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Grandes realizações
Com esta edição, fechamos o ano de 2010 alcançando importantes marcos de 
crescimento em nossos trabalhos. Primeiramente, queremos agradecer aos lei-
tores, que vêm permitindo essa caminhada vitoriosa ao longo dos 33 anos de 
existência da publicação. Queremos compartilhar, mais uma vez, a realização de 
mais uma etapa de serviços prestados para o mercado, que é a implementação 
da Pesquisa Top Suppliers, que tem registrado crescimento de participantes e, 
novamente nesta edição, ganhou novas categorias, atendendo a uma solicitação 
de nossos leitores. Neste terceiro ano do levantamento, incluímos mais duas ca-
tegorias: Editora de Publicações Científicas e Agências de Propaganda Virtual. 

A abertura da edição 2010 aconteceu em 21 de setembro, na sede do Sin-
dusfarma, quando foram entregues também os certificados aos ganhadores do 
prêmio em 2009.

Agradecemos ao Sindusfarma, que nos acolheu e incentivou o evento. Agra-
decemos ao Marcelo Geraldi, Presidente da Farmoquímica, que mais uma vez 
separou um tempo em sua agenda para prestigiar a entrega dos certificados, 
saindo do Rio de Janeiro para compor a mesa-diretora.

Agradecemos também ao Dr. Lauro Moretto e ao Dr. Nelson Mussolini, do Sin-
dusfarma; a Sonia Orestes, Presidente do Grupemef; ao José Carlos Giaretta, 
Gerente da Credinfar e aos participantes que abrilhantaram a mesa de entrega 
dos certificados.

Nas próximas páginas, os leitores conferem a cobertura desse evento. Veja tam-
bém nesta edição a lista completa dos finalistas do Prêmio Lupa de Ouro, que 
acontecerá em 26 de novembro. 

Esperamos continuar nossa caminhada em 2011, sempre trazendo novidades 
para nossos leitores. Um bom ano a todos e sucesso!

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Sonia Orestes
Diretora-Geral

Grupemef

A busca da inovação

O ano de 2010 foi bastante produ-
tivo para o Grupemef. Conseguimos 
implementar várias ações importantes 
no sentido de aprimorar os serviços 
prestados aos nossos associados. 
Uma delas foi a locação de um es-
paço para abrigar a nova sede do 
Grupemef que conta com instalações 
mais adequadas para o mercado.

Os finalistas da segunda fase de 
avaliação do prêmio Lupa de Ouro 
estrearam a nova sede da entidade, 
tecendo elogios e parabenizando a 
estrutura organizacional. Vale lembrar 
que os associados têm direito de utili-
zar as salas de reunião para promover 
cursos, aulas e outros eventos.   

Nesta edição, os leitores poderão 
conhecer também os finalistas da 
34ª Lupa de Ouro. Mais uma vez, a 
premiação registrou participação ex-
pressiva. Tivemos uma grande pro-
cura por convites, o que confirma a 
representatividade e a importância 
deste evento.

O alto nível das campanhas e pro-
jetos inscritos mais uma vez surpre-
endeu. Os jurados tiveram grande 
trabalho para apontar os finalistas. 
Parabéns a todos os profissionais 
que participaram desta edição! Estou 
certa de que os projetos apresenta-
dos proporcionaram contribuições 

importantes para o desenvolvimento 
do mercado farmacêutico.

Neste ano, com o tema “Humano 
é ser inovador”, a Lupa de Ouro pre-
tende ressaltar a inovação como mola 
propulsora da competitividade, esti-
mulando os profissionais a exercitarem 
a inovação diariamente. Aproveitando 
este espaço, agradecemos a todos os 
patrocinadores e apoiadores da Lupa 
de Ouro, que nos ajudaram a realizar 
mais um grande evento.

Com a aproximação das festas, 
gostaria também de desejar a todos 
um final de ano repleto de energia e 
realizações. Em 2011, o Grupemef 
continuará buscando oportunidades 
de melhorias em todas as áreas, a 
fim de aprimorar sua prestação de 
serviços e atender às necessidades 
dos associados com excelência. Boa 
sorte a todos no ano que se inicia! 
Esperamos que seja uma fase de 
prosperidade e muito sucesso para 
toda a indústria farmacêutica.
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Sindusfarma

As conquistas de 2010 e 
os desafios do futuro
Nelson Mussolini

A indústria farmacêutica instalada 
no Brasil chega ao fim de 2010 em 
plena forma. Cresceu acima do PIB, 
recuperou o nível recorde de vendas 
em unidades da década passada e 
continuou a ampliar o acesso por meio 
dos genéricos.

Tanto quanto a elevação de ren-
da da população e o consequente 
aumento dos níveis de consumo das 
classes C, D e E, contribuiu para esse 
desempenho o notável trabalho reali-
zado pelo setor nos últimos 20 anos.

A modernização de fábricas e o 
aperfeiçoamento de processos indus-
triais e gerenciais geraram ganhos de 
produtividade que resultaram em mais 
eficiência, redução de custos e produ-
tos melhores.

A introdução dos genéricos foi um 
fator fundamental nessa dinâmica, ao 
viabilizar a incorporação de novas tec-
nologias e a capacitação de mão de 
obra e ao ampliar as opções do con-
sumidor, oferecendo-lhe medicamen-
tos modernos e de qualidade a preços 
mais baratos.

Paralelamente, a pesquisa de no-
vas substâncias e o lançamento de 
medicamentos inovadores para doen-
ças de larga incidência ajudaram a 
consolidar a reputação e a imagem 
dos laboratórios farmacêuticos.

Hoje, ninguém mais duvida da 
qualidade, eficácia e segurança dos 
medicamentos fabricados no Brasil. 
A Anvisa teve papel fundamental 
nesse cenário, pois, com uma re-
gulação moderna, inseriu o País no 

mercado mundial. É claro que nem 
tudo é perfeito. 

A elevada carga tributária que in-
cide sobre os medicamentos (equi-
valente a 33,9% do preço final) é um 
entrave importante. Imagine-se o efeito 
positivo da redução ou até eliminação 
de impostos no bolso das pessoas e 
suas consequências no mercado.

Enquanto a solução definitiva não 
vem, a concorrência cumpre o seu 
papel de regular os preços no merca-
do. Fruto da acirrada disputa entre os 
laboratórios farmacêuticos, a “guerra” 
de descontos, que se observa nos úl-
timos anos nas farmácias e drogarias, 
tem beneficiado a população, ameni-
zando, em parte, o problema da so-
brecarga fiscal. É certo que isso reduz 
a rentabilidade das empresas, mas o 
objetivo de vender saúde em caixinhas 
se consolida.

Há também a questão dos produ-
tos de última geração pelos quais o 
cidadão de renda média ou baixa não 
pode pagar. Problema que ganha con-
tornos graves diante das deficiências 
dos programas de reembolso dos pla-
nos de saúde e dos programas públi-
cos de assistência farmacêutica – mui-
to embora esses tenham progredido 
muito nos últimos 16 anos.

A indústria farmacêutica no Brasil 
vive uma situação peculiar. De um 
lado, atua em um país que enfrenta-
rá ainda, durante muito tempo, o de-
safio de resolver questões básicas de 
saúde, para as quais os medicamen-
tos tradicionais, de síntese química, 

são e continuarão sendo uma ótima 
alternativa.

De outro, prepara-se para os de-
safios científicos e tecnológicos que o 
futuro próximo lhe reserva, a exemplo 
do que acontece nos países avança-
dos nos campos da biotecnologia e 
da nanotecnologia. Aliás, essas novas 
fronteiras já estão alterando os roteiros 
tradicionais de descoberta e fabrica-
ção de novos princípios ativos.

Projetam-se mudanças radicais 
não apenas nas características e pro-
priedades dos medicamentos, mas em 
todas as etapas de desenvolvimento e 
produção: dos testes iniciais, conduzi-
dos pelos cientistas nos laboratórios, 
até as linhas de produção, passan-
do pelas pesquisas clínicas em seres 
humanos.

É por isso que se impõe debater 
desde já um plano estratégico para o 
setor, que concilie metas diferenciadas 
de um país continental e coordene ce-
nários de curto, médio e longo prazos.

Não podemos perder o bonde da 
biotecnologia. Precisamos debater e 
nos preparar para competirmos nessa 
área. Precisamos, enfim, de um plano 
que crie as bases de uma cadeia far-
macêutica forte e inovadora, capaz de 
atender às demandas de saúde da so-
ciedade brasileira no século 21 e gerar 
competências que integrem o Brasil de 
maneira competitiva na economia glo-
balizada. 

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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Interfarma

Os processos de fusões e aquisi-
ções no setor farmacêutico tornaram-
se, nos últimos anos, uma alternativa 
e um dos meios mais eficazes para 
ajudar as empresas a superar dilemas 
internos. Incapazes, por vezes, de pro-
mover o seu crescimento orgânico, as 
empresas vão às compras para garan-
tir mercado, ampliar sua área geográfi-
ca e escopo de atuação.

Historicamente, a indústria farma-
cêutica viveu um mundo dividido, ali-
cerçado no conceito maniqueísta de 
que, de um lado, deveriam estar as 
empresas nacionais e, de outro, as 
multinacionais. A decisão de promover 
fusões e aquisições sempre fez parte 
do dinâmico jogo do negócio no setor 
farmacêutico, mas entre as circuns-
tâncias de mercado, uma em especial 
acabou por desenhar, a traços livres, 
um cenário pouco favorável: a de que 
as grandes invenções que geram os 
blockbusters (recordistas de vendas) 
tornaram-se cada vez mais escas-
sas, apesar dos altos e contínuos in-
vestimentos globais em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) – algo em tor-
no de US$ 800 a US$ 1 bilhão, ou cer-
ca de 20% do faturamento das empre-
sas. Com um agravante: o retorno nem 
sempre é garantido. Estima-se que de 
cada 100 mil moléculas desenvolvidas 
apenas uma torna-se medicamento.

As mudanças provocadas pelo 
admirável mundo novo do segmento 

União que gera 

inovação
Antônio Britto

farmacêutico vieram desfazer, como 
o tsunami, o antagônico mundo que 
colocava as companhias nacionais 
e multinacionais em lados opostos.  
As empresas globais continuarão, sem 
dúvida, a investir bilhões em pesquisa 
e desenvolvimento, mas, na outra pon-
ta, passaram a adquirir fabricantes de 
genéricos como parte da estratégia de 
negócios mundo afora. No Brasil, nos 
últimos três anos, a participação das 
empresas de pesquisa no mercado de 
genéricos simplesmente triplicou, es-
pecialmente pela aquisição de empre-
sas líderes. Em contrapartida, as em-
presas de genéricos perceberam que 
produzir somente commodities agrega 
pouco valor ao negócio, tendo, além 
de tudo, que enfrentar ferozes com-
petidores, como Índia e China. Assim, 
essas empresas passaram a enxergar 
com outros olhos, a possibilidade de 
fazer pesquisa – não necessariamente 
a pesquisa radical que levará ao de-
senvolvimento de novos medicamen-
tos –, mas sim de alternativas que lhes 
possibilitem ir além da produção de 
cópias.

Nesse cenário complexo, a busca 
por inovação não apenas transformou 
o setor, como se constitui em elo para 
permitir a sobrevivência de muitas 
empresas. Nessa nova era, a contri-
buição da Interfarma é decisiva sob 
dois importantes aspectos: um deles 
é a aproximação entre laboratórios 

farmacêuticos multinacionais e cen-
tros de pesquisa, universidades e 
pesquisadores, por meio de eventos 
e rodadas de negócios que poderão, 
assim se espera, transformar essas 
conversas em projetos conjuntos de 
pesquisa aplicada com benefícios 
para toda a sociedade. O outro é uma 
profunda mudança no Estatuto Social 
da entidade que deixa de ser, a par-
tir de agora, identificada como asso-
ciação das empresas multinacionais 
de pesquisa e passa a representar 
empresas e instituições nacionais de 
pesquisa, universidades, pequenos 
empreendedores e pesquisadores 
autônomos.

A constante busca por novidades 
e novos mercados é um esforço que 
deve ser empreendido pelas empresas 
para permitir, no futuro breve, gerar 
mais conhecimento, capacitação pro-
fissional e transferência de tecnologia. 
À Interfarma cabe o papel de abrir es-
paço para o desenvolvimento de pro-
jetos conjuntos e estimular a interação 
entre diferentes agentes de inovação, 
além de lutar pelos interesses comuns, 
como a produção científica e o investi-
mento em pesquisa e desenvolvimento 
de novos medicamentos para o bem 
do paciente brasileiro e do País. 

Antônio Britto é Presidente da Interfarma – 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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Apesar das diversas dificuldades 
apresentadas pela conjuntura nacional 
na última década, as indústrias farma-
cêuticas de capital nacional vêm supe-
rando os obstáculos apresentados e 
estão conseguindo vencer os desafios. 

Mesmo com suas características 
bastante peculiares e da extrema de-
pendência de insumos farmoquímicos 
importados, o setor farmacêutico tem 
investido pesadamente em pesquisas 
e inovação tecnológica, e os resul-
tados são percebidos nos números 
apresentados de faturamento.

Com um desempenho excepcio-
nal, aliado à reação do mercado, o 
setor tem previsão de investimentos 
cada vez maiores em máquinas, equi-
pamentos e, principalmente, na quali-
ficação de sua mão de obra. E o re-
sultado disso se traduz no crescimento 
bastante considerável nesta última dé-
cada das empresas de capital nacio-
nal, no contexto do mercado total, de 
25,6% no ano de 2000, para 44,8% 
em 2009.

Proporcionando à população bra-
sileira o acesso universal aos medica-
mentos inovadores, similares e genéri-
cos, nossa indústria de capital nacional 
tem trabalhado incansavelmente em 
pesquisas e inovação tecnológica e no 
desenvolvimento de produtos de alta 
complexidade, contando com profis-
sionais que trabalham na criação de 
novas formulações para o bem-estar 
do ser humano, até mesmo na explo-
ração dos recursos naturais de nossa 
biodiversidade.

Alanac

Tendência dos 

Os resultados desses investimen-
tos já se mostram positivos, pois no 
período de 2000 a 2009, enquanto o 
mercado farmacêutico brasileiro cres-
ceu 156%, o setor industrial farmacêu-
tico composto por empresas de capital 
nacional cresceu 348%.

É importante ressaltar que além 
dos altos investimentos efetuados 
em novas tecnologias, por exemplo, 
a dos produtos dermocosméticos, o 
setor seguiu claramente o conceito 
dos medicamentos genéricos e pro-
curou ofertar aos pacientes uma ex-
tensa linha de produtos para diversas 
enfermidades, mantendo a mesma 
qualidade e com preços 35% meno-
res do que os dos medicamentos de 
referência. E se o objetivo era ampliar 
o acesso, tivemos o ingresso de mais 
4,5% de consumidores no mesmo 
período, percentual ainda pequeno se 
comparado ao objetivo inicial da Lei 
de Genéricos. 

Mas, nem tudo é um mar de rosas. 
O setor industrial farmacêutico brasi-
leiro enfrenta atualmente o dragão da 
carga tributária, que o coloca no mais 
alto patamar mundial em recolhimento 
de impostos, posição não invejada por 
nenhum outro país.

Com isso, cerca de um terço do 
preço pago pelo consumidor é recolhi-
do aos cofres públicos. Isso contribui, 
e muito, para a redução do acesso a 
medicamentos pela população.

Outro fator extremamente nega-
tivo e que provoca grandes distor-
ções é o processo de monitoramento 

e controle de preços conferidos aos 
medicamentos, nos quais, em uma 
economia de livre mercado, os prin-
cipais formadores de custos desses 
produtos podem variar de empresa 
para empresa, dependendo do forne-
cedor, da oferta e/ou da quantidade 
adquirida sem nenhuma relação com 
o reajuste anual concedido ao setor 
(percentual único).

Tal situação coloca em um mesmo 
patamar diferentes empresas com di-
ferentes composições de custos, o 
que causará no futuro grandes distor-
ções de preços finais da cadeia.

Nesse cenário, perdas e ganhos 
individuais de produtividade, que po-
deriam ser repassados aos consu-
midores, são desprezados, e quanto 
mais tempo se passa, maiores são as 
distorções acumuladas.

Não bastassem esses fatores, as 
indústrias farmacêuticas de capital 
nacional têm como firme propósito 
incrementar a pesquisa e o desenvol-
vimento de novos medicamentos, se-
guindo os padrões internacionais de 
excelência. Esse fato demonstra um 
avançado estágio de desenvolvimen-
to científico e tecnológico do setor, 
que, apesar de oneroso e sem apoio 
oficial, prossegue e permite-se pre-
ver uma significativa participação nas 
exportações brasileiras em um futuro 
bem próximo. 

Serafim Branco Neto é Gerente-Executivo da Alanac – 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. 
E-mail: alanac@alanac.org.br

laboratórios 
farmacêuticos nacionais Serafim Branco Neto
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Especial

Em cerimônia, realizada no auditó-
rio do Sindusfarma, em 21 de setem-
bro, a Revista UPpharma fez a entrega 
dos certificados aos primeiros coloca-
dos da Pesquisa Top Suppliers edição 
2009, que tem como objetivo apontar 
os fornecedores de serviços e produ-
tos mais conceituados do mercado 
farmacêutico na opinião dos próprios 
profissionais da indústria.

Durante o evento, que reuniu mais 
de 100 pessoas, a Revista UPpharma 
também lançou a edição 2010 da 
pesquisa, cujos vencedores serão di-
vulgados no início do próximo ano. O 
encontro foi também uma oportunida-
de para integração entre os presentes, 
que ao final participaram de um co-
quetel de confraternização.

Coordenada pela empresa Idea 
Brasil Pesquisa de Mercado, a edição 
de 2009 contou com a participação 
de 234 respondentes, que exercem 
cargos de coordenadores, geren-
tes e diretores de áreas em diversos 
laboratórios.

Os fornecedores foram avaliados 
em duas classificações: share of mind 
e conceito. Importante lembrar que 
na Pesquisa Top Suppliers, os parti-
cipantes são convidados a responder 
espontaneamente ao questionário, ou 
seja, não é preciso inscrição prévia. 
Além disso, a participação dos profis-
sionais não está ligada a qualquer tipo 
de premiação ou bonificação.

Top Suppliers
UPpharma premia vencedores 
e lança edição de 2010

Devido a isso, a confiabilidade da 
pesquisa no mercado vem crescendo 
a cada edição. O número de profissio-
nais interessados em participar do le-
vantamento, bem como em apresentar 
sugestões de melhorias, também tem 
sido significativo.

“A cada edição, abrimos novas 
categorias a pedido dos próprios par-
ticipantes. Aliás, foi graças a uma su-
gestão dos profissionais do setor que 
decidimos fazer esse levantamento 
anualmente. Os participantes perce-
beram nesse trabalho uma maneira de 
avaliar seus fornecedores com impar-
cialidade e confiabilidade”, acrescenta 
Nelson Coelho, Publisher da Revista 
UPpharma.

Novidades
Para a edição 2010 (ver regula-

mento), a Pesquisa Top Suppliers con-
tará com mais duas novas categorias: 
Editora de publicações científicas e 
Agências de propaganda virtual – 
WEB, incorporadas a partir de suges-
tões dos próprios participantes.

Como no ano anterior, os respon-
dentes poderão indicar outros profis-
sionais do setor para participar. Para 
assegurar a qualidade das informa-
ções e dos resultados finais, a Idea 
Brasil fará a validação das indicações, 
a fim de se certificar que os indica-
dos atuem efetivamente no mercado 
farmacêutico.

O ranking dos ganhadores, bem 
como todas as informações referen-
tes a cada etapa do trabalho, esta-
rão disponíveis posteriormente para 
downloa d no site da DPM Editora.

“Em apenas duas edições, a pes-
quisa Top Suppliers se mostrou uma 
ferramenta muito útil e importante para 
o dia a dia dos profissionais do mer-
cado farmacêutico, uma vez que além 
de avaliar as empresas, permite que 
os executivos conheçam a opinião de 
seus colegas de trabalho em relação 
aos fornecedores, fomentando a troca 
de experiências. É uma iniciativa muito 
bem-sucedida, que merece o reco-
nhecimento do setor”, analisa Nelson 
Mussolini, Vice-Presidente Executivo 
do Sindusfarma.

A próxima edição da pesqui-
sa contará mais uma vez com o 
apoio do Sindusfarma, Credinfar e 
Grupemef. “Gostaria de agradecer ao 
Sindusfarma, que nos cedeu gentil-
mente as instalações para realização 
do evento, bem como o apoio do 
Credinfar e Grupemef, entidades idô-
neas que há anos contribuem para o 
desenvolvimento do mercado farma-
cêutico. Estamos certos de que a pró-
xima edição da Pesquisa Top Suppliers 
será um grande sucesso, auxiliando o 
dia a dia dos executivos e na escolha 
dos melhores parceiros comerciais.”

A seguir, a entrega dos certificados 
aos ganhadores presentes no evento.
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O auditório do Sindusfarma 
foi palco da cerimônia de 
entrega dos certificados 
aos primeiros colocados da 
Pesquisa Top Suppliers 2009. 
Na ocasião, foi lançada a 
edição 2010 do levantamento 
que vem alcançando grande 
repercussão no setor.

Tugarê, representada por Mark 
de Szentmiklósy. Prêmio entregue 
por Mauro Veçoso, da Idea 
Brasil Pesquisa de Mercado

Triunfo, representada por 
Eduardo Alonso

Arteria, representada por 

Fabíola Rodrigues

CVC, representada por Roberto 
Vertemati . Prêmio entregue por 
Nelson Mussolini, do Sindusfarma

15



Fiat, representada por Daniel Zeitune 
Franchi. Prêmio entregue por Nelson 
Coelho, da Revista UPpharma

Engenho Nacional, representada por Ricardo 
Reis (esquerda) e Carlos Firace (direita)

OZ Design, representada 
por Vera Mion

Parati Design, representada 
por Sidney Diniz

Dell, representada por Ricardo 
Menezes Prêmio entregue por 
Sonia Orestes, do Grupemef

HP, representada por 
Carolina Scanavini

Panarello, representada por Adriana 
de Souza . Prêmio entregue por 
José Carlos Giaretta, da Credinfar

GM, representada por Marcelo Piffer Santos 
(esquerda) e Gustavo Garrastazu (direita). Prêmio 
entregue por Marcelo Geraldi, da Farmoquímica
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IBM, representada por Wagner Morais SAP, representada por 
Renato Morsch de Mello

Asga Brindes, representada por 
Mariana Munhão Mendes

Trena, representada por Silvio 
Gargano (esquerda) e Paulo 
Roberto Bahiense Vaz (direita)

Alphagraphics, representada 

por Paulo Hideo

Luxury, representada por 
Wagner Federico

Hilton, representado por 
Marjoriê Macedo
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Grand Hyatt, representado 
por Yukari Hayato

Resulta, representada 

por Marcos Veçoso

ESPM, representada por 
Professor Licinio Motta

Blue Tree Hotels, representado 
por Vitor Rosalem

TCA Pesquisa, representada 
por Edna Prado Golçalves

New BD, representada por Paulo Vaz

Ipsos Insight, representada 
por Sandra Candido

IMS, representada por Nilton Paletta
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Drogasil, representada por Antonio Carlos de Freitas 
(esquerda) e Carlos Alberto de Castro Dutra (direita)

Catho, representada por 

Andrea Zaidan

Manager, representada 
por Claudia Keller

Bradesco, representada 
por Aida Isabel Singer

W/Pharhma, representada 
por Rodrigo Zaninetti

Itaú, representada por Luciano André Ribeiro 
(direita) e Luciano Quintela (esquerda)

CPack-Creative, representada por 
Fernando Antunes . Prêmio entregue 
por Mario Grieco, da Moksha8

Creative Design, representada por 
Silvia Regina . Prêmio entregue por 
Arnaldo Pedace, do Sindusfarma
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A Revista UPpharma lançou, pelo terceiro ano, 
um levantamento de informações que indicará 
as empresas mais conceituadas do mercado 
farmacêutico. Esse levantamento, denominado 
“TOP SUPPLIERS 2010”, será coordenado pela 
empresa Idea Brasil Pesquisas de Mercado e 
rege-se pelo presente regulamento:

Objetivo
O objetivo é realizar um levantamento das em-
presas fornecedoras de produtos e serviços 
mais conceituadas no mercado farmacêutico.

Participantes
Os participantes serão todas as empresas 
fornecedoras do mercado farmacêutico den-
tro das 20 (vinte) categorias listadas no item 
categorias, exceto os responsáveis pela reali-
zação do trabalho – DPM Editora e Idea Brasil 
Pesquisas.

Jurados
Os jurados serão os profissionais do merca-
do farmacêutico que tenham contato com as 
categorias selecionadas, assinantes do infor-
mativo SNIF BRASIL – Somente Notícias da 
Indústria Farmacêutica e assinantes da Revista 
UPpharma. Os jurados deverão possuir cargos 
de analistas, coordenadores, gerentes ou dire-
tores das áreas responsáveis pela contratação 
dos serviços ou compra de produtos das em-
presas dentro das categorias escolhidas. 

Categorias
•	 Agência	de	propaganda;
•	 Agência	de	viagens; 
•	 Automóveis	para	frotas	(propagandistas)	

–	marca	e	modelo;
•	 Automóveis	para	executivos	(gerência	

e	diretoria)	–	marca	e	modelo;
•	 Distribuidora	de	medicamentos;
•	 Embalagens	promocionais;
•	 Empresas	de	capacitação	profissional	

(cursos	e	treinamentos);
•	 Empresas	de	recolocação	de	profissionais	

(recrutamento	e	seleção);
•	 Equipamentos	de	informática	(hardware);
•	 Software	–	comercial,	

automação	e	produção; 
•	 Fabricante	/	fornecedor	de	brindes;
•	 Gráfica;

•	 Hotel	para	eventos,	viagens,	
treinamentos,	cursos	e	congressos;

•	 Instituições	financeiras	(bancos);
•	 Pesquisa	Ad	hoc;
•	 Pesquisa	contínua;
•	 Rede	de	farmácias	/	drogarias;
•	 Sistema	de	comunicação	–	telefonia	móvel;
•	 Editora	de	publicações	científicas;
•	 Agências	de	propaganda	virtual	–	WEB.

Que serão divididos conforme abaixo:

Agência de propaganda
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

Agência de viagens
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

•	 Área	de	treinamento	(diretor,	gerente	
de treinamento e coordenadores).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	
e coordenadores).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

Distribuidora de medicamentos
•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	

e coordenadores).

Embalagens promocionais
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	produção	(diretor	industrial,	gerente	
de produção e controle de qualidade).

Empresas de capacitação profissional 
(cursos e treinamentos)
•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	

e coordenadores).
•	 Área	de	produção	(diretor	industrial,	gerente	

de produção e controle de qualidade).
•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	

gerentes, coordenadores e analistas).
•	 Área	administrativa	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Empresas de recolocação de 
profissionais (recrutamento e seleção)
•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	

gerentes, coordenadores e analistas).
•	 Área	administrativa	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Equipamentos de 
informática (hardware)
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	
e coordenadores).

•	 Área	de	produção	(diretor	industrial,	gerente	
de produção e controle de qualidade).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Software – comercial, 
automação e produção 
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	
e coordenadores).

•	 Área	de	produção	(diretor	industrial,	gerente	
de produção e controle de qualidade).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Fabricante / fornecedor de brindes
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

Gráfica
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

regulamento Top Suppliers 2010
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•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Hotel para eventos, viagens, 
treinamentos, cursos e congressos
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	
e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Instituições financeiras (bancos)
•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	

coordenadores e analistas).
•	 Área	administrativa	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Pesquisa Ad hoc
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	inteligência	de	mercado	(diretor,	
gerente, coordenadores e analistas).

Pesquisa contínua
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	inteligência	de	mercado	(diretor,	
gerente, coordenadores e analistas).

Rede de farmácias/drogarias
•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	

e coordenadores).

Sistema de comunicação 
– telefonia móvel
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	
e coordenadores).

•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	
gerentes, coordenadores e analistas).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	inteligência	de	mercado	(diretor,	
gerente, coordenadores e analistas).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Automóveis para frotas 
(propagandistas) – marca e modelo
•	 Área	de	vendas	(diretor,	gerente	

e coordenadores).
•	 Área	de	recursos	humanos	

(diretor e gerentes).

Automóveis para executivos (gerência 
e diretoria) – marca e modelo
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	de	

marketing	e	gerente	de	produto).
•	 Área	administrativa	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	eventos	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	treinamento	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	vendas	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	produção	(diretor	industrial	

e gerente de produção).
•	 Área	de	inteligência	de	mercado	

(diretor e gerentes).
•	 Área	de	informática	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	recursos	humanos	

(diretor e gerentes).

Editora de publicações científicas
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

Agências de propaganda virtual – WEB
•	 Área	de	marketing	(diretor,	gerente	

de	marketing,	gerente	de	produto,	
coordenadores e analistas).

Votação
Os concorrentes serão eleitos por meio de uma 
votação realizada pela internet, por intermédio 
de	 um	 link	 enviado	 por	 e-mail,	 identificado	
como TOP SUPPLIERS 2010, diretamente para 
as pessoas selecionadas para a votação.
Cada uma das pessoas selecionadas para a 
votação poderá indicar outros profissionais do 
mercado	por	meio	de	envio	de	link	de	cadastro	
a esses novos indicados.
A votação recebida desses novos cadastrados 
só entrará na base de avaliação após validação 
do cadastro por contato pessoal ou telefônico.
As pontuações das empresas seguirão os se-
guintes critérios:

Lembrança espontânea de empresas
Será considerada a ordem de menção como 
forma de atribuir peso para as empresas. Por 
exemplo: a empresa A foi citada em primeiro e a 
empresa B citada em segundo. Apesar das duas 
terem sido citadas o mesmo número de vezes, 
a empresa A leva vantagem por se tratar de um 
ranking	de	lembrança	espontânea.	
O	algoritmo	para	a	formação	do	ranking	de	lem-
brança será:
Primeira posição → 1 ponto
Segunda posição →	1/2	ponto
Terceira posição →	1/3	ponto
O somatório dos pontos de cada empresa lem-
brada espontaneamente seguirá como o total 
de pontos daquela empresa para a formação 
do	ranking	de	lembrança	espontânea.

Conceito das empresas – Empresas 
de maior conceito entre os clientes
A partir da lista de empresas mencionadas no 
ranking	de	lembranças,	o	respondente	atribuirá	
notas de 1 a 10 para cada uma das empresas 
que ele lembrou.
O somatório dos pontos de cada empresa se-
guirá como o total de pontos para a formação 
do	ranking	de	Empresas	mais	Conceituadas.

Prazo de votação
O período de votação inicia-se em 10 de de-
zembro de 2010 e termina em 10 de fevereiro 
de 2011. 

Escolha dos melhores
A escolha será feita por meio das empresas 
com maior número de votos dentro de cada 
categoria.	Cada	 jurado	 poderá	 escolher	 até	3	
(três) fornecedores dentro de cada categoria. 
Cada empresa poderá ser votada apenas 1 
(uma) vez dentro de cada categoria.
Os votos serão anulados se:
•	 Empresa	escolhida	for	votada	mais	de	uma	

vez na categoria pelo mesmo jurado.

•	 Empresa	escolhida	não	pertencer	
à categoria indicada.

•	 Qualquer	tentativa	de	fraude	
pelo respondente.

Divulgação
O resultado da votação em cada categoria será 
publicado na Revista UPpharma na segunda 
edição de 2011.
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Segundo notícia veiculada em seu 
site em 24 de setembro de 2010, a 
Anvisa firmou um acordo para troca 
de informações com o FDA (Food and 
Drug Administration), a agência regu-
latória norte-americana. Essa parceria 
envolve três áreas distintas. A primeira 
é relativa ao registro de medicamen-
tos, equipamentos e produtos médi-
cos, que irá facilitar não só a liberação 
de venda dos produtos, como evitar o 
retrabalho de ambas as agências na 
análise da documentação das empre-
sas. A segunda diz respeito ao reco-
nhecimento das inspeções realizadas 
pelas duas agências, o que irá evitar 
que elas tenham de deslocar técnicos 
para o exterior para certificar fábricas 
de medicamentos e de produtos que 
já tenham sido certificadas por uma 
delas. A terceira e última área englo-
bada pelo acordo é a de pós-comer-
cialização de produtos, o que facilitará, 

Coluna legal

As marcas de medicamentos e o 
acordo entre a Anvisa e o FDA
Deborah Portilho

por exemplo, que medicamentos que 
tenham sido suspensos em um dos 
dois países possam ser imediatamente 
recolhidos no outro. Mas, se o acordo 
firmado entre Anvisa e FDA trata ape-
nas dessas três áreas, o que ele teria a 
ver com as marcas de medicamentos? 

Como se sabe, depois de sete lon-
gos anos, em 14 de julho de 2010, a 
Anvisa publicou a Consulta Pública 

(CP) nº 72/2010 sobre a formação dos 
nomes comerciais (marcas) de medi-
camentos, e a resolução que resulta-
rá dessa CP revogará as polêmicas e 
insuficientes normas em vigor desde 
2003, estabelecidas pelo item 3 da 
RDC 333/03. O que talvez seja novida-
de para alguns é que, coincidentemen-
te, o FDA também está em processo 
de atualização de suas diretrizes sobre 
a formação dos nomes, rotulagem e 
embalagem de medicamentos, no in-
tuito de reduzir erros de medicação1.

Assim sendo, em vista dessa opor-
tunidade, nada mais lógico do que 
avaliar a possibilidade de ampliação 
do acordo em questão de modo que 
as discussões e experiências dos dois 
órgãos em relação ao assunto sejam 
incluídas como uma quarta área de 
troca de informações. Considerando 
o conhecimento já acumulado pelo 
FDA no campo das marcas, a Anvisa, 

Depois de sete longos 
anos, a Anvisa publicou, 
em 14 de julho de 2010, 

a Consulta Pública 
(CP) nº 72/2010 sobre 

a formação dos nomes 
comerciais (marcas) 
de medicamentos.
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O importante é que 
agora já existe um 

acordo entre Anvisa 
e FDA para troca de 
informações, e isso 
abre um leque de 

possibilidades para 
ambos os lados, o 

que inclui a questão 
das marcas de 
medicamentos.

certamente, teria muito a lucrar com um 
possível intercâmbio sobre o assunto.

De qualquer modo, independen-
temente da inclusão ou não dessa 
quarta área no acordo, a experiência 
norte-americana sobre a questão das 
marcas deve ser aproveitada pela 
Anvisa. Nesse sentido, a Agência, 
preferencialmente com a participação 
de advogados da área de marcas, 
agentes de propriedade industrial, pro-
fissionais da área regulatória e, espe-
cialmente, do INPI, poderia criar um 
programa de análise computadorizada 
para identificar marcas com seme-
lhanças gráfica e fonética, similar ao 
Phonetic and Orthographic Computer 
Analysis (POCA) System, utilizado pelo 
FDA; formular testes para simular o 
pedido dos medicamentos por escrito 
ou verbalmente, tanto pessoalmente, 
no balcão da farmácia, como por te-
lefone; organizar grupos de discussão 
formados por especialistas em Marcas 

de Medicamentos e em Vigilância 
Sanitária; e, se necessário, elaborar 
quaisquer outros tipos de avaliação de 
erros de medicação ou de produtos 
que possam complementar os testes 
elencados anteriormente.

Seja como for, o mais importante 
é que agora já existe um acordo entre 
Anvisa e FDA para troca de informa-
ções, e isso abre um leque de possi-
bilidades para ambos os lados, o que 
inclui a questão das marcas de medi-
camentos. Assim, se mais esse passo 
positivo for dado e se houver uma inte-
ração efetiva entre a Agência, profissio-
nais das áreas de Marcas e Regulatória 
e INPI, isso, certamente, refletirá na 
qualidade das normas sobre os nomes 
comerciais de medicamentos, que, em 
breve, serão instituídas pela Anvisa. 

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora 
de Direito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. 
Direito	Corporativo	do	IBMEC/RJ	e	Sócia-Diretora	
da D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

1. Era esperado que uma minuta das novas diretri-
zes do FDA fosse publicada até 30 de setembro de 
2010, mas até 25 de outubro essa publicação ainda 
não havia ocorrido.



Os consumidores possuem com-
portamentos diferenciados quando 
buscam produtos e serviços. Há aque-
les que escolhem um medicamento 
para prevenir problemas causados pela 
ingestão de bebida alcoólica, outros 
que preferem comprar um eletrodo-
méstico pela relação custo-benefício, 
assim como há os que adquirem um 
brinquedo como forma de relembrar a 
infância passada, e assim por diante.

Entre os comportamentos que im-
pulsionam a compra e o consumo está 
o desejo de, não apenas exercitar uma 
relação de consumo, mas integrá-la 
no estilo de vida. Assim, o marketing 
experiencial se oferece como esforço 
mercadológico no sentido de propiciar 
a consumidores atuais ou potenciais 
experiências com marcas, produtos, 
ideias e serviços no sentido de provocar 
sensações e interações diferenciadas.

Um fabricante de cerveja construiu 
instalação semelhante a um bar am-
bientado em temperaturas muito bai-
xas com mesas, cadeiras e copos de 
gelo, ambiente em que os consumido-
res apreciavam a cerveja. Uma livraria 
paulistana, além de oferecer livros de 
vários setores e tipos, disponibiliza pol-
tronas e mesas para que seus usuários 
possam apreciá-los, além de um espa-
ço gourmet para ajudar na atmosfera 
da leitura.

O marketing experiencial tem sido 
utilizado por hospitais, que além dos 
serviços básicos e complementares no 
campo da saúde, oferecem atividades 
de recreação para crianças, contato 
com a natureza, ambientes com de-
coração artística, uso de substâncias 
aromáticas, atendimento especial e 

muitos recursos para que pacientes, 
convidados e usuários obtenham uma 
experiência diferenciada.

A livraria, o bar gelado e os hospi-
tais customizados exemplificam traba-
lhos de marketing derivados do perfil 
de consumidor, cuja opção de consu-
mo transcende o simples usufruto do 
produto, de forma que o pleno consu-
mo só é alcançado quando agrega fa-
tores como prazer, modismo, moderni-
dade, convívio e inovação.

Os trabalhos de comunicação po-
dem se associar ao marketing expe-
riencial quando facilitam, informam ou 
promovem a experimentação, caso de 
folheto que incentiva o usuário a fazer 
um test drive ou uma degustação no 
ponto de venda, esforço que a ação 
de merchandising deve se incumbir de 
fato.

A área de turismo percebeu que a 
motivação para pessoas viajarem está, 
em boa parte, no desejo de obter no-
vas experiências, aparelhando hotéis, 
meios de transporte e roteiros para 
propiciar ao turista experiências dife-
renciadas, mesmo que o destino seja 
convencional.

Destaca-se, porém, que as classes 
de menor poder aquisitivo também 
são sensíveis ao marketing experien-
cial, como mostram ações realiza-
das na Bienal do Livro em São Paulo 
e em lojas de varejo. Consumidoras 
de qualquer classe social, antes de 
comprar seu creme no setor de cos-
mético de um hipermercado, podem 
experimentá-lo aplicado por demons-
tradoras e, após sentir o produto e ou-
vir a profissional, decidirem-se sobre o 
tratamento. 

A comunicação pode participar do 
marketing experiencial de forma efetiva 
quando permite ao usuário uma partici-
pação interativa na peça promocional.

Anúncios impressos que utili-
zam o marketing sensorial são bons 
exemplos. São peças que agregaram 
aroma e sons nos seus conteúdos.  
Os apliques também são exemplos, 
caso de anunciantes que incorpora-
ram moedas reais (instituição financei-
ra), areia (rally automobilístico) e recur-
sos de 3D em peças impressas.

A experimentação in loco talvez 
seja a modalidade mais expressiva do 
marketing experiencial, utilizando para 
isso diversos instrumentos de comuni-
cação integrada: merchandising, venda 
pessoal, relações públicas, promoção 
de vendas e outros. Um hotel de clas-
se superior na Argentina pode ilustrar 
essa aplicação integrada, pois para sa-
tisfazer o desejo de seus hóspedes de 
vivenciar uma experiência diferenciada, 
coloca em campo atendentes que “an-
tecipam” o acesso a serviços por meio 
de estreita atenção e acompanhamento 
do cliente no hotel; o hóspede se im-
pressiona com o saguão, cortinas, co-
lunas, piscinas, restaurante, decoração 
interna dos quartos, banheiros em cris-
tal e com o catálogo promocional en-
cadernado com materiais nobres. Sua 
vontade é de permanecer ali e desfrutar 
das mordomias, o que o motivará a vol-
tar e indicar o hotel a outras pessoas ou 
via mídias sociais na internet.

Os recursos e espaços interativos 
que a internet oferece a colocam como 
ambiente de comunicação privilegiado 
para o marketing experiencial. Por meio 
dos sites é possível a um internauta 

Marketing

A força da comunicação no 
marketing experiencial
Gino Giacomini Filho
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experimentar faixas musicais antes de 
comprar uma coleção ou ler parte do 
livro antes de decidir por sua aquisição, 
ou ainda conhecer um videogame an-
tes de comprá-lo. Um potencial cliente 
pode obter na tela do computador as 
sensações visuais dos espaços exter-
nos e internos de um empreendimento 
imobiliário antes de se dirigir ao local, ou 
ter contato com recursos audiovisuais, 
contendo depoimento de pessoas que 
realizaram uma determinada viagem.

A participação do consumidor é 
v iável na webesfera quando suges-
tões, questionamentos e contribui-
ções são incorporados pela empresa 
nos produtos e serviços, fazendo-o 
assim sentir-se parte da organização 
e, com isso, fidelizá-lo. 

Ressalta-se que a inserção da co-
municação no marketing experiencial 
contextualiza-se em alguns elementos:

•	 O	marketing	experiencial	deve	es-
pelhar o foco da organização no 
mercado, ou seja, públicos pre-
ferenciais. Esses públicos devem 
sinalizar a procura e a valorização 
de experiências diferenciadoras 
com as marcas, produtos, servi-
ços e com a própria empresa. Por 
lidar com altos níveis de expec-
tativas, a empresa deve realizar 
habilmente todas as ações, pois 
o desencantamento do consu-
midor pode encaminhá-lo aos 
concorrentes.

•	 É	 necessário	 que	 a	 adoção	 do	
marketing experiencial seja estra-
tégica, e não um procedimento 
pontual. Portanto, a empresa deve 
concebê-lo como prática perma-
nente e inspiradora para todas as 
decisões de negócios. 

•	 A	 comunicação	 deve	 se	 associar	
às ações estratégicas e operacio-
nais do marketing experiencial, 
quer como indutora, quer como su-
porte em que experiências podem 
ser rea lizadas pelos consumidores.

•	 O	trabalho	da	comunicação	precisa	
conter elementos inovadores, caso 
contrário a efetivação do marketing 
experiencial será vista como algo li-
mitado, convencional e corriqueiro.

Em um ambiente econômico mar-
cado pela alta competitividade, obter 
a admiração do consumidor é cami-
nho importante para a sustentabilida-
de de grandes negócios, esforço para 
o qual o marketing experiencial pode 
contribuir. 

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



Responsabilidade social

Parcerias inovadoras
Marcelo Weber e Renata Schott

Transferência de Tecnologia

O termo transferência de tecnolo-
gia pode ser definido como um pro-
cesso entre duas entidades sociais 
em que o conhecimento tecnológico 
é adquirido, desenvolvido, utilizado e 
melhorado por meio da transferência 
de um ou mais componentes de tec-
nologia, seja ele o próprio processo ou 
parte dele, com o intuito de se imple-
mentar um processo, um elemento de 
um produto, o próprio pro duto ou uma 
metodologia.

Duas são as condições mínimas 
para que ocorra uma efetiva transfe-
rência de tecnologia: o transferidor 
precisa estar disposto a transferir e o 
receptor precisa ter condi ções de ab-
sorver o conhecimento transferido.

A partir das várias tipologias de ca-
pacidade tecnoló gica encontradas na 
literatura foram identificados dois tipos 
considerados críticos no processo de 
transferência de tecnologia: a opera-
cional e a de aprendizagem dinâmi ca.

A capacidade operacional consis-
te nas habilidades e informações ne-
cessárias para operacionalizar, manter 
e consertar a tec nologia, isso é know-
how. Esse know-how pode ser obti do, 
principalmente, por meio de treina-
mento e de suporte técnico do forne-
cedor. Contudo, tal obtenção depende 

de conhecimentos prévios da empre-
sa receptora, gerenciamento, envolvi-
mento dos membros e de um ambien-
te voltado à aprendizagem.

A capacidade de aprendizagem 
dinâmica consis te nas habilidades 
e informações necessárias para ge-
rar mudanças dinâmicas técnicas e 
organizacionais e para gerenciar as 
mudanças, isso é know-why. Essa 
capacida de permite ao receptor repli-
car e alterar os conhecimentos téc-
nicos adquiridos, produzindo novos 
produtos e proces sos, criando novos 
conhecimentos, isso é ser inovativo. 
Sua aquisição ocorre por meio de um 
processo cumulati vo de aprendizagem 
na organização.

A tecnologia é transferida por meio 
de diversos modos de transferência. 
O modo de transferência refere-se ao 
contrato realizado entre o fornecedor e 
o receptor da tecnologia.

Os diferentes modos de transfe-
rência (licenciamento, cooperação 
de pesquisa, turnkey, joint-venture, 
investi mentos estrangeiros diretos 
etc.) auxiliam a empresa re ceptora da 
tecnologia a aprender e a desenvolver 
novos conhecimentos, habilidades e 
capacidades tecnológicas.

Pesquisadores citam que existe 
uma relação entre a profundidade de 
conhecimento tecnológico e os modos 

Inovação 

O mercado farmacêutico tem 
como um dos seus maiores clientes, 
o setor público. Porém, o próprio se-
tor público tem uma grande limitação 
quanto à sua capacidade de compra 
e abastecimento da gama de produ-
tos necessária para hospitais e postos 
de saúde.

A limitação é, principalmente, fi-
nanceira, e o tamanho do “bolo”, ge-
ralmente, não cresce de acordo com a 
demanda. Tanto a demanda relaciona-
da com o crescimento da população 
atendida pelo Governo, quanto a cres-
cente demanda das empresas pela in-
clusão de novas drogas e tratamentos 
na já extensa lista de medicamentos, 
principalmente de alto custo.

Com isso, vem o desafio das em-
presas em inovar e estabelecer com 
o setor público parcerias que propor-
cionem o crescimento deste “bolo”, 
beneficiando ambas as partes, setor 
farmacêutico e setor público.

Algumas empresas saíram na 
frente e perceberam que a sustenta-
bilidade do seu negócio depende da 
construção dessas parcerias. Vejamos 
a seguir alguns exemplos práticos de 
como isso já está acontecendo.
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de transferência. Por exemplo: joint-
venture é tipicamente usado para ad-
quirir conhecimentos embutidos na or-
ganização e licenciamen to, permitindo 
transferir mais conhecimento codifica-
do. Além disso, a quantidade de capa-
cidade tecnológica transferida depen-
de em particular do modelo escolhido. 
Por exemplo, menos conheci mento é 
transferido em um modo turnkey do 
que em um de investimento estrangei-
ro direto.

Na indústria farmacêutica, os mo-
dos mais comuns são: cooperação 
científica, licenciamento, joint-ventures 
e inves timentos estrangeiros diretos. 

Com a MSD (Merck & Co.), por 
exemplo, está sendo negociada a 

transferência de tecnologia do medica-
mento Raltegravir, que foi introduzido 
no coquetel contra aids, oferecido pelo 
SUS em 2009. O acordo se aproxima 
dos R$ 250 milhões por ano. O medi-
camento tem patente válida até 2019, 
e o processo de transferência de tec-
nologia deve terminar quatro anos an-
tes, sendo, portanto, uma importante 
contribuição para garantir a susten-
tabilidade do programa DST/Aids do 
Brasil.

Outros três exemplos de parcerias 
público-privadas são: esclerose múltipla 
(BetaInterferona 1ª, parceria entre Aché 
– Biosintética e Biomanguinhos), antias-
mático (Formoterol + Budesonida, par-
ceria entre Chemo e Farmanguinhos) 

Algumas empresas 
saíram na frente e 
perceberam que a 

sustentabilidade do seu 
negócio depende da 

construção de parcerias 
com o setor público.



e imunosupressor (Sirolimo, parceria 
entre a Libbs e Farmanguinhos). Todas 
somam R$ 350 milhões. O Ministério da 
Saúde articulou, desde 2009, um total 
de 20 acordos de transferência de tec-
nologia para 25 produtos, envolvendo 
nove laboratórios públicos e 17 priva-
dos (sete estrangeiros e dez nacionais). 

Programas de Acesso

Outro exemplo muito importante 
de parceria é a ampliação do acesso à 
medicação pelas indústrias farmacêu-
ticas. Foi publicado em junho de 2008 
um relatório de benchmark que ana-
lisou políticas e práticas de acesso à 
medicação de 20 grandes companhias 
farmacêuticas. O autor desse Index é 
a Fundação Acesso à Medicação. Ele 
analisa e “ranqueia” os esforços des-
sas grandes companhias farmacêuti-
cas em relação à ampliação de acesso 
aos medicamentos, procurando moti-
var uma mudança positiva na indústria.

Já foi publicado o segundo The 
Access to Medicine Index 2010 com a 
participação de 27 empresas.

Segundo a Fundação, o relatório 
The Access to Medicine Index busca: 
•	 Definir	 o	 papel	 da	 indústria	 far-

macêutica ao endereçar as ques-
tões relacionadas ao Acesso à 
Medicação em sociedades neces-
sitadas, por meio da discussão 
com os principais públicos de in-
teresse (stakeholders), incluindo a 
própria indústria. 

•	 Definir	 indicadores	 por	 meio	 dos	
quais os esforços direcionados 
para o Acesso à Medicação pos-
sam ser mensurados. 

•	 Analisar	as	políticas	e	práticas	das	
companhias farmacêuticas e seus 
efeitos na melhoria do acesso à 

medicação, baseado em critérios 
de performance. 

•	 A	cada	dois	anos,	oferecer	às	em-
presas e outros públicos de inte-
resse um relatório consistente de 
benchmark.

•	 Identificar	 melhores	 práticas,	 pro-
mover diálogo e ser uma ferramen-
ta de aprendizado para a indústria 
farmacêutica. 

Empresas que participaram 
do INDEX 2010:

Daiichi Sankyo Co. Ltd.
Astellas Pharma Inc.
Takeda Pharmaceutical Co.
Merck KGaA
Eisai Co. Ltd.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bayer AG
Eli Lilly & Co.
Boehringer-Ingelheim
Pfizer Inc.
Abbott Laboratories Inc.
Johnson & Johnson
Novo Nordisk A/S
AstraZeneca PLC
Roche Holdings Ltd.
Sanofi-Aventis
Gilead Sciences
Novartis AG
Merck & Co. Inc.
GlaxoSmithKline PLC

São várias as 
possibilidades de 

parcerias que podem 
ser estabelecidas com 

o setor público.  
A principal é a 

construção de um 
relacionamento 
sustentável que 

permita a ambas as 
partes sobreviverem 
de maneira saudável 
por um longo prazo.

Para mais informações, consultar o 
site: www.accesstomedicineindex.org.

Intercâmbios Profissionais

Outra maneira de contribuir com 
uma parceria efetiva é apoiar prêmios 
e intercâmbios que incentivem à pes-
quisa e atuem no desenvolvimento 
de profissionais da área de saúde. 
Muitas empresas lançam premiações 
independentes, bem como oferecem 
programas de intercâmbio entre suas 
matrizes ou centros de pesquisa e 
profissionais de países onde estão 
localizadas suas afiliadas.

Enfim, são várias as possibili-
dades de parcerias que podem ser 
estabelecidas com o setor público. 
A principal é a construção de um 
relacionamento sustentável para 
gerações futuras, que permita tam-
bém a ambas as partes sobrevive-
rem de maneira saudável por um 
longo prazo. 

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

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do 

Setor Farmacêutico (Indicadores FS), 
acesse www.farmasustentavel.com.br.
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Há cinco anos, participei de uma 
reunião de Planejamento Estratégico de 
uma companhia farmacêutica para rea-
lizarmos os ajustes das metas e estraté-
gias dos produtos no Brasil. Para minha 
surpresa, o departamento de Recursos 
Humanos também estava presente. Ao 
longo do processo, observei o compor-
tamento daqueles profissionais de RH, 
principalmente quando estávamos ade-
quando as metas de vendas às estraté-
gias de marketing para cada produto. 
E não demorou para perceber que eles 
estavam como peixe de água salgada 
em rio (é diferente de peixe fora-d’água, 
pois por não entender o que está acon-
tecendo, não se debate com violência). 
Mas eu sabia que em algum momento 
o RH teria de se manifestar.

rotatividade 
de talentos
Como o rH deve 
se comportar?

Paulo Aziz

Opinião

De repente, o pesso-
al daquele departamento 

foi questionado sobre como 
seríamos apoiados pelo RH. A 

resposta veio como uma avalanche des-
controlada: “vamos fazer alguns banners 
com a missão e os valores da empre-
sa; vamos realizar um Skills Assessment 
(Avaliação de Competências); vamos 
melhorar a política de benefícios e uma 
série de outras ações.

Pensei: “Isso é ser um RH estratégi-
co?” Executar ações por executar, sem 
uma análise e um planejamento prévio 
não é o caminho correto. Agir estrategica-
mente é conectar ações que são relevan-
tes ao business da empresa. Portanto, o 
RH necessita encontrar o nexo entre suas 
propostas com o negócio institucional. 
Uma forma de fazer isso é agindo corre-
tamente quando da saída de um funcio-
nário talentoso. Afinal, apenas a entrevista 
demissional não é suficiente! 

Normalmente, esse tipo de entre-
vista costuma ser muito mais investi-
gatória sobre a relação funcionário e 
chefe do que algo que realmente po-
deria agregar valor ao business da em-
presa. Quem foi demitido normalmente 
está chateado. Quem pede para sair, 
dificilmente aponta possíveis melho-
rias, pois não quer expor defeitos em 
processos e pessoas. 

De acordo com dados da Revista 
HSM, as empresas chegam a perder 
quase 30% de seu capital humano a 

cada dois anos. Se quem sai é um ta-
lento, como o RH poderá agir estrate-
gicamente, já que apesar dos esforços 
de muitas empresas para mantê-lo, 
ainda assim a empresa corre o risco 
de perdê-lo? Como essa questão é 
enfrentada pelos profissionais de RH? 

Antes de ceder à tentação de dar 
uma resposta pronta, vamos checar 
o significado real da palavra talento. 
Segundo o Dicionário Michaelis, a palavra 
“talento” significa: antigo peso e moeda 
dos gregos e romanos; grande e brilhante 
inteligência; agudeza de espírito, disposi-
ção natural ou qualidade superior; espírito 
ilustrado e inteligente, grande capacida-
de; pessoa possuidora de inteligência 
invulgar; força física e vigor.

Para o RH, a retenção de talentos 
é importante porque evita os custos 
de recrutamento e capacitação que a 
substituição exigiria. Tentando evitar 
esses custos, normalmente, o depar-
tamento de RH formula ações como 
planos de cargos e salário e ampliação 
de benefícios. 

Há um equívoco nesse tipo de es-
tratégia quando a intenção é reter pro-
fissionais talentosos. Na verdade, tais 
estímulos têm muito mais relação com 
a atração de profissionais do que com 
a manutenção de um bom profissio-
nal, a qual é fruto de variáveis que se 
interligam. 

O primeiro desses fatores diz res-
peito ao relacionamento do empregado 

O RH necessita agir 
estrategicamente 
na empresa, pois 
a rotatividade de 
funcionários é 
praticamente uma 
questão natural e faz 
parte do ciclo profissional 
das pessoas.
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com seus superiores. Além disso, é 
preciso considerar o clima organiza-
cional e valores da organização, os 
quais influenciam consideravelmente 
na decisão de saída ou permanência 
do profissional. Ciente disso, o RH ne-
cessita agir estrategicamente, pois a 
rotatividade de funcionários é pratica-
mente uma questão natural e faz parte 
do ciclo profissional das pessoas.

Devem-se considerar os três tipos 
de conhecimentos existentes dentro 
de uma companhia: o estratégico, o 
tático e o operacional. Em cada nível, 
há profissionais talentosos. Saber agir 
com cada um deles é a chave para 
alavancar os negócios da empresa ou 
protegê-los. Somente com uma atua-
ção mais estratégica, o RH poderá 
relacionar a saída ou permanência ao 
business da empresa. 

Para que isso ocorra, e para uma 
melhor compreensão dos profissionais 
da área de RH, sugiro a análise dessa 
situação pela Matriz Turnover. 

A matriz abaixo ajudará os profis-
sionais de RH a entenderem de forma 
estratégica o momento de tentar reter, 
ou caso não consigam, como se com-
portar para potencializar os resultados 
da empresa ou minimizar os impactos 
negativos, mesmo com a saída do fun-
cionário talento.

Realidade do 1º Quadrante
Profissionais com baixa importân-

cia estratégica que estão saindo para 
o concorrente. Esse tipo de saída pode 

afetar a produtividade de determinado 
setor ou área, mas nada que não seja 
remediado e/ou reposto de imediato. 
Como a saída é para um concorrente, 
talvez seja interessante a empresa ten-
tar retê-lo, frustrando, dessa forma, os 
planos da concorrência e impedindo 
os gastos comuns com a substituição.

Realidade do 2º Quadrante
Profissionais com baixa importân-

cia estratégica que estão saindo para 
parceiros. Esse tipo de saída pode 
afetar a produtividade de determinado 
setor ou área, incide em custos de re-
colocação, mas pode gerar negócios 
futuros para a companhia. Imagine 
um profissional que está saindo para 
assumir a área de compras ou de for-
necimento de matéria-prima de um 
parceiro-cliente. Nessa situação, vale 
a pena usar de ações relacionais com 
esse profissional, como, por exemplo: 
ele passa a ter descontos nos produ-
tos da empresa quando assim preci-
sar e uma série de outros benefícios 
reais, que poderão ser oferecidos, 
visando manter e potencializar negó-
cios futuros com esse ex-funcionário.

Realidade do 3º Quadrante
Profissionais com conhecimento es-

pecífico da empresa e com importância 
estratégica que estão saindo para par-
ceiros. Esse tipo de saída pode não ser 
tão prejudicial, mas acarreta altos cus-
tos administrativos, de capital intelectu-
al e de recolocação. Nesse caso, vale a 

pena tentar retê-los com antecipação, 
incluindo estratégias defensivas em 
contrato, no momento da contratação. 
Mas deve ser analisado o outro lado 
da “moeda”, pois esses profissionais, 
normalmente, ocupam cargos de níveis 
mais altos em seus novos empregos, 
com condições ilimitadas para tomar 
decisões sobre fornecedores ou com-
pradores. A depender de sua perma-
nência, talvez seja necessário a empre-
sa ser flexível com as regras de contato 
e ainda oferecer um pacote de benefí-
cios, visando ao futuro da relação.

Realidade do 4º Quadrante
Profissionais com conhecimento 

específico da empresa e com importân-
cia estratégica que estão saindo para 
a concorrência. Esse tipo de saída é 
o mais prejudicial. Os custos e as per-
das são altíssimos. Muitas vezes, esses 
profissionais buscam “pescar” na anti-
ga empresa funcionários-chave, pois 
são pessoas confiáveis a eles. Lembro-
me de uma situação em uma corpora-
ção dinamarquesa em que trabalhei, na 
qual faltando mais ou menos um ano 
para o lançamento de um produto de 
importância mundial, a concorrência 
agiu astutamente com a intenção de 
desestabilizar o lançamento do produ-
to, contratando a gerente de produto 
Brasil dessa companhia dinamarquesa. 

O que faltou a essa empresa? Faltou 
ter criado para esse cargo ações defen-
sivas e de represálias em contrato, caso 
o profissional em questão resolvesse 
abandonar o projeto de lançamento. 
Uma delas poderia ser a proibição, em 
um espaço determinado de tempo, da 
aceitação por esse funcionário de ofer-
tas de concorrentes diretos, o que fica-
ria sujeito à multa contratual. Mais uma 
vez, insisto, é preciso ser estratégico 
com foco no business da empresa! 

Paulo Aziz é Mestre em Administração Estratégica com 
pós-graduação em Gestão de Pessoas. É Palestrante, 
Consultor da VPM Projetos e Treinamentos Comerciais 
Ltda	e	Professor	de	Marketing	e	Vendas	em	cursos	de	
graduação e pós-graduação. 
E-mail: aziz@vpmtreinamentos.com.br
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Depois das eleições presidenciais, 
surge naturalmente um clima de ansie-
dade na transição de poder, mas não 
de instabilidade no ar. O País saiu da 
crise com sua economia fortalecida: 
crescimento nos níveis de emprego na 
indústria, despertar no apetite de gru-
pos empresariais e investidores locais 
e internacionais. 

No entanto, a alta regulamentação 
do setor de saúde irá, cada vez mais, 
moldar o perfil comportamental e a 
postura profissional das gerações pre-
sentes e das que estão por vir. Com 
um cenário regulatório cada vez mais 
rígido, exemplificado pela portaria RDC 
44 da Anvisa, que obriga as farmácias 
a manterem os medicamentos isentos 
de prescrição atrás do balcão, bem 
como medidas para restringir mídia 
sobre produtos farmacêuticos, o exe-
cutivo da indústria farmacêutica deve-
rá se reinventar e perceber que o que 
funcionava bem no passado pode não 
ter aplicabilidade no futuro.

A Anvisa aperta o cerco para res-
tringir e diminuir ações custeadas pela 
indústria farmacêutica perante líderes 
de opinião, como, por exemplo, pas-
sagens aéreas e hospedagem para 
participação em congressos e simpó-
sios. Nesse novo contexto, como se 
reinventar e inovar? Como fazer mais 
e melhor diante de recursos mais es-
cassos? Não existe uma receita de 
bolo para isso, mas, com certeza, o 
ditado de que em cada problema po-
demos enxergar uma oportunidade, se 
aplicará.    

Os profissionais de marketing e 
vendas deverão exercitar como nunca 
a capacidade de inovação e a criati-
vidade, e isso não se aplica apenas a 
eles, mas também aos executivos de 
todas as áreas da indústria. É hora de 
repensar na carreira e buscar aperfei-
çoamento, não ficar reclamando das 
dificuldades do dia a dia. Como bra-
sileiros, temos a vantagem competiti-
va em nosso DNA de saber lidar com 
adversidades sem perder o equilíbrio. 

De acordo com o contexto organi-
zacional e de mercado, é hora de dar 
vazão e investir no aperfeiçoamento 
da tão discutida liderança situacio-
nal. Expor-se mais e procurar sair da 
zona de conforto, assumir mais ris-
cos, não temer as responsabilidades 
e acreditar na capacidade de mobilizar 
e influenciar pessoas. Toda vontade 
de querer se aperfeiçoar na liderança 
nasce de um sonho e de uma inspi-
ração, normalmente, estimulada por 
ex-superiores que marcaram nossa 
vida profissional e, em muitos casos, 
pessoal. Devemos acreditar que um 
dia faremos a diferença na vida das 
pessoas, traduzida em valores como: 
perseverança, ética, estímulo ao traba-
lho e resultado obtido com integridade, 
exercitando diariamente a arte de iden-
tificar empreendedores que produzam 
resultados do bem.

Muito mais do que uma formação 
acadêmica diferenciada e um históri-
co consistente de resultados obtidos 
na carreira, os consultores de exe-
cutive search buscam exemplos e 

histórias de vida que causem impacto 
na formação do caráter de uma pessoa.  
A mensagem que fica é: “transforme 
seu desconforto em desafio, seu medo 
em lidar com o desconhecido em estí-
mulo e sua insegurança em adrenalina 
para fazer mais e melhor”.

O mercado farmacêutico exige 
cada vez mais equilíbrio e capacidade 
de lidar com frustrações, de não desa-
nimar diante do primeiro não, de dar 
continuidade a sonhos e ideias que 
produzirão economias de escala e ga-
nhos de produtividade e benefícios a 
empregados, acionistas e clientes. 

Como líder, faça com que sua equi-
pe o admire e o respeite pelas suas 
posturas e atitudes diante de adver-
sidades, por não ser conivente com 
desempenhos abaixo da média e por 
apontar também os erros dos melho-
res profissionais de sua equipe. Como 
todo ser humano, eles também erram. 

Com certeza, ainda não temos uma 
fórmula mágica para “fazer chover” em 
um negócio cada vez mais complexo 
e regulamentado como o farmacêuti-
co. Mas posso afirmar que o executi-
vo sem humildade para admitir erros e 
sem propensão a revisitar conceitos e 
se aperfeiçoar está fadado ao fracasso 
e ao time de reservas do mundo. No 
final do dia, buscamos executivos que 
nunca desejem outro status, a não ser 
o de titulares. 

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

Recursos humanos

Fazer cada vez mais com 
cada vez menos  
André Jacques Pasternak
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Treinamento

Procura-se gerente distrital 
com “padrões de liderança”

André Reis

Recebi de um aluno do curso de 
liderança a descrição da função do 
GD (Gerente Distrital) da multinacional 
farmacêutica para qual ele trabalha. 
Reproduzo alguns pontos abaixo por 
considerá-la bem interessante para 
análise.
Principais responsabilidades 
de um GD:
1) Planejar atuação da equipe de re-

presentantes no curto e  longo pra-
zo (plano estratégico/tático);

2) Coordenar a execução do plano 
estratégico para superar os obje-
tivos de venda e lucratividade dos 
produtos na região de atuação, 
controlar o budget;

3) Garantir a efetividade da Força de 
Vendas (resultados territoriais, co-
bertura de visitação, frequência e 
sequência, mensagem promocio-
nal, execução dos planos territo-
riais, conhecimento de produto, 
doenças, concorrência e das téc-
nicas de vendas e promoção);

4) Conhecer os setores visitados pela 
equipe para assegurar que os re-
cursos disponíveis estão sendo 
empregados de forma adequada; 

5) Apoiar os processos de gestão de 
pessoas, sempre fundamentados 
nos padrões de liderança, assegu-
rar entendimento e execução do 
trabalho em conformidade com as 
normas de Compliance.
Confesso que fiquei até assustado 

quando li esta descrição e, imediata-
mente, me lembrei de todos os repre-
sentantes que conheci e foram promo-
vidos a GD, sem qualquer preparação 
prévia para a nova função. 

Enquanto o representante é bem 
treinado para visitar cerca de 250 

médicos do seu painel, em um setor 
geográfico bem delimitado, a função 
do GD, conforme descrita anterior-
mente, é multitarefa e exige uma com-
pleta reestruturação de tudo aquilo 
que o representante costumava fazer 
nos últimos anos.

Reparem, em termos de capacita-
ção, o significado da descrição de fun-
ção exposta anteriormente:

Visão estratégica (itens 1 e 2). 
O GD deverá saber avaliar corretamen-
te a conjuntura de seu distrito para 
determinar prioridades de atuação 
da equipe. Para isso, terá funções de 
administrador com conhecimento de 
base matemática e utilização de Excel. 
Assim, terá condições de estabelecer 
a visão (onde iremos chegar e como) 
do seu distrito.

Controle, marketing, produto, 
concorrência, técnicas de vendas 
(item 3). Sem dúvida, tarefas bem 
abrangentes e ambiciosas para qual-
quer gestor. Ao mesmo tempo em que 
o GD tem de controlar o trabalho do 
representante (ponto de encontro e 
“pega ratão” ainda estão em vigor?), 
precisa conhecer todos os produtos 
de sua equipe (e se forem mais de 
20?), além dos concorrentes (este nú-
mero pode passar de 100, caso cada 
produto tenha cinco concorrentes). 

Presença do GD no campo e 
controle (item 4). Quantas vezes o GD 
saiu com você este ano? O GD multita-
refa não tem tempo para acompanhar 
representantes. Além disso, há vários 
que preferem o escritório ou home offi-
ce, simplesmente porque é mais con-
fortável. Afinal, há sempre e-mails para 
serem lidos e conferência de relatórios 
de despesas para realizar.

Administração de RH e controle 
(item 5). Como realizar com eficiência 
os processos que envolvem gestão 
de pessoas (recrutamento, seleção, 
promoção e desligamento), sem um 
mínimo de preparação adequada? 
Pessoas são complexas, motivadas 
por necessidades, desejos e sonhos.  
O novo GD (ex-rep) desconhece o 
significado de “padrões de lideran-
ça”. Sem coach adequado do GR 
(talvez também sem tempo para 
isso), o novo GD terá de aprender na 
prática diária como desenvolver seu 
estilo de liderança. Quanto ao con-
trole do Compliance, este é o mais 
simples, porque para supervisionar 
quase qualquer um serve. O único 
problema é que no nível atual da pro-
paganda médica, desconheço repre-
sentantes que necessitem do perfil 
capataz de gestão.

Sem dúvida, caso o novo GD não 
esteja bem preparado técnica e emo-
cionalmente para esse cargo, terá 
grandes dificuldades em curto prazo 
para corresponder às expectativas. Na 
dinâmica atual de cobrança por resul-
tados da indústria farmacêutica, o pe-
ríodo de incompetência tolerado para 
novas funções é cada vez mais reduzi-
do, assim como o tempo de mentoring 
e coaching.

Em resumo, cobrar posturas de li-
derança e resultados de vendas é fácil. 
Desenvolver as pessoas nem tanto. 
Seu gestor está empenhado e lhe pre-
parando para o momento da ascensão 
profissional? 

André Reis é  Sócio-diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com
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INTELIGÊNCIA DE MERCADO
PROJETO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

S&OP - PLANEJAMENTO DE VENDAS 
E OPERAÇÕES

JOSÉ LUIZ CARDOSO / LENA RISCALLI / 
VALERIA CAVALCANTE ACHÉ

SALES FORCE ENGAGEMENT PEDRO AUGUSTO CASTRO GLAXOSMITHKLINE

ATLAS DE MÍDIA PAULO REIS / RENATO GONÇALVES PFIZER CONSUMER

PESQUISA ETNOGRÁFICA EDSON SOTO SHINMYO  

DE BEM COM A PELE MAURILIO TEIXEIRA / DAVID CESNIK STIEFEL

PRODUTIVIDADE & EFETIVIDADE
PROJETO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

O NOSSO FOCO REINALDO LUIS DE MORAES BIOLAB

AVANTI 1 RODRIGO FRANCELLI CHIESI

PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO DELMIR JUNIOR EMS

RUP - RELATÓRIO ÚNICO 
DE PERFORMANCE ANDRÉ WILLIAN DUCAS NOVARTIS

ALINHANDO NEGÓCIOS ATRAVÉS 
DO TARGETING, BI E PREMIAÇÃO CLOVIS NOGUEIRA ZAMBON

A - APARELHO DIGESTIVO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

NATELE CAROLINA FELSBERG / 
GLENDA PORTAS BAYER SCHERING PHARMA

SIBUS CEZAR MOREIRA EUROFARMA

FLORALYTE AMANDA COUTINHO / JULIO ROCHA MERCK

FLORATIL AMANDA COUTINHO / JULIO ROCHA MERCK

LANTUS MARCELO ALBERTOTTI SANOFI-AVENTIS

N - SISTEMA NERVOSO CENTRAL
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

AMATO CEZAR MOREIRA EUROFARMA

BUP FLAVIA FREITAS EUROFARMA

TYLEX ALESSANDRA RAMOS JANSSEN-CILAG

APRAZ GUILHERME CORREA NETO MANTECORP 

RIVOTRIL IVES TAKEMOTO / THIAGO PINHEIRO ROCHE
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G - SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

MENOPAX RENATA VIEIRA RIBEIRO ACHÉ

DIANE 35 RENATO KLEIN TARGA BAYER SCHERING PHARMA 

YAZ PHILIP GLASER / ERIC FARJADO BAYER SCHERING PHARMA 

EVRA ADRIANA GONZAGA / NEVTON COSTA JANSSEN-CILAG

BELARA ADRIANA GONZAGA JANSSEN-CILAG

C - SISTEMA CARDIOVASCULAR
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DIACQUA ERICA ESTEVES BERTOLO REZENDE EUROFARMA

CONCOR RENATO OLIVEIRA / RENATA BOTTANY MERCK SERONO 

ROXFLAN STHEPHANIE EHLERS /
RENATO OLIVEIRA MERCK SERONO

LOSARTION STHEPHANIE EHLERS /
RENATO OLIVEIRA MERCK SERONO

VENALOT ANA LIA P GARCIA NYCOMED

OUTRAS CLASSES
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

ANNITA EDUARDO NOGUEIRA FARMOQUÍMICA

SERETIDE GILSON NICOCELLI GLAXOSMITHKLINE

PREDSIM PRISCILA RAPELLO MANTECORP

CLINDAL AZ RAFAELA GOULART / JULIO ROCHA MERCK

TRIMEDAL MICHELE RUDNIK / 
VIVIAN MARINHEIRO NOVARTIS

M - SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

ACHEFLAN SERGIO RICARDO CUNHA ACHÉ

NISULID SERGIO RICARDO CUNHA ACHÉ

MUSCULARE MARCIO BIAZINI B. DA SILVA EUROFARMA

DOLAMIN FLEX EDUARDO NOGUEIRA FARMOQUÍMICA

PROFENID BERNARDO ERLICH SANOFI-AVENTIS

CAMPANHA LANÇAMENTO DE PRESCRIÇÃO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

IXIUM MARIANA CORREA / 
RUBENS ALMEIDA / GUSTAVO REIS FARMOQUÍMICA

LIPIBLOCK ROSIMERY DE SIQUEIRA GERMED

AVAMYS PAULO RIBEIRO JUNIOR GLAXOSMITHKLINE

VACINA MENINGOCÓCICA C 
CONJUGADA PRISCILA LIGEIRO / LEONARDO SILVA NOVARTIS

LYRICA MARCO GUIMARÃES PFIZER
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CAMPANHA EXTENSÃO DE LINHA PRESCRIÇÃO
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

MIOSAN CAF FERNANDA CARVALHO / 
NATALIA KIHARA APSEN

ZYXEM GOTAS LIZANDRA TAVARES CHIESI

KALYAMON KIDS GIULLIANO ASSUNÇÃO JANSSEN-CILAG

CLOB-X LOÇÃO LUCIANA FUZETTI GALDERMA

CAMPANHA HOSPITALAR
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

TRACLEER ALEXANDRE MOTTA ACTELION

BARACLUDE RENATA ALINE BARBOSA BRISTOL

ORENCIA EMY KIKUCHI BRISTOL

ISOSOURCE / ISOSOURCE SOYA MARIANA ROSSET LEMOS NESTLÉ

IMPACT FABRICIA ROCHA NESTLÉ

LANÇAMENTO MIP - OUTRAS MÍDIAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DTN FOL ANA CLAUDIA AGUIAR BIOLAB

SÉDATIF PC RICARDO FERREIRA / 
CAROLINA CIPOLLA BOIRON

AIRES CEZAR MOREIRA EUROFARMA

CAMPANHA EXTENSÃO DE LINHA MIP
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

KELO-COTE SPRAY CINARA OLIVEIRA / 
RUBENS ALMEIDA /GUSTAVO REIS FARMOQUÍMICA

DORFLEX P RODRIGO SANTIAGO / 
LEANDRO GASPAR SANOFI-AVENTIS

LANÇAMENTO MIP - TVC
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

TYLENOL AP e DC PATRICK STEUER / NADIA VASEN JOHNSON & JOHNSON

DERMACID TEEN JULIANA GRANADO SANOFI-AVENTIS

MIP - OUTRAS MÍDIAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

OPTI FREE REPLENISH CLEIS POMPEU ALCON

NOVALGINA RAPHAEL SORCINELLI / 
LEANDRO GASPAR SANOFI-AVENTIS

FLUMICIL ANA CAROLINA MORETTI COSTA ZAMBON

FLUIMARE FABIO GOSSI ZAMBON

SEKI FABIO GOSSI ZAMBON
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OTC - OUTRAS MÍDIAS
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

MAMARE ERICA ESTEVES BERTOLO REZENDE EUROFARMA

SOAPEX ESPUMA MARIUCHA CASTRO / PAULA CURSI GALDERMA

FIBERMAIS PATRICIA TIGRE NESTLÉ

PLANTABEN RODRIGO RODRIGUEZ NYCOMED

SUN MAX FLUID RODRIGO SALMAN STIEFEL

WEB SITE
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

www.hipertensaopulmonar.com.br ALEXANDRE MOTTA ACTELION

www.nafarmacia.com.br RUBENS SALES CALZA E M S

www.mulherconsciente.com.br FELIPE HORSTH CATÃO ROCHE

www.livredacistite.com.br FABIO GOSSI ZAMBON

www.tome1atitude.com.br MARCELO GUEDES ZODIAC

OTC - TVC
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

CENTRUM RODRIGO CREDIDIO / 
FERNANDO LOPES PFIZER

CLARIDERM CLEAR KAREN LOPES STIEFEL

SPECTRABAN T KAREN LOPES STIEFEL

MIP - TVC
PRODUTO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

LUFTAL MARCELO BARBOSA BRISTOL-MYERS SQUIBB

NALDECON FLAVIA MARINHEIRO PEREIRA BRISTOL-MYERS SQUIBB

LOCERYL MARIUCHA CASTRO / PAULA CURSI GALDERMA

DERMACYD JULIANA GRANADO SANOFI-AVENTIS

HIDRAFIL KAREN LOPES STIEFEL

CAMPANHA INSTITUCIONAL
PROJETO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

DIA DO HOMEM PAULO PEREIRA BAYER SCHERING PHARMA

1ª SEMANA BSP DA MULHER EM 2009 PAULO PEREIRA BAYER SCHERING PHARMA

PEMSE -PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO MERCK SERONO ARLETE MOURA / CARINA SANTOS MERCK

MOKSHA 8 BRASIL MARIO GRIECO / WALTER NETTO MOKSHA8

ÁRVORE DA VIDA CAIO TEODORO / SUNG PARK NOVARTIS
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PRÊMIO ESPECIAL
PROJETO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO 
(CRM) DA ACTELION EM HAP ALEXANDRE MOTA ACTELION

"AUTOESTIMA: A MELHOR ESCOLHA 
CONTRA O CÂNCER DE MAMA" SELMA KOCHEN ASTRAZENECA

SAC - QUEBRANDO BARREIRAS 
PARA GERAR RECEITA 

ALESSANDRO SEITI OKADA /
AMANDA CARDOSO BAYER SCHERING PHARMA 

CAMPANHA "LAÇOS DE ESPERANÇA 
2009" 

LUIZ HENRIQUE SCHURIG 
FERNANDES ROCHE

LOCALIZE C DANIELLE ROLIM ROCHE

PERFORMANCE EMPRESARIAL 
FARMA COM TARJA

LABORATÓRIO

ACHÉ

ASTRAZENECA

BIOLAB-SANUS

EUROFARMA

MERCK S.A

PERFORMANCE EMPRESARIAL 
INSTITUCIONAL

LABORATÓRIO

ABBOTT

ASPEN PHARMA

EUROFARMA

NOVARTIS

PFIZER

PERFORMANCE EMPRESARIAL 
MEDICAMENTO ISENTO 
DE PRESCRIÇÃO (MIP)

LABORATÓRIO

ABBOTT

ALCON

EUROFARMA

GLAXOSMITHKLINE CONSUMO

MANTECORP

PERFORMANCE EMPRESARIAL
GENÉRICO
LABORATÓRIO

ABL

ACHÉ

EUROFARMA

GERMED

SANOFI-AVENTIS

SUSTENTABILIDADE
PROJETO RESPONSÁVEL LABORATÓRIO

CARTILHA DE USO CONSCIENTE 
DOS MEDICAMENTOS FLAVIA FAVARO MORENO EUROFARMA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ROCHE BRAIL 2009 ROSICLER DENNANNI RODRIGUEZ ROCHE

PROGRAMA VIZINHO LEGAL ROSICLER DENNANNI RODRIGUEZ ROCHE

EXPOSIÇÃO EPIDEMIK ELIS PAULUCCI / CRISTINA MOSCARDI SANOFI-AVENTIS
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Quando falamos em treinamento 
na indústria farmacêutica, falamos de 
uma das mais difíceis funções de nos-
so setor. Em um país como o Brasil, 
com 8.514.876 quilômetros quadra-
dos de extensão e 27 estados, o trei-
namento se converte em uma missão 
impossível, devido ao alto custo e ao 
tempo que leva para mobilizar a Força 
de Vendas. Porém, é uma função su-
pernecessária e que pode levar uma 
empresa ao caminho do sucesso.

Vejamos alguns conceitos de trei-
namento e sua importância para o de-
senvolvimento de uma empresa:

Segundo Chiavenato (1989, p. 24), 
“a educação profissional é a educação 
institucionalizada ou não, que visa ao 
preparo do homem para a vida profis-
sional, sendo que a educação, propria-
mente dita, compreende três etapas: 
formação profissional, desenvolvimen-
to e treinamento”.

Portanto, o treinamento compreende 
uma educação profissional voltada para 
melhorar o desempenho dos treinados 
dentro da empresa em que trabalham. 

Reciclagem

Para Chiavenato (1985, p. 288), 
“Treinamento é o processo educacio-
nal, aplicado de maneira sistêmica, por 
meio do qual as pessoas aprendem 
conhecimentos, atitudes e habilidades 
em função de objetivos definidos”.

Segundo Ferreira (1979, p. 219), o 
“Treinamento dentro de uma empresa 
poderá objetivar tanto a preparação do 
elemento humano para o desenvolvi-
mento de atividades que virá a execu-
tar, quanto o desenvolvimento de suas 
potencialidades para o melhor desem-
penho das que já executa”. 

Para Toledo (1986, p. 88), o 
“Treinamento na empresa é ação de for-
mação e capacitação de mão de obra, 
desenvolvida pela própria empresa, 
com vistas a suprir suas necessidades”. 

Santos (1978, p. 128) corrobora que 
“A formação profissional ou educação 
técnica é um sistema intencional volta-
do para criar habilitações, tanto quanto 
possível permanentes, para os papéis 
que a sociedade exige na produção de 
bens e serviços. Coloca o indivíduo em 
um panorama completo, integrando-o 

como ente produtor de alguma coisa, 
mas também como ser social que julga 
e dirige seus atos de trabalho”. 

Em razão disso, acredita-se que a 
formação profissional proporciona ferra-
mentas para criar habilitações. Contudo, 
cabe a cada colaborador decidir qual 
tipo de formação almeja para si, pois é 
o responsável interinamente pelos seus 
atos no ambiente de trabalho. 

Carvalho (1994, p.172) relata que o 
processo de desenvolvimento prepara 
o indivíduo para posições mais com-
plexas em termos de carreira profissio-
nal, ou seja, amplia as potencialidades 
do indivíduo, capacitando-o a ocupar 
cargos que envolvem mais responsa-
bilidade e poder. Contudo, tal desen-
volvimento deve ser pautado na ética 
profissional de cada profissão. 

Na visão de Hamblin (1978, p. 15),  
“Treinamento abrange qualquer tipo de 
experiência destinada a facilitar um en-
sino que será útil no desempenho de 
um cargo atual ou futuro”. 

Podemos então falar que os propa-
gandistas têm de ser continuamente 

Os propagandistas têm de ser continuamente 
treinados para o desenvolvimento de competências 
e para capacitação contínua da suas funções.

Propagandista e 
personal trainer?
Propagandista e 
personal trainer?
Fernando Loaiza
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treinados para o desenvolvimento de 
competências e para capacitação 
contínua da suas funções, de forma 
que exista uma correta adaptação 
para o exercício de suas tarefas. Além 
disso, precisam ser treinados para ga-
nhar habilidades que permitam cum-
prir seus objetivos e os da empresa.

A melhor forma de treinamento é 
manter uma metodologia do tipo “pro-
fessor ao lado do aluno”, mas devido 
às características de nossa indústria, 
é impossível a presença dos geren-
tes de treinamento, ou mesmo do su-
pervisor junto à Força de Vendas. Por 
isso, algumas empresas hoje optam 
pelo que chamamos de e-learning, que 
corresponde a um modelo de ensino 
não presencial suportado por tecnolo-
gia. Atualmente, o modelo de ensino/
aprendizagem foi adaptado para o am-
biente online, aproveitando as capaci-
dades da internet para comunicação e 

distribuição de conteúdos. Dessa for-
ma, o e-learning aumentou as possibi-
lidades de difusão do conhecimento e 
da informação para os propagandistas 
e tornou-se uma forma de democratizar 
o saber, permitindo que o conhecimen-
to esteja disponível a qualquer hora e 
em qualquer lugar.

A fim de apoiar o processo, foram 
desenvolvidos Sistemas de Gestão de 
Aprendizagem (Learning Management 
System ou LMS, no original). São apli-
cações projetadas para funcionarem 
como salas de aula virtuais, geran-
do várias possibilidades de intera-
ção entre os seus participantes. Em 
particular, os processos de interação 
em tempo real passaram a ser uma 
realidade, permitindo que o propa-
gandista tenha contato imediato com 
o gerente de treinamento e com ou-
tros colegas, porém, tal método tem 
alguns problemas: 

•	 Dificuldades	de	adaptação	à	ferra-
menta e ao ambiente digital.

•	 A	tecnofobia	ainda	está	presente	em	
significativa parcela da população.

•	 Necessidade	de	maior	esforço	para	
motivação dos alunos.

•	 Exigência	de	maior	disciplina	e	au-
to-organização por parte do aluno.

•	 A	criação	e	a	preparação	do	curso	
online são, geralmente, mais de-
moradas do que as da formação 
convencional.

Cabe a cada colaborador 
decidir qual tipo de 
formação almeja para 
si, pois é o responsável 
interinamente pelos 
seus atos no ambiente 
de trabalho.



•	 Não	gera	a	possibilidade	da	existên-
cia de cumplicidades e vínculos in-
terpessoais, que somente o proces-
so de interação presencial permite.

•	 O	custo	de	 implementação	da	es-
trutura para o desenvolvimento de 
um programa de e-learning é alto.

•	 Dificuldades	técnicas	relativas	à	in-
ternet e à velocidade de transmis-
são de imagens e vídeos.

•	 Limitações	no	desenvolvimento	da	
socialização do aluno.

•	 Limitações	 em	 alcançar	 objetivos	
na área de atitudes, pelo empobre-
cimento da troca direta de experi-
ência entre professor e aluno.
Para entender melhor porque há 

necessidade de treinamento, pense-
mos em um atleta que realiza treina-
mento físico. O treinamento físico que 
consiste em objetivos mecânicos: 

programas de treinamento nessa área 
desenvolvem habilidades ou músculos 
específicos, frequentemente, visando 
a atingir um máximo em um determi-
nado espaço de tempo. 

Se pensarmos no treinamento mi-
litar, treinamento significa obter a ca-
pacidade de realizar e sobreviver em 
combate, além de aprender as muitas 
habilidades necessárias em tempos 
de guerra. Isso inclui o uso de várias 
armas, técnicas de sobrevivência e 
como sobreviver à captura pelo inimi-
go, entre outras situações.

Escolhi um dos princípios fundamen-
tais para um correto treinamento, que é 
o chamado Princípio de Carga Contínua 
de Treinamento. O conceito de carga 
contínua de treinamento refere-se à su-
cessão continuada dos exercícios.

A continuidade e a regularidade do 
estímulo têm importância fundamental. 
Uma vez que isso seja cumprido, há 
melhora no condicionamento físico e os 
efeitos benéficos serão mais visíveis.

A divisão da carga de treinamento 
em três ou quatro dias na semana é 
a melhor forma de treinamento. Assim, 
o trabalho apresentará resultados mais 
harmônicos e equilibrados. Isso espe-
cialmente quando comparamos pes-
soas que realizam atividades dessa 
forma com aquelas que realizam ativi-
dades físicas somente durante os fins 
de semana, dedicando várias horas a 
uma única atividade e mantendo-se 
inativas durante o resto da semana.

Concluindo, caro leitor, a pergun-
ta é: somente os treinamentos físico 
e militar precisam da continuidade e 
da regularidade do estímulo, ou será 
que também os treinamentos científi-
co e técnico precisam desse princípio 
de carga contínua? No meu ponto de 
vista, você precisa, sim, desse princí-
pio para um correto desenvolvimento 
do exercício profissional. E penso que 
a única solução é que você se conver-
ta em seu próprio personal trainer para 
ter um futuro de sucesso na indús-
tria. Vejamos o conceito de personal 

trainer: personal trainer é uma locução 
de origem inglesa, e personal significa 
individual, particular, e trainer significa 
treinador. Assim, o termo mais próximo 
em português seria treinador particular 
ou treinador individual.

Por que se converter em 
um personal trainer?

•	 Terá	 ganho	 em	 competitividade	
e em qualidade: você estará mais 
formado e conquistando capacida-
de de competir;

•	 Desenvolverá	 seu	 desempenho:	
com o treinamento, você poderá 
entender suas tarefas e a forma 
que a empresa quer que você as 
execute em sintonia com a cultura 
organizacional;

•	 Lidará	 com	 a	 modernização	 da	
empresa: você estará capacitado 
para uma adequação rápida com a 
nova realidade organizacional;

•	 Estará	preparado	para	o	remane-
jamento ou promoção: você pode-
rá ter mais oportunidades de apren-
dizagem não só em relação à sua 
atual posição, mas também visando 
a outras posições que poderão ser 
ocupadas em um futuro próximo.

Robbins (2002, p. 241) comenta 
que: “o treinamento pode ser muito 
importante no resultado da empresa”. 
Entende-se que o treinamento deve in-
centivar o funcionário a se autodesen-
volver e a buscar o seu próprio meio de 
reciclagem. 

Posso falar que o caminho do su-
cesso é mais rápido com treinamento 
contínuo. Não deixe que a oportuni-
dade, que muitas vezes passa uma 
só vez, passe à sua frente e você não 
consiga aproveitá-la por não estar trei-
nado. Seja seu próprio personal trainer 
e tenha sucesso na indústria farma-
cêutica e na vida. 

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

O treinamento 
compreende uma 
educação profissional 
voltada para melhorar 
o desempenho dos 
treinados dentro 
da empresa em 
que trabalham. 
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Os drivers de 
produtividade da

A habilidade de uma 
empresa em converter 

investimento de Força de 
Vendas em atividade de 

Força de Vendas Efetiva está 
diretamente relacionada às 

suas pessoas, à sua cultura 
de Força de Vendas.

•	 Um	novo	plano	de	remuneração;

•	 Novos	sistemas	de	automação;

•	 Novos	programas	de	recrutamento;

•	 Novos	programas	de	treinamento.

Fazemos isso eficientemente e efi-
cazmente sem perder alguma venda?

Conversa entre um Presidente e um 
Diretor de Vendas:

Presidente: “A nossa Força de 
Vendas é muito boa?”.

Diretor de Vendas: “Nós somos mui-
to bons!”.

Presidente: “Como você sabe?”.
Diretor de Vendas: “Porque nós atin-

gimos nossos objetivos de vendas nos 
últimos sete anos”.

Presidente: “Os últimos anos de 
atingimento de objetivos formaram uma 
Força de Vendas muito boa?”.

O posicionamento estratégico de 
uma Força de Vendas varia de empresa 
para empresa. No entanto, quatro tipos 
de posicionamentos estratégicos são 
comuns (Figura 1).

Muitas empresas combinam essas 
quatro dimensões em seus posiciona-
mentos estratégicos, desde que haja 
uma ampla variação entre os elementos 

que definem uma estratégia de Força de 
Vendas.

A questão é: como deveria ser defini-
da uma estratégia de Força de Vendas?

Algumas empresas, com excelen-
tes performances, possuem somen-
te organizações médias de vendas. 
Muitas empresas não estão certas de 
quão boas são suas organizações de 
vendas, considerando que suas estru-
turas são complexas e existem muitas 
métricas.

Portanto, temos uma Força de 
Vendas vencedora quando:
•	 Cumprem	seus	objetivos?

•	 Os	clientes	transmitem	à	
organização altos níveis nas 
escalas de satisfação?

•	 Quando	temos	um	baixo	
turnover de vendedores?

•	 Quando	as	despesas	
estão sob controle?

Os componentes da 
Organização de Vendas
Toda organização de vendas pode 

ser observada em termos de três com-
ponentes básicos (Figura 2).

Caro leitor da UPpharma. Nesta edi-
ção, vamos tratar mais uma vez do con-
ceito SFE (Sales Force Effectiveness). 
Vamos ampliar as nossas visões sobre 
alguns outros componentes de mensu-
ração, que não são tão explícitos quanto 
os tradicionais. Este artigo visa chamar a 
atenção de gestores de Força de Vendas 
para estarem atentos a outras mensura-
ções de produtividade. É um texto bas-
tante objetivo e analítico.

Tipicamente, a Força de Vendas se-
gue as estratégias definidas:

Sucintamente, podemos dizer que 
para uma empresa:
•	 As	vendas	cresceram	

15% neste ano;

•	 Minha	equipe	realiza	
oito visitas por dia;

•	 Lançamos	um	novo	
produto com sucesso;

•	 Realizamos	a	fusão	e	criamos	
uma nova Força de Vendas 
redimensionada e realocada.

Ao implementar:
•	 Uma	nova	estrutura;

•	 Uma	nova	cultura;

Força de vendas
Newton Velloso

Administração

 | Nov-Dez 2010 56





Uma Força de Vendas Vencedora 
converte eficientemente custos de 
vendas em efetividade, vendendo ati-
vidades que resultam em resultados 
significativos.

Veja, na Figura 3, os três compo-
nentes básicos da organização de 
vendas:
•	 Investimentos	em	Força	de	Vendas;

•	 Atividades	da	Força	de	Vendas;

•	 Resultados	da	Empresa.

Podem ser mensurados para es-
tabelecer: Eficiência e Efetividade da 
Força de Vendas e Pessoas & Cultura 
e Clientes. São os componentes finais 
dessa contextualização de Força de 
Vendas.

A habilidade de uma empresa 
em converter investimento de Força 
de Vendas em atividade de Força de 
Vendas Efetiva está diretamente rela-
cionada às suas pessoas, à sua cul-
tura de Força de Vendas. Pessoas 
altamente motivadas e competentes, 
trabalhando em uma cultura de suces-
so, engajam-se nas atividades corre-
tas. A atividade da Força de Vendas 
de uma empresa é conhecida por 
seus clientes de uma maneira positiva 
ou negativa para gerar resultados.

Esses dois componentes, Pessoas 
& Cultura e Clientes, são mais ambí-
guos do que os outros três compo-
nentes do modelo de organização de 
vendas e suas mensurações são mais 
desafiadoras.

Os cinco componentes criam uma 
base para avaliar qualquer organização de 
vendas. A Figura 4 organiza as questões 
usadas para avaliar a Força de Vendas.

Sinais de que uma Força de 
Vendas vencedora é perceptível.
Uma Força de Vendas é vencedora:

•	 Se	seus	custos	estão	sob	controle;

•	 Se	suas	pessoas	são	
altamente motivadas;

•	 Se	existe	uma	cultura	positiva	
de Força de Vendas;

•	 Se	existe	uma	atividade	
apropriada de vendas.

Investimentos em Força de vendas

Vendedores
Despesas

Despesas com suporte às vendas

Salários de vendedores
Salários de gerentes

Benefícios
Custos de treinamento
Custos de contratação

Ajudas visuais
Reuniões de Vendas

Informações de Vendas
Sistemas de Vendas

Devices

resultados da empresa

Vendas
Lucros

Market	Share

Curto prazo
Longo prazo

Mensurações em termos:
Absolutos

Percentual de atingimento 
ou crescimento

ou
Crescimento sobre o ano anterior

Atividade da Força de vendas

Atração de clientes 
e 

processos de retenção

Viagens – preparações
Reuniões – parcerias

Serviços administrativos
Prospecção – análises de 

necessidades – desenvolvimento 
de soluções – apresentação de 

propostas – negociação – instalação 
– serviços aos clientes – manutenção 

de clientes e expansão

Figura 2

Investimentos em Força de vendas

Vendedores
Despesas

Despesas com suporte às vendas

Atividade da Força de vendas

Atração de clientes 
e 

processos de retenção

resultados da empresa

Vendas 
lucros 

Market	Share

Curto Prazo
Longo Prazo

Pessoas
&

Cultura

Clientes

Figura 3

Investimentos em Força de vendas
Os nossos custos são muito altos?
A Força de Vendas está dimensionada corretamente?

Pessoas & cultura

Temos uma equipe muito boa?
O turnover de vendedores é muito alto? Muito baixo?
A empresa tem uma cultura de sucesso?

Atividade da Força de vendas

Estamos atingindo os clientes corretamente?
A Força de Vendas visita as pessoas certas?
A Força de Vendas utiliza o processo mais apropriado de atração e retenção de clientes?

Clientes
A Força de Vendas atende as necessidades dos clientes?
Os clientes continuam comprando da empresa?

resultados da empresa
A	empresa	pode	aumentar	Vendas,	Market	Share	e	Lucratividade?
A Força de Vendas está gerando novos negócios suficientes?

Figura 4

Investimentos em 
Força de vendas 

e organização

Definições quanto ao tratamento apropriado da Força de Vendas, a melhor estrutura organizacional 
da Força de Vendas, a melhor distribuição dos recursos de Força de Vendas por meio dos 
produtos, mercados e suas atividades e o melhor alinhamento de territórios.

Pesquisas de vendas
O processo de coleta e análise de dados que permite às organizações de vendas entenderem os ambientes de 
compras dos seus clientes, segmentos, priorizações definindo assim um Target para esses mercados.

Pessoas

Seleção (recrutamento e promoções), treinamento e desenvolvimento, coaching e supervisão, definição e avaliações 
de competências de vendas, programas motivacionais, avaliações de desempenho e sistemas de progressões.

Essas decisões afetam fortemente a relação entre a Força de Vendas e os clientes e são percebidas em função da qualidade 
das pessoas que criam uma atmosfera positiva – essas decisões têm um impacto muito grande no sucesso de vendas.

Sistemas de vendas

Decisões gerenciais que diretamente afetam a eficiência, efetividade e a satisfação no trabalho 
dos vendedores e, consequentemente, o cliente indiretamente. Remuneração, ferramentas e 
processos, sistemas de CRM e outros programas de aprimoramento em produtividade.

Figura 5

Posicionamento resultados Atividades e 
Comportamentos Pessoas e Cultura Investimentos e Decisões

Estratégias Atingiemento de
•	Vendas
•	Lucros
•	Market	Share
•	Satisfação dos 

clientes

•	Realizar mais visitas
•	Visitar novos clientes
•	Desenvolver novos 

relacionamentos
•	Melhorar os serviços 

oferecidos 
•	Agregar mais valor 

aos clientes

•	Melhoria das habilidades
•	Conhecimento
•	Habilidades	para	

adaptar-se aos processos 
e novos estilos

•	Aumento de investimentos ou redução 
de gastos na organização de Vendas

•	Criação de um novo programa 
de remuneração

•	Programas de melhorias 
de produtividade

•	Iniciativas de treinamentos

Figura 1
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•	 Se	existe	um	alto	nível	de	
satisfação dos clientes.

•	 Se	existem	resultados	significativos	
de vendas e lucratividade.

•	 Se	o	retorno	por	unidade	de	atividade	
é alto e se o nível de atividade é 
alto em relação aos custos.

Os componentes básicos da orga-
nização de vendas permitem avaliar o 
nível de produtividade da organização, 
mas não ensinam como aumentar a 
produtividade da Força de Vendas. Para 
aumentar a produtividade no campo é 
necessário expandir os componentes 
de investimentos para incluir decisões 
gerenciais, que vão dirigir a produtivida-
de da Força de Vendas.

Esse processo de decisão é chama-
do de “Os Drivers de Produtividade da 
Força de Vendas”. Veja Figura 5.

Os drivers de produtividade da 
Força de Vendas são as decisões que, 
se aplicadas corretamente:

•	 Mantêm	os	custos	em	linha;

•	 Criam	uma	cultura	de	sucesso;

•	 Estabelecem	uma	atividade	correta	
para satisfazer os clientes;

•	 Dirigem	a	empresa	para	resultados.

A Força de Vendas será vencedora se:
•	 Pesquisa	de	informações	

de vendas cria e entende o 
ambiente de compras dos 
clientes – Segmentação de 
mercado efetiva, avaliações e 
priorizações são realizadas;

•	 O	investimento	na	Força	de	
Vendas for apropriado – a Força 
de Vendas tem o melhor tamanho 
e estrutura e está distribuída 
de forma otimizada por meio 
dos produtos e mercados;

•	 O	desenvolvimento	dos	
representantes é planejado por 
meio de poderosos programas 
de recrutamento, treinamento, 
coaching e planos de carreira;

•	 Os	sistemas	de	vendas	
fornecem dados, ferramentas e 
processos para um programa 
adequado de compensação e 
um approach comercial efetivo.

Veja como mensurar a produtividade 
da Força de Vendas (Figura 6).

Cada componente da organização 
de vendas é mensurável até certo ponto 
(Figura 7).

Portanto, esses elementos denomi-
nados de “Drivers de Produtividade” ne-
cessitam de aprofundamento e melhor 
entendimento em cada organização. 
Espero que este artigo possa inspirar 
gestores comerciais. 

Newton velloso é Sócio-Diretor da Trends Consultoria, 
uma empresa especializada em SFE – Sales Force 
Effectiveness. 
E-mail:	newton.velloso@consultoriatrends.com.br

Figura 6

Figura 7
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Dicas de leitura

Conversas com os 
mestres do marketing
Laura Mazur e Louella Miles

Editora: Gente
 www.gente.com.br

Este livro é um bate-papo informal e di-
dático com os maiores especialistas do 
marketing da atualidade. Dividido em 
bate-papos, cada convidado é ques-
tionado sobre a carreira que escolheu. 
Depois, os convidados falam um pouco 
sobre seu modo de encarar o marke-
ting e, por fim, contam o que os motiva. 
As autoras fazem questão de salientar 
que “um fato a ser considerado é que, 
embora os profissionais em destaque 
estejam intimamente vinculados ao 
ramo específico do qual são pioneiros, 
nenhum deles deixou de se manter 
engajado na busca por novas ideias e 
novos conceitos que mantivessem o 
marketing relevante e pertinente”. 
A obra traz depoimentos de espe-
cialistas, como   Philip Kotler, David 
Aaker, Jean-Claude Larreche, Regis 
McKenna, Don Peppers, Martha 
Rogers, John Quelch, Al Ries, Don 
Schultz, Patricia Seybold, Jack Trout e 
Lester Wunderman.

Mente saudável, 
mente brilhante
Richard Restak

Editora: Larousse do Brasil
 www.larousse.com.br 

O que fazer para que o cérebro traba-
lhe com o máximo de eficiência? Esta 
frequente indagação foi o mote para o 
renomado neurocientista norte-ameri-
cano Richard Restak escrever Mente 
Saudável, Mente Brilhante. Além de 
celebrado médico, professor e pes-
quisador, Restak também havia escrito 
quase duas dezenas de livros sobre a 
fisiologia e as funções cerebrais, mas 
o próprio envelhecimento já lhe trazia 
preocupações sobre o declínio natural 
da atividade do cérebro. O livro é muito 
prático e esclarecedor. Ele fornece uma 
série de ações práticas (da alimenta-
ção ao equilíbrio físico, passando por 
estímulos específicos como jogos ele-
trônicos) e se coloca capaz de prevenir 
– ou mesmo sanar – panes cerebrais, 
como senilidade, perda de memória ou 
incapacidade de compreensão.

Inteligência do 
sucesso - A 
inteligência de quem 
faz acontecer
Dr. Jô Furlan 

Editora: Ser Mais
 revistasermais.com.br

Especialista em comportamento, Dr. 
Jô Furlan apresenta neste livro um 
descritivo técnico e prático, que traz 
24 histórias de realizadores, como 
Mauricio de Sousa, Zilda Arns, Marcelo 
Glaiser, Jesus de Nazaré, Ozires Silva, 
entre outras pessoas que, segun-
do ele, têm alto nível de Inteligência 
Comportamental Humana (ICH). É o 
resultado de dez anos de observações 
e pesquisas. 
Dr. Jô Furlan é médico, primeiro 
Treinador Comportamental do Brasil 
e um dos precursores da Medicina 
Comportamental no País, área relacio-
nada à neurociência cognitiva. É o au-
tor e precursor da Teoria da Inteligência 
Comportamental Humana (ICH) – a 
Inteligência do Sucesso. 
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Quanto mais a gente envelhece, 
mais vai perdendo os ídolos. É porque, 
geralmente, aquelas pessoas que nos 
serviram de modelo e de inspiração 
costumam ser mais velhas do que nós 
e, pela ordem natural da vida, se vão 
primeiro para o lado de lá.

No ano passado, perdemos o  
Dr. José Aristodemo Pinotti – eu diria 
até que prematuramente. Ele estava 
com 74 anos e, no atual estágio da 
longevidade nacional, morreu cedo. 
Pinotti tinha toda a minha admiração 
devido ao seu trabalho em prol da 
saúde feminina e também da valo-
rização do sexo feminino em nossa 
sociedade. Eu o entrevistava sempre, 
desde a década de 1980, e acom-
panhei a sua luta no Hospital Pérola 
Byington, hoje uma referência interna-
cional em saúde da mulher. 

No dia de sua morte escrevi um 
texto emocionado, publiquei no meu 
site, passei por e-mail para toda a mi-
nha lista, e tive a grata surpresa de ver 
a Dra. Mariane, sua filha, ler o meu tex-
to na missa de sétimo dia de seu pai. 
Foi uma honra inesquecível para mim. 
Agora é outro médico ídolo que se vai. 

Os ídolos vão primeiro
(José Ângelo Gaiarsa, 19/08/1920 – 16/10/2010)
Isabel Vasconcellos

Gaiarsa nasceu em Santo 
André (SP) e entrou 
em primeiro lugar 
na Faculdade de 
Medicina da USP. 
Não era, como 
muitos queriam 
julgá-lo, um 
aventureiro. Era 
um gênio.

Diferentemente do Prof. Pinotti – 
que era polêmico, porque era político e 
enxergava adiante do seu tempo, mas 
também era academicamente respei-
tado, tornando-se até Professor Titular 
de Ginecologia da USP, o meu mestre 
que se foi agora chegou a ter o seu 
direito de exercer a medicina contes-
tado por alguns de seus colegas: José 
Ângelo Gaiarsa, assim como Pinotti, 
estava sim à frente do seu tempo, mas 
as bandeiras dele eram ainda mais 
polêmicas do que as de seu colega 
gineco. Gaiarsa ia fundo na grande 
repressão sexual que a humanidade 
vivenciou e ainda vivencia. 

Nascido nos revolucionários anos 
1920, Zeca Gaiarsa enxergava longe. 
Publicou mais de 40 livros. Denunciou 
a fofoca como manifestação da insa-
tisfação coletiva. Trouxe o também re-
volucionário Reich para o Brasil.

Na década de 1960 – juntamen-
te com outro psiquiatra também re-
volucionário, mas menos bombás-
tico, Paulo Gaudêncio – ajudou a 
colocar lenha na fogueira da juventude 
contestadora.

Foram 50 anos de clínica, mais de 
uma década com seu próprio progra-
ma na TV Bandeirantes (1983-1993) 
e sempre participou da mídia, como 

entrevistado ou como convidado de 
quadros de programas femininos, in-
clusive do meu Condição de Mulher, 
exibido na década de 1990, na Rede 
Mulher de TV (1994-1999).

Gaiarsa nasceu em Santo André 
(SP) e entrou em primeiro lugar na 
Faculdade de Medicina da USP. Não 
era, como muitos queriam julgá-lo, um 
aventureiro. Era um gênio.

Ele se casou com uma colega 
de turma da Universidade, que tam-
bém era uma exceção em sua épo-
ca. Cirurgiã, chamava-se Maria Luiza 
Martins. Com ela, teve quatro filhos 
homens: Flávio, Marcos (morto em aci-
dente de carro), Paulo e Dácio.

Foi na Revista Realidade o seu pri-
meiro artigo: A Juventude Diante do 
Sexo, uma ousadia para os anos 1960. 
Tenho gravações dos meus programas 
de tevê com ele desde 1985. Em to-
dos, alguma revelação surpreendente.

Ele dizia que se as mulheres se 
unissem seriam uma força política 
imbatível.

Não sei por que, mas são essas 
mentes abertas (e, por isso mesmo, 
sofredoras) que acabam fazendo 
com que a vida sobre a terra evolua 
também socialmente, não apenas 
tecnologicamente.

Como disse no meu programa de 
rádio, se Deus existir de fato, Ele foi, 
sem dúvida, receber o Gaiarsa na por-
ta do céu. 

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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Desde a promulgação da Consti-
tuição Federal, em 1988, quando foi 
introduzido expressamente no orde-
namento jurídico brasileiro o direito 
à indenização por danos morais ou 
à imagem, e, especialmente, após a 
edição da Emenda Constitucional nº 
45, de 30 de dezembro de 2004, que 
atribuiu, de forma inequívoca, a com-
petência à Justiça do Trabalho para 
processar e julgar ações discutindo 
danos morais causados a empregados 
e ex-empregados, o número de recla-
mações trabalhistas discutindo danos 
morais e assédio moral tem crescido 
enormemente.

Como todas as demais atividades 
empresariais, a indústria farmacêutica 
também tem sido alvo de muitos pro-
cessos em que se busca a indeniza-
ção por danos morais, muitas vezes, 
decorrentes de assédio moral no am-
biente de trabalho.

Principalmente quando se trata 
da Força de Vendas, tem-se uma 
pressão constante (e legítima, diga-
se de passagem) dos laboratórios 
para que as metas de comercializa-
ção de medicamentos sejam atin-
gidas. Infelizmente, isso leva, em 
alguns casos, a exageros ou inade-
quação na forma de se cobrar tais 
resultados, ultrapassando os limites 
do legalmente aceito. 

Ponto de vista

Assédio moral na 
indústria farmacêutica
Dr. Rogério Leal Damasceno

Aqui cabe destacar que o dano 
moral ou à imagem é aquele que atin-
ge a honra subjetiva do indivíduo – sua 
autoestima e bem-estar – ou a sua 
honra objetiva – sua reputação e ho-
norabilidade. Todavia, não é qualquer 
pequeno inconveniente ou desgosto 
que é passível de ser caracterizado 
como dano moral, devendo ser con-
siderados como causadores de danos 
morais apenas os atos que possam 
causar sofrimento ao homem médio. 
Dessa forma, o dano moral atinge a 
imagem do indivíduo perante si mes-
mo ou perante a sociedade.

Por sua vez, o assédio moral carac-
teriza-se pelo comportamento abusivo 
recorrente, consistente na reiteração 
de uma mesma conduta ofensiva ou 
na manifestação conjunta de diversas 
práticas de superiores hierárquicos ou 
de colegas de mesmo nível funcional, 
que, por meio de palavras, ações ou 
omissões, causem injustificada e sen-
sível degradação das condições de 
trabalho do empregado, causando-lhe 
razoável abalo moral.

Logo, tem-se que é necessário 
para a verificação do assédio moral 
que o comportamento degradante 
observado no ambiente de trabalho 
seja reiterado com alguma frequência, 
sob pena de se ter apenas episódios 
isolados de situações potencialmente 

danosas, não caracterizadores do as-
sédio moral. Igualmente, tais condutas 
devem ser capazes de causar danos 
morais ao homem médio, uma vez 
que um mero aborrecimento não é 
suficiente para a caracterização desse 
instituto.

Com efeito, não é qualquer cons-
trangimento que pode ser considerado 
assédio moral, devendo, para tanto, 
verificar-se por parte do assediador 
um comportamento que extrapole os 
limites aceitáveis para o homem co-
mum, maculando sua honra objetiva 
ou subjetiva.

Dessa forma, uma admoestação, 
se praticada de forma respeitosa, 
pode causar o constrangimento do 
empregado, mas não pode ser con-
siderada injusta ou abusiva. Por outro 
lado, se uma advertência for excessi-
va, praticada aos berros, em público, 
com palavras de baixo calão, mesmo 
que devidamente motivada, ultrapassa 
os limites aceitáveis pelo ordenamen-
to jurídico brasileiro, causando danos 
morais ao empregado ofendido. Por 
outro lado, se essa atitude for repetida 
constantemente, causando a deterio-
ração do ambiente de trabalho do em-
pregado por um período prolongado, 
terá se verificado o assédio moral. 

Há também de se ressaltar que 
o assédio moral pode ser praticado 

Dano moral ou à imagem é aquele que 
atinge a honra subjetiva do indivíduo – sua 
autoestima e bem-estar – ou a sua honra 
objetiva – sua reputação e honorabilidade.
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tanto por superiores em detrimento de 
seus subordinados, quanto entre em-
pregados de um mesmo nível funcio-
nal. Em ambos os casos, a culpabilida-
de da empresa estará configurada pela 
“culpa in eligendo” ou seja, pela esco-
lha dos funcionários que compõem 
seu quadro funcional, mas poderá ser 
agravada ou atenuada pela verificação 
de regulamentos que visem a propiciar 
ou evitar tais situações ilegais, assim 
como pela conduta da empresa ante 
sua verificação.

O desenvolvimento do instituto do 
assédio moral veio ao encontro das 
necessidades do trabalhador moder-
no, que, antes, ficava refém de chefes 
e colegas, que, com chacotas e humi-
lhações, tornavam hostil o relaciona-
mento profissional. 

Essa prática sempre ocorreu e era 
tolerada (quando não endossada) pe-
las empresas, que consideravam as 

chacotas e humilhações como ele-
mentos inerentes ao ambiente de tra-
balho e estimulantes à competitividade 
e produtividade de seus empregados.

Assim, o chefe “carrasco” era vis-
to como disciplinador, e seu compor-
tamento rude era aceito como forma 
de se comunicar adequadamente com 
seus subordinados. Entretanto, essa 
conduta antiquada é punível hoje em 
dia e a atuação exemplar da Justiça 
do Trabalho tem causado mudanças 
necessárias e bem-vindas no âmbito 
corporativo.

Nesse sentido, encontram-se vá-
rios julgados que punem o assédio 
moral, tanto como forma de reparação 
dos danos sofridos pelo empregado, 
como também maneira educativa de 
se promover a dignidade social, de-
sestimulando a prática do assédio 
moral pelos empregadores e seus 
empregados.

Como se vê, a nova conjuntura le-
gal e judicial impõe a adoção de uma 
nova forma de liderança, baseada em 
profissionalismo e respeito aos em-
pregados, sob pena de a empresa 
ser apenada pela conduta de seus 
prepostos, mediante sua condenação 
em processos que podem chegar a 
cifras milionárias, conforme a gravi-
dade e abrangência do assédio moral 
cometido. 

Isso não implica dizer que os su-
bordinados não podem ser submeti-
dos a pressão, cobrados por resulta-
dos ou admoestados por suas falhas, 
pois são circunstâncias inerentes ao 
contrato de trabalho, mas é imperativo 
que tais procedimentos sejam realiza-
dos de forma razoável, sem excessos 
de qualquer natureza. 

rogério Damasceno Leal é sócio-fundador da VML 
Advogados e especialista em Legislação Sanitária. 
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br



Comunicação

O atleta rompe a fita de chegada da 
extenuante corrida. Os repórteres se 
aglomeram ao seu redor. Uma pergun-
ta vence o buchincho e chega aos ou-
vidos do esportista: “Você está satisfei-
to com sua colocação nesta prova?”.  
A resposta estarrece: “Colocação? 
Nem sei em que lugar cheguei. Não 
ligo para essas coisas.” Os microfones 
parecem pender para baixo sob o peso 
do inesperado quando um dos jornalis-
tas recobra o fôlego mais rapidamente 
e aponta um gravador em direção ao 
campeão, preferindo acreditar que não 
entendeu a resposta, que ainda vibra-
va em seu tímpano: “E o seu tempo? 
O que achou dele?”. Todos se entre-
olham quando ouvem: “Ihhh! Nem vi o 
tempo? Quanto foi, hein?”.

Posso apostar que você acha 
a história acima inverossímil. Como 
pode alguém competir em algo e não 
se interessar pelo resultado? Como 
esse atleta poderia melhorar sua per-
formance e planejar os passos para 
seu aperfeiçoamento sem saber exa-
tamente como está indo? Sem saber 
seu tempo e sua colocação?

Essa indignação é compreensível 
e lança as bases para uma pergunta: 
será que não agimos de forma muito 
parecida quando investimos em comu-
nicação? Exageros à parte, não é difícil 
constatar que a maioria das empresas 
não se preocupa em medir o resulta-
do dos investimentos em propaganda, 
promoção e Cia.

De quem é a culpa? Do meu ponto 
de vista, esse é um pecado sem pe-
cadores. Afinal, não existem metodo-
logias seguras e acessíveis para avaliar 
objetivamente o retorno de um patro-
cínio, de uma feira ou mesmo de um 
comercial. Quando falo objetivamente 
não quero dizer retenção, impacto na 

O raio do rOI
Yuri Trafane

imagem e compreensão de posiciona-
mento. Estou falando de retorno finan-
ceiro. O vil metal.

Antes de tudo precisamos enten-
der o que estamos buscando. Qual é 
o nosso Graal? A medida perfeita? O 
ideal seria conseguir estabelecer uma 
relação inequívoca entre a variação 
da contribuição e o investimento feito. 
Vamos entender contribuição como 
(PV-CUV)*VOL, ou seja, Preço de 
Venda menos Custo Unitário Variável, 
multiplicado pelo Volume Vendido. Se 
eu sei que meu produto apresentava 
uma contribuição de R$ 10 milhões e 
depois de investir R$ 100 mil essa con-
tribuição passa para R$ 11 milhões, eu 
consigo dizer qual o ROI (Retorno sobre 
Investimento) e comparar com outros 
investimentos que minha empresa faz. 

A partir daí, posso escolher onde 
colocar o dinheiro disponível. Coisa 
simples, né? Qual o problema, então? 
A primeira grande questão é: como a 
contribuição é afetada por muitos fa-
tores simultaneamente é praticamente 
impossível afirmar qual a causa de suas 
variações. O ambiente econômico va-
ria, o varejista muda a margem, o con-
corrente faz uma promoção, uma notí-
cia na tevê coloca nosso produto em 
evidência e lá no meio está nossa ação 
de comunicação. Tudo influenciando 
nossas vendas e a contribuição.

Qual será a influência daquele 
evento no desempenho do produ-
to? Algumas técnicas de pesquisa se 
propõem a isolar fatores, mas além 
de muito caras, essas técnicas têm 
um resultado controvertido. A segun-
da questão é: como medir o efeito 
em longo prazo de uma atividade de 

comunicação que fica incorporada na 
marca e só vai mostrar seu resultado 
quando se acumular a outros estímu-
los ao longo do tempo?

Uma propaganda gera uma boa 
impressão, que é reforçada por um 
comentário de um influenciador e re-
sulta em compra, quando o cliente vê 
o produto e sua embalagem atraente 
no ponto de venda. Como quantificar 
o impacto de cada uma dessas ati-
vidades na compra final? Pior ainda: 
e quando dezenas de boas impres-
sões se acumulam por meio de bons 
anúncios durante anos para culmi-
nar em uma compra quando o clien-
te vier a precisar daquele produto? 
Como calcular as relações de causa e 
consequên cia? Difícil. Para não dizer 
impossível com os recursos de hoje.

A grande questão é: como a situa-
ção é complexa e uma boa parte dos 
profissionais de marketing não gosta 
de matemática, a questão é deixada 
de lado. Não deveria ser assim. 

Que tal sentar com sua agência e 
seu instituto de pesquisa e desenvol-
ver metodologias para quantificar da 
melhor maneira possível as ações que 
consomem maiores investimentos da 
empresa? Se a medida final (ROI) não 
é possível, qual a medida que me per-
mite ver meu investimento com maior 
objetividade? Com a pressão por re-
sultados em curto prazo cada vez 
maiores, quem não souber responder 
essa pergunta de forma convincente 
corre o risco de ver a verba cortada. 

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

Li um artigo do professor Francisco 
Gracioso no qual ele revelava que há 
indícios de que está surgindo no País 
um “estilo brasileiro de gestão”, mais 
rico em humanismo do que os pa-
drões norte-americanos e europeus. 
No ambiente empresarial, os valores 
humanistas resultam na valorização 
das diferenças, integração entre as 
pessoas, abertura às mudanças e 
respeito pelo consumidor e à comu-
nidade. A gestão humanista está rela-
cionada diretamente à compreensão 
do que é uma empresa e do que é um 
ser humano.

Quem acredita que o ser huma-
no é um produto do meio – família, 
escola, empresa e sociedade – com 
nenhuma capacidade crítica sobre 
si mesmo e seu contexto, em geral 
também acredita que a empresa é 
um produto do mercado que, de ma-
neira acrítica, deve entregar para seus 
clientes exatamente o que eles dizem 
querer.

Essa forma de ver o ser humano 
e a empresa é extremamente con-
servadora, porque não acredita nem 
estimula o pensamento crítico como 
ferramenta para inovação e evolu-
ção das pessoas, da organização, 
do mercado e da sociedade. Em 
geral, essas corporações são geren-
ciadas como máquinas, nas quais 
o ser humano é apenas uma peça 
inerte da engrenagem manualizada. 
Podem ser muito eficientes, mas di-
ficilmente conseguem ter uma gestão 
humanista.

A outra visão parte do pressupos-
to de que tanto o ser humano quanto 
a empresa têm uma essência que, 
interagindo com aqueles contextos, 
gera uma identidade própria e úni-
ca, portanto, capaz de criticar a si 
mesmo e seus contextos, provocan-
do sua evolução. Tais empresas são 

Quanto mais a 
tecnologia se 

instala em nossos 
processos e 

relações, mais o ser 
humano se torna 
importante para 

as organizações e 
para a sociedade 

em geral.

O humanismo como filosofia de gestão
Arnaldo Pedace

gerenciadas como sistemas vivos, 
com alta capacidade de aprendiza-
gem, aperfeiçoamento e inovação. 
Por se considerarem sistemas vivos 
e não máquinas, a possibilidade de 
terem uma gestão humanista é muito 
maior. A expectativa em relação aos 
seus empregados e parceiros é a de 
que eles se comportem como célu-
las vivas e sensíveis, e não como pe-
ças inertes de engrenagem capazes 
de contribuir com críticas e suges-
tões para aumentar sua eficiência e 
competitividade.

Essas duas correntes de pensa-
mento – empresa-máquina e empre-
sa-viva – sempre existiram.

A novidade é que a tecnologia que 
automatiza, conecta e acelera os pro-
cessos e nosso relacionamento cria 
um cenário de mercado mutante por 
excelência, em que a Lei de Darwin 
impera e define a agilidade de adap-
tação ao novo ambiente como condi-
ção para a sobrevivência bem-suce-
dida da organização. Nesse cenário, 
é vital entender a empresa como sis-
tema vivo.

Antigamente, em tempos de pou-
ca tecnologia, valorizar o humano na 
gestão das empresas era uma virtude 
do gestor ou um cinismo corporativo, 
que surgia embalado em festas de fim 

de ano ou em discursos institucionais. 
Hoje, considerar o humano na gestão 
passou a ser competência essencial 
para garantir o fator mais fundamen-
tal da competitividade e, consequen-
temente, da perenidade empresarial: 
a agilidade de adaptação.

O século XXI será, sem dúvida, 
o século do humanismo nas empre-
sas. Cada vez mais o primeiro obje-
tivo de qualquer empresa é garantir a 
sua perenidade, crescendo nos anos 
propícios e atravessando com segu-
rança os períodos de estagnação no 
mercado. Nos próximos anos, isso 
dependerá da qualidade, integração 
e motivação dos recursos humanos 
com que contamos, conciliando os 
objetivos da empresa e os interesses 
pessoais de nossos colaboradores.

Isso é possível por meio de uma 
cultura organizacional rica em valores 
humanistas que respeite as diferenças 
entre os seres humanos e faça delas 
a sua principal força competitiva.

O humanismo, como filosofia de 
gestão, faz parte da cultura de gran-
des empresas, extremamente lucra-
tivas e que nem por isso deixam de 
ser bons lugares para se trabalhar. 
O professor Francisco Gracioso de-
monstra que os valores considerados 
humanistas, em proporções variáveis, 
estão hoje presentes até mesmo na 
filosofia de gestão de empresas prag-
máticas e voltadas para os resultados.

A conclusão é simples: quanto 
mais a tecnologia se instala em nos-
sos processos e relações, mais o ser 
humano se torna importante para as 
organizações e para a sociedade em 
geral. 

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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Nos Estados Unidos, meses atrás, 
o leite foi derramado – ou melhor, o pe-
tróleo. Um tempo precioso foi gasto até 
que fosse encontrada uma maneira de 
impedir o vazamento de óleo iniciado 
em abril, mas a catástrofe continuou 
no Golfo do México por vários meses, 
provocando o maior desastre ambien-
tal da história daquele país. Depois de 
muitos esforços e custos, o problema 
agora parece sanado, mas muito tem-
po será necessário para que o mundo 
possa se refazer dos prejuízos e elimi-
nar as sequelas para o meio ambien-
te e os seres humanos. Na época, a 
respeito dos culpados, o presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, 
em entrevista à NBC, disse que esta-
va tentando descobrir “o traseiro de 
quem iria chutar...”.

O que esta introdução tem a ver 
com o mundo corporativo? Tudo, se 
usarmos o poder da analogia. Em 
grande parte das empresas há “pe-
tróleo” vazando todos os dias: gastos 
descontrolados ou desnecessários, 
cronogramas atrasados, contas não 
pagas ou não recebidas, turnover al-
tíssimo, elevado número de faltas, 
atrasos, licenças e saídas antecipadas 
de pessoal, conflitos por disputas de 
poder, reuniões longas e inúteis, perda 
de participação da empresa no merca-
do, falta de sintonia entre produção e 
vendas (há demanda, mas não há pro-
dutos, ou há produtos estocados que 
não conseguem ser vendidos), devolu-
ção de produtos, diminuição crescen-
te dos lucros, prejuízos acumulados 
– são os mais relevantes. E tal qual o 
petróleo verdadeiro, se tais “vazamen-
tos” não forem rápida e corretamente 

Dose única

Qual traseiro chutar 
na sua empresa?
Floriano Serra

corrigidos, provocarão prejuízos inesti-
máveis e deixarão sequelas por muito 
tempo.

O vazamento do óleo no ocea-
no é um problema visível, o que nem 
sempre acontece com os “vazamen-
tos” corporativos. Então, como esses 
podem ser evitados ou descobertos 
antes que se tornem uma catástrofe? 
Esses acontecimentos, incluindo os 
sucessivos recalls da indústria auto-
mobilística, nos fazem pensar: cadê o 
Controle de Qualidade? Cadê os Selos 
de Garantia? Cadê as Boas Normas 
de Fabricação? Cadê o acompanha-
mento das supervisões (com check-
lists, follow-ups e outros instrumentos 
que permitem a checagem do correto 
cumprimento das etapas do trabalho)? 
E finalmente: cadê as lideranças?

Sabemos que acidentes acon-
tecem e os problemas existem para 
serem vencidos, mas, entre outras 
funções, as lideranças existem para 
motivar e orientar os funcionários a 
produzirem com o máximo de acerto e 
o mínimo de erro – de preferência ne-
nhum. Acontece que motivar e orientar 
significa saber relacionar-se e comu-
nicar-se adequadamente com seus 
colaboradores. E é aqui que o “óleo” 
costuma começar a vazar. Os aspec-
tos comportamentais são os pontos 
mais vulneráveis em uma empresa.

É evidente que chutar traseiros não 
é a melhor forma de corrigir problemas. 
No mundo corporativo, essa expres-
são pode significar demissão, suspen-
são ou apenas advertência. Mesmo 
assim, esse tripé pode e deve ser evi-
tado. Em qualquer área da atividade 
humana em que problemas possam 

ocorrer, o melhor a fazer ainda é usar a 
velha e boa prevenção. Só que isso re-
quer interesse, tempo e competência. 
O líder que passa a maior parte do seu 
expediente fazendo política, enviando 
e recebendo e-mails, trocando ame-
nidades ao telefone ou debruçado so-
bre sua mesa de trabalho, elaborando 
imensos relatórios que ninguém vai ler, 
não terá tempo nem estará interessa-
do em descobrir “vazamentos”.

A confortável poltrona na qual, ge-
ralmente, os líderes se sentam, deveria 
ser o lugar menos ocupado em uma 
empresa. Ela deveria ser usada ape-
nas para abrir e encerrar o expediente 
com os necessários despachos e assi-
naturas. Para o restante do tempo vale 
o “pernas pra que te quero”. Delegar 
não significa omitir-se. Confiar não sig-
nifica abrir mão do acompanhamento. 
A responsabilidade final sempre será 
do líder. Ver de perto o que está sendo 
feito – não com sentido persecutório 
ou policialesco –, mas com a firme dis-
posição de estimular, de tirar dúvidas, 
de mostrar ao colaborador que está 
lado a lado, jogando no mesmo time e 
pronto para compartilhar responsabili-
dades. Esse é o perfil do líder que evita 
“vazamentos de óleo”. Se não for esse 
o perfil das lideranças em uma empre-
sa – e se ela decidir apurar ou corrigir 
seus “vazamentos” – haja “traseiros” 
para chutar! 
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