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Novos desafios em 2010
Prezados leitores, estamos prontos para, neste ano, trabalharmos mais uma vez 
com determinação, principalmente diante das projeções positivas para 2010, 
que sinalizam para um período de muitas novidades no mercado farmacêutico, 
com o lançamento de novos produtos, investimentos etc. O mercado já desponta 
crescendo em todos os sentidos com as boas perspectivas de desenvolvimento 
da economia brasileira para os próximos meses. Estaremos sempre atentos aos 
acontecimentos do setor, a fim de trazer mais informações e matérias de interesse 
para os leitores, como é o caso da reportagem desta edição, que aborda o cenário 
do marketing digital na indústria farmacêutica e a atuação das agências especiali-
zadas nesse ambiente. Esperamos mais uma vez ter cumprido nosso propósito de 
oferecer uma leitura de qualidade a todos.

Sucesso!
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O ano de 2009 foi bastante 
especial para toda a diretoria 
do Grupemef. Além dos vários 
projetos que conseguimos 
concretizar com sucesso, a 
33ª Lupa de Ouro, realizada 
em 27 de novembro, no Via 
Funchal, em São Paulo, foi a 
consolidação de um trabalho 
sério, que começou já na 
primeira gestão e continua 
a gerar resultados positivos 
para todos os associados.

Nesta edição da Lupa de Ouro 
tivemos recorde de inscrições. 
Foram 270 projetos inscritos 
em 26 categorias. O alto nível 
das campanhas mais uma 
vez surpreendeu os jurados, 
comprovando o grande talento 
dos profissionais do marketing 
farmacêutico que atuam 
em um mercado altamente 
competitivo e dinâmico.

Mais uma vez, tivemos a 
preocupação de premiar não 
só aqueles que desenvolveram 
as melhores campanhas, peças 
e materiais de comunicação 
em suas áreas de atuação, 
mas de chamar a atenção 
para a problemática do meio 
ambiente no planeta.

Como parte de um segmento 
que salva vidas e está voltado 
para a promoção da saúde, 
acredito que a indústria 
farmacêutica tem muito a fazer 

Sonia Orestes
Diretora-Geral

Grupemef

Uma grande festa!

e a ensinar na busca de um 
mundo melhor para todos.

A diretoria vem disseminando 
essa ideia, mostrando a todas 
as empresas a importância de 
fazer nossos negócios algo 
sustentável e de transformar os 
interesses, antes exclusivamente 
privados e particulares, em 
algo coletivo e solidário.

O tema desta edição 
“Sustentabilidade, um Caminho 
de Construção” consolida esse 
princípio, que deve fazer parte 
do dia a dia de cada um de nós.

Gostaria de agradecer também 
a todos os colaboradores, 
parceiros e patrocinadores do 
evento, que nos ajudaram a 
promover uma grande noite 
para os profissionais do setor.

Neste ano que se inicia, 
aproveito para desejar a todos 
um período de muitas conquistas 
e realizações. Se as previsões 
para 2010 se confirmarem, 
teremos um ano muito produtivo 
e com muitos motivos para 
celebrar. Esperamos contar 
com o apoio de todos sempre. 
Muito sucesso em 2010!
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Interfarma

É impossível precisar o tamanho do 
mercado ilegal de medicamentos, seja 
no Brasil ou no estexior, pela própria 
natureza do negócio. Dados apurados 
por organismos internacionais, como a 
Interpol e o FBI, no entanto, estimam 
que os remédios falsificados represen-
tem 20% do mercado formal. Se levar-
mos em conta que o setor farmacêuti-
co movimenta no País cerca de R$ 32 
bilhões anualmente, a informalidade 
responde pela impressionante cifra de 
R$ 6 bilhões.

O comércio de medicamentos fal-
sos no Brasil tem, fundamentalmente, 
origem em outros países. A maior parte 
dos remédios ilegais consumidos aqui 
entra pela Tríplice Fronteira (Brasil, Bo-
lívia e Paraguai), sobretudo, por Foz do 
Iguaçu (PR) e Ponta Porã (MS). Segun-

Força-tarefa contra a falsificação 
de produtos para a saúde
Luciano Lima Pereira

do as investigações, os medicamentos 
piratas são fabricados, principalmente, 
na Ásia, em países como a China, o 
Paquistão e a Índia. 

Produzidos em condições sanitá-
rias extremamente precárias, em labo-
ratórios improvisados em imóveis resi-
denciais ou abandonados, boa parte 
das vezes utilizando produtos tóxicos 
como matéria-prima, os remédios ile-
gais representam um grande risco à 
saúde da população. Paradoxalmen-
te, enquanto negligenciam a produção 
dos fármacos, os infratores dispõem 
de métodos sofisticadíssimos para 
copiar as embalagens e seus itens de 
segurança.

Nos últimos anos, tanto a iniciativa 
privada quanto os órgãos governa-
mentais estão mais empenhados em 
combater a ilegalidade no setor far-
macêutico. O principal objetivo é, sem 
dúvida, reduzir significativamente os 
prejuízos causados à saúde pública. 

Em novembro de 2009, a Inter-
farma (Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa), a Câmara 
Americana de Comércio e diversas en-
tidades que atuam no setor – Abimed, 
Abraidi, CBDL, ABCV, Abiad e Abimo 

– firmaram um acordo de cooperação 
com a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) reforçando esse 
compromisso. 

A parceria público-privada tem 
como objetivo intensificar a batalha 
contra a falsificação de produtos para 
a saúde comercializados no Brasil, por 
meio da troca de experiências e da 
maior interação entre os setores. Entre 
as iniciativas previstas no acordo es-
tão a realização de estudos, debates 
e seminários, além de atividades que 
contribuam para o esclarecimento da 
sociedade sobre os riscos à saúde 
decorrentes da falsificação de medi-
camentos, insumos e equipamentos 
médico-hospitalares. 

Antes mesmo da assinatura do 
acordo, a aproximação entre o Gover-
no e a indústria já vinha rendendo bons 
frutos. Um workshop promovido pela 
Anvisa, em parceria com os laborató-
rios, reuniu representantes dos seg-
mentos público e privado para discutir 
a proteção ao paciente e apresentar os 
atuais itens de segurança dos medica-
mentos. O workshop também incluiu 
um treinamento para os agentes públi-
cos das polícias Federal e Rodoviária 

A falsificação de 
medicamentos abrange 
desde o pequeno 
infrator até organizações 
criminosas, que têm 
como intuito exclusivo 
obter lucro.
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Interfarma

Somente por meio da 
cooperação entre os 
diversos segmentos 
será possível combater 
com eficácia o comércio 
ilegal de produtos para 
a saúde no Brasil.

Federal, da Receita Federal, da Anvisa, 
das vigilâncias sanitárias estaduais, do 
Ministério Público, do Instituto Nacio-
nal de Criminalística e dos institutos 
de criminalística estaduais, a fim de 
capacitá-los a verificar a autenticidade 
de produtos originais e facilitar a de-
tecção de medicamentos falsificados.

Além de atuar em conjunto e edu-
car a sociedade sobre os malefícios 
de um produto falsificado, é preciso 
aprimorar o processo penal, garantin-
do que os falsificadores sejam devida-
mente punidos por todos os crimes. 
Além do delito central – a falsificação 
de medicamentos – precisam respon-
der por tentativa de homicídio, forma-
ção de quadrilha e evasão de divisas, 
quando envolver fronteiras. 

A falsificação de medicamentos 
abrange desde o pequeno infrator 
até organizações criminosas, que têm 
como intuito exclusivo obter lucro, sem 

demonstrar o menor respeito pela vida 
humana. Somente uma atuação inte-
grada entre os diferentes atores pode-
rá obter êxito em um trabalho de tama-
nha proporção.

Para que esses esforços alcancem 
o resultado almejado é condição sine 
qua non que a população esteja enga-
jada e colabore com a fiscalização dos 
medicamentos que consome. O enga-
jamento é necessário não apenas para 
o sucesso do trabalho, mas, acima de 
tudo, para sua própria segurança. 

A partir de 2010, a sociedade bra-
sileira ganhará um grande aliado. Um 
sistema de rastreabilidade permitirá a 
cada cidadão verificar a procedência 
do medicamento que consome e iden-
tificar produtos falsos ou desviados da 
cadeia produtiva formal.

Somente por meio da cooperação 
entre os diversos segmentos será pos-
sível combater com eficácia o comér-

cio ilegal de produtos para a saúde no 
Brasil. O tratamento dado à falsificação 
de produtos para a saúde, bem como 
a contenção desse mercado ilegal, é 
uma luta assumida pela Interfarma 
com absoluta prioridade. 

Luciano Lima Pereira é Coordenador do Grupo de 
Trabalho de Contenção da Ilegalidade da Interfarma – 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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REGISTRE SUAS MARCAS E PRODUTOS NA REMARCA
Há 3 décadas atendendo a indústria farmacêutica e de cosmético.

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

Nossa missão:

Nossos serviços:

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

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



Alanac

O número aproximado de embala-
gens de medicamentos produzidas no 
Brasil pela indústria farmacêutica pri-
vada supera 1.500.000.000 (um bilhão 
e quinhentos milhões) unidades, e to-
das, a partir do início de 2010, deverão 
ostentar o IUM – Identificador Único 
de Medicamento, conforme precei-
tua a Lei nº. 11.903/2009 e a RDC nº. 
59/2009 da Anvisa. 

Tudo em nome da garantia de ras-
treamento dos medicamentos produ-
zidos no Brasil, iniciativa de primeiro 
mundo aplicada em um País que não 
consegue rastrear com tal grau de pre-
cisão nem ao menos sua população. 
Até hoje não foi possível implantar o 
almejado número único de registro do 
cidadão. E olha que nossa população 

É preciso 
compreender as 
circunstâncias

Carlos Alexandre Geyer

soma pouco mais que 10% do total 
das embalagens de medicamentos 
produzidas em apenas um ano. 

Já abordei este tema em artigo 
anterior, mas me desculpe o leitor: 
sou obrigado a abordar novamente a 

“ética da exclusão”. Insisto em utilizar 
esta expressão justamente pelo receio 
que tenho de que as novas regras para 
rastreamento, além de não proporcio-
narem o efeito pretendido, por falta de 
fiscalização adequada da Anvisa e das 
Visas estaduais e municipais, venham, 
principalmente pelo seu alto e ainda in-
certo custo de implantação, a inviabili-
zar operações de pequenas e médias 
indústrias farmacêuticas. 

Não foram os sistemas de segu-
rança atualmente utilizados, como a 
raspadinha e o lacre de segurança pre-
sentes nas embalagens, que falharam. 
Foi a fiscalização. 

Também corroborando com mi-
nhas apreensões está a forma como o 
novo sistema foi testado, o que permi-

Não foram os sistemas 
de segurança 

atualmente utilizados 
que falharam. Foi 

a fiscalização. 
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Alanac

tiu à Anvisa concluir, pela sua perfeita 
adequação e rápida aplicabilidade, a 
todas as linhas de embalagens exis-
tentes na indústria farmacêutica. Em 
dezembro de 2008, a Anvisa assinou 
Protocolo de Cooperação Técnica 
com o ETCO – Instituto de Defesa da 
Ética Concorrencial, “uma organização 
da sociedade civil de interesse público 
(OSCIP), que promove e apoia ações 
que evitem desequilíbrios concorren-
ciais causados por sonegação, infor-
malidade, falsificação, contrabando, 
comércio ilegal e outros desvios de 
conduta”. O objetivo é melhorar o am-
biente de negócios e estimular o cres-
cimento econômico. 

No ETCO convivem fabricantes de 
cigarros, bebidas, inclusive alcoólicas, 
distribuidores de combustíveis e tam-
bém algumas indústrias farmacêuticas 
de grande porte, especialmente mul-
tinacionais. O mencionado Protocolo 
previa que o ETCO “desenvolveria um 
projeto-piloto para a implementação 
de um sistema de rastreamento e au-
tenticidade de medicamentos para 
toda a cadeia farmacêutica”, por meio 
de sua Câmara Setorial de Medica-
mentos, composta por quatro labora-
tórios nacionais de grande porte e pela 
Interfarma, associação que reúne mais 
de 25 laboratórios multinacionais. 

Pois bem! O projeto ficou pronto 
e foi emitido o relatório final, no qual 
baseou-se a Anvisa para definir os me-
canismos para rastreamento de medi-
camentos por meio de tecnologia de 
captura, armazenamento e transmis-
são eletrônica de dados conforme o 
disposto pela RDC nº. 59/2009. 

Aqui chegamos ao ponto crucial 
da questão: em um universo de 450 
indústrias, mais de 350 centros de dis-
tribuição e 56.200 farmácias, segundo 
o relatório do ETCO, participaram do 
projeto apenas sete laboratórios, três 

nacionais – Aché, Eurofarma e Mante-
corp – e quatro multinacionais – Bayer, 
Nycomed, Pfizer e Sanofi-Aventis, to-
dos de grande porte. Participaram as 
três maiores distribuidoras do País 
– Santa Cruz, Panarello e Profarma, 
além das redes de farmácias – Droga-
ria Araújo, Droga Raia, Drogasil e Pa-
gue Menos, também entre as maiores 
do Brasil. O tamanho do lote total de 
medicamentos em cujas embalagens 
foi aplicado o código de barras bidi-
mensional (Datamatrix) com finalidade 
de teste foi de, pasme o leitor, apenas 
75.733 unidades, ou seja, menos de 
0,005% da quantidade total de emba-
lagens produzidas por ano no Brasil. 

Pergunto se não beira a insensatez 
definir um sistema de rastreamento 
para ser aplicado na totalidade da ca-
deia farmacêutica nacional, baseado 
em tão insignificante e inexpressiva 
amostragem. Além do mais, foi decidi-
do que esse código será impresso em 
etiquetas de segurança, antiga ideia da 
Anvisa, certamente, produzidas pela 
Casa da Moeda com um custo ainda 
não definido, mas que, sem dúvida, 

contribuirá para onerar ainda mais os 
laboratórios farmacêuticos, especial-
mente os pequenos e médios.

Não pense o leitor que a Alanac é 
contrária a práticas que visam aumen-
tar a segurança do consumidor em re-
lação aos medicamentos que compra 
e consome, afinal, em nosso negócio 
segurança é fundamental. Apenas 
queremos, seguindo os ensinamentos 
de José Ortega y Gasset, (1883-1955), 
discutir para compreender as circuns-
tâncias nas quais decisões que podem 
afetar o futuro de nossas indústrias 
são tomadas, pois como disse o filó-
sofo espanhol: “o homem é o homem 
e suas circunstâncias”. Sem compre-
ender essas circunstâncias não pode-
mos compreender aquele. 

Na data em que escrevo este arti-
go (dezembro de 2009), dúvidas não 
faltam para serem aclaradas sobre a 
operacionalidade e o custo do novo 
sistema de rastreamento de medica-
mentos, que deverá ser implantado 
a partir de janeiro de 2010. Quantas 
indústrias terão condições de imple-
mentá-lo imediatamente, absorvendo 
seu custo? Qual o benefício que o con-
sumidor terá se não houver a garantia 
de uma fiscalização abrangente em 
toda a cadeia farmacêutica por parte 
da Anvisa e das Visas estaduais e mu-
nicipais? Enfim, qual o real custo des-
se novo sistema e a possibilidade das 
pequenas e médias indústrias arcarem 
com ele? 

Ao finalizar, me ocorreu uma ques-
tão levantada pelo grande filósofo e 
pensador inglês Sir Bertrand Russel 
(1872-1970): “Existe a sabedoria, ou 
aquilo que nos parece tal não passa 
do último refinamento da loucura?”. 

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

Receio que as 
novas regras para 
rastreamento, pelo 

seu alto e ainda 
incerto custo de 

implantação, possam 
inviabilizar operações 
de pequenas e médias 

Farmacêuticas. 
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Sindusfarma

A indústria farmacêutica come-
ça 2010 com um “estado de espírito” 
bem diferente daquele experimentado 
um ano atrás. Sob o forte impacto da 
primeira onda da crise financeira in-
ternacional, o mundo estava perplexo 
e preo cupado com os rumos da eco-
nomia global. Felizmente, a rápida e 
radical ação de governos e empresas 
afastou os riscos da grande depressão.

Para a indústria farmacêutica ins-
talada no Brasil, 2009 foi um ano 
bom. O setor faturou cerca de R$ 33 
bilhões, crescendo 7% em relação ao 
período anterior.

Pelo menos dois fatores contribuí-
ram para este resultado: 1) o fato de o 
Brasil ter sido menos afetado pela crise, 
o que contribuiu para a manutenção 
do poder aquisitivo da população; 2) e 
o fato de o medicamento ser um bem 
essencial e, como tal, um dos últimos a 
serem cortados do orçamento familiar.

Em âmbito global, o mercado de 
medicamentos registrou um desem-
penho comercial semelhante ao de 
2008. Se o faturamento seguiu uma 
tendência de estabilidade, o mesmo 
não aconteceu com o desempenho 
econômico-financeiro das empresas. 
A indústria farmacêutica foi muito afe-

O que esperar de 2010
Nelson Mussolini

tada pela crise nesse aspecto, pois os 
investimentos foram praticamente cor-
tados. E, como se sabe, o negócio de 
desenvolver e fabricar medicamentos 
é intensivo em capital de risco.

Além do corte de investimentos, a 
crise produziu outras sequelas, como 
o aumento dos custos de produção. 
A elevação dos preços das matérias-
primas, insumos essenciais (alumínio, 
papel, papelão etc.), tarifas públicas 
(eletricidade etc.) e dos custos de mão 
de obra pressionou e continuará pres-
sionando a rentabilidade dos laborató-
rios ao longo deste ano.

De todo modo, o cenário setorial 
para 2010 é otimista, embora ainda 
seja cedo para se fazer afirmações ca-
tegóricas. 

Há a natural dinâmica de desenvol-
vimento do mercado farmacêutico na-
cional, fruto do contínuo lançamento 
de novos medicamentos e da saudá-
vel concorrência entre laboratórios de 
ponta, que, nas últimas décadas, fize-
ram pesados investimentos na forma-
ção de profissionais qualificados e na 
modernização de processos e linhas 
de produção.

Um esforço que contribuiu para 
que os laboratórios instalados no Bra-

sil superassem, no ano passado, a 
marca histórica de US$ 1 bilhão em 
exportações de medicamentos para 
países da América do Sul e do Norte e 
até da Europa.

Também precisam ser conside-
rados alguns recentes e importantes 
movimentos na cadeia farmacêutica, 
como a abertura de capital de alguns 
distribuidores e varejistas, que pode-
rão acelerar, já neste ano, a expansão 
do mercado de medicamentos.

Contam ainda as projeções de 
crescimento do PIB – em torno de 4% 
– que, se confirmadas, abririam ca-
minho para a ampliação de recursos 
governamentais em assistência farma-
cêutica e para o aumento de renda da 
população, com a consequente eleva-
ção dos gastos das famílias com bem-
estar e saúde.

São esses alguns dos aspectos 
que indicam perspectivas favoráveis 
para a indústria farmacêutica em 2010, 
mesmo que o desempenho dos labo-
ratórios seja limitado pelo aperto de 
rentabilidade. 

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
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33ª Lupa de Ouro
O futuro sob a lente da Sustentabilidade

Em 27 de novembro de 2009, 
a Via Funchal, em São Paulo, 
foi palco da 33ª Lupa de Ouro, 
a mais esperada premiação 
da indústria farmacêutica, 
que anualmente reconhece 
profissionais que desenvolveram 
as melhores campanhas, 
materiais de divulgação e projetos 
em suas áreas de atuação.

Nesta edição, com o tema 
“Sustentabilidade, um 
Caminho de Construção”, 
o prêmio contemplou 26 
categorias e contou com 
mais de 270 inscrições. 

A Diretora-Geral do Grupemef, 
Sonia Orestes, agradeceu a todos 
os colaboradores, parceiros e 
patrocinadores do evento, que 
ajudaram na concretização de mais 
esta edição. São eles: General 
Motors, Catalent, MedCenter, 
Close-UP, Abimip, Creative Design 

e Pharma Link.  
Os apoiadores deste ano foram: 
Atitude Web Meeting, Go On, Alatur, 
MCI Orizon e Farmasustentável. A 
mídia oficial foi a Revista UPpharma 
e o Portal SnifBrasil. A agência oficial 
foi a Tiee Propaganda. A coordenação 
do júri ficou a cargo da Pesquisa 
TCA. A organização do evento foi 
da Marketing Ware e a distribuição 
de brindes da 
Creative Design.

Parabéns a todos 
os vencedores 
da 33ª Lupa de 
Ouro e a todos 
os profissionais 
que inscreveram 
suas campanhas 
e projetos.

Confira a seguir 
os grandes 
vencedores da 33ª 
Lupa de Ouro.
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Categoria Inteligência de Mercado
Para concorrer nesta categoria, os profissionais foram 

convidados a inscrever um projeto de Pesquisa ou um 
Sistema de Coleta e Análises de Dados com o objetivo de 
solucionar um problema específico dentro de sua área.

Foram avaliados, para cada um dos projetos apresentados: 
•	 Análise	da	situação	(SWOT);	

•	 Elaboração	e	aplicação	das	metodologias;	

•	 Resultados	alcançados;	

•	 Melhorias,	mudanças,	alterações,	posicionamento	para	
produtos, processos e/ou comunicação, podendo ser 
esses resultados via auditoria ou dados internos. 

O vencedor nesta categoria foi o Laboratório 
Roche,	com	o	projeto	War-Game.	A	Gerente	de	
Produto Maíra Roder recebeu o prêmio de Antonia 
Rodrigues, Gerente-Administrativa do Grupemef.
O	segundo	lugar	ficou	com	o	projeto	Radar,	da	Wyeth	

Consumer, apresentado por Ângela Leite e Paulo Reis, e, em 
terceiro	lugar,	o	projeto	Teste	de	Embalagem	–	Dermacyd	Teen,	
da Sanofi-Aventis, exposto por Luisa Maria Gomes da Costa.

Produtividade e Efetividade
Esta categoria tem o objetivo de premiar os projetos 

ligados à Força de Vendas e/ou Efetividade de Processos 
das atividades de planejamento de áreas, como 
Marketing;	Vendas;	Novos	Negócios;	e	Planejamento	
Estratégico, que obtiveram melhoria dos processos por 
meio da utilização de Tecnologia da Informação (TI). 

Para avaliar os projetos apresentados pelos 
laboratórios concorrentes, a comissão julgadora 
considerou os seguintes aspectos: 
•	 Complexidade	da	solução;	

•	 Praticidade	do	sistema;	

•	 Resultados	obtidos.	

Nesta	categoria,	o	grande	ganhador	foi	a	Wyeth	
com o projeto Gestão Mercado Público, exibido 
por Rodrigo T. Ramos. O prêmio foi entregue 
por Newton Velloso, Consultor do Grupemef.

Nas segunda e terceira colocações ficaram, 
respectivamente, os projetos SIM-Sistema de 
Inteligência	de	Mercado,	da	Wyeth,	apresentado	por	
Denis Augusto Vieira Jr., Tseng Cheng Chun e Rodrigo 
T. Ramos, e Alavancando o Resultado da Força de 
Vendas, da Biolab, exposto por Reinaldo Moraes.

15
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Campanha Sustentabilidade
Lançada em 2004, esta categoria tem 

como objetivo reconhecer projetos de caráter 
social, conduzidos por empresas do setor.

O projeto Coleção Comida que Cuida, da Sanofi-
Aventis, foi o grande vencedor nesta categoria. Elis 
Paulucci e Heraldo Marchezini receberam a Lupa de 
Ouro	de	Marcelo	Weber,	Diretor	de	Sustentabilidade	
do Grupemef.

A Boehringer ficou com 
a segunda colocação com o 
Projeto Time – Treinamento 
Integrado em Medicina de 
Emergência, apresentado por 
André	Bortoluci	Vicente;	e	a	
Bayer	Schering	Pharma	com	
a terceira colocação com o 
projeto Programa Ato – Atenção 
e Orientação à Saúde, exposto 
por Álvaro Medrado de Menezes.

Categoria Web Site
A Mantecorp sagrou-se vencedora nesta 

categoria com o projeto www.epiderme.com.br.  
Gustavo Luiz de Almeida recebeu o troféu de 
Hamilton Conde, Diretor-Geral da Atitude.

O segundo lugar ficou com o site 
wwww.diabetesnoscuidamos.com.br, da 
Sanofi-Aventis, apresentado por Andréa 
Mitelman e Marcelo Albertotti, e, em terceiro 
o site  www.universomedico.com.br, 
da	Bayer	Schering	Pharma,	exposto	
por Rogério Cerontola.

Prêmio Especial
Com o objetivo de reconhecer valores extremamente importantes para o sucesso 

dos integrantes de uma equipe, foi criado o Prêmio Especial, o qual contempla 
projetos multidepartamentais que somente alcançaram seus objetivos graças 
ao trabalho em equipe e o comprometimento de diversos departamentos. 

Para avaliar os projetos apresentados pelos laboratórios concorrentes, 
a comissão julgadora considerou os seguintes aspectos: 
•	 Planejamento;	

•	 Execução;	

•	 Acompanhamento;	

•	 Trabalho	em	equipe;	

•	 Resultados	obtidos.	

O projeto Conte Comigo, do Abbott, foi o grande vencedor nesta 
categoria. Para entregar a Lupa de Ouro ao Gerente Jorge Coelho 
subiu ao palco Sonia Orestes, Diretora-Geral do Grupemef.

O projeto Salva Surf/Praia Segura, da Mantecorp, exibido por Sandro Patti, ficou 
com a segunda colocação. O Abbott também conquistou a terceira colocação 
com o projeto Reumatismo é Coisa Séria, apresentado por Rogério Afif El Kik.
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Campanha Institucional
Na categoria Campanha Institucional, o vencedor 

da Lupa de Ouro foi a Janssen Cilag com o projeto 
IV Concurso Nacional de Pintura e Poesia Arte de 
Viver, exposto por Fernanda Ferreira e Viviane 
Silveira Leite. O prêmio foi entregue por Ezequiel 
Valero Rodrigues, Diretor da Creative Designer. A 
Campanha Institucional de Lançamento da Marca 
Mantecorp, apresentada por Sandro Patti, ficou com 
o	segundo	lugar.	Em	terceiro	ficou	o	projeto	da	Bayer	
Schering Pharma Dia Mundial da Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, exibido por Paulo Pereira.

Campanha Lançamento MIP - TVC
A campanha de Dorflex, da Sanofi-Aventis, foi a vencedora 

nesta categoria. Bruno Chassot, Presidente do Zodiac, entregou 
o	troféu	para	Willian	Bezerra.	Em	segundo	lugar	ficou	Advil,	
da	Wyeth,	apresentada	por	Guilherme	Maciel,	e,	em	terceiro,	
Fluimucil, do Zambon, exibida por Ana Carolina Costa.

Campanha MIP - TVC
A	Nycomed	foi	a	vencedora	nesta	categoria	com	a	

campanha de Nebacetin. Bruno Gallerani recebeu a Lupa de 
Ouro de Fernando Loaiza, Presidente dos Laboratórios Bagó.
A	Bayer	Consumer	Care	ficou	com	a	segunda	

colocação com a campanha de Bepantol, apresentada 
por	Luciana	Fuzetti,	e	a	Wyeth	Consumer	com	a	terceira	
colocação, com a campanha de Centrum e Centrum 
Silver, exibida por Fernando Lopes e Rodrigo Credidio.
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Campanha MIP - Outras Mídias
Pela campanha Sazonal Inverno/Verão, o Aché recebeu o Lupa de Ouro 

nesta categoria. Dr. Lauro Moretto, Vice-Presidente do Sindusfarma, entregou 
o prêmio para Leandro Ribeiro, que representou Miriam Ferreira Oliveira.

A Sanofi-Aventis ficou em segundo lugar com Novalgina, cuja campanha foi 
apresentada por Rodrigo Santiago, e a Intendis em terceiro com a campanha 
de Azelan, exposta por Leonardo Jorge.

Campanha OTC - TVC
A grande vencedora nesta categoria foi a Sanofi-Aventis com 

Dermacyd.	O	prêmio	foi	entregue	a	Juliana	Granado	por	Pedro	Castro,	
Diretor Representativo para Assuntos Rio de Janeiro, do Grupemef.

A Sanofi-Aventis também conquistou a segunda colocação 
com Cepacol Teen, apresentada por Elio Dilburt. O terceiro lugar 
ficou	com	a	Bristol-Myers	Squibb	com	a	campanha	de	Dermodex	
Prevent, exibida por Marcelo Barbosa e Natalia Begliomini.

Nesta edição, o prêmio contemplou 
26 categorias e contou com 
mais de 270 inscrições.
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*Pesquisa realizada pela revista UPpharma, com representantes de todos os segmentos da indústria farmacêutica, março/09.

MISTURE
criatividade e estratégia,

MISTURE
ideias e ações,

MISTURE
possibilidades e talentos,

MISTURE
trabalho e paixão!

Eleita uma das 5 melhores agências 
no segmento de Healthcare.*

Foram 2 campanhas inscritas
para o Prêmio Lupa de Ouro 2009,

e 100% de sucesso. 
Reconhecimento máximo do

marketing da indústria farmacêutica.

Um Blend que fez de 2009
mais um ano de sucesso.
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Campanha OTC - Outras Mídias
A	Bayer	Healthcare	sagrou-se	vencedora	nesta	categoria	

com a campanha Monitor de Glicemia Contour TS. Os 
prêmios	foram	entregues	a	Carla	Weiss	e	Jairo	Attademo	
por Marcelo Geraldi, Presidente da Farmoquímica.
A	Bayer	Healthcare	ainda	ficou	com	a	segunda	colocação	com	

a	campanha	Breeze	2,	exposta	também	por	Carla	Weiss	e	Jairo	
Attademo. No terceiro lugar ficou a Support com Neocate.

Campanha Lançamento Hospitalar
Meromax, da Eurofarma, foi a campanha vencedora nesta 

categoria. Mario Grieco, Presidente da MOKSHA 8 entregou 
o prêmio para Tatiane Manetti Campaner e Paula Resende. 
Durogesic D-Trans, da Janssen Cilag, apresentada por Giulliano 
Assunção,	ficou	em	segundo	lugar;	e	Deslanol,	da	União	
Química, exibida por Kelson Rodrigues, ficou em terceiro lugar.

Campanha Hospitalar
Luiz Henrique Schurig Fernandes, da Roche, recebeu de Luiz Eduardo 

Violland,	Presidente	da	Nycomed,	a	Lupa	de	Ouro	pela	campanha	de	Avastin.	
O	segundo	lugar	ficou	com	a	Bayer	Schering	Pharma,	com	Betaferon,	

apresentada	por	Till	Erdmann,	e,	o	terceiro,	com	a	Bristol-Myers	Squibb	com	
Baraclude, exposta por Renata Aline Barbosa, Rubens Paulella e Rodolfo Ferreira.
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SIM , NÓS TRIUNFAMOS!

Triunfo

Ouro e Bronze no Lupa 2009

O Lupa de 2009 foi especial: teve alterações no 
regulamento e ampliação nos prêmios, o que exigiu ainda 
mais para ser um fi nalista. E a TRIUNFO PROPAGANDA 
chegou lá:

LUPA DE OURO com a Zodiac
LUPA DE BRONZE com a Torrent

Parabéns a todos os vencedores! Estamos muito felizes 
porque, mais uma vez, aumentamos nosso relacionamento 
com confi ança mútua e parceria naquilo que é o mais 
importante para nossos clientes: atingir os resultados.

Mais que uma agência, 
uma aliada de referência.

w w w . t r i u n f o p r o p a g a n d a . c o m . b r  •  1 1  3 5 0 1 . 8 5 5 1  |  1 9  2 1 3 9 . 9 0 0 0
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Campanha Prescrição Extensão de Linha
A Sanofi-Aventis foi a vencedora nesta categoria com a 

campanha Allegra Pediátrico. Marcos Martire recebeu a Lupa de 
Ouro	de	Rainer	Krause,	Presidente	da	Bayer	Schering	Pharma.

Priscila Rapello, da Mantecorp, ficou com o segundo lugar com 
a	campanha	de	Predsim	Gotas;	e	Carlos	Regis	e	Laurent	Baes,	da	
Galderma, com o terceiro com a campanha de Clob X Shampoo.

Campanha Lançamento Prescrição
Sonia Orestes entregou o troféu Lupa de Ouro para Simone 

Feresin, da GlaxoSmithkline, pela campanha Vacina Contra 
HPV Oncogênico – Cervarix. Sanofi Pasteur ficou em segundo 
lugar com a campanha Vacinas Para Viajantes, exibida por 
Raphael Sorcinelli do Nascimento. Em terceiro lugar ficou 
a Torrent, com Slenfig, apresentada por Aline Butinhão.

Campanha de Prescrição - 
Sistema Nervoso Central

Paratram, do Zodiac, foi a campanha ganhadora 
nesta categoria. O Diretor da Revista UPpharma, Nelson 
Coelho, entregou o prêmio para Álvaro Floriano. 

A segunda colocação foi para a Janssen Cilag, pela campanha de 
Tylex,	exibida	por	Alessandra	Ramos.	E	a	terceira	para	a	Mantecorp,	pela	
campanha da Linha Alivium, apresentada por Eduardo Andrade de Sá.
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O crescimento move a vida.
A vida move a Pfizer. 
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Campanha de Prescrição - 
Sistema Cardiovascular

Tebonin,	da	Nycomed,	foi	a	campanha	vencedora	nesta	
categoria. O prêmio foi entregue por Antonia Rodrigues, 
Gerente-Administrativa do Grupemef, a Klever Iftoda.
A	Nycomed	também	ficou	em	segundo	lugar	com	

a campanha de Venalot, apresentada por Lia Garcia. 
A terceira colocação foi conquistada pelo Aché, pela 
campanha de Lotar, exibida por Luciana Buosi.

Campanha de Prescrição 
- Sistema Geniturinário 
e Hormônios Sexuais

Serophene, da Merck Serono, foi a campanha 
vencedora nesta categoria. Milene Sant’anna 
e Júlio Rocha receberam a Lupa de Ouro 
de Orlando Famá, Presidente da Torrent.

As segunda e terceira colocações foram 
conquistadas, respectivamente, por Monuril, 
do	Zambon,	exposta	por	Fábio	Gossi;	
e	Angeliq,	da	Bayer	Schering	Pharma,	
apresentada por Leonardo Mousinho.

A mais esperada premiação da indústria 
farmacêutica reconhece profissionais que 
desenvolveram as melhores campanhas 
e projetos em suas áreas de atuação.
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Pioneirismo e Cuidado estão entre 
os nossos valores

A conquista de três prêmios na 33ª edição do Lupa de 
Ouro demonstra o nosso compromisso com o bem-
estar:

Conte Comigo - apoio e cuidado com o colaborador Abbott 
e família quando eles mais precisam

Reumatismo é Coisa Séria - campanha pioneira a favor da 
informação e do diagnóstico precoce

Você pode Mais - programa de educação e atualização em 
reumatologia e imunologia para profissionais de saúde

Produtos farmacêuticos e médicos, incluindo 
nutricionais, equipamentos e diagnósticos. �0
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Campanha de Prescrição - Aparelho 
Digestivo e Metabolismo

Wilson	Borges,	Presidente	do	Zambon,	entregou	
a Lupa de Ouro a Marcelo Albertotti, da Sanofi-
Aventis, pela campanha de Lantus.

O segundo lugar ficou com a AstraZeneca pela 
campanha de Nexium, exibida por Reinaldo Capezzuto, e 
o terceiro com a Novartis pela campanha Galvus e Galvus 
MET,	apresentada	por	Wagner	da	Costa	Ritzdorf.

Campanha de Prescrição -  
Sistema Musculoesquelético

O grande vencedor nesta categoria foi o Abbott com a campanha de Humira. 
Rogério Afif El Kik recebeu o troféu de Hagop Barsoumian, Presidente da Chiesi.

A segunda colocação ficou com Alexandre Damasceno, da Sanofi-
Aventis, pela campanha de Bi-Profenid, e a terceira com Eduardo 
Nogueira, da Farmoquímica, pela campanha de Dolamin Flex.

Campanha de Prescrição - 
Aparelho Respiratório

A	campanha	Kaloba,	da	Nycomed,	foi	a	vencedora	nesta	categoria.	
Lia Garcia recebeu o troféu de Mario Grieco, Presidente da MOKSHA 8.

Clenil A, da Chiesi, apresentada por Lizandra Tavares, 
ficou	em	segundo	lugar;	e	Spiriva,	da	Boehringer,	exibida	
por Thalita Barreto Guimarães, em terceiro lugar.
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Performance Empresarial - Genéricos
Nesta categoria, o Aché foi o vencedor. A empresa 

esteve representada por Julio Conejero, que recebeu o 
prêmio de Odnir Finotti, Presidente da Pró Genéricos.

O segundo lugar foi conquistado pela Germed 
Pharma e o terceiro pela Sanofi-Aventis.

Performance Empresarial - Farma com Tarja
Roberta Junqueira Nóbrega, representando a Eurofarma, recebeu o 

troféu Lupa de Ouro de Airton Cousseau, Diretor de Vendas da GM.
A AstraZeneca ficou em segundo lugar e o Aché na terceira colocação.

Campanha de Prescrição 
- Demais Classes

Noripurum,	da	Nycomed,	foi	a	vencedora	nesta	categoria.	
Heraldo Marchezini entregou o prêmio para Lia Garcia.
A	Wyeth	ficou	com	a	segunda	colocação	pela	

campanha de Vacina Pneumocócica 7 Valente, 
apresentada	por	Arcângela	Valle;	e	a	Galderma,	
com a terceira pela campanha de Avicis, 
exibida por Carlos Regis e Laurent Baes.
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Todos os primeiros colocados em 
cada categoria foram contemplados 
com uma cortesia da Alatur Viagens:  
um fim de semana no The Royal 
Palm Plaza.

Além das viagens oferecidas pela 
Alatur, a General Motors ainda sorteou 
um Prisma zero quilômetro entre os 
convidados, cuja ganhadora foi Ana 
Paula Souza, da Bayer.

Também foram sorteados brindes 
oferecidos pela MedCenter (Adega), 
Atitude (Webmeeting) e Creative De-
sign. O encerramento do evento ficou 
a cargo do cantor Edinho Santa Cruz, 
que animou os presentes. 

Performance Empresarial - 
Medicamentos Isentos de Prescrição

A Sanofi-Aventis venceu nesta categoria. O prêmio foi entregue 
por Vanessa Kussabara, Diretora de Vendas e Marketing da 
Catalent, para Fabio Baroni, que representou a empresa. A segunda 
colocação ficou com a Mantecorp e a terceira com a Alcon.

Performance Empresarial 
- Institucional

Nesta categoria, a Pfizer foi a grande vencedora. O Laboratório 
foi representado por Glauco Marcondes, que recebeu o troféu 
de Carlos Eduardo Reis, Presidente da MedCenter. O segundo 
lugar	ficou	com	a	Mantecorp	e	o	terceiro	com	a	Wyeth	Pharma.

 | Jan-Fev 2010 32





pecial 33ª Lupa de Ouro

Alguns momentos...
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Marketing

A competitividade dos mercados 
atuais impele o marketing e a comu-
nicação a prospectar continuamente 
o consumidor, o que quase sempre 
sugere o uso de mecanismos alterna-
tivos para promover e diferenciar suas 
marcas e produtos.

Nesse contexto, a necessidade 
por vivenciar novas experiências, ino-
vações, entretenimento e lazer tem 
levado uma quantidade substancial 
de pessoas a aderir ao colecionismo, 
notadamente quando dispõem de 
tempo ou condições sociais para isso.  
A promoção de “coleções” encontra 
eco perante as pessoas que buscam 
nesse hobby algo que combine com 
sua rotina ou estilo de vida, fornecendo 
à comunicação de marketing insumo 
para agregar valor às marcas e cativar 
diversos públicos, principalmente as 
crianças.

Colecionismo
Gino Giacomini Filho

O procedimento de colecionar 
objetos sempre esteve presente no 
comportamento humano, revestindo-
se para alguns como uma forma de 
hobby, porém, mania para outros. Isso 
porque em determinadas situações, o 
colecionismo é uma forma de entre-
tenimento e passatempo, mas pode 
revelar-se uma obsessão ou neurose.

Em termos mercadológicos, é pos-
sível identificar três categorias básicas: 

Reprodutório
O colecionismo se dá por imitação. 

Nesse sentido, enquadram-se, por 
exemplo, coleções que a criança faz em 
virtude de o irmão ou amigo ter iniciado 
a sua. Ou então o rapaz que, inspirado 
na coleção de piadas ou moedas de seu 
colega, passa a construir a sua também. 
Tal tipologia de coleção possui quase 
sempre caráter passageiro. 

Autoatribuído
É quando uma vontade pessoa l 

se manifesta. É compatível com a 
sua personalidade e se estabelece, 
inclusive, para caracterizar uma di-
ferenciação desse indivíduo. Seria 
o caso de uma pessoa que encara 
determinada coleção como algo en-
riquecedor à sua formação ou que 
possa expressar valores positivos. 
Dado o caráter de sentido pessoal, tal 
comportamento revela-se duradouro 
e, mesmo a coleção tendo fisicamen-
te desaparecido, pode ser retomada 
mediante novos estímulos. 

Social
Consiste na coleção de objetos 

mediante influência de grupos sociais. 
Nesse caso, a atividade se dá com 
“pressão” social e age como regra para 
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o indivíduo ser aceito pelos membros 
daquele grupo. Por exemplo, é o caso 
de um bebedor de vinho que, para 
ser aceito no clube de degustadores, 
precisa manter sua coleção; ou então 
o menino que, para sair com a turma, 
precisa mostrar sua coleção de figu-
rinhas. A transitoriedade da coleção 
está diretamente ligada à permanên-
cia do indivíduo no respectivo grupo 
social a partir do que poderá mantê-la 
em função dessa ter também caráter 
a utoatribuído.

Existem muitos fatores motiva-
dores para o colecionismo, algo que 
é praticado, muitas vezes, de forma 
diferenciada de pessoa para pessoa.  
O ato de colecionar pode ser uma for-
ma de entretenimento individual e gru-
pal, aproximando as pessoas e colabo-
rando com a necessidade de sermos 
aceitos socialmente. Pode também 
propiciar a inserção das pessoas em 
modismos atuais ou possibilitar reviver 
os valores do passado. Pode ainda ser 
uma atividade de direto interesse eco-
nômico no sentido de investimento e 
de poupança. 

Enfim, o ato de colecionar pode 
ser algo momentâneo ou duradouro, 
racional ou emocional, ter forte inte-
resse individual ou grupal, mas sempre 
se reveste de uma das necessidades 
humanas.

Os benefícios do colecionismo são 
extremamente amplos e relevantes. 
Na infância, por exemplo, serve como 
importante agente socializador para a 
criança, além de desenvolver o senso 
de posse, responsabilidade, compro-
misso, intercâmbio e conhecimento de 
valores sociais. Ao criar e manter cole-
ções, as pessoas podem ocupar-se de 
tarefas associadas a esse hobby, con-
quistar e sustentar amizades, se atua-
lizarem culturalmente, obter ganhos 
financeiros, realizar algo prazeroso e 
recompensador para sua individuali-
dade em um mundo tão massificado, 
enfim, os benefícios são de toda or-

dem, inclusive, no caso de coleções 
que passam de pais para filhos ou são 
alvo de estudos e pesquisas, pois, de 
alguma forma, retratam a sociedade 
em que vivemos.

O colecionismo saudável nunca 
pode ser confundido com consumis-
mo, ou seja, não pode gerar despesas 
incompatíveis, dívidas, conflitos sociais 
para aquisição e até furtos e compra 
clandestina. O ato benéfico de colecio-
nar também deve evitar a competição 
desagregadora (inveja, cobiça, exibi-
cionismo etc.) e também estar disso-
ciado de posturas de superioridade 
social. 

Constata-se que a comunicação 
de marketing tem feito uso da motiva-
ção colecionista para incentivar vendas 
e conquistar mercados. Nota-se que 
muitos anunciantes incrementaram o 
esforço de marketing nessa área, no-
tadamente os que estão voltados para 
bens de consumo não duráveis. 

A estratégia mercadológica pode 
lidar com o colecionismo de diversas 
formas, desde oferecer a coleção 
como um produto (venda de coleção 
de filmes, camisa de times de fute-
bol, automóveis antigos etc.), como 
oferecer uma coleção agregada a 
um produto (na compra de produtos 
o consumidor pode obter miniaturas 
de super-heróis, versões de embala-
gens antigas, ímãs de geladeira etc.). 
Tal procedimento apoia-se em mui-
tos pontos: 

Marketing

Imagem de marca
Por meio da coleção, o relaciona-

mento do consumidor com a marca se 
prolonga além do uso do produto.

Posicionamento
O convívio com a marca, muitas 

vezes, antevê uma experiência mais 
rica, além do simples benefício tangí-
vel do produto, algo que uma coleção 
pode propiciar.

Vendas
A venda do produto é maior quan-

do se agrega valor a ele – é o caso de 
coleções.

Propaganda boca a boca
A repercussão da coleção induz 

grupos sociais a aderi-la. Nesse caso, 
quem não colecionar está “por fora”. 
Ao divulgar a coleção, o grupo esta-
rá divulgando as marcas associadas, 
quer de forma integral, quer de manei-
ra simbólica.

Socialização da marca
A marca ou produto é reconhecida 

não apenas como algo a ser consumi-
do, mas também por se integrar no dia 
a dia da escola, clube, condomínio, fa-
mília, viagens etc.

Algumas estratégias promocionais 
utilizaram coleções para aumentar as 
vendas de produtos. No entanto, não se 
mostraram eficazes para fidelizar o con-
sumidor e sustentar o volume de vendas 
após o término da promoção. Talvez 
porque o trabalho estivesse focado em 
uma série colecionável, ofertada em um 
período limitado, quando a ideia de co-
leção pode abrigar desde itens tangíveis 
até intangíveis em um espaço de tempo 
duradouro. Assim, a vantagem perce-
bida pelo consumidor pode prolongar-
se de forma a criar residual prolongado 
para favorecer o ciclo de vida do produto 
ou marca em longo prazo. 

Gino Giacomini Filho é Professor da USCS/
São Caetano do Sul e da ECA/USP.
E-mail: giacomin@usp.br

O colecionismo 
saudável nunca pode 
ser confundido com 
consumismo: não 

pode gerar despesas 
incompatíveis, dívidas 
e até furtos e compra 

clandestina.
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Lembra-se daquele propagandista, 
nem tão conhecido seu assim,  que li-
gou para você no final do ano passado 
para comentar o corte na equipe dele? 
A novidade era que ele havia sido 
desligado e agora estava no merca-
do procurando novas oportunidades. 
Exatamente por isso solicitava sua aju-
da para recolocação. O curioso é que 
antes desse fato, ele nunca havia lhe 
procurado e jamais ofereceu algo para 
você. Ei!!  É isso que se chama de ne-
tworking?

Somente acionar os contatos 
quando você está na pior?!? Claro que 
não! Mas todo mundo, ou pelo menos 
muita gente, age assim. Então, o que é 
networking eficaz? Quais seus concei-
tos e processos? Neste artigo, desta-
camos a possibilidade de construção 
de sólidas redes de conectividade pes-
soal baseadas não em interesses em 
curto prazo, mas, sim, em sentimentos 
nobres e perenes.

O ser humano é uma pessoa gre-
gária, ou seja, necessita de outras 
para se realizar. Dizem que o caminho 
da felicidade é simples: basta fazer 
aquilo que se está a fim, com quem 
você ama. Então, quanto maior for sua 
competência em estabelecer verdadei-
ros laços afetivos com grande número 

Construção de redes de conectividade pessoal
André Reis

de pessoas, maiores serão suas chan-
ces de sucesso pessoal e profissional. 
A base do relacionamento interpessoal 
é a sua condição psicológica consi-
go mesmo, ou seja, o relacionamen-
to intrapessoal. Você reflete para os 
outros a forma como se sente e sua 
visão sobre a vida. Uma pessoa fe-
liz irá transmitir, de forma constante, 
alegria, brilho nos olhos, realização e 
bem-estar. Já uma pessoa deprimida 
será uma fonte de pessimismo, tristeza 
e desesperança. Naturalmente, o per-
fil otimista e sorridente sempre é mais 
sedutor e interessante que o “baixo- 
-astral”, a “nuvem negra”. 

Nosso histórico de networking 
inicia na emoção do parto. Come-
çamos a nos relacionar, ainda que 

inconscientemente, quando nossos 
pais nos observam pela primeira vez, 
extremamente felizes e curiosos na 
maternidade. Nesse momento, so-
mos apresentados à nossa primeira 
rede de relacionamento: a família. Ela 
compreende pais, irmãos, avós, tios, 
sobrinhos, primos, cunhados, noras, 
genros etc. Todos querem conhecer o 
bebê, brincar com ele por alguns mi-
nutos e pegá-lo no colo.

Porém, mesmo na família, exceto 
mãe e pai, serão poucos aqueles que 
irão se oferecer espontaneamente para 
trocar pelo menos uma fralda do bebê. 
Esse singelo fato nos sinaliza que se 
nem os parentes querem ter trabalho 
conosco quanto estamos indefesos, 
pensem no quanto teremos de investir 
em relacionamento e persuasão para 
conseguirmos apoio dos outros para 
nossos objetivos.

Em seguida, ao ingressarmos na 
escola, onde conviveremos diariamen-
te durante horas, por anos, com as 
mesmas pessoas, somos introduzidos 
à nossa segunda poderosa rede de re-
lacionamentos: colegas, professores, 
diretores e pessoal de apoio. Nesse 
ambiente de confinamento parcial, 
com baixo nível de pressão e competi-
tividade interna, no qual as mentes es-

Quanto maior for 
sua competência em 

estabelecer verdadeiros 
laços afetivos com grande 

número de pessoas, 
maiores serão suas 
chances de sucesso 

pessoal e profissional.
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Atitudes altruísticas, 
apesar de pouco 

observadas na prática, 
continuam sendo 

muito valorizadas para 
consolidação das 

quatro sólidas redes de 
conectividade pessoal.

tão bem abertas para conhecer outras 
crianças com espírito ainda inocente e 
elevado, é relativamente fácil fazermos 
amigos e, a partir da adolescência, tal-
vez experimentarmos a prazerosa sen-
sação de namorar um ou uma colega 
de classe.

A terceira rede de relacionamen-
tos – e, sem dúvida, fundamental para 
a maior parte de nossas vidas – é a 
profissional, composta por: colegas 
de trabalho, ex-colegas, terceirizados, 
fornecedores, clientes etc. No caso 
dos Representantes envolve também 
médicos, atendentes, profissionais de 
saúde, seguranças e, principalmente, 
os colegas da concorrência, conforme 
exposto no início do texto.

Após o advento da internet nos 
anos 90, surgiu a possibilidade de 
construção da quarta rede: a cone-
xão virtual, viabilizada por meio de si-
tes, blogs, chats e e-mail. Atualmen-
te, se você não tem MSN parece que 
não está na Terra. Criado em 2004, o 
Orkut possui cerca de 26 milhões de 
usuários brasileiros, sendo o site mais 
visitado no País. Entretanto, para in-
crementar networking profissional o 
site linkedin.com é, certamente, mais 
interessante, pois permite uma rápida 
ampliação dos seus contatos, já que 

ele lhe indica o amigo do seu amigo. 
Embora mais utilizado por executivos 
da indústria, pois não possui versão 
em português, vários Representan-
tes já perceberam a utilidade dessa 
inovadora ferramenta.

Do ponto de vista sociológico, a 
grande sensação dessa quarta for-
ma de conectividade é que, investin-
do apenas algum tempo na frente de 
um computador, você pode conhecer 
mais intimamente uma pessoa em Mo-
çambique, na África – pois ela também 
fala português e tem computador com 
w ebcam – do que seu próprio vizinho 
de porta. A conexão virtual em con-
traste com a física possui enorme velo-
cidade de ação e praticidade.

Assim, em um mundo cada vez 

mais frio e impessoal, a grande oportu-
nidade profissional está em administrar 
e crescer suas redes de conectividade. 
Mas como fazer isso na prática?

Para que as pessoas se identifi-
quem mais facilmente com você, que 
tal mostrar para o mundo suas habi-
lidades e interesses, mas sempre em 
uma perspectiva de generosidade? Ou 
seja, o que eu poderia agregar para os 
outros? Até que ponto eu quero me 
doar para alguém, que em princípio 
nem está precisando de mim ou soli-
citou minha ajuda? O que eu tenho de 
bom para oferecer para aqueles que 
eventualmente venham a interagir co-
migo?

Lembra-se daquele bebê que 
ninguém se ofereceu para trocar fral-
das, descrito anteriormente? Se você 
fosse daquela família seria o primeiro 
a dizer: “Deixa que eu troco a fralda 
dele!”?  Atitudes altruísticas, apesar de 
pouco observadas na prática, continu-
am sendo muito valorizadas para con-
solidação das quatro sólidas redes de 
conectividade pessoal. Agindo assim, 
os relacionamentos em sua vida, com 
certeza, irão melhorar. 

André Reis é Gerente de Treinamento da Farmoquímica.
E-mail: areis@fqm.com.br
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O Brasil é recordista mundial em 
tempo gasto na web, ou seja, as pes-
soas passam três vezes mais tempo 
online do que vendo tevê.

O advento da internet vem mudan-
do substancialmente a forma de se fa-
zer publicidade no Brasil, colocando à 
disposição das empresas uma infini-
dade de possibilidades para a divulga-
ção de seus produtos e marcas. Links 
patrocinados, banners publicitários, 
e-mail marketing, blogs, newsletters, 
redes sociais etc. são apenas alguns 
dos recursos que essa ferramenta 
disponibiliza com grandes vantagens 
às corporações. Hoje, pelos meios 
digitais, as empresas podem enten-
der o perfil de cada cliente, analisar 
a navegação, medir a audiência de 
cada canal, qualificar as campanhas 
de forma a segmentar cada ação, 
avaliar estatisticamente cada retorno 

etc. Tudo isso com um custo/bene-
fício bastante atrativo quando com-
parado ao dos investimentos offline.
Na verdade, o Brasil continua sendo 
um dos principais mercados de inter-
net no mundo com quase 65 milhões 
de internautas. O País, de acordo 
com o Ibope Nielsen, é recordista 
mundial em tempo gasto na web, ou 
seja, as pessoas passam três vezes 
mais tempo online do que vendo tevê. 
“Como exemplo disso, podemos citar 
o portal SnifDoctor, lançado pela DPM 
Editora em meados de 2009, que ul-
trapassou no mesmo ano a marca de 
100.000 visitas com o tempo médio 
de navegação superior a 11 minutos 
por assinante”, revela Nelson Coelho, 
Publisher da Revista UPpharma e edi-
tor do Sistema Informativo SnifDoctor. 

De acordo com ele, as mídias onli-
ne vêm crescendo no mercado publici-

tário. Muitos segmentos já perceberam 
os diferenciais dessa ferramenta, que 
permite a presença de anunciantes de 
todos os portes e o desenvolvimento 
de campanhas bastante segmentadas 
com total mensuração de resultados.

Esse cenário favoreceu também o 
surgimento das agências digitais, em-
presas com estrutura e profissionais 
especializados no desenvolvimento de 
projetos para a web. Afinal, o mundo di-
gital exige muito conhecimento técnico, 
sendo o trabalho muito mais profundo e 
complexo no que se refere a análises e 
produção, especialmente de conteúdo, 
em comparação a outras mídias.

Uma pesquisa da Associação Pau-
lista das Agências Digitais – APADi 
apontou que, em 2009, as agências 
digitais paulistas tiveram um aumento 
de quase 16% sobre o faturamento 
do ano anterior.   Entre os contratos 

Agências digitais 
apontam os caminhos 
para o mundo online
O Brasil é recordista mundial 
em tempo gasto na web, ou 
seja, as pessoas passam 
três vezes mais tempo 
online do que vendo tevê.
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de maior demanda na região, 40% 
ficaram para sites e hotsites. Outros 
serviços que têm tido grande procura 
são os de programação, criação e ma-
nutenção de redes sociais e campa-
nhas online. A crescente demanda por 
serviços de searching, mídia e mobile 
marketing também merece destaque, 
pois são recursos relativamente novos 
que já estão sendo muito procurados 
pelas empresas, segundo a entidade. 

Entretanto, é importante explicar 
que agências de propaganda digi-
tal são diferentes de empresas que 
constroem sites. “Empresas que de-
senvolvem sites são produtoras. Nor-
malmente, não estão focadas em uma 
estratégia completa de mídia, análise 
de resultados e planejamento. Pos-
suem um perfil mais de execução. Já 
as agências digitais possuem um perfil 
mais criativo e pensam no pacote com-
pleto. Para escolher uma boa agência 
digital, sugiro analisar bem o portfólio 
de trabalhos realizados e verificar se 
ela possui os atributos que a empresa 
valoriza, como criatividade, entrega de 
resultados e bom relacionamento no 
mercado”, frisa Débora Bonazzi, Dire-
tora da Salem Digital.

Apesar do evidente crescimento 
do marketing digital no Brasil, os inves-
timentos em mídia online no País ainda 
representam muito pouco dentro do bolo 
total publicitário brasileiro, algo em torno 
de 2% a 3%, mas isso vem aumentando: 
no ano passado era apenas 1%.

“Hoje, somos a quinta maior au-
diência de internet do mundo e so-
mente o 15º em investimento (fonte: 
Zenith Optmedia/Estudo: Adspend 
mar/2009). Isso acontece porque ain-
da existem mitos sobre a audiência da 
internet brasileira, como, por exemplo, 
acreditar que somente jovens estão 
online. Além disso, algumas empresas 
preferem não arriscar muito de sua 

verba em meios novos. Preferem con-
tinuar apostando no mix de mídia que 
já vem funcionando há algum tempo”, 
opina Débora.

Na verdade, os motivos que levam 
as empresas a não traçar estratégias 
de mídia digital são os mais diversos. 
David Reck, Diretor da Enken Comu-
nicação Digital, acredita que muitas 
corporações continuam utilizando a in-
ternet somente para criar sites e divul-
gar informações institucionais. Ou seja, 
ainda são poucas as companhias que 
conseguem enxergar a web como um 
potencial negócio e um alavancador 
de resultados.

Para o executivo, embora a internet 
seja uma realidade cada vez mais con-
solidada no Brasil, muitos profissionais, 
inclusive da indústria farmacêutica, ain-
da não estão totalmente digitalizados e 
não se sentem seguros em relação à 
eficácia de campanhas digitais. 

Além disso, ele lembra que boa 
parte das empresas também não está 
acostumada a interagir diretamente 
com seus públicos, mantendo uma 
comunicação de mão única, ou seja, 
utilizam a web de forma estática, em 
vez de se estruturar para oferecer uma 
prestação de serviço para o consumi-
dor e seus clientes, o que seria uma 
grande oportunidade para valorizar 
suas marcas.

Por outro lado, David percebe nos 
últimos anos uma mudança de men-
talidade, ainda que lenta. “Para 2010, 
muitas empresas já incluíram em seus 
planejamentos anuais investimentos 
em mídias digitais, motivadas pelas 
vantagens que esse canal proporcio-
na”, acrescenta David.

A importância do 
planejamento
Na verdade, investir em campa-

nhas digitais realmente pode trazer ex-

celentes resultados para as empresas. 
“Uma das principais vantagens da web 
é se tratar de um meio no qual a em-
presa cria patrimônio, diferentemente 
das campanhas em mídias offline, que 
possuem um ciclo de vida mais cur-
to. A corporação pode, por exemplo, 
desenvolver um site, implementando 
uma plataforma para redes sociais e, 
aos poucos, conseguirá aumentar sua 
base de contatos e de seguidores de 
forma constante e crescente. Além dis-
so, as empresas podem utilizar a web 
para desenvolver ações, normalmen-
te, mais elaboradas a um custo mais 
acessível, como, por exemplo, realizar 
uma pesquisa de mercado para saber 
a aceitação de um produto, obviamen-
te, seguindo a legislação do setor, in-
teragir com potenciais consumidores, 
receber feedback rapidamente, levar 
produtos para grupos fechados, re-
ceber análises mais facilmente e reais, 
entre outras ações”, analisa David.

O fato é que na web a empresa 
consegue realmente estabelecer um 
contado direto com o consumidor e 
mensurar toda a ação publicitária de-

Quem sair na frente 
e se apropriar do 
digital com mais 

foco e consistência 
terá uma vantagem 
expressiva sobre 
os concorrentes.
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senvolvida nesse meio. “Essa é outra 
grande vantagem da internet, ou seja, 
a possibilidade de as corporações me-
direm e analisarem os resultados minu-
ciosamente, rastrearem o internauta, 
avaliarem o tipo de conteúdo que ele 
acessa, por onde navega e o que mais 
lhe interessa, definindo assim seu per-
fil, de modo a traçar uma maneira mais 
individualizada e rápida de interagir 
com cada um desses consumidores. 
Essa característica da web permite às 
empresas conhecerem exatamente as 
ações que resultaram em sucesso de 
uma campanha, bem como aquelas 
que precisam ser melhoradas”, analisa 
Ricardo Morais, Diretor da Direct Per-
formance, empresa que atua na análise 
de inteligência de negócios (Business 
Intelligence) para projetos interativos, e 
também em Web Analytics, gestão de 
campanhas de performance, links pa-
trocinados e SEO (Otimização de Sites 
para Buscadores) .

Segundo ele, um erro de muitas 
empresas é repetir práticas de outras 
companhias que obtiveram sucesso 

em ações digitais, acreditando estar 
no caminho certo. “Cada empresa 
tem sua particularidade, sua cultura, 
seus valores. Por isso, é fundamen-
tal a elaboração de um planejamento 
digital, que envolva também a análise 
da comunicação da marca nas mídias 
offline. Além disso, outro mito é que a 
comunicação digital pode ser feita in-
ternamente na companhia, por uma ou 
duas pessoas, de forma simples e sem 
dificuldades, o que não é verdade. 
Cada um dos passos desse processo 
exige um parceiro com a devida ex-
periência e especialização, que vai ter 
uma atuação integrada e alinhada aos 
objetivos que se pretende alcançar. 
O importante não é estar presente na 
web, mas sim ter uma estratégia para 
estar presente no ambiente digital”, ex-
plica Ricardo.

Outra recomendação do execu-
tivo é que a comunicação da web 
mantenha a mesma identidade visu-
al daquela feita em mídias offline, a 
fim de evitar conteúdo desconexo e 
assegurar que o consumidor identi-
fique com facilidade os atributos da 
marca. “No entanto, existem em-
presas que nem sempre estão aten-
tas a esse aspecto”, alerta Ricardo. 
Apesar de os investimentos da indús-
tria farmacêutica em marketing digital 
ainda serem pequenos em compara-
ção ao de outras mídias, a boa notícia 
é que, atualmente, já existem diversos 
cases de sucesso nas áreas de saúde 
e farma comprovando que a web pode 
ser um dos melhores caminhos para 
se criar relacionamento e conquistar 
os clientes.

Um exemplo bem-sucedido citado 
pelo Diretor da Direct Performance foi 
a ação de um laboratório, fabrican-
te de um medicamento para dor de 
cabeça. Ao definir sua estratégia de 
comunicação, a empresa procurou 

analisar o perfil do consumidor que 
acessava o site, entender o relacio-
namento desse público com a marca 
e conhecer as necessidades desses 
consumidores. A partir daí, o laborató-
rio adotou um posicionamento diferen-
te, deixando de abordar estritamente 
a doença, mas focando na causa do 
problema. A empresa percebeu que 
muitas pessoas que sofriam de dor 
de cabeça costumavam enfrentar vá-
rias horas no trânsito, não conseguiam 
administrar suas finanças pessoais, 
se alimentavam mal e viviam sob um 
grande nível de estresse. Diante dis-
so, começou a veicular conteúdo que 
ajudasse esses internautas a melho-
rar sua qualidade de vida, levando 
dicas de finanças, de alimentação, de 
como lidar com as adversidades etc. 
“Com isso, a empresa conseguiu for-
talecer e expandir sua marca, além de 
criar uma imagem muito positiva junto 
aos consumidores. Ações semelhan-
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tes também podem ser feitas com os 
médicos, que precisam se atualizar 
constantemente. Os laboratórios po-
dem, por meio da web, ser uma fonte 
de consulta e de informações confiá-
veis para a classe médica, deixando de 
focar o caráter mais institucional e co-
mercial da comunicação e se colocan-
do como uma empresa parceira, que 
se preocupa com o aprimoramento do 
médico e não somente com a venda 
e divulgação de seus medicamentos”, 
descreve.

Médicos conectados
Segundo pesquisas recentes, os 

médicos dedicam hoje mais tempo e 
atenção aos meios digitais do que às 
mídias offline. Entretanto, as mídias di-
gitais (website, hotsite, e-mail marke-
ting ou e-letter) estão ainda em último 
lugar no planejamento de verbas dos 
laboratórios.

“Websites, hotsites, e-mail marke-
ting etc. também têm o papel da mídia, 
mas por representar produção e não 
mídia comprada não aparecem nas 
mensurações do mercado. Quanto à 
comparação com os meios tradicio-

nais, a primeira coisa a ser conside-
rada é que a web representa uma im-
portante mídia, especialmente quando 
combinada com outras. Vários estudos 
apontam que a eficácia de uma cam-
panha é maior com um mix equilibrado 
de meios, num esforço de comunica-
ção integrada. De qualquer forma, a 
web hoje já tem alcance e penetração 
suficientes para ser tratada como uma 
mídia de massa. Vários portais têm au-
diência bem superior à das principais 
revistas e jornais do País. Infelizmen-
te, a verba ainda está concentrada na 
tevê, mas para os segmentos de saú-
de e farmácia, a web me parece ser 
o melhor caminho a seguir. Entretanto, 
é importante lembrar que uma campa-
nha digital para médicos será eficiente 
na medida que entender claramente as 
necessidades e expectativas desses 
profissionais em suas diversas espe-
cialidades”, observa Raul Orfão, CEO 
da Tribo Interactive.

Na visão do executivo, utilidade e 
pertinências são as chaves para o su-
cesso de qualquer projeto dedicado 
ao segmento digital. “Acrescentaria 
também transparência. O relaciona-
mento precisa ser construído sobre 
bases sólidas, nas quais os médicos 
e a indústria veem complementarie-
dade. Sem isso, não existe interesse e 
resultado positivo. Acredito que esses 
valores valem tanto para as mídias tra-
dicionais quanto para as online, com 
uma razoável diferença: se você capta 
a atenção do médico utilizando meios 
tradicionais, no meio online você pode 
construir um duradouro relacionamen-
to com esse profissional e estabelecer 
um canal perene de troca de experi-
ências e informações”, explica o CEO.

Para Ricardo Morais, da Direct 
Performance, no caso da indústria 
farmacêutica, a comunicação com os 
médicos deve ter também um caráter 

de serviço. “Hoje, 90% das compa-
nhias têm uma presença institucional 
na web. Poucas são as que se posi-
cionam como fonte de informações e 
utilizam esse meio para tirar dúvidas 
de médicos e de consumidores, forta-
lecendo sua imagem e sua marca pe-
rante a classe médica. Outro problema 
é que especialmente os laboratórios 
multinacionais costumam seguir dire-
trizes de comunicação da marca es-
tabelecidas pelas matrizes. Porém, é 
preciso lembrar que o Brasil tem uma 
cultura e realidade totalmente diferen-
tes. Por isso, o que deu certo lá fora 
pode não ser a melhor solução para a 
empresa no Brasil”, lembra Ricardo.

Caráter democrático
Para Raul Orfão, da Tribo Interac-

tive, o melhor caminho para desen-
volvimento de uma campanha digital 
é entender o contexto de atuação do 
cliente. “Um projeto autêntico de web 
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Ricardo Morais, Diretor da Direct Performance
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Raul Orfão, CEO da Tribo Interactive
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não é só aquilo que a empresa quer di-
zer de si, mas aquilo que seus clientes 
querem ouvir. Entender essa verdade 
simples é o fundamento para construir 
projetos com cada vez mais cumplici-
dade e participação. Recentemente, li 
uma reportagem norte-americana que 
apontava como as pessoas estão se 
voltando para as redes sociais — por-
que o nível de interação é muito maior 
— e que sites de baixa interação preci-
sariam ser repensados. Tal reflexão me 
parece poderosa. As pessoas querem 
um diálogo, não um monólogo como 
vem acontecendo há anos com a mí-
dia convencional”, frisa o CEO.

Débora Bonazzi, Diretora da Sa-
lem Digital, cita justamente o caráter 
democrático da internet como um dos 
grandes fatores de sucesso de campa-
nhas de comunicação digital. “Na web, 
por exemplo, o médico pode assistir a 
um vídeo detalhado de uma pesquisa, 
estudo ou experiência realizada com 
determinado produto. É por meio da 
web que ele vai poder conversar e se 
relacionar com outros profissionais, que 
já utilizaram tal medicamento e saber a 
opinião deles. E o laboratório pode pro-
porcionar esses encontros, essa troca 

de informação. Com isso, a empresa 
agrega valor à sua marca e constrói 
uma imagem forte na internet”, declara.

Outra vantagem da mídia digital, 
na opinião da Diretora, está no fato de 
a internet ainda apresentar um baixo 
custo de produção e veiculação em 
relação aos meios convencionais, com 
o diferencial de a empresa dispor de 
mais tempo e espaço para expor o seu 
produto e sua marca para milhões de 
pessoas. 

“Sem dúvida, hoje a internet já é 
o principal veículo de comunicação 
para algumas campanhas. No ano 
passado, por exemplo, uma monta-
dora lançou um carro utilizando so-
mente a internet. Obviamente, o mix 
de mídia é composto de outros meios 
na maioria das campanhas, mas, em 
muitos casos, a internet pode ser uti-
lizada como meio exclusivo ou princi-
pal. Vai depender do target e do obje-
tivo da campanha de cada empresa”, 
destaca Débora, da Salem Digital. 
Paulo Eduardo Corallo, Sócio-Diretor 
e Gerente de Projetos Digitais da Jet 
Sites, empresa de e-business, tam-
bém cita como vantagem da internet 
a possibilidade de rápida mensuração 
de retorno de ações digitais em com-
paração a outros meios de comunica-
ção. “É a verdadeira mensuração de 
resultados com um retorno imediato 
de desempenho de suas campanhas, 
tudo em real time. A minha dica para 
uma campanha digital bem-sucedida é 
preparar um projeto para alinhamento 
daquilo que vai ser a presença e aquilo 
que vai ser o posicionamento do seu 
negócio na internet. Assim, a empre-
sa poderá acompanhar e verificar se o 
tripé escopo, prazo e custos está em 
sintonia. Outra dica é buscar um en-
volvimento mais próximo das pessoas 
envolvidas, desde a diretoria executiva 
até os departamentos de informações 

médicas, regulatório e, principalmente, 
o marketing”, analisa Corallo.

Em se tratando de campanhas di-
gitais dirigidas para médicos, Corallo 
considera importante montar uma equi-
pe que conheça muito bem as normas 
e legislações do setor farma, além do 
meio digital, bem como desenvolver um 
trabalho específico em segurança que 
garanta o uso das informações somen-
te aos médicos e, em alguns casos, os 
profissionais da saúde.

“Outro ponto é a privacidade com 
o sigilo e a confidencialidade nas in-
formações entre cliente e a agência, 
o que nesse meio é fundamental, pois 
um deslize de informação para um con-
corrente acaba com o sucesso de uma 
campanha antes mesmo de seu lança-
mento”, alerta o Diretor da Jet Sites.

Eficácia das mídias
Quanto às ferramentas disponíveis 

no meio digital para se estabelecer 
campanhas e estreitar a comunica-
ção com consumidores e clientes, os 
especialistas também acreditam que 
a utilização de cada recurso deve ser 
estudada e planejada individualmente.

“E-mail marketing, blogs, hotsite, e-
letter, entre outras ferramentas, funcio-
nam e agregam valor à marca quando 
devidamente utilizadas. Por isso, os 
laboratórios precisam também tomar 
alguns cuidados básicos. Não enviar 
e-mail marketing para consumidores e 
clientes que não pediram ou não auto-
rizaram receber tal comunicação, não 
utilizar ou reaproveitar bases de ter-
ceiros, uma vez que isso se configura 
spam e pode trazer reflexos negativos 
para a empresa e para a marca, são 
apenas algumas recomendações”, 
alerta David Reck, da Enken Digital. 
Em relação aos blogs, ele entende que 
são recursos eficientes, mas o labora-
tório precisa se preparar e criar pro-
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cedimentos para receber e responder 
a críticas colocadas publicamente ou 
lidar com situações adversas, como, 
por exemplo, um internauta que, even-
tualmente, usar o blog para divulgar 
um produto concorrente. “Geralmen-
te, quando as empresas escolhem as 
mídias digitais se esquecem da neces-
sidade da gestão, ou seja, de pensar 
em todos os cenários possíveis e de 
como lidar com situações adversas”, 
completa David.

Para ele, o profissional de comu-
nicação e marketing que não aplicar 
todos os recursos disponíveis para 
explorar a marca, serviços e produ-
tos da empresa em que atua corre o 
risco de não atingir o público com o 
qual se deseja comunicar. “Uma Far-
macêutica que possua um produto 
voltado para adolescentes, por exem-
plo, precisa estar fortemente foca-
da em mídia digital, que é o principal 
meio de comunicação e interação com 
esse público”, lembra David Reck. 
Já na visão de Raul Orfão, da Tribo 
Interactive, a eficácia dos diversos re-
cursos digitais depende também da 
forma como cada um será utilizado. “O 
e-mail marketing, obviamente quan-
do autorizado, é um bom instrumento 
para construção de um relacionamen-
to, mas uma estratégia eficiente de co-
municação, seja por e-mail marketing 
ou qualquer outro recurso disponível, 
deve sempre levar em conta sua ade-
quação e pertinência, sob pena de se 
transformar em um transtorno na vida 
do profissional ou, no mínimo, em algo 
irrelevante para ele. Já os blogs são 
uma ferramenta poderosa, mas que 
ainda desperta muita desconfiança 
e preocupação. Sei que diversas ini-
ciativas entre os médicos já estão em 
prática com razoável sucesso. O blog 
é um espaço para diálogo franco e 
aberto. As empresas precisam saber 

lidar com isso sob pena de ficarem 
fora de debates relevantes. Contudo, 
é fundamental constituir um interlo-
cutor à altura da companhia, que de-
fenda e exponha os valores persegui-
dos por uma empresa ética”, alerta. 
Débora Bonazzi, da Salem Digi-
tal, também concorda que o e-mail 
m arketing é uma ótima ferramenta de 
relacionamento, mas desde que se tra-
balhe com o target correto. Para ela, 
as formas de relacionamento com os 
médicos que mais trazem resultados 
para as empresas são as que ofere-
cem conteúdo de altíssima qualidade. 
“Acredito que esse é o segredo do 
bom relacionamento. As formas de 
distribuição desse conteúdo depen-
dem do objetivo. E-mails, patrocínio de 
áreas de sites específicos, gerar con-
teúdos diferenciados para blogs, como 
vídeos, videochats para debates online 
etc., são algumas boas ideias de como 
divulgar esse conteúdo qualificado. 
Estar presente nos buscadores tam-
bém é fundamental. A marca precisa 
aparecer em todas as buscas relacio-
nadas ao seu produto e negócio para 
que o usuário sempre encontre a infor-
mação que está procurando”, lembra.

Da mesma forma, Débora consi-
dera os blogs canais de informação 
importantes para se interagir com 
consumidores e clientes. “Ele precisa 
ser bem divulgado para ter conteúdo 
gerado não somente por quem escre-
ve, mas também por quem lê o blog. 
Além disso, é possível comprar espaço 
publicitário ou posts patrocinados em 
blogs, que já estão consolidados no 
mercado. É uma ótima forma de falar 
com um público que já confia no blo-
gueiro. Dá credibilidade”, comenta.

Paulo Corallo, da Jet Sites, com-
plementa, alertando para a importância 
de a empresa ficar atenta para não as-
sociar sua marca a nenhuma fonte de 

links patrocinados e rede de conteú-
do duvidoso, a fim de preservar sua 
imagem nesse ambiente. No caso de 
e-mail marketing, Corallo acredita ser 
uma das mais eficientes formas de re-
lacionamento por se tratar de uma fer-
ramenta de marketing proativa, porém, 
para utilizá-la é importante seguir a au-
torregulamentação da ABEMD (Asso-
ciação Brasileira de Marketing Direto).

Sites próprios ou portais?
Outra dúvida comum das em-

presas é saber quando desenvolver 
campanhas digitais em seus próprios 
w ebsites ou quando optar pelos por-
tais. Raul Orfão, da Tribo Interactive, 
explica que, nesses casos, o que se 
deve considerar, na maioria das vezes, 
é o alcance. “Uma campanha em por-
tais e outros sites, provavelmente, terá 
mais alcance do que no seu próprio 
site. Por outro lado, é no seu site que 
a empresa pode aprofundar a informa-
ção e criar as bases para um futuro 
relacionamento. Por isso, recomenda-
mos para a maioria dos projetos que 
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sejam amparados por um trabalho de 
planejamento em mídia”, comenta.

Paulo Corallo, da Jet Sites, também 
concorda com essa afirmação. Para 
ele, o que mais importa é a prestação 
de serviço que será oferecida para os 
consumidores. “De fato, médicos e 
profissionais da saúde valorizam mais 
o conteúdo relevante. E não importa se 
isso está em um site da empresa ou 
em um portal de saúde. O que vale é a 
qualidade do conteúdo e sua pertinên-
cia”, completa.

Questão cultural
Na verdade, não há uma única res-

posta que explique a razão de os la-
boratórios investirem ainda tão pouco 
em projetos digitais. A conclusão a que 
se chega é que a questão parece ser 
mesmo cultural. “Ainda hoje, muitos la-
boratórios não conseguem, diante de 
todas as opções de mídias digitais e 
diante de uma regulamentação pesa-
da, tomar decisões que representem 
uma novidade na sua maneira de se 
comunicar. Por não encontrarem um 
espaço mais confortável, deixam de 
atuar com mais ênfase num ambien-
te que é, por natureza, muito mais 

dinâmico. O grande desafio é identifi-
car formatos e discursos que inovem 
dentro das limitações éticas e legais, 
o que, na maioria das vezes, não se 
consegue com investimentos baixos”, 
completa Raul Orfão. 

Para ele, por ser um setor tão re-
gulado e por ainda não perceber com 
clareza o que pode ser feito nesse am-
biente, muitos executivos consideram 
melhor cortar a verba digital e aplicar 
esse dinheiro em maneiras “consagra-
das” de se comunicar e de se relacionar 
com os médicos. “Essa pode ser a con-
clusão imediata, mas está longe de ser 
a melhor. Encontrar os caminhos certos 
exige planejamento e monitoramento. 
Ou seja, exige um trabalho consistente 
para a área digital, que é a primeira a 
ser penalizada nos budgets. Assim, o 
segmento não sai do lugar. Mas os mé-
dicos e demais profissionais de saúde 
saem, e passam a utilizar cada vez mais 
os recursos digitais disponíveis. Quem 
sair na frente e se apropriar do digital 
com mais foco e consistência terá uma 
vantagem expressiva sobre os concor-
rentes”, completa Orfão.

Para Paulo Corallo, da Jet Sites, 
o pouco tempo que a indústria far-
macêutica utiliza a comunicação em 
massa, neste caso a digital, aumenta 
a necessidade de conhecimento dos 
profissionais dentro das Farmacêuticas 
para tocar esses projetos. “É preciso 
ter, além de agências especializadas, 
pessoas capacitadas e envolvidas para 
gerir esse projeto. Na verdade, tudo é 
muito novo em um segmento extrema-
mente tradicional e naturalmente bu-
rocrático. É uma dificuldade encontrar 
pessoas capacitadas que entendam 
um processo de internet como negó-
cio e relacionamento. É preciso treinar 
e dedicar uma área responsável para 
isso”, analisa Corallo.

David Reck, da Enken, vai mais 

além. Para ele, muitos laboratórios não 
investem em projetos digitais porque 
ainda têm aquela visão ultrapassada 
de que o médico é um profissional 
que trabalha com as antigas fichas im-
pressas e sem computador. “A medi-
cina é uma profissão que tem um lado 
acadêmico fortíssimo. Hoje, o que se 
observa são médicos buscando ala-
vancar seus consultórios, criando sites 
próprios ou com links patrocinados 
para atrair pacientes, escrevendo arti-
gos para portais e se tornando fontes 
de consulta para entrevistas em diver-
sos veículos digitais. Para se ter ideia, 
até os centros de diagnósticos e de 
exames já perceberam o nível de di-
gitalização dos médicos e enviam lau-
dos e resultados de exames em CDs 
ou pela internet. O ambiente digital é 
uma grande oportunidade para as Far-
macêuticas inovarem a comunicação, 
oferecendo algo diferente para mé-
dicos e consumidores, e, ao mesmo 
tempo, gerando negócios rentáveis”, 
orienta David Reck. 

Uma campanha 
implementada em 
portais e outros 

sites, provavelmente, 
terá mais alcance 
do que no próprio 
site da empresa.

Paulo Corallo, Diretor da Jet Sites

 | Jan-Fev 2010 50





Registro de letra 
como marca
Deborah Portilho

Coluna legal

Como regra geral, quando o re-
gistro de uma determinada marca, 
formada, por exemplo, por símbolos, 
palavras ou um conjunto de letras, é 
concedido pelo INPI, o titular adquire 
o direito ao uso exclusivo daquela mar-
ca em todo o território nacional. Como 
decorrência, esse titular passa a ter o 
direito de impedir que terceiros façam 
uso de marca igual ou semelhante, no 
mesmo segmento mercadológico ou 
em segmento afim. Mas será que a 
mesma proteção é conferida às mar-
cas formadas por uma única letra?

De acordo com o Art. 124, inciso 
II, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade 
Industrial), letras, algarismos e datas, 
quando apresentados isoladamente, 
só podem ser registrados como marca 
se estiverem revestidos de suficiente 
forma distintiva. Sobre esse aspecto, 
vale mencionar que distintividade é 
a capacidade de a marca poder ser 
distinguida de outras, principalmente 
daquelas que identifiquem produtos 
ou serviços iguais ou semelhantes.  
Justamente por isso é que, apesar de 

já existir num determinado segmento 
de mercado uma empresa que utilize, e 
tenha inclusive registrado, a letra inicial 
de seu nome como marca, exemplifica-
tivamente, como o Laboratório Abbott 
e sua letra “A”, é possível que outra 
empresa no mesmo ramo, cujo nome 
inicie igualmente pela letra “A”, também 
use e registre esta letra como marca. 
Este é o caso, por exemplo, da mul-
tinacional japonesa Astellas, recém- 
chegada ao Brasil, que também ado-
ta a letra “A” como marca e já havia 
solicitado seu registro perante o INPI. 
Como a estilização do “A” do Astellas, 
por si só, é suficientemente distintiva, 
e também é distinta do “A” do Abbott, 
ela pode ser registrada, não obstante a 
existência da marca anterior, e ambas 
podem coexistir no mesmo segmento 
mercadológico, sem qualquer risco de 
confusão. Observe-se que, para fins 
de registro marcário, essas marcas 
são classificadas simplesmente como 
figuras e não como letras do alfabeto.

Outro aspecto interessante sobre o 
registro de uma única letra como mar-

ca é que, mesmo quando a letra está 
acompanhada de um elemento figura-
tivo, a marca, no conjunto, é classifica-
da como figurativa e não como mista. 
Nesse sentido, vale lembrar que mar-
cas mistas são aquelas que combinam 
elementos nominativos e figurativos. 
Assim, seria lógico imaginar que mar-
cas como o “S” do Laboratório Stiefel 
e o “G” do Galderma, acompanhados, 
respectivamente, de uma silhueta de 
ampulheta e de um retângulo bicolor, 
fossem classificadas como marcas 
mistas, já que combinam letra e figura. 
Entretanto, para o INPI, como se trata 
de letras isoladas, estando elas combi-
nadas ou não a elementos figurativos, 
a marca como um todo continua sen-
do classificada como figurativa.

A explicação é relativamente sim-
ples. Como ninguém pode ter direito 
ao uso exclusivo de uma letra do alfa-
beto (que seria a parte nominativa da 
marca), o que é objeto de exame de 
registrabilidade pelo INPI no que diz 
respeito à letra é tão somente a sua 
estilização – a figura –, e não a letra em 

Marcas:	Sony,	Sadia,	Santista,	Singer,	Sandoz,	Stiefel,	Senna.
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O registro de uma marca formada por uma única 
letra, acompanhada ou não de uma figura, não 

confere ao seu titular o direito de impedir que outras 
empresas utilizem a mesma letra como marca.

si (e, claro, os outros elementos figu-
rativos que porventura acompanhem a 
letra). Por esse motivo, a letra isolada 
é considerada pelo INPI apenas uma 
figura, e a proteção que por ele é con-
cedida por meio do registro marcário 
recai somente sobre a estilização da 
letra e, se houver e desde que distinti-
vos, também sobre os outros elemen-
tos ou figuras que compõem a marca. 

Desse modo, conclui-se que o regis-
tro de uma marca formada por uma úni-
ca letra, acompanhada ou não de uma 
figura, não confere ao seu titular o direito 
de impedir que outras empresas utilizem 
a mesma letra como marca, mas tão 
somente de impedir que elas usem e/ou 
registrem marcas com formas ou estili-
zações iguais ou semelhantes.

Se assim não fosse, não seria pos-
sível o registro e a convivência de tan-

tas marcas formadas por uma mesma 
letra. É o que ocorre, por exemplo, 
com a letra “S”, que é usada como 
marca não só pelo já citado Labora-
tório Stiefel, como também por outras 
farmacêuticas, como Sandoz e Sanval, 
e ainda por várias outras empresas e 
entidades de diferentes setores, tais 
como Sadia, Santista, Singer, Sony 
Television, Suzuki, Senna, entre outros.

Assim, “ao pé da letra”, quanto 
mais distintiva for a estilização de uma 
letra, maior será a proteção conferida 

por seu registro marcário, e menores 
serão as chances de essa marca ter de 
conviver com outras semelhantes. Afi-
nal, pela “letra da lei”, a distintividade 
é a medida de proteção de qualquer  
marca, seja ela um símbolo, uma pala-
vra, um conjunto de letras, ou apenas 
uma letra isolada. 

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

Econômico seguro e eficaz. ICE FOAM é a 
espuma a base de Polímetro Termofixo ideal 

para trasporte de vacinas, medicamentos,
reagentes, entre outros.

ICE FOAM proporciona a manutenção 
térmica mais estável por um período maior 

e evita picos negativos de temperatura.
    arantia de eficiência POLAR TÉCNICA.
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Saúde feminina

Faço produção de tevê há mais de 
20 anos. A minha experiência mostra 
que quando se trata de agendar con-
vidados para ir ao ar, é, de longe, mui-
to mais fácil agendar com homens do 
que com mulheres.

Faço programas médicos. Há tan-
tas médicas, quanto médicos. Mas 
há pouquíssimas médicas de carreira 
acadêmica, professoras, professoras 
titulares ou cirurgiãs. 

No mercado de trabalho, as mu-
lheres são 41%. Mas pouquíssimas 
ocupam cargos executivos, pouquís-
simas participam do topo da pirâmide 
empresarial. O que acontece?

Serão as mulheres menos ambicio-
sas do que os homens? Serão menos 
competentes?

Acho que não. Acredito que as 
mulheres são tão competentes quan-
to qualquer homem, algumas, inclusi-
ve, são muito mais competentes do 
que muitos homens. São ambiciosas 
também. 

Então, por que ainda não chegam 
lá? Por que têm agendas tão compli-
cadas, o que torna muito mais difícil 
marcar compromissos com elas do 
que com eles?

Uma boa e simples explicação é 
a velha conversa 

O sucesso e o tempero do bife
Isabel Vasconcellos

Mulheres que 
participam da vida 
produtiva jamais 

poderão ter o mesmo 
sucesso de seus 

competidores do sexo 
masculino, enquanto 

estiverem preocupadas 
com o tempero do bife.

da dupla jornada de trabalho: a mu-
lher, trabalhando fora de casa, ainda 
acumula as tarefas domésticas e, por-
tanto, não tem tempo para mais nada, 
não tem tempo para fazer política, para 
estudar, para se aperfeiçoar...

Bom, não deixa de ser verdade. 
Mas o que dizer daquelas que têm 

um séquito de empregados domésti-
cos?

Acredito que o grande nó da ques-
tão seja a atitude mental da mulher e 
não exatamente o acúmulo de tarefas 
domésticas. As mulheres estão no 
mercado de trabalho e na vida produti-
va para valer há cerca de cinco ou seis 
décadas.

Por milênios, o único poder da mu-
lher residia na maternidade 
ou no comércio do sexo. 
Ou ela tinha o poder por-
que era uma grande ma-
triarca ou porque era uma 
grande cafetina.

Então, hoje, parece 
difícil para a maioria das 
mulheres se libertar do 
papel de “rainha do lar”. 
Mesmo que ela seja 
uma executiva ou uma 
política, mesmo que 
tenha empregados do-
mésticos para realizar 

as tarefas da casa, ela não renuncia 
ao papel de rainha no lar. Ela quer ver 
tudo, dominar tudo. Do tempero do 
bife à quantidade de amaciante que 
vai à máquina de lavar. 

A cabeça dela é que está dividida e 
ela não consegue (e não concebe) de-
legar as responsabilidades do cuidado 
da casa. Ela não divide essas respon-
sabilidades com outros membros da 
família: filhos, marido etc. Toma para si 
preocupações que poderia deixar por 
conta de profissionais do trabalho do-
méstico. É claro que é muito importan-
te cuidar do lar. É claro que é de suma 
importância preocupar-se com a edu-
cação dos filhos, com a alimentação e 
com a saúde da família. 

No entanto, tais preocupações, 
em um mundo em que a mulher par-
ticipa da vida produtiva e política, não 
devem mais ser exclusivamente dela.  
O lar deve ser problema de todos os 
que vivem nele e não apenas da mulher. 

Ousaria colocar uma nova expres-
são. Em vez de dizer “dupla jornada de 
trabalho”, podemos dizer “dupla res-
ponsabilidade de trabalho”. 

Para a mulher atuar no mundo, a 
preocupação e a atitude mental de 
responsabilidade pelas questões do-
mésticas terão de ser igualmente divi-
didas com outros membros da família.

Mulheres que participam da vida 
produtiva ou da vida política jamais po-
derão ter o mesmo sucesso e o mes-
mo empenho de seus competidores 
do sexo masculino, enquanto não abri-
rem mão da sua imagem de rainhas do 
lar, enquanto estiverem preocupadas 
com o tempero do bife. 

Isabel Vasconcellos é colunista sexual da Band TV 
e da Rádio Tupi, onde tem seu próprio programa. 
Também é escritora com sete livros publicados.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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Responsabilidade social

Os indicadores Farmasustentáveis
Marcelo Weber e Renata Schott

A partir desta edição, discutiremos temas relacionados com os Indicadores 
de Sustentabilidade do Setor Farmacêutico (Indicadores FS)

sa forma, se comprometeram a implantar 
medidas com o intuito de diminuir a emis-
são de gases. Diante da efetivação do 
Protocolo de Quioto, metas de redução 
de gases foram implementadas, algo em 
torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 
2012.

Os países que estabeleceram a Con-
venção de Mudança Climática em 1992 
concordaram com o Protocolo de Quioto, 
o qual definiu a parcela de responsabilida-
de de cada país industrializado. O primei-
ro período de cada país termina em 2012, 
e o próximo período teria de ser negocia-
do na reunião de Copenhague, a COP15.

Trazendo o assunto mais próximo da 
área de negócios, vemos que hoje em 
dia qualquer executivo do mundo cor-
porativo precisa, de alguma maneira, se 
interessar por investimentos relacionados 
com o meio ambiente e com o desenvol-
vimento de novas tecnologias para gera-
ção de energia, uma vez que tais fatores 
influenciam positivamente os resultados 
finais (bottom-lines). 

As empresas, considerando que a 
população em 60 anos será de 9 bilhões 
de pessoas, necessitarão ter produtos 
mais sustentáveis, aprimorando a ques-
tão da reciclagem em maior escala que a 
observada hoje. Essa fase de transição, 
na qual empresas e seus gestores terão 
de mudar o mindset, já está acontecen-
do, porém, não na velocidade necessária.

Apesar do progresso lento das nego-
ciações formais, muitas empresas des-
cobriram grandes oportunidades em ser 

as primeiras a se mobilizarem no merca-
do de tecnologias limpas. Essas empre-
sas veem a tecnologia limpa como uma 
nova área de negócios, e também como 
a segurança do futuro da empresa.  
As companhias que já começaram a 
desenvolver estratégias sustentáveis 
serão, com certeza, as vencedoras em 
longo prazo.

Porém, mais do que recriminar quem 
não está se conscientizando sobre essas 
mudanças inevitáveis, o caminho mais 
produtivo, talvez, seja trazer mais e mais 
evidências de como é possível acomodar 
o crescimento econômico e as necessi-
dades ambientais juntos.

Um dos Indicadores Farmasusten-
táveis aborda justamente a questão do 
Meio Ambiente. Com o desenvolvimen-
to de uma ferramenta online para aplica-
ção dos indicadores, será possível mos-
trar justamente o que está sendo feito 
pelo setor em relação a cada um dos 
temas escolhidos, incluindo, é claro, a 
questão ambiental. Com isso, pretende-
mos compartilhar as Best Practices do 
setor farmacêutico, estimulando a tran-
sição das empresas para uma gestão 
cada vez mais responsável em direção à 
sustentabilidade. Participe! Veja no site 
www.farmasustentavel.com.br. 

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

Meio ambiente Acesso Inovação Prescrição Stakeholders

Meio Ambiente
Desafio para o 
Desenvolvimento 
Sustentável

O mundo está vivendo um momen-
to de grande preocupação ambiental, e 
as mudanças advindas disso são inevi-
táveis. Em dezembro, em Copenhague, 
aconteceu a Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas. Tal 
evento ocorreu na sequência dos impor-
tantes encontros que iniciaram a discus-
são sobre o desafio para o desenvolvi-
mento sustentável.

Lembrando: em 1992 ocorreu, no Rio 
de Janeiro, a Conferência das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento, a ECO-92. O seu objetivo principal 
era buscar meios de conciliar o desenvol-
vimento socioeconômico com a conserva-
ção e proteção dos ecossistemas da Terra. 
A Conferência do Rio consagrou o concei-
to de desenvolvimento sustentável.

Outro momento importante foi a dis-
cussão que gerou o Protocolo de Quioto. 
O Protocolo de Quioto não apenas discute 
e implanta medidas de redução de gases, 
mas também incentiva e estabelece me-
didas com o intuito de substituir produ-
tos oriundos do petróleo por outros que 
provocam menos impacto. O Protocolo 
de Quioto foi implantado de forma efetiva 
em 1997, na cidade japonesa de Quio-
to, nome que deu origem ao protocolo.  
Na reunião, 84 países se dispuseram a 
aderir ao protocolo e o assinaram. Des-
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Recrutamento e seleção

Recentemente, li um artigo sobre a 
geração “Y”, que mostrava que ela não 
é partidária da ideia de permanecer por 
muito tempo em um só trabalho ou fa-
zer carreira em uma empresa durante 
períodos longos. Esse fato nos leva a 
refletir sobre como devemos lidar com 
a diferença entre gerações nas empre-
sas, hoje mais do que nunca, devido à 
tecnologia. A geração Y é aquela dos 
nascidos nos anos 80, que cresceram 
com muito acesso à tecnologia. Já os 
baby boomers são os nascidos entre 
as décadas de 50 e 60, após a Segun-
da Guerra mundial.

No artigo Bridging the Generatio-
nal Techno-Divide, o autor Andrew R. 
McIlvane entrevistou diversos gerentes 
de recursos humanos sobre o assun-
to. Compilando os depoimentos, o que 
eles trouxeram foi:

Os jovens da geração Y devem ser 
lembrados de que ainda existe a co-
municação face-a-face. O MSN e o 
Skype agilizam, mas não substituem 
essa forma de comunicação. 

Utilizar laptops e notebooks em 
reuniões precisa ser bem pensado 
e pré-acordado. Para a geração Y, o 
laptop é percebido como algo eficien-
te, mas para os baby boomers pode 
ser entendido como uma distração.  
A empresa pode determinar suas re-
gras, por exemplo, admitindo apenas 
smartphones em reuniões. 

Apesar da resistência, baby boomers 
devem ser incentivados a aderir à tecno-
logia. Algumas empresas utilizam como 
recurso a criação de blogs corporativos 
com a colaboração desses profissionais. 

O setor de RH precisa saber quem 
são os seus colaboradores para inte-
grá-los melhor. 

As mudanças exigidas 
pela Geração Y 
Arnaldo Pedace

O grande desafio das 
empresas é fazer com 

que a geração Y e 
a geração dos baby 

boomers convivam em 
harmonia, desenvolvendo 
um ambiente de trabalho 

que favoreça a troca 
de experiências.

Uma solução inteligente citada 
no artigo foi de uma empresa que 
implementou o cross-mentoring. 
Nesse projeto, os baby boomers 
passavam conhecimentos e ex-
periências de negócio para a ge-
ração Y, enquanto eles os ensi-
navam sobre tecnologia.

A nova geração Y tem muito 
a agregar, mas tem como resí-
duo a questão problemática do 
compromisso. Ela é composta pelos 
filhos dos pais ausentes, que passaram 
a vida se dedicando em demasia ao tra-
balho, e das mães que se emanciparam 
e entraram no mercado de trabalho. 
Para compensar a falta que faziam, os 
pais destinaram a eles muitas benes-
ses, tais como estudar em escola priva-
da, deter todas as atenções, ter acesso 
à sofisticada aparelhagem tecnológica. 
São, portanto, muito mimados. 

E mais, foram criados tendo con-
tato com a internet desde cedo e es-
tão acostumados a desenvolver várias 
atividades simultaneamente. Também 
não se identificam com a burocracia, 
tanto processual quanto mental, e não 
cultivam a lealdade a uma só empresa.

Tais profissionais têm acesso fácil 
às informações e, por causa disso, vi-
vem em busca de algo melhor. E não 
hesitam em brigar pelo que acreditam. 
O seu maior compromisso é com o 
próprio crescimento e não com o cres-
cimento da empresa, e sua caracterís-
tica principal é o individualismo.

Hoje, o grande desafio das em-
presas é fazer com que a geração Y 
e a geração dos baby boomers convi-
vam em harmonia, desenvolvendo um 
ambiente de trabalho que favoreça a 
troca de experiências e conhecimen-

to entre as duas partes. Para tanto, é 
necessário realizar mudanças orga-
nizacionais, privilegiando um modelo 
menos hierárquico, uma vez que o va-
lor das empresas é agregado por meio 
da interação entres as pessoas. Além 
disso, como se trata de uma geração 
tecnológica, também é importante tra-
balhar a governança de TI – Tecnolo-
gia da Informação. 

Os gestores precisam tornar a as-
censão dos profissionais mais rápida e 
entender que as pessoas querem re-
conhecimento. 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato das Indústrias 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Recursos humanosRecursos humanos

2010
Expectativas para um ano de grandes 
resultados e o papel da área de 
recursos humanos nesse panorama
André Jacques Pasternak

Depois de muitas comemorações 
em família e com os amigos celebran-
do o Natal e se despedindo de 2009, 
está zerado o relógio e grandes expec-
tativas surgem no horizonte futuro à 
espera de um ano que tem tudo para 
ser espetacular, com crescimento do 
PIB brasileiro, estimado entre 5% e 
6% – cenário altamente otimista para 
a economia do País.

Nessa perspectiva, as empresas do 
setor farmacêutico devem se preparar 
para colocar em prática seus planos 
de retenção dos melhores talentos, já 
que o assédio da concorrência em pe-

ríodos de alto crescimento econômico 
tende a se multiplicar. 

A área de recursos humanos deve 
estar alinhada com a estratégia de ne-
gócios da empresa, compreendendo 
bem o ambiente macroeconômico e 
as particularidades e dificuldades de 
cada departamento, incluindo a tarefa 
obrigatória de saber enxergar as sutile-
zas do dia a dia no posicionamento de 
marca dos produtos e nas estratégias 
comercial e de visitação médica para 
cada linha terapêutica. 

Em um mercado altamente regu-
lamentado, e com a atual resolução 

As empresas que 
entenderem a 
importância da 
gestão de recursos 
humanos no negócio 
e que tomarem 
medidas concretas 
no aprimoramento 
das práticas com a 
estratégia em médio 
e longo prazos 
sairão vencedoras.
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Recursos humanos

É cada vez maior a exigência de um gestor de 
RH que saiba trabalhar com foco no negócio 
e que tenha familiaridade no monitoramento 

e utilização de métricas de desempenho 
para mensuração de resultados.

da RDC 44/09 da Anvisa (que reforça 
as regras para o comércio de medi-
camentos e a prestação de serviços 
nos estabelecimentos), os desafios 
para 2010 serão tremendos, com 
uma “guerra” pelos melhores profis-
sionais do mercado e que demandará 
ações agressivas de retenção. Mas, 
ao contrário do que muitos pensam, 
reter bons profissionais nem sempre 
está somente relacionado a melhores 
pacotes de remuneração, ao que de-
nominamos de atributos “tangíveis” de 
remuneração. 

Com quase 13 anos de experiência 
na atividade de recrutamento e sele-
ção de executivos, sendo quase cinco 
anos de atuação no mercado de saú-
de, posso afirmar que é cada vez mais 
predominante a retenção de talentos 
em função dos atributos “intangíveis” 
de remuneração. Ou seja, estamos fa-
lando de ambiente saudável de traba-
lho com predominância da autonomia 
e diminuição da burocracia, valorizan-
do relações harmônicas e transparen-
tes entre a empresa e o colaborador e 
incentivando a confiança mútua entre 
as partes envolvidas. 

Além do amplo desafio de busca 
do melhor equilíbrio entre remunera-
ção tangível e intangível, o profissional 
de recursos humanos tem a obrigação 
de saber trabalhar com métricas de 
desempenho, não só as da área de 
RH, mas também as que envolvem o 

negócio como um todo e que acabam 
tendo como consequência natural a 
proliferação do sentimento de orgulho 
de se fazer parte de um time vencedor. 

Com todas as grandes fusões e 
compras ocorridas em 2009, o merca-
do começa a se preparar para a conta-
gem regressiva da quebra de patentes 
de blockbusters entre 2011 e 2015. 
Além da concorrência dos genéricos 
e similares, os laboratórios farmacêu-
ticos que não estiverem dispostos a 
realizar investimentos com lucros em 
longo prazo deverão saber trabalhar 
em parcerias com outras indústrias no 
que se refere a marketing, produção e 
promoção de medicamentos, dividindo 
parte do bolo com outros laboratórios.

Nesse contexto, a área de recursos 
humanos deve cada vez mais sair do 
discurso, da filosofia e da teoria para 
a efetiva prática de suportar o negócio 
com ações que levem à diminuição da 
evasão de bons profissionais e da dis-
seminação de uma cultura que contém 
o melhor argumento para justificar a 
mudança de uma empresa para outra: 
remuneração “intangível”. 

Em nossas procuras por profis-
sionais de recursos humanos, é cada 
vez maior a exigência de um gestor de 
RH que saiba trabalhar com foco no 
negócio e que tenha familiaridade no 
monitoramento e utilização de métri-
cas de desempenho para mensuração 
de resultados. E que provenha conti-

nuidade aos projetos estratégicos de 
uma companhia. 

Nesse movimento, aumentou mui-
to a frequência de profissionais de 
recursos humanos provenientes de 
outros departamentos, inclusive das 
áreas de negócios, tais como: marke-
ting, comercial e planejamento estraté-
gico. Sua visão do negócio como um 
todo é de grande valia na formulação 
de políticas e estratégias para o maior 
diferencial que qualquer companhia 
pode ter: as pessoas.

Mesmo os executivos “nascidos” 
na área de RH que vêm se desta-
cando são muitas vezes convidados 
a desempenhar atividades em um 
prazo determinado em outras áreas. 
Ao retornarem, têm uma perspectiva 
adicional sobre o negócio que lhes 
ajuda muito na gestão de estraté-
gias sobre pessoal e capital humano. 
Sem falar na absoluta necessidade 
de domínio do inglês, já que os ne-
gócios hoje ultrapassam as frontei-
ras e atingem todos os continentes. 
Neste ano que se inicia, as empresas 
que entenderem a importância da ges-
tão de recursos humanos no negócio 
e que tomarem medidas concretas no 
aprimoramento das práticas com a es-
tratégia em médio e longo prazos sai-
rão vencedoras. 

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

Mais de 400 pessoas prestigiaram o 
encerramento dos III Jogos Abertos do 
Sindusfarma, em 5 de dezembro último. 
Nesta edição, a Sanofi-Aventis sagrou-
se bicampeã geral da competição, to-
talizando 31 medalhas, das quais dez 
de ouro, oito de prata e 12 de bronze.  
O “Troféu Dr. Lauro Moretto”, de posse 
temporária, foi entregue a Silvia Oykama, 
representante dos atletas que participa-
ram dos jogos.

Em segundo lugar ficou a Pfizer 
com 22 medalhas (seis de ouro, 11 de 
prata e cinco de bronze). A Eurofarma 
conquistou a terceira colocação com 
18 medalhas, sendo quatro de ouro, 
oito de prata e seis de bronze.

Em seu discurso, o idealizador do 
certame e Vice-Presidente de Assun-
tos Regulatórios e Programas Educa-
cionais do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sindusfarma), Dr. Lau-
ro Moretto, cumprimentou os atletas 
e agradeceu a todos os apoiadores. 
Moretto também revelou as expectati-
vas dos organizadores para a próxima 

Sanofi-Aventis é bicampeã dos
III Jogos Abertos do Sindusfarma

edição do evento, que é reunir 2.000 
atletas.  Lembrou ainda que os III Jo-
gos Abertos do Sindusfarma, além 
de contribuir para a qualidade de vida 
dos colaboradores das empresas as-
sociadas à entidade, também permi-
tiram destinar mais de uma tonelada 
de alimentos não perecíveis a sete ins-
tituições assistenciais de São Paulo.  
Os alimentos, doados por espectado-
res e participantes dos jogos, foram 
entregues, gentilmente, pela Ímola 
Transportadora, para o Asilo e Asso-
ciação dos Policiais Militares Deficien-
tes Físicos do Estado de São Paulo, 
Instituição Beneficente Nosso Lar, As-
sociação Amigos do Bem, Abrigo dos 
Velhinhos Frederico Ozanam, Lar da 
Infância de Nice e Sociedade Amigos 
da Região de Santa Inês. 

Para o Diretor da Associação Bra-
sileira do Atacado Farmacêutico (Aba-
farma), Alfredo Luiz Cury, que partici-
pou da cerimônia, a competição é uma 
excelente oportunidade para a integra-
ção de todas as áreas da indústria far-
macêutica. 

A iniciativa, que neste ano registrou 
um crescimento de mais de 10% sobre 
o ano anterior, teve 200 jogos dispu-
tados em 14 rodadas e contou com a 
participação de 26 empresas:  Abbott, 
Aché, Allergan, Ariston, AstraZeneca, 
Baxter, Bayer, Blausiegel, Boehringer, 
Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Eurofarma, 
Chiesi, Genzyme, Igefarma, Libbs, 
Mantecorp, Pfizer, Roche, Sanofi-
Aventis, Schering Plough, Solvay, Teva, 
Wyeth, Zambon e Zodiac.

Os III Jogos Abertos Sindusfarma 
tiveram o patrocínio de Abafarma – As-
sociação Brasileira do Atacado Farma-
cêutico, Chiesi Farmacêutica, Eurofar-
ma, FortKnox, Grupo Wheaton, Libbs,  
Pfizer, Védat e Wyeth, e contaram com 
o apoio do  Ministério dos Esportes, da 
Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente e da Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Recreação de São 
Paulo, ABCFarma, Alcan, Aché, Cris-
tália, FCE Pharma – NurnbergMesse, 
Janssen-Cilag, Medley, Revista Brasi-
leira de Medicina (Editora Moreira Jr.) e  
Sanofi-Aventis.  
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Com o slogan Vida saudável é o 
nosso movimento, a terceira edição 
dos Jogos Abertos Sindusfarma se 

consolidou como a principal competição 
esportiva da indústria farmacêutica.

Ouro - Vôlei Masculino – Sanofi-Aventis

Ouro – Tênis Masculino Master 

Valdyk	Freire	– Aché

Carlos Makoto Isonaka – Roche
Ouro em Atletismo Masculino Master

Ouro – Natação – Sanofi-Aventis

Maria de Fátima Camilo – Atleta destaque dos Jogos Abertos. 
Artilheira	de	Futsal	Feminino	e	Futebol	Society	Feminino,	ganhadora	
de medalhas em todas as provas de atletismo e ganhadora 
da medalha de ouro no revezamento 4x50 da natação
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Ouro – Tênis de Mesa Masculino

Valtecir Canatto – Allergan

Ouro – Tênis de Mesa Feminino
Roseli	Okabayashy	Sasaki	–	Sanofi-Aventis

Ouro – Futsal Masculino – Blausiegel

Ouro –	Futebol	Society	Masculino	Adulto	– Baxter 10 K Masculino Master 

Santino Ferreira Filho – Eurofarma

Ouro –	Futebol	Society	Masculino	Master	– AbbottOuro – Futsal Feminino – Pfizer
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FutSal Masculino
1º lugar: Blausiegel
2º lugar: Sanofi-Aventis
3º lugar: Roche

FutSal Feminino
1º lugar: Pfizer
2º	lugar:	 Bayer
3º lugar: Schering Plough 

Futebol Society 
Masculino
1º lugar: Baxter 
2º lugar: Boehringer
3º	lugar:	 Bayer	

Futebol Society Feminino
1º lugar: Pfizer
2º lugar: Schering Plough
3º lugar: Eurofarma

Confira os grandes vencedores
Futebol Society 
Masculino Masters
1º lugar:  Abbott 
2º lugar: Eurofarma 
3º lugar: Blausiegel 

Futebol de Campo
1º lugar: Sanofi-Aventis
2º lugar: Eurofarma
3º lugar: Aché 

Tênis de Mesa Masculino
1º lugar: Valtecir Canatto 

(Allergan) 
2º lugar: Djalma Alves 

(Sanofi-Aventis) 
3º lugar: Rafael Gomes 

Pereira (Libbs) 

Tênis de Mesa Feminino
1º lugar: Roseli Sasaki 

(Sanofi-Aventis)    
2º lugar: Stela Mello (Pfizer) 
3º lugar: Rozilda Aparecida dos 

Reis (Sanofi-Aventis)

Tênis Masculino
1º lugar: Sandro Silva Freira 

(Sanofi-Aventis) 
2º lugar: Márcio B. Borim 

(Eurofarma)
3º	lugar:	 Daniel	C.	de	Melo	(Lilly)	 	

Tênis Feminino
1º lugar: Maria de Fátima 

Camilo (Pfizer)
2º lugar: Stella Mello (Pfizer)
3º lugar: Marilia Funchal 

(Eurofarma) 

Tênis Masculino Masters
1º	lugar:	 Waldik	G.	Freire	(Aché)
2º lugar: Mauro Neves 

(Eurofarma)   

Feminino Adulto
1º lugar: Mara Ligia Ap. 

Marcolongo (Libbs)
2º lugar: Katja Grabiele Frik 

(Pfizer) e Severina 
Maria da	Silva	(Eli	Lilly)

3º lugar: Elaine Tamiko 
Futata (Pfizer)

Atletismo 10 quilômetros

Basquetebol Masculino
1º lugar: Sanofi-Aventis
2º lugar: Eurofarma
3º lugar: Aché

Basquetebol Feminino
1º lugar: Eurofarma
2º lugar: Pfizer
3º lugar: Sanofi-Aventis

Voleibol Masculino
1º lugar: Sanofi-Aventis
2º	lugar:	 Wyeth
3º lugar: Aché

Voleibol Feminino
1º lugar: Abbott
2º lugar: Pfizer
3º lugar: Aché

Feminino Master
1º	lugar:	 Aldvany	Galvão	

Pessoa	(Eli	Lilly)	
2º lugar: Maria de Fátima 

Camilo (Pfizer) 
3º lugar: Maria Aparecida Sigari 

(Schering Plough)

Masculino Adulto
1º lugar: Anderson Carlos R. 

Almeida  
(Sanofi-Aventis) 

2º lugar: Robin Augusto 
Correa	(Bayer)

3º lugar: Luciano André A.  
(Bayer)

Masculino Master
1º lugar: Carlos Makoto 

Isonaka (Roche),
2º lugar: Eric Benoit Jean  

Rene Larue  
(Sanofi-Aventis)

3º lugar: Santino Ferreira Filho  
(Eurofarma)

Artilheiro	Futebol	Society	Masculino	Master 

Mauricio Pereira – Sanofi-Aventis

Artilheiro Futebol de Campo 
Thiago Miranda dos Santos – Eurofarma
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Aconteceu

rodou 2,7 milhões de quilômetros ao 
longo do ano. O equivalente a 68 vol-
tas em torno da Terra. 

“Em 2010, o desafio vai ser apri-
morar o levantamento do uso efeti-
vo do álcool nos carros flex, que já 
compõem grande parte da frota dos 
propagandistas, e trabalhar a cons-
cientização desse grupo, a fim de que 
esses profissionais atuem como mul-
tiplicadores da informação”, disse Pe-
dro Staudt, Consultor em Sustentabi-
lidade e parceiro da Pharmexx nessa 
iniciativa. 

Propagandistas recebem 
certificado de Carbon Free
Os representantes conseguiram compensar a emissão 
de carbono com o plantio de mais de 800 árvores.

tos para empresas, como resultados 
da pesquisa Boehringer Ingelheim, 
Danone, Johnson & Johnson, MSD, 
Novartis, Siemens, NUK, Boiron, Tor-
rent, Unilever, Gatorade, Quaker, Ma-
rilan, Edwards, Cantinho da Mamãe, 
Equilibrium e Merck Serono. 

O maior aliado da emissão do car-
bono na atmosfera na atividade de 
propaganda médica na indústria far-
macêutica é o automóvel. Um propa-
gandista roda em média 71 quilôme-
tros por dia, o que significa que o time 
da Pharmexx, idealizadora do projeto, 

Entenda o projeto 

O projeto começa com a elabora-
ção de um inventário de todo o car-
bono consumido pela Pharmexx, cujo 
principal foco, pela natureza do negó-
cio, está na movimentação dos pro-
pagandistas. Um levantamento é feito 
para calcular quantos quilômetros são 
rodados por dia, o tipo de combustível 

usado, além do consumo de energia 
elétrica, de papel, entre outros. Ao 
fim de um ano é possível perceber o 
quanto a empresa consumiu de carbo-
no e escolher a forma de compensa-
ção: plantio de árvores ou compra de 
créditos de carbono. Nesse projeto, a 
Pharmexx contou com a consultoria 
técnica da Ecosfera 21 e a parceria da 
Fundação SOS Mata Atlântica. 

Uma cerimônia, realizada em 15 
de dezembro, em São Paulo, marcou 
a entrega dos certificados de carbon 
free a 180 propagandistas. A maio-
ria atua em projetos da indústria far-
macêutica. Todos eles conseguiram 
compensar a emissão de carbono 
com o plantio de mais de 800 árvores. 
Em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, o projeto Plante essa 
ideia vai reflorestar uma área de quase 
cinco mil metros quadrados. Os pro-
pagandistas, que pertencem ao time 
da Pharmexx Brasil, divulgam produ-

Cauê Rossetti e Luiz Candullu (recebendo pela Johnson & Johnson)Nelson Coelho (Revista UPpharma) e Marcos Capozzi 
(recebendo pela Boehringer Ingelheim)
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Dario	Baldini	(Nycomed)	e	Priscila	Silva	(Blue) Angélica Rossetti (Pharmexx Brasil) e Cristine Lu (Unilever)

Eduardo Margarido (Dr. Coach) e João Gilberto (recebendo pela MSD) Odilon Costa (Cristália) e Jupiara Canhoto (Torrent)

Antonia Rodrigues (Grupemef) e Virgílio Fidelis (recebendo pela Edwards) Cassio Rossetti (Pharmexx Brasil), Patrícia Hara e Lavínia Springmann (NUK)

Acaba de chegar ao Brasil a 
solução que alavancou as vendas 
das farmacêuticas na Europa. 

> Top line results com melhorias mensuráveis e significativas.
> Metodologia estruturada.
> Avaliação objetiva da qualidade da visita promocional médica.

Agora no Brasil
Call Quality Accelerator

SFE IN ACTION
Envie um e-mail para martin.smith@sfe-in-action.com.br
para receber mais informações sobre esta inovação.



Dose única

Quando a conversa gira em torno 
de motivação, uma das queixas mais 
comuns e constantes que ouvimos 
de profissionais é a falta de liberda-
de nas suas organizações. Essa falta 
de liberdade vai desde o excesso de 
formalismo no ambiente de trabalho, 
impedindo quaisquer atitudes e com-
portamentos mais descontraídos e 
afetuosos, até a existência da “lei da 
mordaça” que impede manifestações 
contrárias a normas, diretrizes e má 
conduta dos gestores – mesmo que 
justas e procedentes.

Na maior parte das vezes, a defini-
ção dos padrões de conduta em uma 
área depende muito mais do estilo de 
condução do seu líder do que de uma 
política formal da empresa – embora 
muitas delas possuam e pratiquem 
tais políticas. A questão é saber se as 
regras estão na medida certa.

Um clima muito formal e conserva-
dor costuma criar barreiras para que os 
colegas interajam de forma mais alegre 
e descontraída, cerceando a liberdade 
do bom humor e da espontaneidade.  
No geral, essa “lei do silêncio e da sisu-
dez” compromete a produtividade, que 
costuma fluir melhor quando há uma sau-
dável e amistosa integração nas equipes.

Por outro lado, um modelo de li-
derança muito tolerante e benevolen-
te pode levar uma equipe, ainda não 
devidamente amadurecida e compro-
metida, a praticar excessos comporta-
mentais que em nada contribuem para 
os resultados da área e os da própria 
empresa. Se o clima descrito no pa-
rágrafo anterior cria condições para a 
agressividade e o assédio moral, este 
aqui facilita a ocorrência de anarquia e 
assédio sexual, por exemplo.

O frágil limite entre liberdade 
e permissividade
Floriano Serra

Resumo da ópera: todos os exces-
sos são condenáveis.

É de responsabilidade do processo 
seletivo da empresa identificar e apro-
var candidatos que se mostrem recep-
tivos e sensíveis aos valores, princípios 
e condutas da empresa. Há entrevistas, 
dinâmicas de grupo e testes psicológi-
cos que possibilitam a identificação do 
profissional consciente e responsável 
daquele que deve ter a clara consciên-
cia de que o bom humor e a alegria são 
instrumentos valiosíssimos para a inte-
gração de uma equipe – desde que pra-
ticados na medida correta e condizente 
com os valores da empresa e com as 
regras da boa convivência social.

Brincadeiras de mau gosto, que in-
vadam privacidades, firam a autestima 
dos colegas, criem constrangimentos 
ou que atentem contra a moral e os 
bons costumes, não são bem-vindas 
no ambiente de trabalho. 

Mesmo assim, não há motivos para 
que a liderança faça a opção pelo ou-
tro extremo da situação. A pressão 
existente no trabalho – seja por pra-
zo, qualidade ou quantidade – mesmo 
sendo uma pressão natural para a ob-
tenção dos resultados que a empresa 
busca, precisa de periódicas válvu-
las de escape para evitar o estresse.  
E isso pode ser obtido por meio de ati-
tudes bem humoradas e espirituosas 
por parte da equipe e do próprio líder. 
Este líder, aliás, deveria atuar, nesse as-
pecto, como uma espécie de maestro, 

dando o tom, o ritmo e a profundidade 
das ações. Porque se o próprio gestor 
comanda a falta de gosto e decência, 
então nada melhor se pode esperar do 
conjunto de liderados.

Usando da liberdade existente na 
área, o saudável bom humor deve fluir 
de maneira natural, adequada e opor-
tuna. Há momentos certos para que 
seja aberta a válvula de escape que di-
minuirá a pressão do grupo. Identificar 
as características comportamentais e 
encontrar o equilíbrio é uma das com-
petências esperadas da liderança. 

Liberdade responsável não com-
promete resultados, não agride, não 
desqualifica, não atenta contra a ética, 
a moral nem a autoestima das pesso-
as. Se isso acontecer em um ambiente, 
estaremos diante de permissividade. 
O membro do grupo que não souber 
a diferença entre uma coisa e outra, 
ou foi mal selecionado ou mal treina-
do. Deverá ser alvo de um criterioso 
programa de orientação e desenvolvi-
mento que lhe esclareça a cultura da 
empresa e saiba em detalhes quais são 
seus valores, princípios e normas. Mas 
se o “infrator” for o líder, então estare-
mos falando de uma promoção, se não 
equivocada, pelo menos precoce. 

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

e novas indicações aqui.

O snifDoctor é a ferramenta que veio agregar à sua 

comunicação. Notícias nacionais e internacionais 

atualizadas diariamente, downloads de matérias e 

vídeos, incentivo a congressos e meetings, divulgação 

de atividades médicas e científi cas. Nosso cadastro 

é atualizado trimestralmente e, assim, você pode 

impactar mais vezes os médicos visitados e atingir 

aqueles que estão fora do seu painel, também.

Snifdoctor é a tática mais rápida de horizontalizar a 

marca do seu produto.

www.snifdoctor.com.br
A maneira defi nitiva de falar com o médico.

Solicite uma apresentação.

65.000 
médicos esperam 
     ansiosos pela 
  sua novidade.

Rua Demóstenes, 967 – Campo Belo - Tel. 11 5533-5900



Vacina contra 
HPV Oncogênico 
GlaxoSmithKline. 
Vencedora do 33º Lupa 

de Ouro como a melhor 

campanha de lançamento de 

um produto de prescrição.

NÓS DESAFIAMOS 
O MUNDO DAS VACINAS 

COM VACINAS PARA O MUNDO.

Vacina contra 
HPV Oncogênico 
GlaxoSmithKline. 
Vencedora do 33º Lupa 

de Ouro como a melhor 

campanha de lançamento de 

um produto de prescrição.

NÓS DESAFIAMOS NÓS DESAFIAMOS 
O MUNDO DAS VACINAS O MUNDO DAS VACINAS 

COM VACINAS PARA O MUNDO.COM VACINAS PARA O MUNDO.

www.casadevacinas.com.br

Estrada dos Bandeirantes, 8464 - Jacarepaguá
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22783-110 
CNPJ: 33247743/0001-10  
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