






Começamos 2012 com novidades nesta edição. Uma delas é a pesquisa enco-
mendada pela Revista UPpharma e realizada pela Idea Brasil, que visa identificar as 
dificuldades e oportunidades na comunicação dos laboratórios com os médicos.

Na prévia, os leitores poderão conhecer as tendências nessa área, bem como a visão 
dos profissionais em relação às várias técnicas utilizadas na promoção médica.

Este levantamento, cujos resultados estarão sendo fornecidos em breve integral-
mente aos nossos leitores por meio do portal SnifBrasil, contou com a participação 
de profissionais das Farmacêuticas, incluindo gerentes de produto e gerentes de ma-
rketing.  A Revista UPpharma já está preparando uma nova pesquisa, que, desta vez, 
terá como foco os desafios da divulgação de medicamentos na visão dos médicos. 

Aproveitamos também para parabenizar o Grupemef pela realização do 35º prêmio 
Lupa de Ouro, que aconteceu em 25 de novembro, em grande estilo no WTC, em 
São Paulo, e premiou os profissionais que se destacaram no ano de 2011. Na oca-
sião, foi prestada uma justa homenagem a Wilson Borges como personalidade que 
conquistou o maior número de “lupas” nestes 35 anos de premiação.

Agradecemos também a todos que nos prestigiam com a leitura da Revista e aos 
colaboradores que contribuíram nesta edição. Desejamos que 2012 seja repleto de 
alegrias e conquistas.

Sucesso!

Nelson Coelho 
Publisher
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Grupemef

UP

O ano de 2012 já começou a todo va-
por para a atual diretoria do Grupemef. 
Temos expectativas de que será um 
período de grandes realizações para 
a entidade, pois estamos empe-
nhados em buscar melhorias para 
tornar a instituição cada vez melhor 
para os associados.

Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a todos que contribuíram 
com a Lupa de Ouro, que mais uma 
vez foi um grande sucesso, reconhe-
cendo o talento de diversos profissio-
nais que fazem a diferença no merca-
do farmacêutico, bem como abrindo 
espaço para integração e networking 
entre os presentes. Parabéns também 
a todos os participantes e ganhado-
res, pelo brilhante trabalho realizado 
em suas áreas de atuação.

Esta edição premiou projetos e pro-
fissionais em 20 categorias. Foram 

Novos Projetos
recebidas 270 inscrições no site 
Grupemef.  Em 2012, os trabalhos 
continuarão no sentido de aprimorar 
cada vez mais esse grande encontro. 

Neste ano, a diretoria também anun-
ciará diversas outras novidades. 
Teremos novos projetos nas áreas de 
inteligência de mercado, comunicação 
e treinamento para os associados e 
também para o setor.

Com a alta competitividade do merca-
do e as rígidas restrições à propagan-
da de medicamentos, os laboratórios 
estão sempre em busca de alternati-
vas para manter a efetividade da co-
municação com os médicos. É nes-
se sentido que o Grupemef pretende 
contribuir: analisando e implementan-
do novos programas e serviços que 
possam se transformar em ferramen-
tas inovadoras para as Farmacêuticas 
aprimorarem suas ações em campo.

Um dos objetivos é intensificar os trei-
namentos, oferecendo novos cursos 
em várias áreas, nos quais os profis-
sionais poderão reciclar seus conhe-
cimentos e conhecer novos conceitos 
para aplicar em seu dia a dia.

Assim como no ano passado, conti-
nuamos abertos a sugestões e opini-
ões. Somente poderemos atender às 
reais necessidades do mercado com a 
ajuda dos associados. Portanto, que-
remos mais uma vez pedir a participa-
ção e o envolvimento de todos nesse 
ano que se inicia, a fim de buscar no-
vas possibilidades para estreitar ainda 
mais nosso relacionamento com todo 
o mercado.

Um feliz e próspero 2012 a todos!

Humberto Katori
Diretor-Geral
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Este início de 2012 carrega as in-
certezas da crise na Europa, que 
eclodiu no fim do ano passado.  
A indústria farmacêutica, a exemplo 
dos demais setores econômicos, 
acompanha com atenção seus des-
dobramentos, pois mesmo que não 
existam impactos diretos, a instabili-
dade interfere na decisão dos agen-
tes econômicos e mexe com o fluxo 
de capitais, podendo afetar planos e 
a estrutura dos investimentos.

Além dessa conjuntura internacional, 
os prognósticos de uma eventual re-
tração da economia interna reforçam a 
avaliação de que este ano poderá ser 
difícil para o setor.

As dificuldades estão relacionadas a 
fatores diversos: 1) uma eventual dis-
parada do câmbio, em decorrência da 
crise, elevaria o custo das matérias-
-primas; 2) a redução da demanda, 
resultante da queda do poder aqui-
sitivo da população; 3) o controle de 
preços dos medicamentos, que tende 
a empurrar margens das empresas 
para baixo; e 4) a pressão sindical, vis-
to que, pelos aspectos anteriormente 
citados, a indústria não terá condições 
de avançar tanto na concessão de be-
nefícios salariais em suas convenções 
coletivas de trabalho, como fez em 
anos anteriores.

Os riscos existem, mas as oportuni-
dades também. O ano passado foi 

bom para a indústria farmacêutica. 
Projetando os dados preliminares co-
letados pela consultoria IMS Health, a 
indústria fechou o ano com faturamen-
to de cerca de R$ 41 bilhões, o que 
representou um crescimento de 13% 
em relação a 2010.

Neste ano, o mercado farmacêutico 
deve crescer menos. A exceção tal-
vez fique por conta dos genéricos, 
cuja fatia de 25% ainda está distan-
te do patamar de 50% verificado em 
outros países.

em 2011, pois as melhores oportu-
nidades já tinham sido aproveitadas. 
Mesmo assim, algumas operações 
foram feitas, especialmente no varejo 
farmacêutico.

De agora em diante, com a escas-
sez de bons negócios (até porque 
os que são atrativos ficaram mui-
to caros), a tendência deve ser a 
de integrar e ajustar as operações  
realizadas nos últimos três anos, no 
sentido de entregar aos investidores 
a rentabilidade prometida.

Mas muito além das questões conjun-
turais, há um aspecto fundamental a 
sustentar as perspectivas favoráveis 
do mercado farmacêutico brasileiro no 
médio e longo prazos: o mercado. 

Por sua extensão territorial, tamanho 
da população e pujança econômica, 
o potencial do mercado farmacêutico 
brasileiro é muito grande. Essa condi-
ção foi potencializada pelo aumento 
do poder de compra da população e 
o recente acesso das classes C, D e E 
aos bens de consumo. 

Sendo assim, o Brasil poderá desem-
penhar um papel ainda mais relevante 
no panorama da indústria farmacêuti-
ca global. Já é um grande mercado de 
medicamentos – 7º do ranking mun-
dial – e um grande fabricante de gené-
ricos e similares. E começa a investir 
de forma consistente, embora ainda 

Nelson Mussolini

Sindusfarma

Riscos e oportunidades

O Brasil poderá 
desempenhar um papel 
ainda mais relevante no 
panorama da indústria 
farmacêutica global.

O certo é que depois de um longo pe-
ríodo em que o setor cresceu o equi-
valente ao dobro do PIB, isso prova-
velmente não vai se repetir em 2012. 
O ano também deverá ser de aco-
modação na área das fusões e aqui-
sições, seguindo a tendência iniciada 
no ano passado.

Considerando a grande quantidade 
de operações registradas em 2009 e 
2010, era natural que o ritmo caísse 
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passado, o jornal Valor Econômico 
destacou projetos concluídos ou em 
fase final de testes clínicos, desen-
volvidos no Brasil por laboratórios 
farmacêuticos, que usam nanopartí-
culas de princípios ativos para tornar 
medicamentos mais eficazes e com 
menos efeitos colaterais.

Nelson Mussolini é Vice-Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

tímida, na pesquisa e no desenvolvi-
mento (P&D) de novos medicamentos.

É justamente no campo da P&D e 
Inovação – foco que distingue o se-
tor dos demais – que a indústria far-
macêutica instalada no Brasil se pre-
para para o grande salto tecnológico 
das próximas décadas.

No Brasil e no mundo, os laborató-
rios farmacêuticos atuam em duas 
grandes frentes. Seguem investindo 
nos nichos tradicionais, como me-
dicamentos fitoterápicos, de síntese 
química e os biológicos de primeira 
geração (vacinas) etc. E, paralela-
mente, exploram as novas fronteiras 
do conhecimento, representadas pe-
los medicamentos biotecnológicos e 
os baseados na nanotecnologia.

Em um suplemento especial sobre 
inovação, publicado em dezembro 

Constata-se que a capacitação 
tecnológica de cientistas e empre-
sas farmacêuticas locais é uma 
realidade. Falta agregar os de-
mais pré-requisitos sistêmicos que 
transformaram países como Suíça, 
Alemanha e Estados Unidos em  
polos farmacêuticos.  

Com os estímulos certos, na forma 
de regras e ambiente adequados, 
linhas de crédito acessíveis, capital 
de risco (venture capital) e recursos 
públicos a fundo perdido, no caso 
dos projetos mais radicais, entre ou-
tros fatores, a indústria farmacêutica 
e o País estarão aptos a colher os 
benefícios sociais e econômicos do 
grande desafio que envolve a desco-
berta de medicamentos. UP

Com os estímulos 
certos, a indústria 

farmacêutica e o País 
estarão aptos a colher 
os benefícios sociais 

e econômicos do 
grande desafio que 

envolve a descoberta 
de medicamentos.



Em 3 de agosto de 2010, foi publicada 
a Lei nº 12.305, que atualiza a legisla-
ção brasileira sobre a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. A publicação 
desta lei, que tem âmbito geral, inten-
sificou várias frentes de trabalho, com 
o objetivo principal de diminuir a quan-
tidade de resíduos sólidos que são ge-
rados todos os dias, e também para 
o correto tratamento e disposição final 
dos resíduos gerados.

De acordo com a lei, as cadeias de 
agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, 
óleos lubrificantes, lâmpadas e itens 
eletroeletrônicos deverão, obrigatoria-
mente, implementar sistemas de lo-
gística reversa de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana, 
devido à periculosidade ambiental e 
sanitária desses produtos. Embora os 
medicamentos não estejam claramen-
te discriminados na lei, a Anvisa enten-
de que os riscos sanitário e ambiental 
dos resíduos de medicamentos sejam 

suficientemente grandes para deman-
dar uma ação de controle sobre tais 
produtos. Por isso, coordena hoje um 
projeto de acordo setorial para a regu-
lamentação da diminuição, tratamento 
e disposição final de resíduos sólidos 
de medicamentos.

A Alanac participa ativamente deste 
Grupo Temático de Trabalho (GTT), 
em conjunto com outras entidades do 
setor farmacêutico (produção, distri-
buição e varejo), e também com en-
tidades envolvidas na cadeia, como 

produtores e recicladores de emba-
lagens, órgãos ambientais, represen-
tantes dos governos estaduais, entre 
outras. Este GTT faz parte de um gru-
po maior, articulado por um Comitê 
Interministerial, que avaliará os dados, 
propostas e projeções apresentados 
pela Anvisa no primeiro semestre de 
2012. A partir disso, será publica-
do um edital de chamamento para 
o acordo setorial. Cabe comentar 
que a proposta de regulamentação 
por meio de acordo setorial é uma 
iniciativa inovadora por parte da 
Anvisa, que poderá espelhar diver-
sas outras regulamentações nesta 
e em outras áreas de atuação da 
Agência e dos Ministérios.

Durante os trabalhos, foram apresen-
tadas pelos membros do GTT as infor-
mações compiladas até o momento, 
por meio de fontes estatísticas, cru-
zamento de informações de diferen-
tes entidades e também de iniciativas 

Política 
Nacional de 

Resíduos 
Sólidos

Douglas Duarte

Alanac

Regulamentação e 
implementação pela 
cadeia farmacêutica

A Alanac participa 
ativamente deste 

Grupo Temático de 
Trabalho (GTT), em 

conjunto com outras 
entidades do setor 

farmacêutico.
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Douglas Duarte é Gerente Técnico-Regulatório da Alanac 
– Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. 
E-mail: alanac@alanac.org.br

privadas e estatais regionalizadas.  
Os números levantados têm por fi-
nalidade auxiliar na determinação da 
estimativa do volume de resíduos de 
medicamentos que deverão ser cole-
tados, proporcionando, consequen-
temente, uma melhor modelagem do 
sistema que deverá ser implementa-
do de acordo com a viabilidade técni-
ca e econômica.

As ações do GTT seguirão com a pro-
vável realização de um projeto-piloto 
com a participação dos atores envol-
vidos, de modo que os dados levanta-
dos façam um ajuste fino dos números 
obtidos até o momento. Também será 
realizada uma avaliação da legisla-
ção e de programas internacionais 
em países como Portugal e Canadá, 
além de alguns estados dos Estados 
Unidos, entre outros. O objetivo princi-
pal desse projeto é compilar o volume 

de medicamentos em desuso em po-
der da população a serem recolhidos 
nas cidades selecionadas pelo grupo  
coordenador, com base em critérios 
técnicos. Os estabelecimentos de 
saúde (farmácias, drogarias, hospi-
tais e prontos-socorros públicos e 
privados etc.) serão avaliados como 
estabelecimentos coletores e rece-
berão os resíduos entregues pelos 
consumidores. Estes resíduos serão 

transportados para estações de trata-
mento e disposição final segura.

A Anvisa criou o hotsite 
“Descarte de Medicamentos – 
Responsabilidade compartilhada” 
(http://189.28.128.179:8080/descar-
temedicamentos), que contém a legis-
lação, notícias e os últimos direciona-
mentos do GTT, para que o processo 
de regulamentação por meio do acor-
do setorial seja transparente e aces-
sível à população. Os trabalhos conti-
nuarão em 2012 com a condução dos 
projetos-pilotos e da análise compara-
tiva de outros programas. Esperamos, 
em breve, poder assinar esse acordo, 
que confirma a preocupação das in-
dústrias farmacêuticas com a saúde 
pública e o meio ambiente.

A Anvisa entende que 
os riscos dos resíduos 

de medicamentos 
sejam suficientemente 

grandes para demandar 
uma ação de controle 
sobre esses produtos.

UP



Treinamento

A Bioética do filme A Pele que Habito
André Reis

A Pele que Habito 
é um filme 
imperdível! 

Sem dúvida, 
um dos melhores 
do ano passado, 

especialmente para 
quem se interessa 
por biotecnologia, 
pesquisa clínica e 
cirurgia plástica!

Pedro Almodóvar é 
um renomado cineasta 
espanhol, com vários 
filmes de sucesso de 
crítica no Brasil como: 
Mulheres à Beira de 
um Ataque de Nervos 
(1988), Tudo Sobre 
Minha Mãe (1999), Fale 
com Ela (2002) e Má 
Educação (2004). Até 
então, explorando o 
gênero drama com ma-
estria, em A Pele que 
Habito, que esteve re-
centemente em cartaz 
nos cinemas brasileiros, 
Almodóvar se reinven-
ta, ao filmar uma trama  
de suspense com 
Antonio Banderas pro-
tagonizando o papel 
de um médico cirur-
gião plástico (Richard 
Ledgard) extrema-
mente bem-sucedido. 
Bandeiras aparece, com 
atuação magnífica, e 
em grande forma física 
em quase todas as ce-
nas do filme. O enredo 
principal do filme, com 
133 minutos de duração e lançado 
no País em novembro do ano pas-
sado, gira em torno das experiên-
cias científicas de reconstrução de 
pele e mudança de sexo efetuadas 
pelo Dr. Richard. A questão relativa 
à bioética é que o principal pacien-
te do Dr. Richard, o jovem Vincent, 
foi sequestrado pelo próprio mé-
dico, para servir de cobaia huma-
na, após molestar sexualmente 
Norma, sua única filha.

Assim, pela natural inexistência do 
Termo de Consentimento Livre e André Reis é Sócio-Diretor da REPFARMA. 

E-mail: andre@repfarma.com

UP

Esclarecido (TCLE) na pes-
quisa envolvendo seres hu-
manos, já estabelecido em 
protocolos desde o Código 
de Nuremberg, em 1947; e 
reafirmado na Declaração 
de Helsinque, em 1964, a 
situação de Vincent torna-
-se dramática. Persistente 
e obstinado, o Dr. Richard 
mantém Vincent aprisio-
nado em um quarto, vizi-
nho ao seu, em sua casa, 
e ao longo de vários anos 
segue realizando suas 
experiências.

No entanto, o Dr. Richard, 
como todo médico, ou 
melhor, artista vaidoso, se 
apaixona pela sua obra-
-prima, ou seja, o resultado 
da pesquisa, interpretado 
pela bela e ótima atriz Elena 
Anaya. A tensão cresce 
entre os personagens até o 
limite da inevitável ruptura.

Além da trama intrigante, 
Almodóvar nos brinda tec-
nicamente com cenários 
exuberantes na sala de 

cirurgia, a sombria masmorra onde 
Vincent é colocado em condições 
subumanas, longos closes nos per-
sonagens principais ou figurantes, 
como a cantora cubana em uma fes-
ta de gala, figurinos exóticos e fortes 
cores que ressaltam a fotografia de 
Toledo, onde o Dr. Richard mora num 
castelo-mansão.

A Pele que Habito é um filme imper-
dível! Sem dúvida, um dos melhores 
do ano passado, especialmente para 
quem se interessa por biotecnologia, 
pesquisa clínica e cirurgia plástica!
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Recursos Humanos
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sido descontinuados. Segundo seu 
presidente, John Savill, tal iniciati-
va beneficia a todas as partes en-
volvidas: a indústria farmacêutica, 
pacientes e cientistas, fortalecendo 
consideravelmente a interação entre 
a comunidade acadêmica e os labo-
ratórios farmacêuticos. 

Outra consequência desta medida é 
que os próprios pesquisadores aca-
dêmicos terão acesso aos dados e 
informações de princípios ativos e 
moléculas antes da fase de novos ex-
perimentos com fórmulas de drogas já 
existentes, o que, normalmente, seria 
uma etapa que demandaria orçamen-
tos muito mais altos se fossem realiza-
dos pelos próprios laboratórios.

Adicionalmente, esse modelo permi-
te uma cooperação mais ampla e um 
senso de parceria muito mais sólido 
entre pesquisadores externos e la-
boratórios farmacêuticos. Segundo 
a AstraZeneca, essa nova ótica de  
atuação é bem mais abrangente e 
permite uma postura mais proativa 
entre todas as partes envolvidas.

Quais consequências decorrentes 
desse novo modelo podem impactar 
a Pesquisa & Desenvolvimento dos la-
boratórios nacionais? Uma delas é o 
poder de maior engajamento de pes-
quisadores externos na ampliação de 
novas linhas terapêuticas. A outra é a 
racionalização dos custos com desen-
volvimento de novas drogas. 

Existe espaço para mais benefícios do 
que malefícios em um modelo como 
esse? Sem dúvida. Neste começo de 
ano, deixo o tema aquecido, poden-
do gerar outros desdobramentos para 
2012.  Desejo um ano de muita pros-
peridade e saúde a todos os leitores, 
além de votos de muitos cases de su-
cesso, focando mercado e carreira na 
indústria farmacêutica.

Toda a turbulência econômica en-
frentada pelo Velho Continente, que 
é considerada a pior crise desde o 
final da Segunda Guerra Mundial, 
aliada à tímida recuperação dos 
EUA, a maior economia do planeta, 
certamente está impactando a cria-
ção e inovação das grandes multi-
nacionais farmacêuticas: a área de 
Pesquisa & Desenvolvimento. 

Com mercados mais maduros e es-
tagnados, a pressão por custos fica 
maior, e os desenvolvedores de novas 
moléculas sentem na pele a necessi-
dade de trabalhar com orçamentos 
menores, de fazer cada vez mais com 
menos. Adicionalmente, os investi-
mentos da última década em pes-
quisa & desenvolvimento de novas 
drogas geraram menos da metade de 
novos medicamentos lançados, em 
comparação com a década de 1990.

Vários fatores também contribuíram 
para esse panorama. Um dos prin-
cipais deles é a quebra das patentes 
de grandes blockbusters da indústria, 
que trouxe como consequência a sig-
nificativa diminuição dos preços, com 
a entrada de genéricos e similares de 
moléculas com patentes vencidas. 

Diante de um pipeline ainda tímido 
da indústria como um todo para lan-
çar produtos voltados às enfermida-
des, que ocorrem em larga escala 
na população (gripe, pressão alta, 
alergias, dores em geral, disfunção 
erétil, contraceptivos, entre outras), 
o mercado farmacêutico está se 
reinventando no modelo de parceria 
com cientistas externos.   

Os esforços no desenvolvimento de 
novas drogas contra enfermidades de 
massa não irão gerar lucros tão sig-
nificativos quanto no passado. A con-
corrência acirrada devido à invasão de 
genéricos e similares simplesmente 
fez com que a conta não fechasse na 
maior parte das vezes. Em paralelo, 

as moléculas de alta complexidade 
dentro do mercado de especialidades 
levam um tempo muito maior para que 
os esforços se traduzam em aumento 
de receita e lucratividade.   

Nesse cenário, algumas iniciativas es-
tão surgindo como uma tentativa de 
melhor utilização dos esforços de pes-
quisadores e cientistas. Mais recen-
temente, a farmacêutica anglo-sueca 

Pesquisa & Desenvolvimento
Repensando um novo modelo de atuação

André Jacques Pasternak

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

Com mercados mais 
maduros e estagnados, 

a pressão por custos 
fica maior, e os 

desenvolvedores de 
novas moléculas 

sentem a necessidade 
de trabalhar com 

orçamentos menores.

AstraZeneca passou a estudar um 
modelo que permitirá livre acesso dos 
cientistas externos aos estudos de 
drogas experimentais, cujos estudos 
haviam sido finalizados anteriormente.

Com esta medida, a empresa está 
oferecendo à comunidade científica a 
possibilidade de utilização de molécu-
las já existentes para a realização de 
novos testes de segurança e eficácia 
e que, futuramente, podem vir a gerar 
novos tratamentos. Adicionalmente, 
a companhia consegue melhoria na 
sua estrutura de custos para subsi-
diar novos esforços em P&D. O mo-
delo está em teste e, caso seja com-
provada sua eficácia, passará a ser 
adotado no futuro.  

Segundo o Financial Times, o Comitê 
de Pesquisa Médica do Reino Unido 
está disponibilizando aproximada-
mente US$ 15 milhões em recursos 
para pesquisadores externos e com 
livre acesso aos estudos de drogas 
experimentais que, até então, haviam 
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elaboração das pautas das reuniões, 
as principais inovações da Portaria 
nº 136/2011 referem-se, sem dúvi-
da, à participação da sociedade nas  
reuniões presenciais da Diretoria 
Colegiada e à sua divulgação. Trata-se, 
pois, de medida salutar, que propor-
ciona, efetivamente, uma maior trans-
parência da agência e que, ademais, 
privilegia o direito ao contraditório e à 
ampla defesa dos administrados.

A referida norma possibilita que a 
Diretoria Colegiada se reúna presen-
cial ou telepresencialmente, mediante 
a utilização de equipamentos próprios. 
Nas reuniões presenciais, entre outros 

temas, é decidido acerca da edição de 
normas sobre legislação sanitária, são 
julgados recursos em última instância 
administrativa, além de apreciadas sú-
mulas sobre a interpretação da Anvisa 
quanto à legislação de vigilância sani-
tária, para orientação e aplicação em 
casos análogos.

Cabe destacar que todas as reuniões 
presenciais são abertas ao público 
e ocorrem, geralmente, na sede da 
agência, podendo, no entanto, ser 
transferidas para outros locais; sendo 
obrigatório, nessa hipótese, que os 
interessados sejam avisados previa-
mente do novo local.

Publicidade e transmissão das 
audiências da diretoria colegiada
Dr. Rogério Damasceno Leal

Ponto de Vista

Uma iniciativa moderna em prol  
da transparência da Anvisa

Buscando, entre outras finalidades, 
dar maior publicidade a seu proces-
so decisório, bem como conceder 
maior possibilidade de defesa para 
os administrados nos processos ad-
ministrativos dos quais participam, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) editou a Portaria nº 
136, em 9 de fevereiro de 2011, que 
dispõe sobre o funcionamento e a or-
dem dos trabalhos das reuniões da 
Diretoria Colegiada, o mais relevante 
órgão da Agência.

Apesar de seu escopo bastan-
te abrangente, que inclui diver-
sos procedimentos internos para 
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Ponto de Vista

Os itens apreciados em reuniões tele-
presenciais, cuja votação não obtiver 
unanimidade, serão automaticamente 
incluídos na proposta de pauta de reu-
nião presencial subsequente.

A pauta das reuniões presenciais 
abertas ao público é aprovada pela 
Diretoria Colegiada, e sua divulgação 
é feita na página da Anvisa na internet, 
com antecedência mínima de cinco 
dias úteis em relação à data da reali-
zação da respectiva reunião. 

As pessoas juridicamente interessa-
das em um determinado processo 
administrativo, assim consideradas 
aquelas que poderão ser afetadas 
pela respectiva decisão, sejam elas 
partes ou não, podem requerer sus-
tentação oral, ou seja, defender ver-
balmente seus argumentos perante 
a Diretoria Colegiada, devendo, para 
tanto, dirigir seu pedido à Secretaria 
da Diretoria Colegiada, por meio de 
endereço eletrônico disponibilizado 
para esse fim, até um dia útil antes da 
data da reunião. 

Essa medida, como já explicado, pro-
porciona o amplo exercício do contra-
ditório e da ampla defesa ao adminis-
trado, sendo também especialmente 
útil para esclarecer aos membros da 
Diretoria Colegiada aspectos dos re-
cursos que podem não ter ficado tão 
claros quando de sua redação, ou 
para enfatizar outros de maior rele-
vância, favorecendo decisões mais 
completas e justas.

Nas reuniões presenciais, a sustenta-
ção oral ocorre após a apresentação 
do relatório do Diretor responsável, 
não sendo admitida durante a ses-
são a apresentação de documentos 
relacionados ao item em apreciação.  
Os Diretores poderão formular per-
guntas às partes do processo ou aos 
seus representantes legais. 

Também o Procurador-Chefe da 
Anvisa ou seu substituto legal se ma-
nifestará quando necessário para diri-
mir dúvidas ou prestar esclarecimen-
tos de natureza jurídica para instruir 
e subsidiar a deliberação da Diretoria 
Colegiada. 

No caso de processos sigilosos, a 
publicação ou veiculação de quais-
quer informações limita-se aos res-
pectivos números, datas de expedi-
ção e ementas, redigidas de modo a 
não comprometer o sigilo.

Por fim, quando da deliberação so-
bre o caso, o Presidente da reunião 
concede a palavra aos Diretores para 
manifestação e debates acerca da 
matéria em discussão. Os Diretores 
poderão então pedir vista do proces-
so administrativo para apreciação 
em mesa, durante a reunião, ou para 
posterior análise. 

Encerrado o debate, e estando aptos 
a votar, o Presidente da reunião abrirá 
a fase de votação, arguindo o Diretor 
responsável pelo tema quanto ao seu 
voto, e, em seguida, passará a palavra 
aos demais Diretores para votação, 
proferindo, ao final, o seu voto e o re-
sultado final da votação. Cada Diretor 
pode ainda solicitar a palavra, para 
declaração de seu voto. 

O Diretor responsável pelo caso tem 
até dois dias, contados do encer-
ramento da votação, para entregar 
a versão final do relatório e do voto 
vencedor à Secretaria da Diretoria 
Colegiada. Nas reuniões abertas ao 
público, após a apresentação do re-
latório do Diretor responsável, nos 
termos do parágrafo único do arti-
go 15, será concedida a palavra aos 

Nas reuniões presenciais 
é decidido acerca da 

edição de normas sobre 
legislação sanitária, 
além de apreciadas 

súmulas sobre a 
interpretação da Anvisa 
quanto à legislação de 

vigilância sanitária.

interessados para sustentação oral, 
previamente aprovada. 

O extrato da decisão e o respectivo 
ato administrativo serão publicados 
no Diário Oficial da União, devidamen-
te assinados pelo Diretor-Presidente 
ou seu substituto legal, permanecen-
do disponíveis às partes interessadas 
e sendo, posteriormente, juntados ao 
processo ou à documentação. 

Outra novidade interessante é que as 
reuniões presenciais abertas ao públi-
co são gravadas em meio eletrônico 
e podem ser transmitidas por qual-
quer mídia disponível na Anvisa, que, 
inclusive, já o fez por meio da página 
YouTube, onde já se encontram dispo-
níveis as nove primeiras reuniões gra-
vadas da Diretoria Colegiada. Trata-se 
de iniciativa moderna e coerente com 
os novos tempos.

Uma novidade 
interessante é que as 
reuniões presenciais 
abertas ao público 

são gravadas em meio 
eletrônico e podem 

ser transmitidas 
por qualquer mídia 

disponível na Anvisa.

Apesar de tais procedimentos gera-
rem uma sensação de “judicialização” 
do processo administrativo no âmbito 
da Anvisa, o fato é que eles são ex-
tremamente benéficos, pois tornam 
as decisões da Agência objeto do 
controle da população, que poderá 
observar atentamente quais as ra-
zões que ensejam não só as con-
denações em processos adminis-
trativos, como também a direção da 
legislação sanitária brasileira.

Rogério Damasceno Leal é Sócio-Fundador da VML 
Advogados e especialista em Legislação Sanitária.
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br
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Remédios Vazios

O título desta vez vai para a música 
Copo Vazio, de Gilberto Gil. Em certo 
trecho, revela: Uma metade cheia, ou-
tra metade vazia. No livro Steve Jobs, 
a biografia, Walter Isaacson relata um 
depoimento de Jobs (mais uma vez 
ele) de tirar o chapéu. 

“Quando garoto sempre pensei em 
mim como alguém ligado a humani-
dades, mas eu gostava de eletrônica”, 
contou. “Então, li algo que um dos 
meus heróis, Edwin Land, da Polaroid, 
disse sobre a importância de pessoas 
capazes de estar na interseção entre 
as humanidades e as ciências, e deci-
di que era isso o que eu queria fazer.”

Se você voltar aos meus artigos ante-
riores, verá claramente, desde quando 
li O homem e seus símbolos, de Carl 
Jung, que decidi viver na interseção 
das duas partes da verdade dos fatos. 
Em entrevista a O Globo, Isaacson 
deu uma versão bem redonda sobre 
esse depoimento:

“Steve Jobs achava que gente de tec-
nologia tende a ser desconectada do 
lado humano.” O mesmo posso dizer 
do pessoal da pesquisa farmacêutica, 
e esse senso acaba por desembocar 
na comunicação dos medicamen-
tos de prescrição com os médicos. 

Um desastre. Resultado: o valor hu-
mano e a importância terapêutica de 
muitos medicamentos (se não for a 
maioria) acabam por passar desper-
cebidos. Também é muito simples 
acusar médicos de preguiçosos por 
buscarem informações em resumos 
de estudos. Vou contar um caso.  
A verdade sempre foi e sempre será a 
essência da solução. Falar a verdade 
é obrigação, não importa se o produto 
é medicamento, carro, plano de saúde 
ou picolé. Talvez por causa de para-
digma, na hora de comunicar a ver-
dade, muitos não cuidam de servi-la 
cozinhada. O resultado disso é: exce-
lentes estudos, infelizmente, não são 
digeridos, deixando multidões com 
fome do saber, o que é lamentável. 
Em alguns casos, o emissor está vol-
tado para si, e seu público, se quiser, 
que cozinhe a informação.

O assunto é polêmico e pode gerar 
indignação, como aconteceu tempos 
atrás. Percebi que algumas separatas 
com estudos clínicos de qualidade não 
ecoavam da maneira esperada. Certo 
dia, diante do desapontamento dos 
médicos assessores à fraca receptivi-
dade de um daqueles trabalhos fora 
de série, por curiosidade, resolvi lê-los 
na íntegra, e confesso, foi difícil chegar 

ao fim. Tudo bem. Dei um desconto, 
afinal de contas, não sou médico. Mas 
o meu papel é exatamente o de comu-
nicar. Pelo menos, chamar a atenção 
e despertar o interesse para a matéria. 
Não quero dizer com isso tornar o as-
sunto palpitante, mas sim, tornar visí-
vel a sua palpitação intrínseca. Revelar 
no lugar de persuadir. Convencer já 
cabe ao estudo. Achei o texto trunca-
do e sem tempero, sem sal. Com uma 
ideia na cabeça, fui conversar com o 
autor. Com todo cuidado, expus a pro-
posta de transformar o estudo usando 
linguagem jornalística, obviamente 
redigida por profissional, deixando o 
texto agradável de ler. Resposta: “meu 
estudo é hipertenso, portanto, nada 
de pitadas de sal e, tampouco é sa-
lada para ser temperada com molho”. 
“Concordo” – retruquei – “e acho bri-
lhante sua resposta. Esse estado de 
espírito em sua resposta é o que está 
faltando ao estudo. Científico não é si-
nônimo de enfadonho ou árido” – con-
cluí. Para minha surpresa, concordou 
em ser entrevistado pela jornalista, e 
a separata em linguagem jornalística 
impactou tremendamente, para a ale-
gria daquele formador de opinião e de 
milhares de médicos leitores.

Certa vez, o saudoso infectologista, 

Mario Fernandes
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Alexandre Adler foi entrevistado por 
Jô Soares no tempo em que as entre-
vistas se tornavam assunto por dias. 
Já havia quase 30 anos, Adler salien-
tava o uso abusivo e indiscriminado 
de antibióticos e seu impacto no meio 
ambiente. Expôs o assunto na interse-
ção entre a ciência e os significados 
humanos, adquirindo contornos do fil-
me Guerra nas Estrelas, por conta da 
luta dramática travada entre as bac-
térias, em que a humanidade corria o 
risco de ser exterminada da face da 
Terra. Resultado: diante do interesse 
despertado, Jô estendeu a entrevista 
para dois blocos, ouvindo no final um 
persistente “Ah, que pena!”, vindo da 
plateia. Se Alexandre fosse medíocre 
e pensasse com os olhos, possivel-
mente nem teria sido entrevistado.

Para dissipar dúvidas, recorro à 
primeira página de dois jornais ca-
riocas, quando do trágico episódio 
ocorrido com o desabamento do 
Palace II, no Rio de Janeiro. Um tinha 

uma metade vazia e o outro as duas 
metades cheias, porque o editor fi-
cou na interseção das duas partes 
da verdade: o concreto e o humano. 
Você faz ideia qual dos jornais se es-
gotou nas bancas? 

Assim como Alexandre Adler, O Dia 
recorreu à linguagem simbólica para 
expressar o significado universal con-
tido no episódio, ajudando seus leito-
res a ter uma compreensão ampla do 
episódio. O aspecto humano é priori-
tário. Contudo, não negligenciou com 
a informação concreta – a outra parte 
importante da verdade. Sobre a ma-
ravilhosa manchete Como um castelo 
de areia está no seu devido lugar, o 
que foi  manchete em O Globo. 

O poder da mensagem não está tão 
somente na criatividade, mas sim por 
enfatizar o significado universal por 
meio da imagem arquetípica contida 
em castelo de areia. Pode parecer 
exótico, mas é a revelação do óbvio: 
qual o significado universal contido em 
Palace II, levando o País inteiro a se 
projetar, por dias seguidos, no drama 
daquelas famílias?

Para início de conversa, para as pes-
soas, a grande questão não estava 
se o prédio seria ou não implodido. 
Muitos prédios têm sido implodidos, 
exibidos no Fantástico, e no lugar de 
comoção, foi mostrado e percebido 
como feito fantástico. O significa-
do estava no sonho da casa própria, 

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

UP

Branding

por sua vez, alicerçado na profunda 
necessidade  – desde o tempo das 
cavernas – de se ter um teto para se 
abrigar. Os sentimentos inerentes são 
de segurança e de insegurança, este 
último trazido pelo inesperado. Dormir 
na sarjeta, debaixo da ponte, em um 
banco da praça, e por aí vai. Isso 
numa versão moderna dos primórdios 
das cavernas. 

A força da verdade simbólica contida 
em Como um castelo de areia torna-
-se mais real, quando nos lembramos 
ter o desmoronamento iniciado pela 
questão técnica do uso indevido de 
areia do mar na construção. 

Hoje, a comunicação da indústria com 
os médicos não se espelha na pri-
meira página de O Dia. A culpa é da 
Anvisa e suas RDCs, dizem. Discordo. 
Daí o surgimento dentro dos labora-
tórios do setor chamado Regulatório, 
e o que se vê é uma metade cheia de 
informação científica e a outra metade 

Falar a verdade 
é obrigação, 
não importa 

se o produto é 
medicamento, 
carro, plano de 

saúde ou picolé.

O ofício da medicina 
lida, principalmente, 

com a humanidade, e 
nenhum artigo de RDCs 
proíbe os laboratórios 

de informarem o 
significado da 
substância ou 
do produto.

vazia. É como se o público-alvo fosse 
de farmacêuticos e não de médicos. 
O ofício da medicina lida, principal-
mente, com a humanidade, e nenhum 
artigo de RDCs proíbe os laboratórios 
de informarem o significado da subs-
tância ou do produto. Exige apenas, 
e com todo acerto, sua referência bi-
bliográfica. E, como a música lá do iní-
cio do artigo diz, um copo vazio está 
cheio de dor.
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Especial Lupa de Ouro

O mais expressivo prêmio do 
marketing farmacêutico homenageia 

os melhores de 2010
Com o tema “Chegou a hora de mos-
trar que você faz história”, a Lupa de 
Ouro 2011 foi realizada em 25 de no-
vembro, no WTC Morumbi, em São 
Paulo, e reuniu cerca de 1.300 pesso-
as. Na abertura do evento, Humberto 
Katori, Diretor-Geral do Grupemef, 
comentou ser uma honra estar à fren-
te da premiação, que já chega à sua 
35ª edição. “A ideia de criar um prê-
mio como esse surgiu em 1975, com 

o objetivo de contemplar estratégias 
de marketing e melhores produtos. 
Inicialmente, foi escolhido o nome 
Sherlock de Ouro. Ao longo dos anos, 
a proposta amadureceu e se expandiu 
para o modelo atual, que hoje é reco-
nhecido e respeitado por todo o mer-
cado farmacêutico”, declarou. 

Ainda foi apresentado um vídeo insti-
tucional do Grupemef, mostrando todo 

o escopo de trabalho da atual direto-
ria, que está empenhada em aumentar 
cada vez mais a credibilidade e a re-
presentatividade da entidade no mer-
cado farmacêutico. Outro destaque 
da abertura ficou por conta das apre-
sentações dos feitos de grandes per-
sonalidades, que fizeram diferença na 
história da humanidade, como Galileu, 
Isaac Newton, Thomas Edison, Albert 
Einstein, Alexandre Fleming etc. 

26



A mestre de cerimônias, Marisa Orth, 
também abrilhantou a festa. Além de 
interagir com os presentes, a atriz fa-
lou do privilégio de fazer parte da his-
tória da televisão brasileira.

Outro ponto alto do evento foi a ho-
menagem feita a Wilson Borges, hoje 
à frente do Laboratório Zambon, que 
é o profissional que até hoje mais re-
cebeu troféus Lupa de Ouro em toda 
a história da premiação.

Com quase 30 anos de carreira na in-
dústria farmacêutica, Borges já atuou 
na Pfizer, Roche, Medley e Wyeth. 
Reconhecido por sua capacidade de 
liderança, pensamento estratégico 
e visão inovadora, o executivo já foi 
premiado seis vezes, em cinco anos 
consecutivos. 

Pela carreira brilhante e importante 
contribuição ao setor, Wilson Borges 
recebeu de Antonia Rodrigues, 
Gerente Administrativa do Grupemef, 
uma placa especial.

Ao final da festa, os patrocinado-
res desta edição também realiza-
ram sorteios de vários prêmios en-
tre os presentes

Chegou a hora 
de mostrar que 
você faz história

Antonia Rodrigues e Wilson Borges
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Especial Lupa de Ouro

Na abertura do 
evento, Humberto 

Katori, Diretor-
Geral do Grupemef, 
comentou ser uma 

honra estar à frente 
da premiação, 
que já chega à 

sua 35ª edição.

A 35ª edição da Lupa de 
Ouro premiou projetos e 
profissionais em 20 categorias. 
Foram recebidas 270 
inscrições no site Grupemef.

A trajetória vitoriosa de Wilson Borges na indústria farmacêutica
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A 35ª edição da Lupa de Ouro premiou 
projetos e profissionais em 20 catego-
rias. Foram recebidas 270 inscrições 
no site Grupemef, que concorreram 
na primeira fase, realizada no Esporte 
Clube Banespa, em São Paulo. Um 
júri médico avaliou os trabalhos e se-
lecionou os cinco finalistas em cada 
categoria, que tiveram a chance de 
fazer as defesas de seus projetos na 

segunda fase da premiação. A comis-
são julgadora atribuiu, individualmen-
te, notas às campanhas, o que deter-
minou a classificação final.

Confira abaixo os vencedores da 35ª 

edição do Prêmio Lupa de Ouro. 

As fases de avaliação

O grande vencedor nesta categoria foi o Hebron, com 
a campanha Reinventando Hebron, apresentada por 
Wedja Henrique Pires e Manuela Freire. O prêmio foi en-
tregue por Hamilton Conde, Diretor da Atitude.

Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamen-
te, a Bayer, com a campanha 50 Anos da Pílula: Um 
Marco para a Bayer e para a Sociedade Moderna, apre-
sentada por Paulo Pereira; e o Abbott, com a campanha 
Prematuro Imunizado é Prematuro Protegido, demons-
trada por Iara Francischetti.

Campanha Institucional

A Sanofi-Aventis foi a vencedora nesta categoria com 
o projeto Bandeira Científica. Sérgio Bialski e Prof. Luiz 
Fernando F. da Silva receberam a Lupa de Ouro de 
Heloisa Simão, Diretora-Geral da Leopharma.

A segunda colocação ficou com o projeto Descarte 
Correto de Medicamentos, da Eurofarma, apresentado 
por Solange Teles dos Santos; e a terceira com o projeto 
Coleção Aché de Educação para a Saúde, do Aché, ex-
posto por Márcia Tedesco Dal Secco.

Projeto de Sustentabilidade

As fotos do evento, utilizadas na 

revista, de autoria de J.R. Bracini, 

bem como os nomes de todos os 

colocados em cada categoria, dos 

projetos e das pessoas convidadas 

para a entrega dos prêmios foram 

fornecidos integralmente pelo 

Grupemef.

Créditos:
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Especial Lupa de Ouro

A grande vencedora nesta categoria foi a Sanofi-Aventis 
com a campanha do Colírio Moura Brasil, exposta 
por Elio Dilburt. Para entregar o troféu, subiu ao palco 
Luciana Leite, representando Mario Griecco, Presidente 
da Moksha8. O segundo lugar ficou com Nicotinell, da 
Novartis Consumer,  apresentada por Gabriela Prudencio; 
e em terceiro Novalgina, da Sanofi-Aventis, exposta por 
Raphael Nascimento.

Campanha MIP e Outras Mídias

O Aché foi o vencedor nesta categoria com a campanha 
de Millar, apresentada por  Jacqueline Paiva, que recebeu 
o troféu de Nelson Mussolini, Vice-Presidente Executivo 
do Sindusfarma. Nestlé Healthcare Nutrition ficou com a 
segunda colocação com a campanha de Nutren Active, 
apresentada por Vivian Vasconcelos; e a Eurofarma com 
a terceira colocação, cuja campanha Photoderm Max foi 
exposta por Regiane Vidal.

Campanha OTC

A campanha de Neosaldina, da Nycomed, recebeu a 
Lupa de Ouro nesta categoria. O troféu foi entregue por 
Cesar Rengifo, Presidente da Glaxosmithkline, a Renato 
Suzuki. Dorflex, da Sanofi-Aventis, cuja campanha foi 
apresentada por Rodrigo Santiago, ficou em segundo lu-
gar; e Procto-Glyvenol, exposta por Guilherme Souza, na 
terceira colocação.

Campanha MIP TVC
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Especial Lupa de Ouro

A campanha de Ansolar Sport, da Stiefel, foi a vencedora 
nesta categoria. O troféu foi entregue por  José Ricardo 
Mendes da Silva, representado por Marcelo Neri, Diretor 
da Unidade de Prescrição II do Aché. O segundo lugar 
ficou com a Bristol-Myers Squibb, pela campanha de 
Naldecon Pack, exposta por Flavia Marinheiro Pereira; 
e em terceiro, o Alcon pela campanha de Systane UL, 
apresentada por Jorge Freitas e Patrícia Pera.

Campanha Extensão de Linha

A vencedora nesta categoria foi a Farmoquímica com a 
campanha de Maresis, exposta por Eduardo Nogueira.  
O troféu foi entregue por Marco Hidalgo, representado 
por Mônica Meale, Gerente da Unidade Institucional da 
Nestlé Health Science.

A Bayer ficou em segundo lugar com a campanha de 
Xarelto, apresentada por Erlon Mansur, e em terceiro lu-
gar, a Farmoquímica, com a campanha de Bloq, exposta 
por Cinara Oliveira.

O Presidente da Hypermarcas, Luiz Eduardo Violland, 
entregou o prêmio para Sueli Lopez, pela campanha de 
Peptamen, da Nestlé, vencedora nesta categoria. O se-
gundo lugar foi para Letícia Vasconcelos, pela campanha 
de Isosource Soya Fiber, também da Nestlé; e o terceiro 
lugar para Alexandre Motta, com a campanha de Tracleer, 
da Actelion.

Campanha Hospitalar

Campanha Lançamento 
de Prescrição
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Especial Lupa de Ouro

A campanha Luz, Cardiometabolismo, Ação!, da Merck 
Serono, apresentada por Renato Oliveira, André Marques, 
Paula Coelho e Stephanie Ehlers, recebeu a Lupa de 
Ouro nesta categoria. Para entregar a premiação subiu 
ao palco Valeria Bastos, Diretora-Geral da Nordica. A 
Bayer Healthcare ficou em segundo lugar com o projeto 
Activation – Uma Visão Abrangente sobre Contracepção 
Personalizada,  apresentado por Philip Glaser; e em ter-
ceiro, a Roche, com o projeto Targeting e Segmentação 
para Acompanhamento Anual de Investimentos, exposto 
por Fernando Seixas e  Marta Pacheco.

Produtividade e Efetividade

A campanha de Alivium, da Mantecorp Farmasa 
(Hypermarcas), foi a vencedora nesta categoria. Sayuri 
A. Kuromoto Iwamura recebeu a premiação de Dr. Lauro 
Moretto, Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e 
Programas Sociais e Educacionais do Sindusfarma. Alois, 
da Apsen, exposta por Cristina Focassio e Paula França, 
ficou em segundo lugar. O terceiro lugar foi para Bup, da 
Eurofarma, apresentada por Flávia Freitas.

Campanha Prescrição SNC

O Programa De Bem com a Pele, da Stiefel, A GSK, apre-
sentado por Maurilio Teixeira e David Cesnik, recebeu a 
Lupa de Ouro nesta categoria, cujo troféu foi entregue 
por Wilson Borges, Presidente da Zambon, juntamente 
com Antonia Rodrigues, do Grupemef. 

A Medley ficou em segundo lugar com o projeto 
Otimização de Investimentos em Mídia, apresentado por 
Marcel H. Nomoto; e em terceiro, a Stiefel, A GSK, com o 
projeto V.M.I. Stiefel, exposto por Paulo Dias.

Inteligência de Mercado
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Especial Lupa de Ouro

Belara, da Janssen-Cilag, foi a vencedora nesta cate-
goria. Nevton Costa recebeu a Lupa de Ouro de Silvia 
Sfeir, Diretora de Assuntos Corporativos da Bristol-Myers 
Squibb. O segundo e terceiro lugares ficaram, respecti-
vamente, com Mirena, da Bayer, apresentada por Philip 
Glaser; e Avodart, da Glaxosmithkline, exposta por 
Marcelo Antunes.

Campanha Prescrição 
Sistema Geniturinário 

A Merck S.A. recebeu a Lupa de Ouro nesta categoria 
pela campanha de Floralyte, apresentada por Amanda 
Coutinho e Julio Rocha. Os vencedores receberam a pre-
miação de Rubens Lima, representado por Paulo Lana, 
Diretor Comercial da Ipsen.

A Merck S.A. também ficou com a segunda colocação 
com a campanha de Thioctacid HR, exposta por André 
Marques e Renata Bottany. Já o terceiro lugar foi para 
a Janssen-Cilag, com a campanha de Kalyamon Kids, 
apresentada por Giulliano Assunção.

Campanha Prescrição 
Aparelho Digestivo

Stephanie Ehlers recebeu a Lupa de Ouro pela campa-
nha de Roxflan, da Merck S.A. A premiação foi entregue 
por Fernando Sampaio, Presidente da Sanofi-Aventis.  
A Merck S.A. também ficou com o segundo lugar com a 
campanha de Concor, exposta por Paula Coelho e Karen 
Voloch. Em terceiro ficou o Aché com a campanha de 
Vertizine D, apresentada por Pedro Medina.

Campanha Prescrição 
Sistema Cardiovascular
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Especial Lupa de Ouro

Nesta categoria Omnaris, da Nycomed, foi a vencedora 
da Lupa de Ouro. Sergio Eidi Hikawa foi premiado por 
Celso Braga, Presidente da Merck S.A. O segundo lu-
gar foi também para a Nycomed, com a campanha de 
Kaloba, exibida por Sergio Eidi Hikawa. Em terceiro fi-
cou a Glaxosmithkline, com Seretide, exposta por Gilson 
Nicocelli  e Luiza Cover Mule.

Campanha Prescrição 
Sistema Respiratório

Ixium, da Farmoquímica, foi a campanha vencedora 
nesta categoria. Roberto Dodel, Presidente da Actelion, 
subiu ao palco para entregar o troféu a Mariana Correa 
e Kátia Pacheco.  A Merck S.A.  ficou com a segunda 
colocação com a campanha de Diclin, apresentada por 
Milene Sant’anna e Julio Rocha; e a Farmoquímica em 
terceiro, com a campanha de Kelo-Cote, exibida por 
Mariana Correa e Kátia Pacheco.

Campanha Prescrição 
Sistema Dermatológico

Miosan CAF, da Apsen, foi a grande vencedora nesta 
categoria. Fernanda de Carvalho e Natália Kihara re-
ceberam o troféu de Bruno Henrique, Diretor-Geral da 
Hebron. Em segundo e terceiro lugares ficaram, respec-
tivamente, a Apsen, com a campanha de Arpadol, ex-
posta por Fernanda de Carvalho e Natália Kihara; e a 
Sanofi-Aventis, com a campanha de Actonel, exibida por 
Joaquim Antunes.

Campanha Prescrição 
Sistema Muscular
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Especial Lupa de Ouro

O grande vencedor nesta categoria foi o Aché. Sanofi-
Aventis e EMS Pharma ficaram, respectivamente, em se-
gundo e terceiro lugares. A premiação foi entregue por  
Paulo Pereira, Diretor de Vendas Diretas da GM, para o 
Diretor Marcelo Neri.

Performance Empresarial 
Farma

A Eurofarma recebeu a Lupa de Ouro nesta categoria. 
Para entregar o prêmio a Fernando Nunes, Gerente de 
Unidade de Oncologia; e Eduardo Rocha, Gerente de 
Novos Negócios da Eurofarma Segmenta, subiu ao pal-
co Gabriel Tannus, Coordenador da Fiesp Saúde. O se-
gundo lugar foi para a Sanofi-Aventis, e o terceiro para a 
Nycomed.

Performance Empresarial 
Institucional

Clavulin, da Glaxosmithkline, venceu a Lupa de Ouro nes-
ta categoria. Helenice Gomes recebeu o prêmio de José 
Roberto Ferraz, Presidente da Janssen-Cilag. A Sanofi-
Aventis ficou em segundo lugar com a campanha de 
Puran T4, apresentada por Edson Soto Shinmyo. E em 
terceiro, ficou a Eurofarma, com Tamiram (ITR), exibida 
por Flávia Freitas.

Campanha Prescrição e 
Demais Classes Terapêuticas
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Responsabilidade Social

Responsabilidade Corporativa
Real Valor Marcelo Weber e Renata Schott

Foi nos primeiros anos da década de 
1990 que começaram a surgir relató-
rios específicos sobre responsabilida-
de social corporativa (RSC). No fim 
daquele período, os relatórios sociais 
incorporaram informações ambientais 
e de governança. 

A partir do ano 2000, informações 
sobre meio ambiente, responsabili-
dade social corporativa e governança 
passaram a ser mais cobradas por 
acionistas, investidores e por parcela 
crescente da sociedade.  A saída foi 
começar a elaborar relatórios para-
lelos aos financeiros, mas ainda sem 
uma integração. 

Porém, em seguida, ganharam força 
os modelos de balanços que divulgam 
informações financeiras e não finan-
ceiras conjuntamente, os chamados 
relatórios de desempenho unificado.

Ao iniciar o processo de elaboração 
dos relatórios anuais e os de sustenta-
bilidade, geralmente o grande desafio 
é atingir o objetivo de realmente co-
municar o desempenho da empresa 
em todos os âmbitos: econômico, so-
cial e ambiental.

Com o relatório de desempenho unifi-
cado, o movimento é direcionado para 
que as informações financeiras, am-
bientais e sociais sejam apresentadas 
em um mesmo documento, de modo 
a refletir melhor a realidade e permitir 
uma apuração mais precisa e comple-
ta do real valor das corporações.

O relatório integrado demonstra as 
ligações entre a estratégia, desem-
penho financeiro e governança, e o 
contexto social e econômico em que a 
corporação opera, criando uma nova 
mentalidade e catalisando um proces-
so de autoconhecimento das práticas 
empresariais, com base na transpa-
rência. Oferece suporte para que a 
área de negócios possa elaborar de-
cisões sustentáveis, e assim permitir 
aos investidores e outros stakeholders  

entenderem o real desempenho de 
uma organização, já que os diversos 
estudos apontam que apenas 25% 
a 35% do valor real das empresas é 
conhecido e publicado nos balanços 
patrimoniais das instituições.

Os relatos fiscais, centrados unica-
mente nas atividades econômico-
-financeiras, informação provida há 
décadas, peca por omitir variável rele-
vante no processo de previsão da ge-
ração de fluxos de caixa futuros, pois 
não considera se a empresa rentável 
hoje terá futuro, e se ela está cuidan-
do de preservar os recursos naturais e 
humanos dos quais dispõe para bus-
car o sucesso.

Uma pesquisa realizada pela em-
presa de consultoria KPMG, em 
2008, mostra que apenas 16% das 
250 companhias globais estudadas 
quantificavam o valor do desempe-
nho em responsabilidade corpora-
tiva para seus analistas de merca-
do e investidores. 

Para produzir o relatório unificado, é 
necessário ouvir todas as partes in-
teressadas (stakeholders) no desem-
penho da empresa. Esse exercício vai 
permitir a ela conhecer-se melhor, cor-
rigir erros e maximizar vantagens. 

É um processo de autoconhecimen-
to que pode ajudar as empresas a 
melhorar sua gestão futura. Isto por-
que, ao identificar os stakeholders 
e se comunicar com eles, aumen-
tam as chances para a distinção de 
riscos e oportunidades que não se 
viam anteriormente. 

A gestão se diferencia porque sem-
pre olha para os três vetores: sociais, 
ambientais e financeiros.  Permite uma 
visão sistêmica da realidade. 

Em certos países, os relatórios úni-
cos são exigidos por lei e, em outros, 
há regulamentação não oficial de en-
tidades empresariais. No Brasil, a 
divulgação por meio do balanço in-
tegrado é voluntária. 

Em outubro de 2011, foi lançado 
pelo IIRC (Comitê Internacional de 
Relatório Integrado) um programa 
para desenvolver um modelo de re-
latório integrado aceito internacional-
mente. Esse programa incluiu empre-
sas brasileiras e outras da América 
do Sul, bem como empresas chine-
sas e coreanas.

O programa visa ao intercâmbio de 
ideias entre líderes dos setores em-
presarial, de investimento, de regula-
mentação e outros, entre os principais 
stakeholders acerca dos conceitos e 
princípios dos Relatórios Integrados.

Para que uma empresa possa publicar 
os relatórios integrados, fica claro que 
é primordial que sua gestão seja inte-
grada e que a sustentabilidade esteja 
inserida efetivamente nos mais altos 
níveis de gestão e na estratégia da 
companhia.

Um desafio ainda maior nesse sentido 
seria uma normatização internacional 
para que ativos e passivos sociais e 
ambientais sejam contabilizados e 
possam ser refletidos no resultado fi-
nanceiro da empresa. 

A variedade e a transversalidade 
das informações exigidas pelo rela-
tório integrado provocam a queda 
dos “muros” que separam os vá-
rios setores em uma organização. 
O movimento pelo relatório integra-
do proporciona a transparência que 
a sociedade gradativamente exige 
para as empresas operarem.

Para saber mais, acesse o site do 
Comitê Internacional de Relatório 
Integrado International Integrated 
Report Committee – IIRC).

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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precisam aprender a concentrar o 
foco em determinado consumidor e 
nas respectivas experiências, um de 
cada vez, mesmo que atendam mi-
lhões de consumidores.

Como será a empresa do futuro?
Arnaldo Pedace

As empresas devem 

direcionar todos os 

seus esforços para 

contratar, manter e 

aproveitar o melhor de 

seus empregados.

Quando falamos em futuro, logo vem 
à nossa mente algo bem distante, o 
que está por acontecer em um tempo 
incerto e não sabido. Mas quando 
analisamos dados, planilhas, proje-
ções, plano de negócio e viabilida-
des empresariais, podemos obser-
var algo contundente e tangível. É aí 
que começa a recepção de sinais e a 
conexão imediata em nossas mentes 
sobre o negócio que vislumbramos, 
a “Empresa do Futuro” que está à 
nossa frente.

Aí vêm as perguntas: como se tornar 
competitivo em um mundo globali-
zado? Como as empresas do futuro 
irão se organizar para adquirir com-
petitividade?  C.K. Prahalad e M.S. 
Krishnan, no livro A 
Nova Era da Inovação 
- A Inovação Focada 
no Relacionamento 
com o Cliente (Elsevier, 
2008), explicam como 
as mudanças geradas 
pela tecnologia da infor-
mação e a arquitetura 
da gestão agem como 
fatores principais para 
o desenvolvimento de 
uma empresa. Os au-
tores identificam dois 
desses fatores de de-
senvolvimento, que su-
portarão os negócios 
do futuro: as experiên-
cias personalizadas e 
o acesso global a re-
cursos e talentos.

No primeiro fator –
Experiências Personali-
zadas – o foco conver-
ge para a centralidade 
do indivíduo. O valor 
decorre de experiências 
singulares e persona-
lizadas dos consumi-
dores. As empresas 

Recrutamento & Seleção

No segundo fator – Acesso Global a 
Recursos e Talentos – o foco converge 
para o acesso aos recursos e não para 
a propriedade dos recursos. Nenhuma 
empresa é grande o bastante, em es-
copo e tamanho, para proporcionar 
experiências satisfatórias a um consu-
midor de cada vez. No entanto, todas 
as empresas terão acesso a recursos 
de muitas outras empresas (grandes e 
pequenas) que, no todo, constituem o 
ecossistema global.

Os pensamentos e visões sobre o fu-
turo dos negócios ou a “Empresa do 
Futuro”, como dizemos, estão evo-
luindo rapidamente. Para Prahalad 
e Krishnan, as empresas serão su-
portadas por arquiteturas técnicas e 

sociais indispensáveis 
e acessíveis a todos. 
Entretanto, o que de-
verá gerar o diferencial 
competitivo das empre-
sas do futuro serão os 
seus processos inter-
nos flexíveis e resilien-
tes e a sua capacidade 
analítica concentrada.

O ritmo das mudanças 
aumentou drasticamen-
te. Os clientes estão 
exigindo mudanças em 
inovação de produtos. 
Nossas empresas pre-
cisarão aumentar imen-
samente a capacida-
de de lidar com essas 
exigências, buscando 
projetos globais de ne-
gócios, superando as 
demandas provocadas 
pela globalização, al-
terando profundamen-
te as capacidades e 
criando parcerias mais 
amplas.

A visão de futuro é 

 Jan-Fev 2012 46



importante para as empresas porque 
ela é a base de todo planejamento 
estratégico, que orienta as atividades 
cotidianas de seus sócios e emprega-
dos. Por meio de exercícios de ima-
ginação do futuro, as chances de se 
identificar oportunidades de negócios 
e de desenvolvimento de produtos e 
de se antecipar as barreiras e tendên-
cias são maiores. É importante des-
tacar também que, ao construir uma 
visão de futuro, as pessoas envolvidas 
extrapolam os problemas do cotidiano 
da empresa e identificam soluções e 
oportunidades de maneira mais criati-
va e benéfica para a organização.

O mundo mudou. O principal ativo 
das empresas já não está no balan-
ço, mas na folha de pagamento. Por 
isso, as empresas devem direcionar 
todos os seus esforços para con-
tratar, manter e aproveitar o melhor 

de seus empregados. Uma moral da 
história que deve ser aprendida da 
bolha tecnológica.

Exemplo de uma empresa 
duradoura

 A história da Toyota explica o seu po-
sicionamento de liderança. Em 1938, 
a fábrica de automóveis japonesa já 
havia implementado práticas de just-
-in-time. Em 1940, quando o mundo 
estava em guerra, a empresa investiu 
na construção de um laboratório para 
desenvolvimento de pesquisa básica e 
aplicada nas áreas de física e química.

Em 1951, a Toyota estabeleceu 
um Sistema de Sugestão de Ideias 
Criativas, dando impulso ao desen-
volvimento corporativo. Na época, 
já valorizando as pessoas como fon-
te de crescimento, seu slogan era 
“Boas Ideias, Bons Produtos” (do in-
glês, Good Thinking, Good Products). 
Atualmente, a empresa está “posicio-
nada para o futuro, com foco em cres-
cimento e eficiência”.

Jim Collins e Jerry Porras nos mos-
tram que as empresas que alcançam 
a longevidade não são aquelas cujo 
foco principal é o lucro ou o caixa. 
Essas empresas alcançam vida longa 
e de grande sucesso e ainda lideram 
o mercado porque têm valores, princí-
pios fortes e crenças.

O mundo mudou. O 
principal ativo das 

empresas já não está 
no balanço, mas na 
folha de pagamento.

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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Quem tem direito 
ao “Alto Renome”?

Deborah Portilho 

ASPIRINA, BAND-AID, DORIL, ENO, 
GELOL, HIPOGLÓS, MELHORAL, 
MERTHIOLATE, VALDA, NOVALGINA, 
SONRISAL, TYLENOL,  VICK, VIAGRA. 
O que essas marcas têm em comum, 
além de identificarem medicamentos 
e produtos correlatos amplamente 
conhecidos no Brasil, e alguns, in-
clusive, no exterior? Todas, aparente-
mente, preenchem os requisitos para 
o reconhecimento de seu alto renome 
pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). Entretanto, aparente-
mente e por razões desconhecidas, 
essas e outras marcas de produtos/
serviços do segmento farmacêutico 
ainda não figuram no rol das marcas 
reconhecidas como de alto renome 
pelo INPI, diferentemente de mar-
cas de empresas de outros segmen-
tos, como, por exemplo, BOM-BRIL, 
HAVAIANAS, PETROBRAS, SADIA, 
SKOL e VOLKSWAGEN, entre várias 
outras que já gozam dessa proteção.

Mas, afinal, do que se trata esse re-
conhecimento e por que as empresas 
deveriam se preocupar com isso?

O reconhecimento do alto renome de 
uma marca está previsto no art. 125 
da Lei da Propriedade Industrial (LPI) 
nº 9.279/96. Seu objetivo é assegu-
rar às marcas registradas no Brasil, 
e comprovadamente conhecidas e 
prestigiadas pelo público em geral, 
proteção especial em todos os ramos 
de atividade.

Para explicar a relevância do reco-
nhecimento do alto renome de uma 
marca é importante que se apresen-
te antes o Princípio da Especialidade 
das Marcas. Segundo esse princípio, 
às marcas registradas é assegurada 
proteção, em todo o território nacio-
nal, nas classes de produtos e/ou ser-
viços nas quais elas forem concedidas 
e com as quais esses produtos e/ou 
serviços guardem afinidade. Assim 
sendo, se uma marca é imitada ou re-
produzida por uma empresa que atue 
no mesmo segmento de mercado, ou 

em segmento afim, o registro marcário 
concedido à empresa titular da marca 
original é suficiente para obstar o re-
gistro da marca dessa outra empresa, 
desde que esta marca seja passível 
de confusão ou de associação com 
aquela (art. 124, XIX, da LPI1).

O problema ocorre quando a marca re-
produzida ou imitada é depositada por 
um terceiro em uma classe diferente 
para identificar produto ou serviço dis-
tinto daquele assinalado pela marca 
original. Nesse caso, justamente em 
vista do Princípio da Especialidade, o 
registro de uma marca em uma deter-
minada classe não impede o registro 
de marca igual ou semelhante em uma 
classe diversa, com a qual ela não 
mantenha afinidade, a menos que a 
marca seja de alto renome.

As exceções ocorrem nos casos de 
má-fé do requerente ou de tentativa 

de aproveitamento parasitário da fama 
e do prestígio da marca alheia. Três 
bons exemplos que se enquadram 
nessas exceções são as decisões 
do INPI com relação aos pedidos 
de registro das marcas BAND-AID e 
SONRISAL, para artigos do vestuário 
(depositadas por duas empresas dife-
rentes) e MELHORAL ODONTOLOGIA 
CLÍNICA, para serviços odontológi-
cos. Esses três pedidos de registro fo-
ram indeferidos pelo INPI mesmo sem 
que as marcas originais tivessem sido 
declaradas de alto renome. 

Mas, infelizmente, nem sempre as 
decisões nesses casos são acerta-
das. Dois exemplos nesse sentido 
são as marcas “ME MERTHIOLATE”, 
em nome de uma empresa de artigos 
do vestuário, e VIAGRA, em nome de 
uma fabricante de calçados2. Nesses 
casos, muito provavelmente, os exa-
minadores do INPI concederam os 
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garante a seu titular é uma proteção 
defensiva para essa marca em todas 
as classes, de modo a impedir que 
ela possa ser registrada ou utilizada 
por quaisquer terceiros interessa-
dos. Além dessa proteção defensiva, 
existem duas outras vantagens que 
o reconhecimento do alto renome 
proporciona. 

A primeira consta no art. 196, II, da 
LPI e diz respeito à pena de deten-
ção para os crimes contra registro de 
marca. Nesses casos, se for proposta 
uma ação criminal contra um infrator 
e ele for condenado, a pena prevista 
nos arts. 1893 e 1904 da LPI será au-
mentada de um terço à metade se a 
marca for de alto renome.

registros por entender que não há 
possibilidade de confusão entre artigos 
de vestuário e medicamentos, deixan-
do, contudo, de considerar a “carona” 
na fama e no prestígio das marcas 
MERTHIOLATE e VIAGRA originais. 
Entretanto, se essas marcas inegavel-
mente notórias contassem com a pro-
teção do alto renome, prevista no cita-
do art. 125 da LPI, essas concessões 
jamais teriam ocorrido.

Mas o depósito de marcas famosas 
por terceiros não é de todo ruim. Sim, 
porque o reconhecimento do alto re-
nome de uma marca somente é feito 
de forma incidental, em decorrên-
cia de um processo de oposição ou 
de um Processo Administrativo de 
Nulidade. Ou seja, a empresa não 
pode simplesmente requerer ao INPI 
esse reconhecimento. É necessário 
que um terceiro tenha depositado um 
pedido de registro, ou que já tenha 
obtido um registro, para uma marca 
igual ou semelhante à marca famo-
sa, para que seu titular possa atacar 
esse pedido/registro, alegando, como 
base para o indeferimento/nulidade, o 
alto renome de sua marca. Se o INPI 
der provimento a esses argumentos, 
o pedido/registro atacado será então 
indeferido/declarado nulo com base 
no art. 125 da LPI. A publicação des-
sa decisão sobre o processo atacado 
é que consolidará o reconhecimento 
do alto renome da marca, garantindo 
a ela proteção especial, em todos os 
ramos de atividade, por cinco anos, 
quando então o processo de reco-
nhecimento terá de ser reiniciado da 
mesma forma.

Entretanto, é importante observar que 
esse reconhecimento não gera para o 
titular um direito de propriedade sobre 
a marca em todas as classes de pro-
dutos e serviços existentes na classi-
ficação marcária, ou seja, o titular não 
passa a ter um registro da marca em 
cada uma dessas classes. Na verda-
de, o que o alto renome de uma marca 

já vem ocorrendo com as marcas de 
várias empresas de outros segmen-
tos. Para tanto, é preciso que, sempre 
que houver um processo de oposição 
ou de nulidade contra a imitação ou 
reprodução de uma marca indiscuti-
velmente famosa, independentemente 
da classe em que ela tenha sido de-
positada/registrada, a titular da marca 
original alegue o alto renome dessa 
marca e, claro, que o INPI acate o 
pedido.

Afinal, se o INPI já reconheceu o alto 
renome de marcas como AYMORÉ, 
AZALEIA, CICA, CHICA-BOM, 
CORAL, DERBY e ITAPEMIRIM, por 
que não haveria de reconhecer o alto 
renome de ASPIRINA, BAND-AID, 
DORIL, ENO, GELOL, HIPOGLÓS, 
MELHORAL, VALDA MERTHIOLATE, 
NOVALGINA, SONRISAL, TYLENOL,  
VICK, VIAGRA?

1   Art. 124. Não são registráveis como marca: 
(...) 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, 
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, 
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com marca alheia; 
 
2 Exemplos citados no artigo As Marcas e o 
Comportamento Parasitário de Não Concorrentes, de 
Deborah Portilho, publicado nesta Coluna, na edição nº 
128, de Set./Out. de 2011.   
 
3 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; ou 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em 
produto colocado no mercado.  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 
multa. 
 
4  Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem 
importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta 
ou tem em estoque: 
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida 
ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou 
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em 
vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca 
legítima de outrem. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
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Deborah Portilho é Advogada especializada 
em marcas farmacêuticas, professora de Direito 
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O reconhecimento do 
alto renome de uma 
marca está previsto 
no art. 125 da Lei da 

Propriedade Industrial 
(LPI) nº 9.279/96.

A segunda vantagem é a comunica-
ção sobre o reconhecimento do alto 
renome da marca, que é feita pelo 
INPI ao Comitê Gestor da Internet no 
Brasil – órgão competente para regis-
tro de nomes de domínio no Brasil. 
Essa comunicação é feita a fim de 
que o Comitê Gestor possa denegar 
requerimentos de nomes de domínio 
que incluam a marca reconhecida pelo 
INPI como de alto renome. Essa pre-
visão consta do art. 2º, inciso III, alí-
nea “b”, da Resolução nº 001/98, do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil. 

Em vista da citada proteção defensi-
va e dessas duas vantagens, o ideal 
seria que as marcas das indústrias 
farmacêuticas pudessem usufruir dos 
benefícios que a lei oferece, tal como 

UP

 Jan-Fev 2012 50





Em Foco

Em 22 de março, a Revista UPpharma 
anunciará, no Club Transatlântico, em 
São Paulo, os vencedores da quarta 
edição da Pesquisa Top Suppliers, 
que apontará as empresas mais con-
ceituadas do setor farmacêutico.

Neste ano, o levantamento ocorreu 
em duas etapas. Na primeira, geren-
tes e diretores dos laboratórios foram 
convidados a indicar empresas para 
serem votadas.

Nesse período, foram realizados mais 
de 200 contatos telefônicos com di-
retores e gerentes de 12 diferentes 
áreas dentro das Farmacêuticas – ad-
ministrativa, financeira, informática, 
eventos, RH, treinamento, inteligência 
de mercado, marketing, produção, 
vendas, negócios e médica.

Na primeira fase, partici-
param aproximadamente 
40 laboratórios, entre na-
cionais e multinacionais.

Na segunda etapa, as 
empresas indicadas ante-
riormente foram avaliadas 
por meio de uma votação 
realizada pela internet. Na 
primeira parte, participa-
ram diretores e gerentes 
dos laboratórios, e, na 
segunda etapa, além dos 
diretores e gerentes, tam-
bém os coordenadores 

e analistas das diversas áreas 
dos laboratórios. Os vencedores são 
as empresas com maior número de 
votos dentro de cada uma das 18 ca-
tegorias do prêmio.

Para promover maior networking entre 
os profissionais, a DPM Editora reali-
zará também a I Clínica de Marketing 
e Vendas, que contará com várias 
palestras e workshops. Uma das pa-
lestras será proferida pelo Dr. Dirceu 
Barbano, Presidente da Anvisa, 
que abordará o tema Saúde no Brasil 
2012. Foram abertas 300 inscrições 
gratuitas para os profissionais de la-
boratórios, que poderão participar 
de debates e trocar experiências. 
Durante o evento, diversos outros 
assuntos serão tratados, como por 
exemplo, a efetividade no PDV vis-
ta pelos profissionais das farmácias 

etc. A abertura dos trabalhos ficará a 
cargo de Dr. Lauro Moretto e Nelson 
Mussolini, ambos do Sindusfarma.

Coordenada pela Idea Brasil, a pesqui-
sa Top Suppliers 2011 tem patrocínio 
de E-Pharma, Polar Técnica, Sales 
Driver, Conectfarma, Vogel, Vitale, 
Arteria e Flicka e conta com apoio do 
Grupemef, Credinfar, Sindusfarma, 
Idea Brasil, Sociedade Brasileira de 
Medicina Farmacêutica (SBMF) e 
ABCFarma. 

Confira na próxima página a rela-
ção dos ganhadores do Prêmio Top 
Suppliers 2011. Esta relação está em 
ordem alfabética e não representa 
a colocação de cada empresa. Em 
cada coluna estão os vencedores  nos 
quesitos conceito e lembrança. As co-
locações serão anunciadas em 22 de 
março, no Club Transatlântico, com 
início às 17h30, quando ocorrerá a en-
trega dos troféus e certificados - após 
a realização da I Clínica de Marketing 
e Vendas da Indústria Farmacêutica.

Os grandes finalistas  
do Top Suppliers 2011

Para promover maior 
networking entre os 
profissionais, a DPM 

Editora realizará 
também a I Clínica de 
Marketing e Vendas, 

que contará com várias 
palestras e workshops.

Patrocínio

Apoio
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Hotéis para eventos

Pesquisa ad hoc

Pesquisa contínua

Agências de propaganda

Embalagens 
promocionais

Editoras para 
publicações científicas

Propaganda virtual

Distribuidoras de 
medicamentos

Redes de farmácias/
drogarias

Marcas de equipamentos 
de informática

Marcas de software

Automóveis para 
executivos

Telefonia móvel

Capacitação profissional

Instituições financeiras

Automóveis para frota

Agências de viagens

Gráficas

  Apple

  DELL 

  HP

  Adobe 

  Microsoft

  SAP

  ESPM

  FGV

  Fundação Dom Cabral

  GM

  Honda

  Hyundai

  Toyota

  Bradesco

  Itaú

  Santander

  Click Design

  Tiee

  Tugarê

  Panarelo

  Profarma

  Santa Cruz

  Close-up

  IMS

  Nielsen

  Elsevier

  Lancet

  Segmento Farma

  Claro

  Nextel

  Tim

  Vivo

  Fiat

  GM

  Honda

  Volkswagen

  Alatur 

  AMEX

  Carlson Wagonlit Travel 

  CVC

  Alphagrafics

  Imprima

  Leograf

  Pancrom

  Blue Tree
  Bourbon Atibaia
  Hilton
  Hyatt
  Rede Caesar

  Data Folha 

  GFK

  Ipsos

  Resulta

  Artéria
  Blend
  Ogiva
  Tiee
  Tugarê

  Artpack

  Creative

  Estampa

  Impacta

  Droga Raia

  Drogaria São Paulo

  Drogasil

  Pacheco
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prazer em olhar através daquele re-
tângulo, transformando-o em sua ja-
nela mágica para o mundo. E o que 
significa isso para os profissionais de 
comunicação das empresas de qual-
quer setor, inclusive para os da indús-
tria farmacêutica? As pessoas são 
mais receptivas e as mensagens são 
mais entendidas quando vêm em for-
ma de vídeo. Seja para se comunicar 
com sua equipe de vendas, médicos, 
farmacêuticos, farmacistas ou consu-
midores, vale a pena considerar um 
filme como a primeira opção. Se vier 
embalado em um contexto de entre-
tenimento, então, nem se fala. Gera 
impacto e retenção. Ser moderno é 
saber aproveitar o que o novo mun-
do oferece sem virar as costas para 
o que continua forte, mesmo tendo 
nascido em outra era. Os vídeos nas-
ceram há décadas, mas continuam 
atuais e fascinantes. E assim será por 
muito tempo.

Comunicação

Ser moderno é saber 
aproveitar o que o novo 

mundo oferece sem 
virar as costas para o 

que continua forte.

Ser moderno 

Mais um ano se foi. Redes sociais 
para lá, marketing digital para cá e 
novas mídias para todo lado. Em um 
mundo assim, era de se esperar que a 
tradicionalíssima tevê aberta desse si-
nais de cansaço. Que nada. Está mais 
forte do que nunca. Cresceu acima 
da média em termos de investimento 
publicitário e esbanja saúde. Esse é 
o fato. Podemos ficar satisfeitos com 
ela ou ir além e perguntar: o que isso 
significa? Qual o sentido de toda essa 
resistência da telinha como meio de 
comunicação? Vamos juntar mais uns 
ingredientes nesse quitute, antes de 
servir a resposta de bandeja. Primeiro: 
a tevê fechada também está mostran-
do pujança e promete mais para os 
próximos anos. Segundo: o sucesso 
do YouTube é um dos maiores fenô-
menos do mundo das novas mídias. 
Terceiro: o digital out of home cria 
novos espaços a todo instante – e a 
próxima vítima é a sala de espera dos 
hospitais, clínicas e consultórios com 
a chegada da Living TV, que desen-
volveu uma programação focada em 

Yuri Trafane

saúde para esses ambientes. Quarto: 
as marcas estão se aproximando dos 
consumidores, produzindo e oferecen-
do conteúdo em programas em que a 
mensagem comercial aparece contex-
tualizada em histórias interessantes e 
envolventes. É o chamado branded 
content, do qual o clipe da Vivo com 
a música “Eduardo e Mônica”, circu-
lando a toda pela rede, é um digno re-
presentante. Se você ainda não notou 
nada em comum, aí vai uma quinta e 
definitiva dica: grande parte dos posts 
do Facebook e e-mails que transitam 
pela web carregam... Isso mesmo:  
vídeos. Todas essas situações expos-
tas anteriormente estão lastreadas em 
um mesmo aspecto: a paixão que as 
pessoas têm pelos vídeos. Desde pe-
queno, escuto meus pais falarem do 
papel que o cinema teve na juventude 
deles. Minha geração foi condenada 
pelos críticos por submissão à tevê. 
Minhas filhas domam a tela, gravando 
programas e entabulando outros ma-
labarismos com a HDTV. Mas o que 
as três gerações têm em comum? O 

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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Como podemos resumir 
conceitos filosóficos ou 
estratégicos, de forma 
que possamos entender 
e colocar em prática? 
Sempre gostei de mate-
mática e tenho facilidade 
com os números e as fór-
mulas e, por isso, escrevi 
este artigo, no qual tento 
misturar as matemáticas 
no que tange às fórmu-
las, com alguns conceitos  
administrativos que po-
dem ser um guia para ten-
tarmos atingir mais rapida-
mente nossos objetivos.

1.  
Medo + Vontade de Vencer  

= Coragem

Toda pessoa em algum momento da 
vida profissional ou pessoal já experi-
mentou a sensação de medo. Aquela 
angústia que nos faz sofrer junta-
mente com a incerteza de como as 
coisas se darão. Em 1999, recebi a 
proposta para vir trabalhar no Brasil 
como Gerente de Marketing da Joint 
Venture entre as empresas Merck, 
da Alemanha, e Bagó da Argentina. 
Confesso que senti um medo enorme 
correndo por minhas veias quando 
aceitei o convite. Tinha medo de todas 
as coisas desconhecidas as quais iria 
enfrentar. Um país desconhecido, um 
mercado gigante, um idioma diferen-
te, pessoas diferentes, cultura diferen-
te, empresa diferente etc. Tinha todos 
os motivos do mundo para estar ner-
voso. Mas, ao mesmo tempo em que 
sentia uma grande vontade de vencer 
que me fazia sonhar com um país ma-
ravilhoso, um mercado cheio de opor-
tunidades, uma competência a mais 
que poderia desenvolver ao aprender 
português, sonhava com pessoas 
amáveis, gentis e com a oportunidade 
de conhecer amigos e poder crescer 
profissional e pessoalmente. Em cima 
desses dois sentimentos, tive a co-
ragem de vir para o Brasil, para me 

confrontar com todas as adversidades 
e cumprir o sonho de obter sucesso. 
O medo foi a matéria-prima funda-
mental da minha coragem.

2. 
Sonhar + Atitude Mental Positiva  

= Motivação 

Quando sonhava em vir para o Brasil, 
minha atitude mental sempre foi po-
sitiva. Ficava a imaginar que iriam 
acontecer coisas maravilhosas, que 
me ajudariam a ser melhor, o que ge-
rava em mim uma motivação imensa 
para lutar e buscar meus objetivos, 
a fim de tornar meu sonho realidade. 
As pessoas sempre me disseram que 

não podemos ser tão sonhadores, ou 
seja, que devemos ser mais perspi-
cazes (“pensa negativo e acertarás”). 
Porém, aprendi que o pensar positi-
vo era uma sensação que alimentava 
meu cérebro, gerando o combustível 
que me ajudava a tomar melhores 
decisões e gerenciar melhor o estres-
se, ainda quando os problemas eram 
sérios e complicados. Sobre Atitude 
Mental Positiva escrevi um artigo, no 
qual faço uma comparação entre as 
siglas AMP (adenosina monofosfato), 
que é uma sustância precursora do 
ATP (adenosina trifosfato), que é, por 
sua vez, o ingrediente fundamental do 
processo químico que libera a energia 

Matemáticas de SucessoFernando Loaiza

Reciclagem
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O teimoso é egoísta e 
tenta demonstrar que 

só ele sabe.  
O perseverante 

constrói um caminho 
para ser feliz e 

está em paz para 
compartilhar o êxito 

com a empresa.

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente dos 
Laboratórios Bagó Brasil. 
E-mail: floaiza@bago.com.br
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para que nosso corpo possa funcio-
nar. Considero a AMP (atitude mental 
positiva) como um sentimento que ali-
menta nosso cérebro, como se fosse 
um combustível, fazendo com que ele 
reaja da melhor forma no dia a dia.

3. 
Problemas + Descanso = Solução

Os problemas mais complicados que 
tive de enfrentar no âmbito profissional 
sempre encontraram uma melhor so-
lução depois de uma noite de descan-
so reparador. Às vezes, o amanhecer 
foi quem trouxe com sua claridade e 
diáfanas luzes a calma e a solução de 
meus problemas.

4. 
Conversa + E-mail = Comunicação

Sempre que converso com as pesso-
as antes de mandar um e-mail, con-
sigo uma boa comunicação. E nunca 
tive problemas de mal-entendido ou 
mágoas, pois não deixei que as frias 
letras de um e-mail fossem interpreta-
das de forma improvisada e rápida por 
pessoas que não têm tempo de ler e 
que, na maioria das vezes, estão com 
muito trabalho. 

5. 
Comunicação X E-mail = Confusão

A maioria das pessoas que são es-
cravas do atual Black Berry, também 
conhecido como “crack berry”,  irá 
pensar que estou louco ao escrever 
isso. Porém, defendo que o e-mail 
deve ser respondido de forma rápida 
e clara, de modo que não possa dar 
lugar a más interpretações, por exem-
plo: “Ok, aceito, não concordo, pode 
fazer, pare o processo, não envie an-
tes de falar comigo, proceda etc.”, ou 
se você vai se comunicar para passar 
uma estratégia, uma disposição, uma 
norma, tirar uma dúvida, serve muito 
bem. Agora, para comunicar um pro-
blema, enviar má notícia, se defender 
de algum erro ou criticar um proce-
dimento, por favor, aplique a fórmula 
quatro, ou terá problemas.

6. 
Estratégia X Equipe = Resultado 

Sempre que a estratégia não é aceita 
pela equipe, existe a divisão de crité-
rios, cada um escolhe um lado para 
seguir e o resultado acaba sendo ne-
gativo. Quando a estratégia foi aceita, 
todo mundo rumou para o mesmo 
objetivo e o resultado sempre me 
acompanhou.

7 
Exemplo + Serviço = Liderança 

Uma das coisas mais difíceis em nos-
sos líderes é dar exemplo de cum-
primento de normas, leis ou com-
portamentos. O segundo ponto, que 
é difícil de cumprir pelos executivos 
e gerentes modernos, é o de servir. 
Alguns acham que mostrar serviço é 
ser subserviente ou demonstração de 
fraqueza. Bom, essas pessoas pode-
riam se mirar em Jesus Cristo, que foi 
o maior líder do mundo. Assim, me 
darão a razão.

8. 
Treinamento + Continuidade  

= Crescimento 

Assim como militares, médicos, artis-
tas e demais profissionais, uma fórmu-
la importante de crescimento e desen-
volvimento é o treinamento. Porém, 
é igual a um atleta, que treina três a 
quatro vezes por semana para não 
perder a forma. O profissional que de-
seja triunfar necessita de treinamentos 
contínuos para poder crescer e criar 
competência. A continuidade e a regu-
laridade do estímulo têm importância 

fundamental para conseguir crescer 
profissionalmente.

9. 
Perseverança – Teimosia  

= Satisfação

John Quincy Adams diz que “Paciência 
e perseverança têm efeito mágico em 
fazer dificuldades desaparecerem e 
obstáculos sumirem”. Porém, qual é o 
limite entre perseverança e teimosia? 
Até onde podemos lutar sem entrar 
no campo da teimosia, quando não 
sabemos se estamos sendo perse-
verantes ou teimosos? Lembremos 
que “o perseverante sabe escutar as 
ideias de outros e aproveita de expe-
riências alheias para melhorar e con-
seguir seus sonhos. O perseverante 
estuda teorias e conhecimentos sobre 
o tema e sobre sua profissão, tentan-
do entender qual é o melhor caminho 
para o sucesso. O perseverante não 
se acha dono da verdade, nem trata 
com arrogância os demais. O perse-
verante constrói um caminho para ser 
feliz e está em paz para compartilhar 
o êxito com a empresa. Já o teimoso 
não escuta a ninguém e só utiliza suas 
ideias para a execução de projetos. O 
teimoso é egoísta, tenta demonstrar 
que só ele sabe e que, graças a ele, 
o resultado é bom. O teimoso trata os 
outros com arrogância e soberba, e só 
busca seu próprio bem-estar sem se 
importar com o da empresa”.

É por isso que a fórmula funciona per-
feitamente se somos perseverantes. 
Se não formos teimosos, estaremos 
satisfeitos com o resultado.

Na próxima edição, continuarei a 
abordar o tema, discorrendo sobre 
o poder, a arrogância e a humildade, 
bem como enumerando outros con-
ceitos importantes que podem ajudar 
no sucesso dos nossos negócios. 
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Com a alta competitividade do mer-
cado farmacêutico, aliada à rígida 
regulação do setor, as Farmacêuticas 
precisam, a todo momento, identi-
ficar novas maneiras para garantir a 
efetividade na comunicação com a 
classe médica.

Nesse sentido, a tecnologia tem sido 
uma grande aliada das empresas, 
permitindo a utilização de diversas 
ferramentas na propaganda médica 
na busca pela inovação, diferencia-
ção e eficiência na visita. Por outro 
lado, métodos tradicionais, como 
visual aid, anúncios em revistas es-
pecializadas impressas, patrocínio de 
congressos, ainda mantêm seu espa-
ço e continuam sendo considerados 
efetivos pelas Farmacêuticas. 

Com o objetivo de levantar as princi-
pais dificuldades na comunicação dos 
laboratórios com os médicos, bem 
como identificar necessidades e opor-
tunidades nas áreas de marketing das 
Farmacêuticas para aprimoramen-
to desse relacionamento, a Revista 
UPpharma encomendou uma pesqui-
sa de mercado, realizada no final do 

ano passado, pela Idea Brasil. Nesse 
levantamento, foram entrevistados 73 
gerentes de produto, de 25 laborató-
rios farmacêuticos, sendo 51% multi-
nacionais e 49% nacionais. 

De acordo com a pesquisa, a tendência 
na divulgação de produtos de prescri-
ção aponta para a utilização cada vez 
maior de novas ferramentas tecnológi-
cas nas visitas. Entretanto, para os en-
trevistados, o propagandista continua 
sendo hoje o mais importante método 
de divulgação destes produtos.

Nesse sentido, a qualificação do re-
presentante é vista como algo impor-
tante para a excelência da visitação 
médica. Melhorias nos programas 
de treinamento da Força de Vendas, 
aprimoramento da capacidade de 

convencimento da qualidade do 
produto, melhor direcionamento 
e segmentação dos profissionais 
a serem visitados também foram 
apontados pelos entrevistados 
como ações que podem contribuir 
para a otimização das visitas.

“O que se percebe é que na comunica-
ção com a classe médica os laborató-
rios continuam mantendo o represen-
tante como principal pilar. Acredita-se 
que a visita é a forma pela qual o mé-
dico é ainda mais receptivo. No futuro, 
a tendência é o aprimoramento desse 
relacionamento, seja ampliando o conhe-
cimento do propagandista, seja pelo 
cultivo de um cadastro mais atua-
lizado dos médicos que compõem 
a carteira de visitas etc.  Por ou-tro 
lado, a tecnologia também é percebi-

da pela maioria como uma 
ferramenta de apoio que 
pode inovar a promoção de 
medicamentos”, comenta 
Mauro Veçoso, Diretor da 
Idea Brasil.

Para os entrevistados, 
embora as características 
da visitação médica não 
devam sofrer mudanças 
drásticas no futuro pró-
ximo, haverá um cresci-
mento na utilização de 
recursos virtuais como 
resposta às dificuldades 
impostas pelos modelos 
tradicionais, como, por 
exemplo, tempo cada vez 
mais escasso do médico, 
concorrência acirrada, 
restrições da Anvisa etc., 
o que tornará as visitas 
mais rápidas e objetivas.

Pesquisa

Os desafios da  
comunicação entre 

laboratórios e a 
classe médica
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Prova disso é que já existem vários 
laboratórios testando novos conceitos 
com base na tecnologia. Uma das no-
vidades tem sido o tablet, que se mos-
trou uma ferramenta que pode trazer 
diferenciação, interatividade e objeti-
vidade à visita.  “Isso se deve ao fato 
de as ações de marketing implemen-
tadas hoje se mostrarem restritas, 
estando ainda focadas, sobretudo, 
em métodos de apoio tradicionais – 
visual aid, anúncios em revistas es-
pecializadas impressas, patrocínio de 
congressos. Esses meios são consi-
derados efetivos e parece que conti-
nuarão em uso, contudo, percebe-se 
que diversas outras formas de divul-
gação são valorizadas pelos gerentes 
de produto, apesar de não serem uti-
lizadas atualmente por seus laborató-
rios”, completa Veçoso.
 
Pouco adotados

Apesar da efetividade já comprovada 
da adoção dos meios eletrônicos para 
anúncios e divulgação de informa-
ções aos médicos, os entrevistados 
reconheceram ainda não conseguir 
identificar a forma mais adequada de 
utilização dessa ferramenta eficaz.

Entre os respondentes houve rejei-
ção ao e-mail marketing. Os gerentes 
ainda consideram esse meio pouco 
atrativo. Entretanto, trata-se de um 
recurso que já é usado com frequên-
cia pela classe médica. O E-detailing, 
embora se mostre uma tendência, é 
adotado hoje por parcela modesta 
dos respondentes e não substitui ma-
teriais residuais impressos. Já a inter-
net, de modo geral, ainda não é tão 
reconhecida como um meio eficaz de 
divulgação por uma parcela. Neste 
canal, pelo restante da amostra, os 
sites e portais em geral e os hotsites, 
embora pouco utilizados atualmente, 
são vistos como os melhores meios 
de divulgação de produtos.

“Quanto aos gerentes que não 
aderiram aos meios eletrônicos, 

percebe-se que boa parte da amos-
tra valoriza esses canais. Destaca-se 
especialmente a disponibilização de 
informações em sites médicos, pra-
ticamente não utilizada hoje, mas 
que é considerada muito efetiva por 
parcela significativa (45%). E também 
outros meios, como revistas online, 
anúncios em sites e portais especiali-
zados e até mesmo os sites dos pro-
dutos”, acrescenta Veçoso.

Segundo ele, os gerentes entrevista-
dos consideram a tecnologia como 
forte aliada na otimização das visitas, 

a interação com os médicos do que 
em soluções. 

“Embora exerçam papel importante, 
determinadas ações, especialmente 
as tecnológicas e virtuais (e-detailing, 
internet), isoladamente parecem não 
ser suficientemente efetivas para se-
rem consideradas uma solução que 
abarque os desafios atuais da co-
municação, e sofrem restrições por 
parte dos entrevistados. Assim, as 
oportunidades para as áreas de ma-
rketing dos laboratórios farmacêuticos 
vencerem os desafios que permeiam 

Pesquisa encomendada pela Revista UPpharma 
à Idea Brasil mostra que a tecnologia é uma 
tendência que veio para ficar na propaganda 
médica. Porém, na visão dos entrevistados 
somente a aplicação integrada das várias 

técnicas de promoção pode garantir a 
efetividade na comunicação com os médicos.

UP

entretanto, não acreditam que, de for-
ma isolada, isso será suficiente para 
atingir o médico de maneira eficaz. 

Na visão dos respondentes, os de-
safios da comunicação de produ-
tos de prescrição requerem, mais 
do que a ampliação das formas de 
divulgação ou da adoção de novas 
práticas de modo isolado, o uso 
integrado de um conjunto de me-
didas e ações, colocando o produ-
to no campo visual do médico por 
meio da implementação de um plano 
360º, suportado prioritariamente por  
marketing de relacionamento. 

Nesse caso, mais uma vez, entra a 
importância da boa preparação do 
representante. Para os gerentes, ta-
ticamente, o principal recurso para 
a viabilização dessa estratégia é o 
investimento na formação e recicla-
gem da Força de Vendas. Na opinião 
dos gerentes, as demais formas de 
divulgação, portanto, constituem-se 
mais em ferramentas para maximizar 

a comunicação de produtos de pres-
crição são amplas e diversificadas, 
contudo complexas. O sucesso na 
transposição das barreiras atuais e 
aumento do potencial de prescrição 
dos produtos depende de implemen-
tação integrada de um conjunto de 
ações, a fim de assegurar o espaço da 
visitação médica por meio da qualifi-
cação do representante, a divulgação 
do produto por meio da melhoria do 
conteúdo apresentado e incorporação 
de novas formas de divulgação e o re-
call do produto por meio do marketing 
de relacionamento, atraindo e retendo 
a atenção e o interesse do médico”, 
destaca Veçoso.

Os resultados desta pesquisa se-
rão veiculados em breve no portal 
SnifBrasil para download.

A Revista UPpharma já está preparan-
do uma nova pesquisa, que terá como 
foco os desafios da divulgação de 
medicamentos na visão dos médicos. 
Aguardem!



Notícias

Um dos executivos mais respeitados 
e conhecidos no setor farmacêutico, 
Mario Grieco, lançou o livro Você, 
Vendedor, pela Geração Editorial, que 
reúne conceitos, experiências e histó-
rias de sucesso que permearam sua 
carreira de mais de 25 anos. Nesse 
tempo todo, atividades relacionadas a 
vendas sempre fizeram parte de seu 
dia a dia. Há quem diga que esta ex-
periência é a grande responsável pelo 

Novo livro de Mario Grieco
sucesso alcançado em sua trajetória 
profissional. Segundo o autor, “o prin-
cipal objetivo desse novo livro é falar 
da arte de vender e do papel estratégi-
co que vendas exerce em tudo que fa-
zemos na vida profissional e também 
pessoal”. 

Com 197 páginas e 40 capítulos, 
Você, vendedor não é um manual co-
mum de ajuda e aconselhamento no 
capítulo melindroso das vendas den-
tro do mundo convulsivo, competitivo 
e agitado dos negócios e do marke-
ting no mercado atual, como muitos 
outros. 

Logo no primeiro capítulo, o autor 
fala de uma passagem que marcou 
sua carreira profissional para sem-
pre. Na época Diretor de Marketing 
G.D. Searle em Chicago, Mario sur-
preendeu-se quando o presidente da 
empresa encaminhou-o para Tampa, 
na Flórida, para assumir o cargo de 
Gerência de Vendas. “Num primeiro 
momento, pensei que aquele poderia 
ser um passo para trás, mas logo des-
cobri o contrário: ‘carregar a pasta’ foi 

O Filho da Crise
Autor: Rogério Godinho 
Editora: Matrix (www.matrix.com.br)

Escrito pelo jornalista, o livro relata 
a história do jovem que iniciou sua 
carreira profissional durante uma das 
maiores crises econômicas do Brasil, 
conseguiu sair do zero e construir um 
grupo que hoje fatura 1,2 bilhão por 
ano. 

Considerado um dos empreende-
dores mais bem-sucedidos do setor 
de tecnologia da informação, Marco 
Stefanini, fundador da Stefanini IT 
Solutions, venceu as dificuldades em 
montar uma empresa de sucesso no 
Brasil e também os problemas dos 

parceiros e clientes, além de inflação, 
competidores estabelecidos, mudan-
ças tecnológicas e a necessidade de 
crescer e inovar sempre. O relato cul-
mina na crise mundial atual e a simul-
tânea consolidação internacional da 
Stefanini IT Solutions, presente em 28 
países, o que faz dela a segunda em-
presa brasileira mais globalizada. 

A obra é fonte de inspiração para to-
dos que sonham com um negócio de 
sucesso, têm espírito empreendedor 
ou desejam uma carreira consolidada. 
Por meio das ações de Stefanini apre-
sentadas no livro, o leitor perceberá 
que é possível enxergar oportunida-
des onde muitos veem dificuldades.

o passo mais importante que dei para 
me desenvolver na área de gestão de 
pessoas e negócios e alcançar a meta 
que eu tinha estabelecido de ser pre-
sidente da companhia”, conta Grieco. 

O executivo coloca ênfase em itens 
como: a importância de o vendedor 
assumir uma postura de presiden-
te da empresa quando está atuando 
junto aos clientes, cuidando dos ne-
gócios como se fossem dele; ou no 
foco que todo vendedor tem de ter, de 
visar sempre à satisfação do cliente, 
preocupando-se em saber, de forma 
organizada, com  planejamento pré-
-visita, visita e análise pós-visita, quais 
são suas reais necessidades. Ele tam-
bém ressalta e repete várias vezes que 
é indispensável que o vendedor seja 
amigável, honesto, positivo, que sai-
ba relacionar-se e envolver-se com as 
pessoas. Citando Robert Woodruff, o 
homem que presidiu a Coca-Cola por 
décadas, Grieco deixa a dica: “O ven-
dedor precisa conhecer e entender a 
si próprio. Sua personalidade precisa 
ser autêntica. Não pode ser ardilosa 
nem superficial”. O livro já se encontra 
disponível no mercado.

Dica de Leitura
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Sanofi é a campeã dos Jogos 
Abertos do Sindusfarma
A Sanofi foi a grande campeã dos V 
Jogos Abertos Sindusfarma, que se 
encerraram em 3 de dezembro de 
2011. A empresa conquistou 12 me-
dalhas de ouro – a última delas obtida 
na final do Vôlei Masculino. Os atletas 
do laboratório também ganharam sete 
medalhas de prata e seis de bronze.  
A vice-campeã foi a Cristália, com nove 
medalhas de ouro, seis de prata e seis 
de bronze.

A Eurofarma ficou com o terceiro lu-
gar no quadro geral de medalhas, 
com sete de ouro – duas delas con-
quistadas com os títulos no Futebol 
Society Masculino e no Futebol Society 
Feminino. Também ganhou sete meda-
lhas de prata e oito de bronze.

Para José Renato da Silva, chefe da 
delegação da Sanofi, a seriedade dos 
atletas foi decisiva para o título da em-
presa. “Parabenizo a comissão técnica 
e todos os atletas pelo empenho, de-
dicação, fair play e seriedade que dis-
putaram todas as competições”, disse.

Mário Camargo, chefe da delegação 
da Cristália, exaltou a participação da 
empresa nos jogos. “Classifico a par-
ticipação da Cristália como maravilho-
sa. Nossa meta para este ano era ficar 
pelo menos em terceiro lugar e con-
seguimos superar o objetivo traçado. 
Agradeço a todos os atletas e a direto-
ria que deram condições para disputar-
mos as competições”, completou.

“Com o apoio da diretoria, a Eurofarma 
continua investindo muito nos atletas. 
Apesar de não termos conquistado o 
título geral, estamos muito felizes por 
termos ficado entre os três primeiros 
colocados. Na próxima edição tem 
mais”, disse Adriana Rodrigues, chefe 
da delegação da Eurofarma.

Últimas disputas

Oito partidas encerraram os Jogos 
Abertos no dia 3 de dezembro. No 
Vôlei Feminino, a equipe do laboratório 
farmacêutico Aché conquistou o título, 
ao vencer a Eurofarma por 2 sets a 0, 
parciais de 25x15 e 25x23.  No Vôlei 
Masculino, o time do laboratório Sanofi 
conquistou o título, ao vencer o Aché 

por 2 sets a 0, parciais de 25x10 e 
25x19. No Futebol Society Masculino, 
a equipe do laboratório Eurofarma con-
quistou o título, ao vencer a Pfizer nos 
pênaltis por 3 a 1, depois do empate 
de 2x2 no tempo normal. O terceiro 
lugar ficou com a Sanofi, que derro-
tou a Baxter nos pênaltis por 3 a 2, 
depois do empate de 6x6 no período 
regulamentar.

No Futebol Society Masculino Máster, 
o time do laboratório Abbott conquis-
tou o título, ao vencer a MSD por 5 a 1. 
O terceiro lugar ficou com a Eurofarma, 
que derrotou a Boehringer nos pênaltis 
por 3 a 1, depois do empate de 2x2 no 
tempo normal.

No Futebol Society Feminino, a 
Eurofarma conquistou o título, ao ven-
cer a Boehringer por 6 a 1. O terceiro 
lugar ficou com a Pfizer, que derrotou a 
Sanofi por 7 a 0.

Caminhada da Solidariedade

Em cerimônia realizada no dia 10 de 
outubro de 2011, no Sindusfarma, 
oito instituições sociais receberam os 
3.248 quilos de alimentos não pere-
cíveis arrecadados na Caminhada da 

Solidariedade e nas primeiras semanas 
dos V Jogos Abertos Sindusfarma. A 
quantidade de gêneros coletados nes-
ta edição marcou um novo recorde de 
doações, superando os 2.235 quilos 
arrecadados em 2010.

As entidades beneficiadas foram: 
Abrigo dos Velhinhos Frederico 
Ozanam, Amigos do Bem, Associação 
Apoio ao Deficiente Físico, Associação 
Cruz Verde, Associação dos Policiais 
Militares Deficientes Físicos do Estado 
de São Paulo, Creche João Silva, 
Instituição Beneficente Nosso Lar e Lar 
da Infância de Nice. Cada instituição 
recebeu 406 quilos de alimentos.

Os laboratórios Cristália e Theraskin 
dividiram o título de Empresa Solidária, 
por terem sido as delegações que mais 
contribuições fizeram na abertura da 
competição.

Patrocinadores

Patrocinaram os V Jogos Abertos 
Sindusfarma as seguintes empre-
sas: Cristália, Eurofarma, Graber, 
Idea, MSD, Theraskin, Wheaton, 
Abafarma, FortNox e Sanofi-
Aventis, Védat.
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Evento

1º  Cristália 
2º  Sanofi 
3º  Theraskin

Futebol

1º  Eurofarma 
2º  Boehringer 
3º  Pfizer

Futebol Society Feminino

1º  Eurofarma 
2º  Pfizer 
3º  Sanofi

Futebol Society Masculino

1º  Abbott 
2º  MSD 
3º  Eurofarma

Futebol Society Máster

1º  Aché 
2º  Eurofarma 
3º  Glenmark

Voleibol Feminino

1º  Sanofi 
2º  Aché 
3º  Pfizer

Voleibol Masculino

1º  Cristália 
2º  Eurofarma 
3º  Pfizer

Basquete Feminino

1º  Eurofarma 
2º  Sanofi 
3º  Cristália

Basquete Masculino

1º  Pfizer 
2º  Sanofi 
3º  Eurofarma

Futsal Feminino

1º  Sanofi 
2º  Pfizer 
3º  MSD

Futsal Masculino

1º  Maria de Fátima Camilo - Pfizer 
2º  Rafaela Mattos - Cristália 
3º  Tânia Sawaya - Bayer

Tênis Feminino

1º  Sandro Ferri - Sanofi 
2º  Edson Arakaki - Bayer 
3º  Ronaldo Olbi - Cristália

Tênis Masculino

1º Maria de Fátima Camilo - Pfizer 
2º Jacqueline de Oliveira - Eurofarma 
3º Roseli Sasaki - Sanofi

Atletismo Feminino 100m

1º  Jeferson de Souza - Cristália 
2º  Rodrigo dos Santos - Eurofarma 
3º  Thiago Gonçalves - Roche

Atletismo Masculino 100m

1º Jacqueline de Oliveira - Eurofarma 
2º Vanessa Campos - Eurofarma 
3º Amanda Rosseti - Sanofi

Atletismo Feminino 200m

1º  Jeferson de Souza - Cristália 
2º  Rodrigo dos Santos - Eurofarma 
3º  Marcos Agripino - Zambon

Atletismo Masculino 200m

1º Jacqueline de Oliveira - Eurofarma 
2º Katja Frik - Pfizer 
3º Maria de Fátima Camilo - Pfizer

Atletismo Feminino 400m

1º  Thiago Gonçalves - Roche 
2º  Jeferson de Souza - Cristália 
3º  Marcos Agripino - Zambon

Atletismo Masculino 400m
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1º  Luciene de Moraes - Sanofi 
2º  Pamela Cardoso - Sanofi 
3º  Maria de Fátima Camilo - Pfizer

Atletismo Feminino 800m

1º  Carlos Makoto - Roche 
2º  Marcelo de Moraes - Eurofarma 
3º  Raul de Jesus - Theraskin

 Atletismo Masculino 800m

1º  Luciene  de Moraes - Sanofi 
2º  Cecilia Dantas - MSD 
3º  Pamela Cardoso - Sanofi

Atletismo Feminino 1.500m

1º  Carlos Makoto - Roche 
2º  Antonio Tozzati - Sanofi 
3º  Eduardo Neder - Cristália

Atletismo Masculino 1.500m

1º Luciene de Moraes - Sanofi 
2º Cecilia Dantas - MSD 
3º Jacqueline de Oliveira - Eurofarma

Atletismo Feminino 3.000m

1º  Carlos Makoto - Roche 
2º  Antonio Tozzati - Sanofi 
3º  Eduardo Neder - Cristália

 Atletismo Masculino 3.000m

1º  Daniela Scholl - Cristália 
2º  Crislaine Jamarino - Cristália 
3º  Sabrina  Garcia - Glenmark

Atletismo Feminino 10k

1º  Marcio da Silva - Sanofi 
2º  Marcos Agripino - Zambon 
3º  Eduardo Neder - Cristália

Atletismo Masculino 10k

1º  Giuliana Alves - Cristália 
2º  Cecília Dantas - MSD 
3º  Iara Pinto - Aché

Atletismo Feminino Máster 10k

1º  Luis Soares  - Sanofi 
2º  Carlos Makoto - Roche 
3º  José Souza Filho - Sanofi

Atletismo Masculino Máster 10k

1º  Rosana Nakai - Sanofi 
2º  Sabrina Gusson - Glenmark 
3º  Elene Nandi - Eurofarma

Natação Feminino 100m

1º  Paulo Chimatti - Eurofarma 
2º  Elivelton Guidetti - Cristália 
3º  Adriano Bisogni - Bayer

Natação Masculino 100m

1º  Rosana Nakai - Sanofi 
2º  Sabrina Gusson - Glenmark 
3º  Elene Nandi - Eurofarma

Natação Feminino 200m

1º  Robert Wooly - Cristália 
2º  Adriano Bisogni - Bayer 
3º  Paulo Chimatti - Eurofarma

Natação Masculino 200m

1º  Cristália 
2º  Eurofarma 
3º  Pfizer

Natação Feminino Rev. 4x50m

1º  Cristália 
2º  Eurofarma 
3º  Pfizer

Natação Masculino Rev. 4x50m

1º  Roseli Sasaki - Sanofi 
2º  Luê Zachi - Cristália 
3º  Rozilda dos Reis - Sanofi

Tênis de Mesa Feminino

1º  Marcelo Won - Allergan 
2º  Peterson Pereira - Aché 
3º  Valtecir Canatto - Allergan

Tênis de Mesa Masculino

Os laboratórios 
Cristália e Theraskin 
dividiram o título de 
Empresa Solidária, 
por terem sido as 
delegações que 

mais contribuições 
fizeram na abertura 

da competição.



Dose Única

Qual é o prato de hoje?
Floriano Serra

O líder de hoje e do 
futuro não escolhe 

“pratos”. Ele confia no 
seu talento para digerir 
qualquer opção que lhe 
esteja reservada pelo 

“cardápio” do mercado.

Décadas atrás, quando começava mi-
nha carreira como executivo, alimen-
tava o que hoje sei ser uma comple-
ta utopia. Naquela época, trabalhava 
com afinco muito além da carga ho-
rária normal do expediente, com um 
único objetivo: “zerar” todos os pro-
blemas do dia, de forma a que, no 
dia seguinte, eu pudesse retomar o 
expediente sem nenhuma pendên-
cia. Foi assim durante 
muitos anos.

Um dia percebi que isso 
simplesmente não exis-
tia. A dinâmica corpo-
rativa é inesgotável e, 
por não ser linear e nem 
sempre lógica, ela fun-
ciona em espirais, vai-
-e-vem, curvas, atalhos 
e outros movimentos 
tortuosos e inesperados 
– às vezes arriscados e 
até perigosos para os 
resultados. E a tradução 
de tudo isso costuma 
ser “problema” – que os 
mais otimistas preferem 
chamar de “desafios”.

A vantagem é que todos 
os profissionais que atin-
giram um razoável grau 
de maturidade racional e 
emocional, usando seus 
conhecimentos, experi-
-ências e habilidades, 
podem administrar tais 
situações – com maior 
ou menor nível de deter-
minação, dificuldade e 
estresse, a depender do 
estágio em que cada um 
se encontre.

Há de se ter uma visão realista de que 
a dinâmica da vida corporativa tende a 
provocar mudanças constantes, e isso 
pode ser de maior ou menor impacto 
e consequência, dependendo de vá-
rios fatores, nem sempre previsíveis 
e controláveis. O “cardápio” da vida 

empresarial não é fixo – pelo contrário, 
é variado, inesperado e mutável.

O “prato” de hoje, de amanhã e de 
muitos dias pode ser saboroso e sa-
tisfatório, e o gestor deve atuar de ma-
neira a que seja assim na maior parte 
do tempo e durante muitos balanços. 
Mas, a qualquer momento, esse 

“cardápio” pode mudar – sem avisar, 
sem pedir licença. Com frequência, 
quem decide a composição desse 
“cardápio” da vida empresarial é o po-
deroso mercado, com seus caprichos, 
tendências e oscilações – e, como 
disse, pelas mais variadas razões. 

Se você pode atuar nessas mudan-
ças para fazer com que elas sejam 
positivas e produtivas, arregace as 

mangas e lute por isso. 
Mas se elas ocorrerem 
independentemente da 
sua vontade ou do seu 
esforço, e os resultados 
não lhe forem favoráveis, 
lute para suportar os efei-
tos da tempestade e tra-
te de procurar um abrigo 
seguro para si e sua or-
ganização. Sem esmo-
recer. Lembre-se de que 
o “cardápio” é dinâmico 
e logo o “prato” poderá 
ser outro, afastando as 
preocupações e o mau 
tempo. Tem gente que 
nem se lembra mais da 
crise de 2008.  O funda-
mental é que, a cada dia, 
é preciso acordar com 
muito “apetite” pela vida 
e pelo trabalho, e esperar 
que venham os melhores 
“pratos”. Mas, ao mesmo 
tempo, é indispensável 
manter-se vigilante para 
saber encarar com sere-
nidade, fé e determina-
ção o que lhe for servido 
no dia.  Em resumo: o 
líder de hoje e do futuro 
não escolhe “pratos”. Ele 
confia no seu talento para 
digerir qualquer opção 

que lhe esteja reservada pelo “cardá-
pio” do mercado.
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