob a pressão da concorrência, 
as maiores multinacionais exportado-
ras – sediadas nos Estados Unidos e 
Europa – são obrigadas a adotar pos-
turas agressivas. É o que demonstram 
estratégias utilizadas pelo setor, como 
a manutenção de barreiras de entra-
da, principalmente pelo uso dos direi-
tos de monopólio durante o período 
de vigência das patentes.  

Por outro lado, o crescente rigor dos 
órgãos nacionais e supranacionais 
nas exigências sanitárias e na confi a-
bilidade do produto e o avanço dos 
medicamentos genéricos nos princi-
pais mercados mundiais são fatores 
que têm levado as empresas a buscar 
alternativas para manter sua compe-
titividade – entre elas, destacam-se, 
inclusive, as operações de fusões e 
aquisições, cujo objetivo é ampliar as 
escalas, otimizar os investimentos em 
novos produtos e incorporar um port-
fólio de novos produtos com elevada 
probabilidade de sucesso no mercado 
(conhecidos como “blockbusters”).

O pioneirismo no lançamento de pro-
dutos baseados em novas desco-
bertas também é um fator crítico de 
sucesso nesse mercado, pois isso 
garante às empresas inovadoras uma 
parcela importante de mercado e que 
passa a ser protegida pela legislação 
de patentes. Mesmo assim, as empre-
sas nem sempre investem o adequado 

para obter tal vantagem competitiva. 
Estimativas da Febrafarma apontam 
que o custo de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) não é compensado em 
sete de dez drogas novas, ressaltan-
do-se ainda que o desenvolvimen-
to de um medicamento leva de 12 a 
15 anos e apenas um em cada cin-
co mil novos produtos chega até os 

do que eles investem anualmente, 
algo em torno de 20%.

Em um campo de batalha cada vez 
mais competitivo em âmbito global, 
as grandes empresas farmacêuticas 
nacionais, tais como Aché, EMS e 
Eurofarma, entre outras (muitas de-
las, estruturadas no fi nal dos anos 90 
em função dos incentivos dados pela 
implementação da lei de Patentes e 
Genéricos), vivem hoje o desafi o de 
se prepararem para disputar o mer-
cado local com os grandes “players 
globais”, uma vez que o Brasil é con-
siderado um dos mercados mais pro-
missores do mundo entre os países 
desenvolvidos. Apesar deste contex-
to, o mercado brasileiro ainda indica 
ter um grande espaço para cresci-
mento, principalmente em função do 
aumento da população nas classes 
B e C; o crescimento do número de 
idosos devido a uma maior longevi-
dade; a crescente preocupação com 
a saúde e a estética. Neste sentido, 
o desafi o logístico de garantir que os 
medicamentos estejam disponíveis 
aos consumidores resulta na neces-
sidade crescente da estruturação de 
redes nacionais de farmácias, o que 
tem motivado diversos grupos de in-
vestidores a buscarem realizar mo-
vimentos de consolidação no varejo 
farmacêutico.

Por outro lado, dada a necessidade 
de ganho de escala, acesso a novas 
tecnologias e crescentes pressões 
regulatórias, associado a um cená-
rio de manutenção da valorização do 
real (que infl uencia na importação de 
insumos para a produção), a tendên-
cia de consolidação do setor produti-
vo na cadeia farmacêutica é cada vez 
mais clara, assim como o interesse de 
grandes conglomerados internacio-
nais em adquirir empresas nacionais 
estruturadas e profi ssionalizadas, para 
assim iniciar ou reforçar suas opera-
ções no mercado brasileiro.

Estratégias competitivas no 
mercado farmacêutico brasileiro
Celso Ienaga

Opinião

Celso Hiroo Ienaga é Sócio-Diretor da Dextron 
Management Consulting. 
E-mail: dextron@dextronconsulting.com

pacientes, depois de absorver  inves-
timentos que vão de US$ 300 milhões 
a US$ 500 milhões por medicamento. 
No Brasil, no ano de 2009, foram des-
tinados cerca de R$ 4 bilhões para a 
área de P&D, o que representou 10% 
do faturamento geral do setor. Essa 
porcentagem, quando comparada 
aos países líderes de mercado como 
Estados Unidos, é apenas a metade 

No Brasil, no ano de 
2009, foram destinados 
cerca de R$ 4 bilhões 
para a área de P&D, 
o que representou 

10% do faturamento 
geral do setor.
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Sonhos não têm medida, pois são 
mensurados pela régua ilimitada do 
desejo e do coração. Sonhos não 
têm temporalidade, pois são eter-
nos. Sem data de nascimento. Sem 
perspectiva de óbito. Sonhos são 
dotados de energia infi nita, que move 
por toda uma vida e, para além dela, 
nossas almas. 

Agora convenhamos, o melhor dos 
sonhos é aquele que além de toda 
essa subjetividade e magnífi ca dose 
de abstração descrita acima, torna-se 
concreto. A este tipo de sonho chamo 
de maiúsculo. É sonho ambicioso, por 
não se permitir fi car apenas no mundo 
do onírico. Intenso, busca concretizar-
-se. Vívido, ganha as cores da reali-
dade. E a partir daí, contamina outras 
pessoas que passam a fazer dele seu 
próprio sonho. E assim, ganham a 
condição de sonho coletivo. Passa a 
povoar uma centena, senão milhares 
de mentes e corações. Ganha nova 
fala, novo ímpeto e assim torna-se a 
força motora da mudança e da trans-
formação. Não a de uma vida, mas a 
da história de um povo. 

Assim é para mim o Sonho da 
Sustentabilidade. Que a cada novo dia 
ousa deixar o campo das pretensões 
para tornar-se o condutor das deci-
sões corporativas. A cada dia deixa 
de ser responsabilidade para tornar-
-se obrigação. A cada novo amanhe-
cer abandona o olhar do social para 
tornar-se estratégico. E, no tempo de 
hoje, o tempo da velocidade, do pis-
car de olhos, do milissegundo, deixa 
de ser sonho ou atinar exclusivo dos 
engajados e conscientes, para se tor-
nar pensamento presente e prioritário 
de todos os gestores de qualquer se-
tor produtivo da economia. 

E não bastasse à Sustentabilidade ser 
este sonho, dotado de ambição, de 
materialidade e poder de contamina-
ção do coletivo, ele ainda se faz mais 
concreto por meio de indicadores e 
ferramentas que proliferam a taxas 

exorbitantes de natalidade. A cada 
dia, temos um novo instrumento de 
apoio e auxílio às empresas que que-
rem fazer do tema, mais do que um 
conceito de comunicação, um mo-
delo de negócios. A cada dia temos 
mais e mais literatura e casos de su-
cesso sobre: como transformar os 
negócios e aumentar as margens de 
forma sustentável e agregadora de 
valor para todos os agentes da ca-
deia. E, mais fundamental ainda, para 
toda a sociedade. 

Pois bem, e como fi ca a indústria far-
macêutica nessa cena? Fica como um 
setor que ainda tem muito a fazer e 
a aprender. Porém, como também um 
setor que está aprendendo a passos 
largos e colocando defi nitivamente o 
tema no centro da mesa de discussão. 
Vejamos o caso dos Indicadores de 
Sustentabilidade Farmasustentável. 

Publicados por volta de 2008, 
como uma iniciativa da Diretoria de 
Sustentabilidade do Grupemef e 
apoiados por cerca de dez empresas 
do setor, os Indicadores são hoje um 
fato dotado de extrema concretude. 
Aplicados pioneiramente pela Roche, 
em seu Relatório de Sustentabilidade 
de 2009, os Indicadores ganharam 
mais importância e tornaram-se mais 
representativos no setor a partir de 
2010, quando foram utilizados como 
referência no Primeiro Relatório de 
Responsabilidade Social, Investimento 
Social Privado e Sustentabilidade da 
Interfarma, no qual participaram cerca 
de 29 empresas do setor farmacêuti-
co brasileiro. Todas, companhias com 
forte compromisso com a inovação 
e a geração de valor. As empresas 
participantes do Relatório Interfarma 
efetuaram uma aplicação Nível I dos 
Indicadores Farmasustentável, o que 
signifi ca uma resposta positiva ou ne-
gativa a cada uma das questões que 
compõem os Indicadores. Seguida do 
detalhamento das práticas de negó-
cios relacionadas ao(s) indicador(es) 
assinalado(s) afi rmativamente. 

Sustentabilidade: o sonho    maiúsculo. O sonho que cabe no real 
Marcelo Weber e Renata Schott

Responsabilidade 
Social

O que era um sonho 
veio ao mundo 
e contaminou 

positivamente uma 
série de gestores 

do segmento. 
E não satisfeito, o 
sonho ganhou um 
corpo importante 
e se fez concreto.
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Mais recentemente, a Sanofi -
Aventis, em seu primeiro relatório 
de Sustentabilidade da Operação 
Brasileira, também aplicou os 
Indicadores Farmasustentável como 
parâmetro para balizar o nível de sus-
tentabilidade de algumas de suas prá-
ticas de negócios. 

Com isso tudo e, passados três 
anos desde a publicação ofi cial dos 
Indicadores Farmasustentável, pode-
mos dizer que estamos no caminho 
da construção de um melhor entendi-
mento sobre o tema em nosso setor. 
E mais, defi nitivamente a sustentabili-
dade é um tema de relevância em nos-
so setor. E mais importante, relevância 
para os diversos profi ssionais que atu-
am e fazem desse setor um dos mais 
dinâmicos de nossa economia. 

O que era um sonho veio ao mun-
do e contaminou positivamente uma 

Sustentabilidade: o sonho    maiúsculo. O sonho que cabe no real 
série de gestores do segmento. 
E não satisfeito, o sonho, que já ti-
nha uma alma expressiva e ambicio-
sa, ganhou um corpo importante e 
se fez concreto. Concreto nos rela-
tórios de sustentabilidade da Roche, 
da Sanofi -Aventis e no relatório de 
RS, Investimento Social Privado 
e Sustentabilidade da Interfarma. 
Concreto para as mais de 30 empre-
sas farmacêuticas do mercado brasi-
leiro que aplicaram até este momento 
os Indicadores Farmasustentavel. 
Concreto para as estratégias e seus 
resultados de curto e longo prazos. 
Concreto, sobretudo, para as pesso-
as que, como tal, vão continuar a fa-
zer dela, Sustentabilidade, um gran-
de sonho. O sonho de um mundo 
melhor para todos. 

Aproveito ainda para agradecer e 
destacar as pessoas que deram aos 

Indicadores Farmasustentável um 
inestimável impulso, fazendo de um 
gesto aparentemente simples e co-
tidiano um movimento transformador 
em nosso setor: Rosicler Dennami 
Rodriguez (Roche); Cristina Moscardi 
e Elis Paulucci (Sanofi -Aventis) e Vera 
Valente (Interfarma).

Que em nossas vidas continuemos 
a ser capazes de sonhar sonhos 
maiúsculos. Sonhos que primeiro 
mudam nossas almas; em seguida, 
transformam nossas vidas, as vidas 
de quem amamos e, por fi m, a de 
toda a sociedade.

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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O marketing, conceitualmente, bus-
ca satisfazer necessidades e desejos 
dos consumidores. Porém, os níveis 
de satisfação são sempre compara-
tivos e, quase sempre, se associam 
a expectativas crescentes. Esses pa-
tamares fl exíveis são ditados, entre 
outros fatores, pelo histórico pessoal 
e social de cada consumidor, difi cul-
tando para as organizações atingir os 
100% de êxito.

Essa realidade força cada empresa a 
obter a satisfação de seus clientes em 
parâmetros mais próximos possíveis 
da escala máxima, pelo menos supe-
rior aos concorrentes diretos.

Uma vez atendido um desejo ou ne-
cessidade (um bem aspirado), as 
pessoas o têm como referência de 
forma que a próxima aquisição terá 
de, no mínimo, se igualar à anterior, 
quer em termos econômicos, 
qualitativo, psicológico ou 
experiencial. Os con-
sumidores tendem a 
criar expectativas sobre 
as aquisições futuras, e se 
a experiência proporcionada 
for um “up grade” positivo, é 
possível prever que repercutirá 
em ganhos mercadológicos. 

O consumidor médio quer custo-
-benefício vantajoso, desempenho 
superior ou, no mínimo, repetir uma 
experiência de consumo desde que 
seja positiva. 

Portanto, a satisfação no campo do 
marketing é um sentimento de pós-
-compra ou de pós-uso e é sempre 
relativa, pois resulta de comparações 
a partir de expectativas que possui o 
comprador ou usuário.

Satisfação e insatisfação são duas 
faces de uma mesma moeda: o 
marketing. A diferença é que a pri-
meira promove a formação de clien-
tes, relacionamentos de longo prazo, 
recompra de produtos similares e 
complementares, indicação a outros 

consumidores, propaganda positiva, 
fortalecimento da marca. 

A segunda ativa o “consumerismo”, 
que é o movimento de defesa do 
consumidor. A insatisfação, além de 
reverter as vantagens da satisfação, 
pode provocar processos judiciais, 
reparações fi nanceiras que desesta-
bilizam pequenas empresas, reper-
cussão negativa nos veículos de co-
municação e mídias sociais.

Como foi assinalado, os níveis de 
satisfação são relativos e tendem 
a galgar degraus superiores formu-
lando novas exigências, causando 
assim a insatisfação. 

aquisitivo tem custado esforço adi-
cional das empresas já posicionadas 
para atender esse contingente que, 
atualmente, não se contenta ape-
nas com produtos e marcas básicas. 
Esse segmento popular também tem 
sido alvo de muitas organizações eli-
tizadas, uma vez que os indivíduos e 

Marketing e a (in)satisfação
Gino Giacomini Filho

O consumidor médio 
quer custo-benefício 

vantajoso, desempenho 
superior ou, no mínimo, 
repetir uma experiência 

de consumo desde 
que seja positiva. 

Marketing

Os modismos, novas tecnologias, 
ganhos de renda, ascensão social, 
alcance de patamares superiores em 
educação e conhecimento, associa-
ção a novos grupos ou valores sociais 
oferecem novos contextos, padrões 
de exigência e relações de custo-
-benefício, que tornam o consumidor 
mais exigente, algo que impacta, so-
bremaneira, nas empresas que bus-
cam atendê-lo quando estão em mer-
cados altamente competitivos.

Recentemente no Brasil, a ascensão 
da classe emergente tem imposto no-
vos desafi os ao marketing, pois a fi de-
lização dessa classe de menor poder 
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famílias da classe emergente dispõem 
de mecanismos (renda, crediário, be-
nefícios sociais etc.) que permitem 
acesso a bens e serviços diferencia-
dos. São pessoas que desenvolveram 
níveis de expectativas superiores e 
precisam ter oferta qualifi cada para 
gerar satisfação.

A satisfação (ou insatisfação) decorre 
de vários fatores internos e externos à 
organização, entre eles:

• Produtos: qualidade, conteúdo e 
diversidade; embalagens, rótulos 
e instruções de uso (informações, 
validade e composição); serviços 
e marcas oferecidos pela empresa; 
prestação de serviços complemen-
tares; atendimento ao consumidor.

• Preço: nível, condições de paga-
mento, promoções estabelecidas 
pela organização; política em rela-
ção à concorrência; tabelamentos 
e compatibilidade com parâmetros 
éticos e legais.

• Conveniência: acesso que os com-
pradores/consumidores têm em re-
lação aos produtos; distribuição em 
tempo e condições adequadas.

• Comunicação organizacional: infor-
mações, argumentos persuasivos, 
correspondência do discurso com 
a prática, propaganda ética, intera-
tividade com o consumidor, serviço 
de atendimento ao consumidor.

• Segurança: garantia, assistência 
pós-venda, segurança em transa-
ções oferecidas pela empresa; se-
gurança nos procedimentos virtu-
ais; políticas de ressarcimento.

• Experiências anteriores: produtos, 
serviços, marcas, comunicação de 
organizações presentes na memó-
ria do cliente.

• Ambiente da organização: funcio-
nários, proteção física e psicológi-
ca, condições ambientais do esta-
belecimento. Suporte psicológico 
em situações adversas e crises.

• Tecnologias utilizadas pela empre-
sa: sistemas tecnológicos inter-
venientes na compra/consumo; 
oferta de site funcional, interati-
vo, prestativo, atualizado, confi á-
vel; desenvolvimento de tecnolo-
gias que agregam valor aos bens 
comercializados.

• Posturas: responsabilidade social, 
governança corporativa, táticas de 
obsolescência programada, políti-
cas de meio ambiente, participação 
na vida comunitária, transparência.

A satisfação (ou insatisfação) mostra-
-se, atualmente, muito dependente 
das políticas e práticas de atendimento 
ao consumidor. Pesquisas realizadas 
neste ano mostraram o que todos já 
sabiam: o atendimento ao consumidor 
está diretamente associado à sua sa-
tisfação com a empresa, caso das pa-
darias em que 99% dos clientes fi cam 
aborrecidos com o mau atendimento, 
ou na escolha de um restaurante, em 
que os itens de atendimento pesaram 
perto de 70%, índice muito semelhante 
ao de um levantamento feito há poucos 
anos no setor de vestuário. 

A globalização trouxe novos patama-
res para o referencial de satisfação, 
pois alguém que viaja para outros lu-
gares, ou simplesmente navega na 
internet observando a concorrência, 
tem contato com artigos e serviços 
diferenciados, e assim tende a cobrar 
esse mesmo patamar das organiza-
ções com que lida no cotidiano. 

As organizações precisam ser enge-
nhosas ao lidar com o consumidor, ter 
estratégias consistentes para promo-
ver o marketing de relacionamento, 
caso contrário será como jogar uma 
moeda para cima e contar com a sorte 
para saber de qual lado ela cairá.

A satisfação no 
campo do marketing 
é um sentimento de 
pós-compra ou de 

pós-uso e é sempre 
relativa, pois resulta de 

comparações a partir de 
expectativas que possui 
o comprador ou usuário.

UP
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No próximo dia 25 de novembro, será 
realizada, no WTC Golden Hall, no 
bairro do Morumbi, em São Paulo, 
mais uma edição da Lupa de Ouro, 
a maior premiação do marketing far-
macêutico no País, cujo tema deste 
ano reforçará os 35 anos do evento. 

Conheça os fi nalistas 
da 35ª Lupa de Ouro

Evento

Os fi nalistas de cada categoria já po-
dem ser conhecidos na relação abai-
xo. É importante frisar que os nomes 
dos fi nalistas, bem como os dos pro-
dutos e das categorias foram integral-
mente fornecidos pelo Grupemef à 
Revista UPpharma. 
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PERFORMANCE EMPRESARIAL FARMA

LABORATÓRIO

ACHÉ

EMS PHARMA

EUROFARMA

NOVARTIS

SANOFI-AVENTIS

PERFORMANCE EMPRESARIAL INSTITUCIONAL

LABORATÓRIO

EUROFARMA

JANSSEN-CILAG

NOVARTIS

NYCOMED

SANOFI-AVENTIS
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Revisar o tamanho, a estrutura e o 
foco da Força de Vendas de uma 
empresa farmacêutica são exercícios 
anuais essenciais para manter o nível 
de competitividade em um mercado 
rico em oportunidades comerciais, 
como aqui no Brasil. À medida que 
novos produtos são lançados e ou-
tros produtos passam a ser menos 
interessantes do ponto de vista es-
tratégico da organização, é preciso 
entender o nível ideal de “esforço 
estratégico” capaz de sustentar os 
objetivos de vendas e lucratividade. 
Esse nível de esforço estratégico re-
presenta a necessidade exata para o 
“Deployment” da Força de Vendas.

Então, como as empresas tomam de-
cisões a respeito de Dimensionamento 
de Força de Vendas & Alocação de 
Recursos?

Visitando empresas e conversando 
com executivos líderes de Marketing 
& Vendas de algumas das mais tradi-
cionais e conceituadas dessas, iden-
tifi quei, basicamente, quatro métodos 
distintos que são bastante emprega-
dos no Brasil. Vamos conhecê-los e 
resumidamente entendê-los; verifi -
cando os pontos fortes e fracos des-
ses processos aplicados:

1. A empresa mantém a mesma es-
trutura de Força de Vendas do ano 
anterior 

Vantagens:

• Não há necessidade de análises em 
profundidade.

• Não há ruptura para a Força de 
Vendas ou no relacionamento com 
os clientes. 

Desvantagens:

• Não responde a mudanças no port-
fólio, nos clientes, nos concorrentes 
ou no mercado.

• Gera um senso de estagnação.

2. A empresa defi ne uma estrutura 
de Força de Vendas semelhante à 
da concorrente

Vantagens:

• Assegura que você tenha um sha-
re-of-voice competitivo. 

• Exige menos análises. 

• Desvantagens:

• Qual concorrente você escolhe?

• Como você sabe se o concorrente 
tem o tamanho adequado de Força 
de Vendas?  Muito provavelmente o 
concorrente não tem o mesmo port-
fólio de produtos que você. 

• Não demonstra liderança de 
mercado. 

3. A empresa defi ne o tamanho de 
sua Força de Vendas com base na 
relação percentual das vendas da 
empresa (ratio).

Vantagens:

• Fácil de calcular. 

• Garante que você pode manter a 
sua Força de Vendas. 

Desvantagens:

• É o “carro guiando os bois”.

• Como saber se você tem a porcen-
tagem correta?

• O tamanho da Força de Vendas 
está sempre mudando. 

• A proporção (ratio) pode sempre 
ser melhorada por meio da redução 
do tamanho da Força de Vendas. 

4. A empresa defi ne o tamanho de 
sua Força de Vendas com base no 
conceito de Desenvolvimento da 
Carga de Trabalho 

Eu diria que esse é o método mais 
praticado no Brasil. Basicamente, a 
partir de seus produtos, as empresas 
analisam os mercados-alvos (targets) 
e identifi cam o número de médicos 
que devem ser atingidos. Em seguida, 
uma frequência de visitas é defi nida, 
então, temos uma estratégia. Uma 
função matemática é aplicada para 
correlacionar a estratégia e a capaci-
dade de visitação. O resultado dessa 
função matemática aponta para um 
número ideal de representantes.

Vantagens:

• Focado no objetivo do produto. 

• Focado no cliente. 

Desvantagens:

• Não é focado no lucro e prejuízo.

Quando utilizar esse método? 
Como um passo inicial para futuras 
análises em profundidade.

Quando as vendas de alto valor são 
infl uenciadas apenas por alguns pou-
cos clientes. 

Então, o que seria o método de 
Dimensionamento de Força de 
Vendas por meio do uso das 
Respostas Analíticas?

Basicamente, esse método permite 
desenvolver uma compreensão do 
relacionamento de causa e efeito en-
tre o esforço de vendas e as vendas, 
com o objetivo de gerenciar o esforço 

Otimização de Força 
de Vendas por meio da 

“Responsividade” (Respostas 
Analíticas) dos produtos

Newton Velloso

Administração
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Resumidamente, podemos afi rmar 
que as Respostas Analíticas podem 
ser utilizadas para analisar qualquer 
tamanho de equipe. Dessa forma, 
é possível encontrar a alocação oti-
mizada do esforço de vendas e, ao 
mesmo tempo, calcular o impacto de 
vendas e de lucro ao se alterar o ta-
manho da Força de Vendas.

Método de Dimensionamento de 
Força de Vendas por meio das 
Respostas Analíticas

Vantagens:

• Alcança uma análise precisa do ta-
manho da Força de Vendas. 

• Fornece uma clara compreensão 
da alocação adequada de esforço 
no portfólio de produtos. 

• É uma metodologia de dimensiona-
mento de Força de Vendas basea-
da nas melhores práticas. 

Desvantagens:

• Existe uma matemática complexa 
por trás dos bastidores. 

• Requer rotinas de otimização. 

• Desenvolver essas curvas de res-
postas não é fácil e requer:

• Análises 

• Suposições 

Se você está interessado em conhe-
cer mais sobre esse tema, será um 
prazer agregar valor em seus conhe-
cimentos e, possivelmente, nos seus 
processos decisórios.

Newton Velloso é Sócio-Diretor da SFE Trends.
E-mail: newton.velloso@sfetrends.com.br
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de vendas para otimizar a rentabilida-
de. A teoria por trás das Respostas 
Analíticas pode ser buscada na aca-
demia. Nos anos 70 e 80, John D. 
C. Little no MIT; e Len Lodish, na 
Universidade de Wharton trabalharam 
em pesquisa em como as empresas 
poderiam melhorar a alocação de re-
cursos de suas vendas e de marke-
ting. A partir dessas pesquisas surgiu 
o conceito chave de sales responsi-
veness, que é a análise de diferentes 
níveis de investimento comercial que 
impactam na venda de um produto. 
Nos anos 1990, empresas de consul-
toria, tais como a ZS Associados e a 
Accenture, desenvolveram tais ideias 
e criaram práticas de consultoria ao 
ajudar seus clientes a aplicarem tal 
teoria em seus negócios. 

Sales Responsiveness - Conceito 

Esse processo utiliza o conceito de 
que os representantes dirigem as 
vendas. Quanto maior o número de 
representantes vendendo um pro-
duto, mais vendas serão geradas 
– até que se alcance um nível de 
promoção de saturação. Esse rela-
cionamento entre empenho para a 
venda e vendas é chamado de Sales 
Responsiveness. O diagrama 1 mos-
tra o Sales Responsiveness de um 
produto farmacêutico fi ctício.

Note neste exemplo que, à medida 
que se adiciona esforço promocional, 
o retorno marginal é reduzido. Isso 
pode signifi car que um determinado 
produto atingiu seu platô de vendas 
em função de um determinado nível 
de esforço. Normalmente, as curvas 
de resposta são utilizadas em conjun-
to com uma análise de compensação 
de vendas. Essa é uma medida de 
momento de vendas (sales momen-
tum) e é defi nida como a proporção 
das vendas do ano anterior que seria 
mantida sem empenho de vendas ati-
vo. Chamamos esse componente da 
análise de Carryover.

Diagrama 1

A próxima fi gura ilustra como um 
processo de otimização pode apon-
tar para decisões signifi cativas de 
alocação de recursos, à medida que 
entendemos o nível de saturação ou 
mesmo o potencial de oportunida-
des ou os riscos adversos de cada 
produto, presentes no portfólio de 
cada empresa.

Administração
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Aconteceu

Há um ano, o Sindicato da Indústria 
Farmacêutica do Rio de Janeiro 
(SinfarRJ), em parceria com a Legend 
Brand, realiza eventos para a discus-
são de temas ligados à indústria far-
macêutica. O IV Encontro Carioca 
de Branding Farmacêutico, realiza-
do no dia 30 de setembro, justifi cou 
o sucesso dessas reuniões. Com o 
tema “PDV, o novo campo de batalha 
das marcas de prescrição”, a edição 
abordou importantes questões sobre 
como a infl uência nos balcões pode 
afetar as ofertas de medicamentos de 
marca e as vendas de genéricos e si-
milares, não dando a orientação ade-
quada ao comprador.

A abertura do evento contou com 
a presença do presidente do Sinfar, 
Fernando Gross, que, em seguida, 
homenageou José Maria de Souza 
Melo, ex-editor do Jornal Brasileiro 
de Medicina, entregando à sua fi lha, 
Daila de Melo, o diploma Carioca da 
Gema, por sua grande contribuição à 
indústria farmacêutica. Logo após, o 
consultor Marcos Ferreira deu início 
à discussão, citando as vantagens 
dos genéricos. “Muitas empresas de 
grande porte também estão investin-
do nos genéricos, que já dominam 
20% do mercado, movimentam em 
média 288 milhões de dólares por 
ano e atendem a 75% das principais 
doenças existentes”, expôs. 

SinfarRJ realiza 
encontros para 
estimular a 
discussão na
indústria farmacêutica

O especialista lembrou que apesar da 
total segurança nos genéricos, o con-
sumidor ainda não sabe a diferença 
entre um medicamento de marca e 
um genérico. Na outra ponta, muitos 
balconistas não conseguem tirar essa 
dúvida e acabam indicando produtos 
equivocados.

“É trabalho do farmacêutico orientá-
-los, mas nunca infl uenciá-los. O pro-
fi ssional sai da faculdade de farmácia 
como cientista e não como comer-
ciante. É preciso mudar essa ideia e 
investir mais na educação”, ressal-
tou. A má conduta dentro das dro-
garias afeta o progresso do mercado 
farmacêutico, segundo o gerente de 
Trade Marketing da GlaxoSmithKline, 
Rogério Creder. 

Para ele, também é responsabilidade 
da empresa a forma como seus pro-
dutos são comercializados. “O fun-
cionário sem noção de varejo pode 
abalar a confi ança do comprador nos 
laboratórios, sejam medicamentos de 
marca ou não”, disse. Creder aten-
ta para a necessidade de estratégias 
comerciais específi cas para essa área, 
principalmente quando o laboratório 
tem alguma patente prestes a expirar. 

Já o responsável pelo marketing da 
Drogarias Tamoio, Ubiratan Lima, co-
mentou que a indústria informa, mas 

não forma. “O varejo quer novidade e 
a indústria quer sequência e frequên-
cia”, opinou, realçando a importância 
do investimento nos pontos de venda. 

No fi nal da apresentação, o talk show, 
mediado pelo CEO da Farmoquímica, 
Marcelo Geraldi, e com participação 
especial do Gerente de Marketing da 
Aspen, Jackson Figueiredo, discutiu, 
perante os espectadores, o futuro dos 
medicamentos de prescrição. Com 
opiniões divergentes, o encontro é 
uma oportunidade para diferentes se-
tores da indústria exporem suas opini-
ões e discutirem diferentes assuntos, 
trazendo mais informações a suas 
áreas –  que vão do marketing à for-
mação química, por exemplo. A cons-
tante troca de informações é essencial 
para manter os debates em pauta, 
não deixando a indústria desacorda-
da e, sim, instigando uma fl uência de 
ideias entre todos os interessados.

Inspirado nas recentes discussões 
sobre a Anvisa e a classe médica 
devido à substância sibutramina, o 
próximo evento já está marcado para 
dezembro, mas ainda sem um tema 
defi nido, sendo esperado grande pú-
blico. Detalhes do último encontro, 
e dos anteriores, podem ser encon-
trados no portal do SinfarRJ, assim 
como fotos, currículo dos palestran-
tes e outras informações.

O IV Encontro Carioca de Branding 
Farmacêutico debateu sobre 
a polêmica dos PDVs.

UP

Evento discutiu 
a infl uência 
do PDV nas 
ofertas de 
medicamentos
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relacionados ao universo dessas 
profi ssionais.

A mestre em Psicologia Clínica 
pela PUC, Profª. Yone Xavier, profe-
riu a palestra sobre O Pensamento 
Infl uenciando o Humor. A importância 
da comunicação para o sucesso pro-
fi ssional foi o tema da palestra do Prof. 
Samuel Figueira.

Já a endocrinologista, Dra. Denise 
Reis, falou sobre qualidade de vida e 
bem-estar. O ator Wesley Crespo en-
cerrou as atividades com a palestra-
-show De Volta para o Futuro. Ao fi nal, 
também houve o sorteio de brindes 
entre as presentes.

Notícias

Sindusfarma comemora Dia da 
Secretária com palestras e workshops

A empresa argentina é a principal for-
necedora de medicamentos para tra-
tamento de infecções fúngicas para o 
Ministério da Saúde desde que che-
gou ao Brasil. Ao longo desses dez 
anos, o Bagó apresentou um cresci-
mento de 843%. A Farmacêutica, que 
ainda desenvolve estudos sobre me-
dicamentos que ampliam as possibili-
dades de tratamentos do câncer, au-
mentou em 56% o número de novos 
produtos. Para comemorar o sucesso, 
um dos mais sofi sticados navios do 
Rio de Janeiro, o Pink Fleet, que fi ca 
na Marina da Glória, foi palco dessa 
comemoração, que aconteceu em 27 
de outubro.

No evento, a Bagó prestou homena-
gem a seus funcionários, bem como 
recebeu convidados importantes 
dos cenários econômico, social e 

Laboratórios Bagó 
completam dez anos de Brasil

Para homenagear e celebrar o Dia da 
Secretária, comemorado em 30 de 
setembro, o Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sindusfarma) promo-
veu o Encontro das Secretárias e 
Assistentes, que aconteceu em 27 de 
setembro, na sede da entidade, em 
São Paulo, e reuniu aproximadamente 
90 profi ssionais. 

A abertura do evento fi cou a cargo 
de Nelson Mussolini, Vice-Presidente 
Executivo do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo. Em seguida, foi rea-
lizado um ciclo de palestras, além 
de workshops abordando temas 

político argentino e brasileiro, como 
Sebastian e Juan Pablo Bagó (pre-
sidentes do Grupo Bagó), Sérgio 
Cabral Filho (Governador do Rio), 
Eduardo Paes (Prefeito do Rio), além 
de Mónica Loaiza, Alejandro Verdier, 
Shirley Orozco, Samuel Osa, Armando 
Arriazola e Edgar Marin, Jairo Quintero, 
Miriam Fraschini, Esther Cañete, 
Luis Arribasplata, cônsules gerais do 
Equador, Argentina, Bolívia, Chile, 
México, Venezuela, Panamá, Uruguai, 
Paraguai e Peru, respectivamente. De 
acordo com o presidente do Bagó, 
Fernando Loaiza, apostar no potencial 
dos profi ssionais faz parte dos investi-
mentos da empresa. Ele explica que é 
necessário ter ousadia e acreditar em 
sua equipe para construção de uma 
plataforma sólida para o futuro.

UP

Sindusfarma promove evento
para homenagear as secretárias
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O britânico Stephen Hawking, doutor 
em Cosmologia, o mais famoso e con-
sagrado cientista da atualidade neste 
tema, é também considerado o mais 
brilhante físico teórico desde Einstein. 
Em seu best-seller científico Uma 
Breve História do Tempo (1998), ele 
demonstrava aceitar a possibilidade 
de um Criador do Universo, dizendo 
até que poderíamos “conhecer a men-
te de Deus, se um dia fosse descober-
ta uma teoria completa do Big Bang”.

Agora, Hawking mudou de ideia. No 
seu novo livro The Grand Design, lan-
çado mês passado, ela afirma que 
“Não há lugar para Deus nas teorias 
da criação do Universo”. Segundo ele, 
“é provável que o universo tenha nas-
cido do nada”. Se Sir Isaac Newton 
fosse vivo teríamos um belo debate.

Esse tema não é a minha praia, já que 
sou psicólogo. Mas ingratidão, como 
outros aspectos do comportamento 
humano, é. E eu acho, com todo o 
respeito, que Hawking está sendo in-
grato com Deus.

Nascido em 1942, em Oxford, 
Inglaterra, aos 21 anos de idade 
Hawking foi diagnosticado como por-
tador de esclerose lateral amiotrófica, 

rara e terrível doença degenerativa que 
paralisa gradativamente os músculos 
do corpo e para a qual, infelizmente, 
ainda não há cura. De acordo com os 
médicos da época, ele teria apenas 
mais dois anos de vida. Pois bem, isso 
aconteceu há 32 anos! Durante esse 
tempo, Hawking já fez traqueotomia, 
já teve pneumonia e, aos poucos, foi 
perdendo o movimento dos braços e 
pernas, da musculatura voluntária a 
até a força para manter a cabeça er-
guida. Atualmente, Hawking utiliza um 
sintetizador de voz para se comunicar 
e está quase completamente paralisa-
do. Contudo, apesar dessas enormes 
limitações, continua na ativa – escre-
veu inúmeros livros e artigos, dá au-
las e palestras, criou teorias, ganhou 
diversos prêmios, casou duas vezes, 
tem três filhos e um neto e, como já 
foi dito, acaba de lançar mais uma 
polêmica obra. Ele é considerado “um 
milagre médico”.

Eu prefiro considerá-lo um milagre de 
Deus. Penso que não seria necessá-
rio Hawking perscrutar a infinitude do 
Universo e elaborar suas inteligentes 
teorias para descobrir se existe ou não 
um Deus criador do Universo. Essa 
prova está bem pertinho dele – para 
não dizer dentro dele.

Em um trecho do seu novo livro, 
Hawking diz que “não era necessário 
pedir a ajuda de Deus para explicar 
a origem do Universo”. Diante disso, 
é de se supor que o genial cientista 
não tenha, ele próprio, pedido a ajuda 
de Deus para se tornar o milagre vivo 
que é. E talvez também não tenha 
elaborado alguma teoria para explicar 
sua extraordinária sobrevivência dian-
te da situação.

Entre outras inúmeras coisas, é por 
isso que acho Deus muito legal: ele 
não busca nem pede reconheci-
mento e méritos para seus milagres 
e criações. Não pede nem mesmo 
que acreditem na sua existência. Mas 
apenas que as pessoas se amem, se 
ajudem e se respeitem. E, se tiverem 
tempo, que pensem nele de vez em 
quando, mesmo que seja para dizer 
um “oi, tudo bem?”. Simples assim.

Será pedir muito?

A ingratidão de Hawking
Floriano Serra 

Dose Única

Não seria necessário 
Hawking perscrutar a 
infinitude do Universo 

para descobrir se existe 
ou não um Deus criador 
do Universo. Essa prova 
está bem pertinho dele.
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