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Presidenta, estamos aqui!
Parabéns, Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma, suma dignatária 
de nosso querido Brasil. Em plena euforia desse dourado crescimento 
econômico que tanto festejamos, esperamos que com a maioria no 
Congresso Nacional, assim como na Câmara dos Deputados, a almejada 
reforma tributária seja rapidamente feita e devidamente aprovada. 
Assim, poderemos ter um crescimento sustentado e sadio para as 
empresas. Com a obrigatoriedade do certificado digital nas emissões 
das notas fiscais eletrônicas, a fiscalização estará mais próxima de 
cada faturamento empresarial, devendo aumentar a arrecadação de 
impostos e, consequentemente, permitir que mais empresas participem 
dessas contribuições. Com esse simples e modesto desejo de pessoas 
que têm suas atividades empresariais e foco no Brasil de verem essas 
mudanças concretizadas, esperamos que 2011 seja um marco definitivo 
de descentralização do governo como sócio majoritário dos empresários, 
tornando Brasília uma cidade de decisão, diferentemente dos tempos 
feudalistas de suseranos monopolistas. Aproveitando a alta aceitação 
popular, a hora é certa para tais mudanças e para a continuidade de 
expansão. Esperamos, ou melhor, ardentemente desejamos, muitas boas 
novidades para nós, brasileiros, esperançosos de boas notícias. Feliz 2011!

Nelson Coelho
Publisher
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DESCOBRINDO  
TALENTOS
DESENVOLVENDO 
CARREIRAS
Com um portfólio de clientes que inclui as principais organizações globais 
associadas às ciências da vida, a Hays Pharma é a área de expertise da 
HAYS Recruiting experts worldwide especializada em recrutar para todas 
as atividades da linha farmacêutica, desde a confecção da matéria-prima 
até a comercialização de produtos. 

Identificamos profissionais de média e alta gerência para atuar nas áreas 
de descoberta de medicamentos, desenvolvimento clínico, serviços pós-
aprovação e comercial. Nossos clientes trabalham em parceria conosco 
para obter acesso a uma ampla variedade de soluções inovadoras para 
atrair e reter os melhores talentos do mercado.

Nossos consultores estão espalhados por cinco continentes. Isso nos 
permite oferecer uma profunda compreensão da indústria farmacêutica 
associada a sólidos conhecimentos locais.

Com 27 escritórios no mundo todo e uma base de dados global, todos os 
anos procuramos e recrutamos, com sucesso, milhares de profissionais. 

SEU NEGÓCIO, NOSSA PAIXÃO.

hays.com.br

UP Pharma Mar11.indd   1 13/1/2011   15:55:31



Sonia Orestes
Diretora-Geral

Grupemef

Uma nova postura

Quero iniciar esta primeira colu-
na de 2011 agradecendo a todos 
os profissionais e empresas que nos 
apoiaram e nos ajudaram na realiza-
ção da 34ª Lupa de Ouro. Graças ao 
empenho de pessoas sérias e com-
prometidas, conseguimos, mais uma 
vez, promover uma grande festa para 
homenagear os melhores do marke-
ting farmacêutico. 

O ano de 2011 começou reple-
to de expectativas positivas. A posse 
dos novos governantes tanto em nível 
federal quanto estadual trouxe espe-
ranças de um futuro melhor para to-
dos nós, brasileiros. Pela primeira vez 
na história, o Brasil tem uma mulher 
na Presidência. A nova governante 
possui grandes responsabilidades. 
Ela terá de lidar com questões estra-
tégicas para o futuro do Brasil, como 
a reforma tributária para minimizar a 
alta carga de impostos, que penaliza, 
inclusive, a indústria farmacêutica, e 
os investimentos necessários para a 
melhoria da infraestrutura. Além disso, 
precisará demonstrar austeridade para 
cumprir as metas de inflação e manter 
os compromissos nas áreas de saúde 
e educação e, principalmente, com a 
redução de gastos públicos.

Independentemente de ideologias 
políticas e partidárias, todos nós po-
demos contribuir para fazer o Brasil 
dar certo. Como? Fazendo o nosso 

melhor todos os dias em nosso tra-
balho e em nossa casa e exercendo 
a cidadania e a solidariedade. A par-
ticipação da sociedade nas doações 
para as vítimas da tragédia ocorrida 
na região serrana do Rio de Janeiro 
é uma demonstração da capacidade 
do povo brasileiro de enfrentar situa-
ções difíceis.

As mudanças climáticas estão 
acontecendo a uma velocidade as-
sustadora no País, provocadas, prin-
cipalmente, pela ação humana. Cabe 
a cada um de nós adotar uma nova 
postura e ajudar a reverter essa triste 
realidade, canalizando positivamente 
nossas forças no exercício de nossas 
atividades profissionais, mas procu-
rando também viver de forma mais 
sustentável.

O Grupemef realmente espera que 
2011 seja um ano de conquistas para 
a indústria farmacêutica, um setor 
que continua se destacando no que 
diz respeito à inovação, mas que tam-
bém tem sido exemplo quando se tra-
ta de ajudar a salvar vidas e a proteger 
nosso planeta. 
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Sindusfarma

Gerenciamento do conhecimento
O novo desafio da indústria farmacêutica
Lauro Moretto e Jordi Botet

O alvo da indústria farmacêutica, 
assegurar a qualidade dos medica-
mentos, permaneceu inalterável ao 
longo do tempo, se bem que os meios 
empregados para atingi-lo têm variado 
muito nas últimas duas ou três déca-
das. Em meados do século 20, deu-se 
um salto importante. As Boas Práticas 
de Fabricação (BPF), introduzidas nos 
anos 1960, aprimoraram os parâme-
tros da qualidade, mas possuíam cará-
ter de conselhos gerais, e, consequen-
temente, somente podiam assegurá-la 
nesses mesmos termos genéricos.

Desde então, os conceitos que de-
finem a disciplina qualidade evoluíram. 
Segundo a nova visão, a qualidade é 
estruturada durante a concepção do 
medicamento e do seu processo, ex-
presso como quality by design (ICH 
Q8), com vistas ao desempenho tera-
pêutico previsto nos pacientes. Depois 
é desenvolvida, permanentemente 
produzida, mantida e aperfeiçoada no 
seio de um sistema de qualidade ro-
busto (ICH Q10). Tal sistema possui 
dois facilitadores: o gerenciamento do 
risco e do conhecimento.

O gerenciamento do risco ganhou 
certa familiaridade, pois não é um con-
ceito novo. O gerenciamento do co-
nhecimento, porém, é tão novo e ob-
jetivo que ainda gerará muitas dúvidas 
e incertezas. 

Segundo a diretriz ICH Q10, geren-
ciamento do conhecimento é um en-
foque sistemático para a aquisição, a 
análise, o armazenamento e a dissemi-
nação da informação relacionada com 
produtos, processos e componentes.

Na etapa de concepção são deter-
minadas as características do produto 
e do processo de fabricação. A diretriz 
ICH Q8 estabelece a necessidade de 
atuar proativamente, definindo as con-
dições adequadas para assegurar a 
qualidade do produto e do processo. 

Estabelecida uma fórmula para 
o produto, ela deve ser acrescida do 
conhecimento das propriedades e das 
interações de seus componentes. Em 
consequência, são determinados os 
requisitos para as matérias-primas, 
para os materiais de acondiciona-
mento e o perfil de estabilidade do 
medicamento.

Nas seguintes etapas: transferên-
cia (do setor de desenvolvimento para 
a produção), validação e produção ro-
tineira (passando, inclusive, pela coleta 
de informações acerca de desvios téc-
nicos e das reclamações de clientes e 
de usuários) até a descontinuação da 
fabricação do produto, a informação 
gerada na fase de concepção será de-
purada e aperfeiçoada.

São informações que necessitam 
ser obtidas (identificadas e captadas), 
assimiladas (conhecidas, lidas e com-
preendidas), conservadas (arquivadas 
e atualizadas quando correspondam) e 
utilizadas (ficarem disponíveis).

A iniciativa das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) do século 21 ne-
cessita que as decisões devam estar 
sustentadas na ciência e utilizem um 
enfoque baseado na análise do risco. 
Essas duas premissas são impossíveis 
de coexistirem sem que haja consis-
tente conhecimento relativo a produtos 
e a processos.

Não é raro constatar-se, nas em-
presas, inexistência ou perdas, bem 
como pouco aproveitamento de da-
dos e informações sobre os medica-
mentos. Em alguns casos, porque 
eles nem sequer atingem os indiví-
duos capacitados para analisá-los, 
interpretá-los e tirar partido do conhe-
cimento inerente. Em outros casos, o 

A iniciativa das Boas 
Práticas de Fabricação 

(BPF) do século 21 
necessita que as decisões 
devam estar sustentadas 

na ciência e utilizem 
um enfoque baseado 
na análise do risco.
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conhecimento permanece fechado ou 
restrito a um indivíduo ou a um depar-
tamento. Também é frequente que o 
conhecimento esteja mesmo perdido, 
se os indivíduos que o detinham não 
estiverem mais na empresa.

A sequência do gerenciamento 
do conhecimento, desde a aquisição 
dos dados até a disseminação das in-
formações, deve ser aplicada de ma-
neira sistemática ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, ou seja, 
desde a concepção até o término da 
comercialização. 

A implantação de um sistema de 
gerenciamento do conhecimento re-
quer, portanto, a arregimentação de um 
grupo de indivíduos com conhecimen-
to (ou representando) das diferentes 
áreas: desenvolvimento tecnológico, 

controle da qualidade, gerenciamento 
da qualidade, produção, manutenção, 
legislação/regulamentação, departa-
mento médico e de mercadologia.

O volume de informação neces-
sário para a gestão adequada da 
qualidade de um medicamento cres-
ce espetacularmente. Além disso, 
é preciso conservá-lo e expandi-lo 

A implantação de um 
sistema de gerenciamento 
do conhecimento requer 

a arregimentação de 
um grupo de indivíduos 

com conhecimento 
das diferentes áreas.

continuamente. Em outras palavras, 
há um conhecimento cuja gestão é ne-
cessária desenvolver. 

Em suma: de acordo com as BPF 
do século 21, a implementação de uma 
rigorosa gestão do conhecimento ao 
longo do ciclo de vida do produto é fun-
damental para garantir os altos padrões 
de qualidade, eficácia e segurança que 
caracterizam os medicamentos da in-
dústria farmacêutica moderna. 

(*) Este texto é uma versão simplificada e resumida de um 
artigo científico redigido pelos autores.

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

Jordi Botet é Doutor em farmácia pela 
Universidade de Barcelona, na Espanha.
E-mail: jbotetfregola@gmail.com



Os resultados do desempenho 
das indústrias farmacêuticas e farmo-
químicas de capital nacional na última 
década demonstram que o mercado 
internacional continua ainda bastante 
receptível e, ao contrário da maioria dos 
segmentos exportadores brasileiros, 
que apresentou reduções significativas 
nas suas exportações em 2009 e 2010, 
a cadeia produtiva farmacêutica (produ-
tos farmoquímicos, adjuvantes farma-
cotécnicos e medicamentos) teve em 
2009 um aumento de 7,8% em relação 
a 2008 (US$ 1,285 bilhão em 2008 e 
US$ 1,386 bilhão em 2009), e em 2010 
deverá fechar com um crescimento em 
torno de 12% sobre 2009.

Além dos investimentos realizados 
em pesquisas e desenvolvimento e das 
oscilações cambiais, diversos são os 
fatores que proporcionaram esse cresci-
mento. Convém destacar também o fato 
de que várias empresas internacionais 
escolheram o Brasil como plataforma 
de exportação de insumos e, sobretu-
do, de medicamentos, vendendo lá fora 
a imagem do produto farmacêutico e 
farmoquímico produzido no Brasil como 
sinônimo de qualidade e confiabilidade.

De forma mais pulverizada do 
que as importações, as exportações 
da cadeia produtiva farmacêutica 

Alanac

A participação das empresas nacionais 
na CPHi Worldwide 2010 teve números 
significativos: foram 1.900 expositores e 
uma média acima de 25 mil visitantes.

Indústrias farmacêuticas e 
farmoquímicas brasileiras
Rumo à exportação
Serafim Branco Neto

brasileira têm seus principais com-
pradores na América Latina, sendo a 
Argentina o principal parceiro, seguida 
da Venezuela e México, e, do outro 
lado, os EUA, Alemanha, Índia, China, 
Itália, França e Suíça, que respondem 
juntos por uma parcela significativa.  
E na sequência outros países da 
Europa, África e Oceania.

Tais resultados não se fariam pre-
sentes se não fossem os investimen-
tos de empresas brasileiras, princi-
palmente nos quesitos quantidade 
e qualidade e a constante busca do 
mercado internacional. Prova disso é 
que a exemplo de anos anteriores, o 
pavilhão brasileiro na CPHi Worldwide 
2010 (neste ano realizada em Paris, 
na França), composto por empresas 
farmoquímicas e farmacêuticas ins-
taladas no Brasil, vem se superando, 
atraindo assim todas as atenções do 
mercado internacional.

Esse evento, que é considerado o 
maior do mundo no setor, realizado anu-
almente na Europa, é hoje uma impor-
tante vitrine para a indústria brasileira. 
A participação das empresas nacionais 
deverá refletir resultados consideráveis 
na balança comercial do setor, pois ti-
vemos a presença de mais de 1.900 
expositores e uma média acima de 25 

mil visitantes, o que demonstra a sua 
importância e abrangência mundiais.

Em 2010, tivemos uma participa-
ção recorde de expositores e visitantes 
brasileiros, além de uma área bastan-
te privilegiada e de grande visibilidade 
para os visitantes, o que, sem dúvida 
alguma, gerou inúmeras oportunida-
des de negócios.

Em uma experiência inovadora, 
além da assessoria de profissionais 
bilíngues, salas reservadas para reu-
niões, internet, impressoras e outros 
serviços, havia o tradicional cafezinho 
bem brasileiro. O pavilhão brasileiro 
contou com uma disposição de estan-
des modernos e de fácil visualização. 
A área comum para uso dos exposito-
res foi cenário de diversos encontros e 
oportunidades de negócios. 

Com o apoio da Apex-Brasil, da 
FINEP, a participação da Anvisa e o 
respaldo das entidades representativas 
do setor industrial brasileiro – Abifina, 
Abiquifi, Alanac, Interfarma, Pró-
Genéricos e Sindusfarma – teremos a 
oportunidade de abrir novas parcerias 
e reforçar o comércio exterior brasileiro.

O convite para a conquista do 
mercado internacional está feito.  
Os indicadores de crescimento dizem 
que vale a pena conferir e participar 
da maior concentração dos mercados 
farmacêutico e farmoquímico mun-
diais, que em 2011 será realizada em 
Frankfurt, na Alemanha. 

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

Top Suppliers 2010
Vencedores serão premiados em março

Como na edição anterior, 
os respondentes 
puderam indicar 
outros profissionais 
para participar da 
pesquisa, informações 
que foram validadas 
pela Idea Brasil, a fim 
de manter a qualidade 
e a confiabilidade 
do levantamento.
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Em 22 de março, a Revista 
UPpharma realizará, às 17h30, no 
auditório do Sindusfarma, em São 
Paulo, a cerimônia de premiação dos 
primeiros colocados da Pesquisa Top 
Suppliers 2010. Em seu terceiro ano 
de realização, o Top Suppliers já alcan-
çou grande credibilidade no mercado 
farmacêutico, sendo reconhecido pe-
los participantes como uma ferramen-
ta de trabalho importante, que auxilia 
na escolha dos melhores parceiros co-
merciais, assim como contribui para o 
desenvolvimento de fornecedores em 
toda cadeia produtiva do segmento.

A edição 2010 da Pesquisa Top 
Suppliers, mais uma vez contou com 
o apoio do Sindusfarma (que cederá 
gentilmente seu espaço para realiza-
ção do evento), Credinfar e Grupemef, 
entidades que acreditaram neste proje-
to de grande repercussão no mercado.

Coordenada pela empresa Idea 
Brasil Pesquisa de Mercado, a pesqui-
sa eletrônica tem como objetivo apon-
tar os fornecedores de serviços e pro-
dutos mais conceituados do mercado 
farmacêutico na opinião dos próprios 
profissionais da indústria.

Os respondentes que participaram 
do levantamento são executivos da 

indústria farmacêutica que exercem 
cargos de coordenadores, gerentes e 
diretores de áreas em diversos labora-
tórios. Na Pesquisa Top Suppliers, os 
participantes são convidados a res-
ponder espontaneamente ao questio-
nário, ou seja, não é preciso inscrição 
prévia. Além disso, a participação dos 
profissionais não está ligada a qual-
quer tipo de premiação ou bonifica-
ção. Os fornecedores são avaliados 
em duas classificações: share of mind 
e conceito. Para tornar o levantamen-
to ainda mais completo, esta edição 
contou com mais duas novas cate-
gorias: Editora de publicações científi-
cas e Agências de propaganda virtual 
– WEB, criadas a partir de sugestões 
dos próprios profissionais da indústria 
farmacêutica.

Patrocínio
Como na edição anterior, os res-

pondentes puderam indicar outros pro-
fissionais para participar da pesquisa, 
informações que foram validadas pela 
Idea Brasil, a fim de manter a qualida-
de e a confiabilidade do levantamento.

Outra novidade desta edição 
foi a abertura de patrocínio. Até o 

fechamento desta edição já tínhamos 
patrocínios confirmados. Os nomes 
das empresas patrocinadoras serão 
divulgados tão logo estejam concluí-
dos os últimos detalhes desse proje-
to. Os primeiros colocados em cada 
categoria serão premiados com tro-
féus. Já para os segundo e terceiro 
lugares serão oferecidos certificados. 
Ao final do evento, os convidados po-
derão participar de um coquetel de 
confraternização que será também 
uma oportunidade para integração e 
relacionamento.

Aproveitamos a oportunidade para 
corrigir um equívoco cometido na ma-
téria de cobertura da premiação da edi-
ção 2009 da Pesquisa Top Suppliers, 
veiculada na edição 122 – Nov/Dez 
2010. Deixamos de publicar a foto dos 
representantes da Tiee Propaganda, 
que foi a grande vencedora na cate-
goria Agência de Propaganda, tanto 
na classificação share of mind quanto 
conceito.

Nossos agradecimentos a todos 
que participaram da Top Suppliers 
2010 e contribuíram para eleger os 
melhores fornecedores da indústria 
farmacêutica pelo terceiro ano conse-
cutivo. 

Sandro Cardoso, Alber Rocha (Tiee Propaganda) e Mauro Veçoso (Idea Brasil)
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 Especial Lupa de Ouro

Inovação 
marca a
34ª edição da 
Lupa de Ouro

Com o tema “Humano é Ser 
Inovador”, a 34ª Edição da Lupa de 
Ouro, realizada em 26 de novembro, 
na Via Funchal, em São Paulo, mais 
uma vez homenageou os melhores 
do marketing farmacêutico, área que 
movimenta centenas de profissionais. 
Trata-se da mais expressiva premiação 
do setor, que nesta edição contou com 
26 categorias.

Alinhada ao tema, a grande novida-
de deste ano foi a presença do mestre 
de cerimônias virtual, Newton (nome 
escolhido em homenagem a Isaac 
Newton, um dos cientistas mais ino-
vadores da história), que representou 
a criatividade, modernidade e pionei-
rismo dos profissionais do segmento 
marketing farmacêutico.

Na abertura, Sonia Orestes, 
Diretora-Geral do Grupemef, comen-
tou que não existe “receita de bolo” 
para inovar. “Cada um de nós tem a 

capacidade de fazer isso, qualquer 
que seja o nosso trabalho ou cargo 
que ocupamos. Só depende de criati-
vidade e imaginação”, destacou. 

A diretora aproveitou a oportuni-
dade para parabenizar também todos 
os profissionais que se inscreveram no 
prêmio. “Independentemente de clas-
sificação, todos tiveram a oportunida-
de de conhecer centenas de trabalhos, 
encontrando maneiras de simplificar 
processos e sistemas, de aumentar 
lucratividade, de descobrir novos usos 

para produtos, de identificar novos 
segmentos de mercado, de diferenciar 
e desenvolver novos produtos, e muito 
mais. Parabéns a todos”, concluiu. 

Além dos troféus, os primeiros 
colocados em cada categoria fo-
ram contemplados com uma corte-
sia da Atittude para realização de um 
webmeeting.
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Inteligência de Mercado

Para concorrer na categoria Inteligência de Mercado, os profissionais 
foram convidados a inscrever um projeto de Pesquisa ou um Sistema 
de Coleta e Análises de Dados com o objetivo de solucionar um proble-
ma específico dentro de sua área. Foram avaliados para cada um dos 
projetos apresentados: 

•	 Análise	da	situação	(SWOT);	

•	 Elaboração	e	aplicação	das	metodologias;	

•	 Resultados	alcançados;

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

O	vencedor	nesta	categoria	foi	a	Pfizer	Consumer	com	o	projeto	Atlas	
de	Mídia,	apresentado	por	Paulo	Reis.	O	prêmio	foi	entregue	por	Celso	
Braga, Presidente da Merck S.A. A segunda colocação ficou com o pro-
jeto	do	Aché	S&OP	-	Planejamento	de	Vendas	e	Operações,	exposto	por	
José Luiz Cardoso, e a terceira com o projeto De Bem com a Pele, do 
Stiefel, apresentado por Maurilio Teixeira e David Cesnik.

Sorteios
Como acontece todos os anos, 

ao final da premiação os convidados 
participaram de sorteios de diversos 
prêmios. A TCA ofereceu diárias de fi-
nais de semana no Hotel Paradise Golf 
Vacation Club. A Cegedim e Ogilvy 
sortearam Ipads, e a Office Editora 
um n otebook. Também foram ofere-
cidas diárias no Estanplaza Berrini, 
Estanplaza Moema e Gran Estanplaza, 

além de diárias nos hotéis Hilton 
Morumbi, Hotel Gran Roca Atibaia 
e The Royal Palm Plaza. A Creative 
Design sorteou um porta-retrato digital 
e a Pharmexx um kit com produtos da 
marca Chanel.

O momento mais esperado da noite 
foi o sorteio de um Agile zero quilôme-
tro, oferecido pela GM. Foram sortea-
das três pessoas para subirem ao palco 
e arriscarem a sorte. Cada uma recebeu 

uma chave para tentar ligar o carro. A 
sortuda foi Ediméria da Silva, da Biolab, 
que comemorou a conquista.

Parabéns a todos os participantes 
da Lupa de Ouro 2010 pelo desenvol-
vimento de campanhas inovadoras e 
criativas, que têm levado informações 
atualizadas e de extrema importância a 
médicos e pacientes.

Confira a seguir os grandes vence-
dores da 34ª Lupa de Ouro. 
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 Especial Lupa de Ouro

Produtividade e Efetividade

O	 objetivo	 desta	 categoria	 é	 premiar	 os	 projetos	 ligados	 à	 Força	 de	
Vendas e/ou efetividade de processos das atividades de planejamento 
de áreas, como Marketing, Vendas, Novos Negócios e Planejamento 
Estratégico, que trouxeram melhorias nos processos por meio da utili-
zação de tecnologia da informação (TI). 
Para avaliar os projetos apresentados pelos laboratórios concorrentes, a 
comissão julgadora considerou os seguintes aspectos:

•	 Complexidade	da	solução;	

•	 Praticidade	do	sistema;	

•	 Resultados	obtidos.	

O	Lupa	de	Ouro	nesta	categoria	 foi	para	o	EMS.	Delmir	Junior	 rece-
beu o troféu de Konstantin de Roode, Diretor da Nórdica Software, pelo 
projeto	Performance	e	Desenvolvimento.	Os	segundo	e	 terceiro	 luga-
res ficaram, respectivamente, com o Zambon com o projeto Alinhando 
Negócios através do Targeting, Bi e Premiação, exposto por Clovis 
Nogueira,	e	com	a	Biolab	com	o	projeto	O	Nosso	Foco,	apresentado	por	
Reinaldo Luis de Moraes.

Campanha Sustentabilidade

Esta categoria, lançada em 2004, tem como objetivo reconhecer proje-
tos de caráter social, conduzidos por empresas do setor, que são avalia-
dos por um júri composto por especialistas em programas sustentáveis 
de responsabilidade corporativa.
O	 grande	 vencedor	 foi	 a	 Sanofi-Aventis	 com	 o	 projeto	 Exposição	
Epidemik.	 Elis	 Paulucci	 (à	 esquerda)	 e	 Cristina	Moscardi	 (centro)	 re-
ceberam o prêmio de Renata Schott, Diretora de Sustentabilidade do 
Grupemef. A Eurofarma ficou com a segunda colocação com o projeto 
Cartilha de Uso Consciente dos Medicamentos, apresentado por Flávia 
Favaro Moreno, e o Roche com a terceira colocação com o projeto 
Programa Vizinho Legal, conduzido por Rosicler Dennanni Rodriguez.

Categoria Web Site 

O	 Lupa	 de	 Ouro	 foi	 para	 Fábio	 Gossi,	 do	 Zambon,	 pelo	 projeto	 
www.livredacistite.com.br.	 O	 prêmio	 foi	 entregue	 por	 Hamilton	 Conde,	
Diretor da Atitude. Em segundo lugar ficou o Roche com o projeto  
www.mulherconsciente.com.br,	conduzido	por	Felipe	Horsth	Catão,	e,	em	
terceiro, o Zodiac com o projeto www.tome1atitude.com.br, exposto por 
Marcelo Guedes.
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Campanha Institucional

O	projeto	Árvore	da	Vida,	da	Novartis,	apresentado	por	Caio	Teodoro	e	
Sung	Park,	foi	o	vencedor	nesta	categoria.	O	prêmio	foi	entregue	por	
Eliana Tameirão, Presidente da Genzyme. A segunda colocação ficou 
com	a	Moksha8	Brasil	com	o	projeto	MOKSHA8,	apresentado	por	Mario	
Grieco	e	Walter	Netto.	A	terceira	foi	para	a	Bayer	Schering	Pharma	com	
o	projeto	Dia	do	Homem	2009,	conduzido	por	Paulo	Pereira.

Campanha Lançamento MIP - TVC 

A campanha de Tylenol AP e DC, da Johnson & Johnson, foi a vence-
dora	nesta	categoria.	Nadia	Vasen	recebeu	o	troféu	de	Sonia	Orestes,	
Diretora-Geral	do	Grupemef.	O	segundo	lugar	foi	para	Dermacyd	Teen,	
da Sanofi-Aventis, apresentada por Juliana Granado.

Prêmio Especial

Com o objetivo de reconhecer valores extremamente importantes para 
o sucesso dos integrantes de uma equipe, foi criado o Prêmio Especial. 
Contempla projetos multidepartamentais que somente alcançaram 
seus objetivos graças ao trabalho em equipe e o comprometimento de 
diversos departamentos. 
Para avaliar os projetos apresentados pelos laboratórios concorrentes, a 
comissão julgadora considerou os seguintes aspectos: 

•	 Planejamento;	

•	 Execução;	

•	 Acompanhamento;

•	 Trabalho	em	equipe;	

•	 Resultados	obtidos.	

A	Bayer	Pharma	foi	a	grande	vencedora	nesta	categoria.	O	projeto	SAC	
- Quebrando Barreiras para Gerar Receita, apresentado por Alessandro 
Seiti	Okada	e	Amanda	Cardoso,	 recebeu	o	Lupa	de	Ouro	de	Heraldo	
Marchezini,	Presidente	da	Sanofi-Aventis	(à	direita).	A	Roche	conquis-
tou a segunda e terceira colocações, respectivamente, com os projetos 
Localize	C,	de	Danielle	Rolim,	e	Campanha	Laços	de	Esperança	2009,	
expostos por Luiz Fernando Schurig Fernandes.
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Campanha Lançamento 
MIP - Outras Mídias 

Nelson Coelho, Diretor e Publisher da Revista UPpharma, entregou o 
prêmio	a	Ana	Claudia	Aguiar,	da	Biolab,	pela	campanha	de	DTN	FOL.	
A Eurofarma ficou em segundo lugar com a campanha de Aires, con-
duzida por Cezar Moreira. Já o Boiron conquistou a terceira colocação 
com a campanha de Sédatif PC, apresentada por Ricardo Ferreira e 
Carolina Cipolla.

Campanha MIP - TVC 

A campanha de Naldecon, da Bristol-Myers Squibb, foi a vencedora 
nesta categoria. Flavia Marinheiro Pereira recebeu o troféu de Marcelo 
Geraldi, Presidente da Farmoquímica. Dermacyd, da Sanofi-Aventis, 
apresentada por Juliana Granado, ficou em segundo lugar. Em terceiro, 
ficou a campanha de Luftal, também da Bristol-Myers Squibb, exposta 
por Marcelo Barbosa.

Campanha MIP - Outras Mídias 

O	Zambon	recebeu	a	Lupa	de	Ouro	pela	campanha	de	Seki,	apresenta-
da	por	Fábio	Gossi.	O	prêmio	foi	entregue	por	Roberto	Dodel,	Presidente	
da Actelion. A Sanofi-Aventis ficou com a segunda colocação com a 
campanha de Novalgina, exposta por Raphael Sorcinelli do Nascimento 
e	Leandro	Gaspar.	O	Zambon	também	ficou	com	a	terceira	colocação	
com a campanha de Fluimare, conduzida por Fábio Gossi.
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 Especial Lupa de Ouro

Campanha OTC - TVC

O	Stiefel	foi	o	vencedor	nesta	categoria	com	a	campanha	de	Spectraban	
T.	 Karen	 Lopes	 recebeu	 o	 troféu	 de	 Fernandes	 Oliveira,	 Diretor-
Financeiro do Grupemef. A Pfizer ficou com a segunda colocação com 
a campanha de Centrum, apresentada por Rodrigo Credidio e Fernando 
Lopes. Em terceiro lugar, ficou novamente o Stiefel com a campanha de 
Clariderm Clear, exposta por Karen Lopes.

Campanha OTC - Outras Mídias 

Plantaben, da Nycomed, foi a grande vencedora nesta categoria. 
Rodrigo Rodriguez recebeu o troféu de Theo Van Der Loo, Presidente da 
Bayer Schering. A campanha de Sun Max Fluid, da Stiefel, apresentada 
por Rodrigo Salman, ficou em segundo lugar. Já o terceiro lugar foi para 
Soapex Espuma, do Stiefel, exposta por Mariucha Castro e Paula Cursi.

Campanha Hospitalar

Renata	Aline	Barbosa,	da	Bristol-Myers	Squibb,	recebeu	a	Lupa	de	Ouro	
pela	 campanha	 de	 Baraclude.	 O	 prêmio	 foi	 entregue	 por	 Sebastião	
Carlos Capelli, Diretor da Biolab. Em segundo ficou a campanha de 
Impact, da Nestlé, apresentada por Fabricia Rocha, e, em terceiro, 
Orencia,	da	Bristol-Myers	Squibb,	exposta	por	Emy	Kikuchi.
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Campanha Extensão de Linha MIP

Dorflex P, da Sanofi-Aventis, foi a campanha vencedora nesta categoria. 
Rodrigo	Santiago	(à	esquerda)	e	Leandro	Gaspar	(à	direita)	receberam	
o troféu de Antonia Rodrigues, Gerente Administrativa do Grupemef. Em 
segundo lugar ficou a campanha de Kelo-Cote Spray, da Farmoquímica, 
apresentada	por	Cinara	Oliveira,	Rubens	Almeida	e	Gustavo	Reis.

Campanha Extensão de 
Linha Prescrição 

Giulliano	Assunção,	da	Janssen-Cilag,	recebeu	o	troféu	Lupa	de	Ouro	
pela	 campanha	 de	 Kalyamon	 Kids.	 O	 prêmio	 foi	 entregue	 por	André	
Vivian, representando César Rengifo, Diretor da GlaxoSmithKline. A se-
gunda colocação ficou com Miosan CAF, da Apsen, apresentada por 
Fernanda de Carvalho e Natalia Kihara, e, em terceiro, a campanha de 
Clob-X Loção, da Galderma, exposta por Paula Cursi.

Campanha Lançamento Prescrição

A vencedora nesta categoria foi a Pfizer com a campanha de Lyrica. 
Paulo Machado, representando Renato Camilli, Diretor da Creative 
Design, entregou o troféu para Marco Guimarães. As segunda e tercei-
ra colocações ficaram, respectivamente, com a GlaxoSmithKline pela 
campanha de Avamys, conduzida por Paulo Ribeiro Junior, e a Novartis 
com a campanha de Vacina Meningocócica C Conjugada, apresentada 
por Priscila Ligeiro e Leonardo Silva.
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Campanha de Prescrição - 
Sistema Nervoso Central

Tylex, da Janssen-Cilag, foi a campanha vencedora nesta catego-
ria.	 O	 prêmio	 foi	 entregue	 a	 Alessandra	 Ramos	 por	 Sonia	 Orestes,	
Presidente do Grupemef. Em segundo lugar ficou a campanha de BUP, 
da Eurofarma, conduzida por Flavia Freitas, e, em terceiro, a campanha 
de Apraz, da Mantecorp, exposta por Guilherme Correa Neto.

Campanha de Prescrição - 
Sistema Cardiovascular 

A campanha de Diacqua, da Eurofarma, foi a vencedora nesta catego-
ria.	O	prêmio	foi	entregue	por	Antonio	Cardone,	Presidente	da	Takeda,	a	
Erica	Esteves	Bertolo	Rezende	(à	direita).	A	Merck	Serono	conquistou	a	
segunda colocação com a campanha de Concor, conduzida por Renato 
Oliveira	e	Renata	Bottany,	e	a	Nycomed	ficou	com	a	terceira	colocação	
com a campanha de Venalot, apresentada por Ana Lia P. Garcia.

Campanha de Prescrição - Sistema 
Geniturinário e Hormônios Sexuais 

A	Bayer	Pharma	recebeu	a	Lupa	de	Ouro	nesta	categoria	com	a	cam-
panha	de	Yaz.	Philip	Glaser	 (à	esquerda)	e	Eric	Farjado	 (à	direita)	 re-
ceberam o troféu de Jorge Milberg, Presidente da Stiefel. Diane 35, 
também da Bayer Pharma, apresentada por Renato Klein Targa, ficou 
em segundo lugar. A terceira colocação foi para Belara, da Janssen-
Cilag, conduzida por Adriana Gonzaga S. Almeida.
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Campanha de Prescrição 
- Aparelho Digestivo

Floralyte, da Merck, foi a grande vencedora nesta categoria. Mario 
Griecco, Presidente da Moksha8, entregou o prêmio a Amanda Coutinho 
e	Julio	Rocha.	O	segundo	lugar	ficou	com	a	campanha	de	Lantus,	da	
Sanofi-Aventis, apresentada por Marcelo Albertotti. Em terceiro a cam-
panha de Floratil, da Merck, conduzida também por Amanda Coutinho 
e Julio Rocha.

Campanha de Prescrição - 
Sistema Musculoesquelético 

Sergio	Ricardo	Cunha,	do	Aché,	recebeu	o	Lupa	de	Ouro	de	Hermino	
Tavares,	 Diretor	 da	 Pharmex	 Brasil,	 pela	 campanha	 de	 Acheflan.	 O	
segundo lugar foi conquistado por Profenid, da Sanofi-Aventis, apre-
sentada por Bernardo Erlich, e, em terceiro, Nisulid, também do Aché, 
conduzida por Sergio Ricardo Cunha.

Campanha de Prescrição 
- Outras Classes 

A GlaxoSmithKline conquistou o primeiro lugar nesta categoria com a 
campanha de Seretide. José Roberto Ferraz, Presidente da Janssen-
Cilag, entregou o troféu a Gilson Nicocelli. A Mantecorp ficou em segun-
do lugar com a campanha de Predsim, apresentada por Priscila Rapello. 
Já a Merck conquistou o terceiro lugar com a campanha de Clindal AZ, 
exposta por Rafaela Goulart e Julio Rocha.
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23 de maio de 2011 
Casa de Espetáculos 

Via Funchal 
São Paulo

Edição com novas 
categorias - Não 
perca o período 

de inscrição!

Conheça as categorias do Prêmio Sindusfarma de Qualidade e inscreva-se gratuitamente pelo site 
www.premiosindusfarmaqualidade.org.br no período de 10 de janeiro a 28 de fevereiro de 2011!

Material de Embalagem
1. Frascos de vidro 

2. Frascos parenterais, ampolas tipo I, seringas 
preenchidas e bolsas 

3. Fabricantes de bisnagas de alumínio e laminadas 

4. Bulas 

5. Rótulos 

6. Caixas de papelão ondulado 

7. Cartuchos 

8. Filmes plásticos para blister (PVC, PVdC, etc.) 

9. Laminados de alumínio

10. Fabricantes de frascos plásticos 

11. Fabricantes nacionais de frascos e tampas 
plásticas

12. Tampas de borracha e selos de alumínio

Matéria-prima
1. Fabricantes de excipientes nacionais 

2. Fabricantes de fármacos nacionais 

3. Fornecedores de insumos farmacêuticos 
(fármacos, excipientes) 

4. Fornecedores de cápsulas gelatinosas duras

Prestadores de Serviços
1. Armazenagem e distribuição de medicamentos 

2. Terceirização de etapas de produção e 
embalagem 

3. Transporte de medicamentos 

4. Prestação de serviços para produção e 
CQ (validação, calibração, qualifi cação, 
auditorias, certifi cação) 

5. Fabricantes de softwares e serviços de 
informática – NOVA CATEGORIA!

6. Equipamentos de proteção individual para 
CQ e produção (inclui higienização de 
uniformes) – NOVA CATEGORIA!

Sobre o Prêmio
Criado em 1996 pelo Sindusfarma 
em parceria com a DKK Comunicação, 
e outorgado pela primeira vez na 
MERCOFARMA – hoje FCE Pharma – em 
1997, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade 
é atualmente um elemento motivador 
para o aprimoramento de toda a cadeia 
produtiva do setor farmacêutico no Brasil.

A festa de 2010, realizada no HSBC Brasil, 
contou com mais de 2 mil participantes 
entre diretores, gerentes e representantes 
de empresas farmacêuticas, empresas 
fornecedoras, autoridades setoriais e 
governamentais. Ao término do evento, os 
convidados assistiram ao show do cantor 
Nando Reis.

Quem pode participar 
Todas as empresas fornecedoras de ma-
térias-primas, máquinas, equipamentos, 
instrumentos, vidrarias, materiais de acon-
dicionamento e embalagem, reagentes e 
padrões, além de prestadores de serviços 
da indústria farmacêutica podem concorrer 
gratuitamente, desde que se enquadrem 
em pelo menos uma das categorias avalia-
das pelo Prêmio. 

Para realizar a sua inscrição e obter maiores 
informações acesse: 

www.premiosindusfarmaqualidade.org.br

Rua Alvorada, 1280 - Vila Olímpia  
São Paulo/SP - Fone: 3897-9779  
sindusfarma@sindusfarma.org.br
www.sindusfarma.org.br

Coordenação Geral

Categorias avaliadas

Máquinas e Equipamentos
1. Fabricantes nacionais de equipamentos 

para embalagem (envasadoras, 
blistadeiras, rotuladeiras, etiquetadoras, 
encartuchadeiras, etc.) 

2. Fabricantes nacionais de equipamentos 
para formulação (misturadores, 
compressoras, granuladores, drageadeiras, 
encapsuladeiras, etc.) 

3. Importadores de equipamentos para 
formulação e embalagem 

Materiais, Equipamentos, 
Instrumentos e Serviços de 

Controle de Qualidade
NOVA CLASSE!

1. Terceirização de análises e ensaios físico-
químico-microbiólogicos 

2.  Prestação de serviços de bioequivalência, 
equivalência, estudos clínicos e pré-clínicos 

3. Aparelhos, equipamentos e instrumentos 

4. Artigos de vidro e materiais de laboratório 
(pipetas, buretas, provetas, cadinhos e outros) 

5. Padrões, solventes e reagentes analíticos 

6. Projetos e instalações para laboratórios de CQ

Indústria Farmacêutica
CLASSE ESPECIAL

Nesta categoria concorrem as indústrias 

farmacêuticas que se destacaram no processo 

de qualifi cação, não só na sua forma de 

avaliação, mas por orientar seus fornecedores 

para melhorar os níveis de qualidade para 

fornecimento dos produtos e serviços. Através 

desta categoria, o Prêmio Sindusfarma de 

Qualidade visa estimular o processo de 

integração entre laboratórios e fornecedores. 

PRÊMIOS
SINDUSFARMA



 Especial Lupa de Ouro

Performance Empresarial 
- Farma com Tarja 

Luciano Lobo, Coordenador-Técnico e Administrativo da Pró-Genéricos, 
representando	o	Presidente	da	entidade,	Odnir	Finotti,	entregou	o	tro-
féu	Lupa	de	Ouro	a	Roberta	Junqueira,	da	Eurofarma,	a	grande	ven-
cedora	 nesta	 categoria.	O	Aché	 ficou	 com	a	 segunda	 colocação	 e	 a	
AstraZeneca em terceiro lugar.

Performance Empresarial 
- Genéricos 

A	Sanofi-Aventis	conquistou	a	Lupa	de	Ouro	nesta	categoria.	O	prêmio	
foi entregue por Nelson Mussolini, Vice-Presidente do Sindusfarma a 
Maria Claudia V. Pontes. Em segundo e terceiro lugares ficaram, res-
pectivamente, Germed e Eurofarma.

Performance Empresarial - 
Medicamentos Isentos de Prescrição 

A Mantecorp foi a vencedora nesta categoria, cujo troféu foi entregue 
por Marcelo Pifer, Diretor da GM, a Luciano Andrade. A GlaxoSmithKline 
Consumo ficou em segundo lugar e a Eurofarma em terceiro.
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Performance Empresarial 
- Institucional 

O	Abbott	conquistou	a	Lupa	de	Ouro	nesta	categoria.	O	prêmio	foi	en-
tregue	 por	Wilson	 Borges,	 Presidente	 da	 Zambon,	 a	 Jaime	Caetano.	
Pfizer e Aspen Pharma ficaram, respectivamente, com a segunda e 
terceira colocações.
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Presente no País desde 1954, a 
Nycomed se encontra entre as maio-
res Farmacêuticas do Brasil, ocupan-
do o quarto lugar no ranking dos medi-
camentos de prescrição. No mercado 
brasileiro, comercializa 27 produtos, 
que compõem as linhas de prescrição 
médica (Rx), medicamentos isentos de 
prescrição (OTC) e hospitalar. 

Em 2011, além de extensões de 
linha, a Nycomed lançará um novo 
medicamento na área de DPOC 
(Doeça Pulmonar Obstrutiva Crônica), 
reforçando seu portfólio de produtos 

Nycomed Brasil
Uma gestão mais forte

respiratórios. As principais inovações 
desse medicamento estão ligadas ao 
seu uso e à ação no mecanismo sub-
jacente da DPOC e em doenças infla-
matórias relacionadas. 

A estratégia da empresa é man-
ter crescimento acima do mercado, 
alcançando vendas de no mínimo 
R$ 1 bilhão em 2014. Para tanto, 
se concentrará em áreas-chave. Em 
janeiro, a companhia também anun-
ciou um novo modelo de liderança, 
visando oferecer maior suporte às 
equipes na busca de melhoria de 

processos e aumentar a capacida-
de de relacionamento da corporação 
com os seus parceiros externos. Luiz 
Eduardo Violland, que respondia pela 
Gerência-Geral, passou a ser chair-
man e presidente. Sua antiga posi-
ção foi ocupada por Giles Platford, 
que nos últimos 18 meses atuou 
como Vice-Presidente de Operações 
Comerciais.

Nesta entrevista, Luiz Eduardo 
Violland fala sobre a nova estrutura de 
liderança da empresa e dos objetivos 
da Nycomed para os próximos anos.
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UPpharma – Como tem sido a 
trajetória da Nycomed no Brasil?

Luiz Eduardo Violland - A Nycomed 
está presente no Brasil desde 1954, 
quando iniciamos nossas atividades 
como Byk. Em 1970, adquirimos o la-
boratório Procienx e, em 1984, incor-
poramos o laboratório Lorenzini. Em 
1994, anunciamos um importante lan-
çamento no Brasil: o Pantozol. 

Novas mudanças ocorreram em 
2002, quando a empresa passou a se 
chamar Altana Pharma. Nesse perío-
do, também inauguramos a nossa fá-
brica de Jaguariúna (SP), considerada 
uma das mais modernas da América 
Latina.

Dando continuidade às estratégias 
de crescimento no Brasil, a companhia 
adquiriu em 2003 a marca Neosaldina. 
Entre 2006 e 2007, a empresa foi com-
prada globalmente pela Nycomed. 
Hoje, estamos entre as maiores farma-
cêuticas do País e ocupamos o quarto 
lugar no ranking dos medicamentos 
isentos de prescrição (OTC). Em 2010, 
a empresa faturou R$  633 milhões, 
posicionando-se entre  os 12  maiores 
laboratórios do País. 

O portfólio da empresa possui 27 
produtos, que compõem as linhas de 
prescrição médica (Rx), medicamentos 
isentos de prescrição (OTC) e hospita-
lar. Os medicamentos de prescrição 
(Rx) respondem por 50% das vendas, 
OTC por 40% e Hospitalar por 10%. 
As marcas corporativas (globais) da 
Nycomed representam 19% das ven-
das da empresa no Brasil, enquanto os 
produtos licenciados 36% e os produ-
tos locais 45%.

Qual a estrutura da 
empresa no País?

A sede administrativa da empre-
sa está localizada em Santo Amaro, 
em São Paulo, e a fábrica fica em 
Jaguariúna, interior paulista. Ao todo 
são mais de 1.000 colaboradores, e 
só a fábrica emprega cerca de 430 
pessoas. 

Inaugurada em 2002, a planta é 
considerada uma das mais modernas 
da América Latina. Com investimentos 
de US$ 55 milhões, a fábrica foi cons-
truída em uma área de 218 mil me-
tros quadrados, sendo 36 mil metros 
de área construída. A unidade produz 
formas farmacêuticas sólidas, líquidas 
e semissólidas com um alto nível de 

qualidade em seus processos. A fábri-
ca da Nycomed foi projetada de acor-
do com os mais modernos conceitos 
de qualidade e produtividade, o que 
assegura o atendimento dos padrões 
internacionais de Qualidade e Boas 
Práticas de Fabricação (GMP), além 
dos padrões de Segurança e Meio 
Ambiente. 

Sua capacidade produtiva é de 100 
milhões de unidades por ano, e a dis-
tribuição dos módulos de fabricação 
por meio de uma espinha central pos-
sibilita a expansão da capacidade pro-
dutiva sem interrupção da produção.

Além da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Brasil,  órgãos re-
gulatórios de outros países certificaram 

Giles	Platford	(à	esquerda)	e	Luiz	Violland	dizem	que	o	novo	modelo	de	liderança	terá	um	impacto	positivo	sobre	
a Nycomed Brasil. “Esta nova estrutura deve agregar e dar maior suporte ao nosso time de liderança, atendendo 
também	às	necessidades	dos	nossos	clientes	e	fornecedores.”

DNA

Nycomed Brasil. Uma gestão mais forte
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a planta da Nycomed Pharma para ex-
portação dos produtos para Argentina, 
Colômbia e União Europeia.

Como é a atuação da 
empresa globalmente?

A Nycomed é uma farmacêutica 
global de capital privado, que tem foco 
em medicamentos de marca para as 
áreas de gastroenterologia, doenças 
respiratórias e inflamatórias, tratamen-
to da dor, osteoporose e patches ci-
rúrgicos.  Uma extensa linha de produ-
tos isentos de prescrição completa o 
portfólio. Suas atividades de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) se baseiam 
em parcerias. A aquisição de licenças 
é um dos pilares estratégicos para o 
crescimento da empresa.

A Nycomed tem 12.000 funcionários 
em todo o mundo, e seus produtos são 
comercializados em mais de 100 países. 
A empresa tem plataformas robustas na 
Europa e em mercados de crescimen-
to dinâmico, como a Rússia/CIS e a   
América Latina. Nos Estados Unidos e 
no Japão seus produtos são comercia-
lizados por parceiros locais, empresas 
de primeira linha, e a Nycomed preten-
de fortalecer ainda mais sua presença 
própria nos principais mercados da Ásia. 
Com sede em Zurique, na Suíça, a em-
presa teve um faturamento total de €3.2 
bilhões em 2009, e um EBITDA ajustado 
de €1.1 bilhão.

O pipeline da Nycomed apresen-
ta projetos promissores para áreas 
médicas não atendidas. Para ampliar 
e expandir os negócios na área de 
pesquisa, a Nycomed realiza conti-
nuamente parcerias estratégicas com 

outras empresas, fortalecendo assim o 
desenvolvimento, a área regulatória e 
a comercialização com ideias inovado-
ras de biofarmacêuticas e outras com-
panhias farmacêuticas. 

Quais foram os principais 
lançamentos da empresa nos 
últimos anos no Brasil?

No Brasil, os mais relevantes lan-
çamentos foram Omnaris®, em 2009, 
Tachosil® e Siilif® em 2010. Em 2011, 
além de extensões de linha, a Nycomed 
lançará um novo medicamento na área 
de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica), reforçando sua Linha 
Respiratória. As principais inovações 
desse medicamento estão relacionadas 
ao seu uso e à ação no mecanismo sub-
jacente da DPOC e em doenças infla-
matórias relacionadas. A DPOC é uma 
doença que atinge aproximadamente 
80 milhões de pessoas em todo o mun-
do. E tem um aumento previsto de 30% 
nos próximos dez anos. O tratamento 
atual é com base no uso de broncodi-
latadores inaláveis e corticoides (Spriva®, 
Advair® / Seretide®). A Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica é um dos males mais 
graves da atualidade, sendo a quinta 
maior causadora de mortes no mundo. 
A projeção é que até 2020 seja a quarta 
maior. Estima-se que 12% da população 
brasileira com mais de 40 anos de idade 
seja portadora de DPOC, ou seja, cerca 
de cinco milhões de pessoas.

Com um novo modelo de liderança 
e previsão de novos lançamentos, 
qual é a estratégia de crescimento 
da empresa no Brasil para 2011?

A estratégia da Nycomed Brasil é 
manter crescimento acima do merca-
do, alcançando vendas de no míni-
mo R$ 1 bilhão em 2014. Para tanto, 
nossa atenção está voltada para três 
áreas-chave: aumento da produtivida-
de para um crescimento rentável; ge-
renciamento de canais para capitalizar 
em grupos de clientes de forte cresci-
mento; novos negócios para reforçar 
o portfólio por meio do gerenciamento 
de vida do produto e do licenciamento 
de produtos inovadores.

Agora que o senhor passa a 
responder pelas posições de 
chairman e presidente da empresa 
no Brasil, quais são os desafios 
de ocupar cargos tão importantes 
e quais são suas expectativas 
profissionais para 2011?

Nosso propósito é crescer 15% 
ao ano, ou seja, dobrar o tamanho da 
empresa em cinco anos. Foram neces-
sários 56 anos para chegarmos onde 
estamos hoje. Dobrar de tamanho em 
cinco anos vai exigir que sejamos 11 
vezes mais rápidos. Um bom desafio!

Para isso, estamos desde 1º de ja-
neiro de 2011, com uma nova estrutu-
ra. Depois de dez anos como Gerente-
Geral, estou assumindo um novo 
papel como Presidente. Giles Platford, 
que nos últimos 18 meses atuou 
como Vice-Presidente de Operações 
Comerciais, assume responsabilida-
des adicionais como Gerente-Geral. 
Eu tenho plena confiança de que a vi-
são estratégica e a experiência interna-
cional de Giles, muito ajudará a nossa 
equipe a melhorar o desempenho e 

Desde 1º de janeiro de 2011, a empresa conta 
com uma nova estrutura. Luiz Eduardo Violland, 

que respondia pela Gerência Geral, assumiu 
a posição de Presidente e chairman.

DNA
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a se adaptar às mudanças do nosso 
competitivo mercado brasileiro. Essa 
nova estrutura irá complementar e dar 
suporte às nossas equipes na melhoria 
de processos, como também aumen-
tará significativamente a nossa capaci-
dade de relacionamento com os nos-
sos parceiros externos.

Criamos assim uma organização 
com um espírito de equipe vencedora. 
Meu papel será daqui para frente agir 
como um “coach”, um treinador, moti-
vando e engajando a todos no proces-
so de gestão do negócio e aproximan-
do as pessoas certas umas das outras. 
O sucesso de uma empresa começa no 
coração dos líderes, ou não acontece. 
Nosso estilo de liderança encoraja uma 

comunicação aberta, o trabalho em 
equipe e uma atitude visionária positiva. 
E vemos isso na Nycomed. O profissio-
nalismo em desempenhar uma tarefa e 
as críticas quando as coisas não saem 
conforme o planejado são ameniza-
dos com tolerância, leveza, delicadeza, 
simplicidade e humildade, evitando-se 
equívocos ou injustiças. Para a nossa 
própria condução, usamos mais a ca-
beça, mas para conduzir outros usa-
mos muito o coração.

Qual será o foco de seu trabalho? 
O meu foco será incentivar a todos 

a fazer tudo um pouco melhor do que 
fazemos hoje. Isso significa ser mais 
do que nunca uma companhia focada 

em estratégia e com uma visão futura 
de performance com metas e respon-
sabilidades muito claras.

Como foi sua trajetória na 
indústria farmacêutica? 

Iniciei minha carreira na indústria 
farmacêutica no olho de um furacão. 
Era 1985, quando comecei a traba-
lhar no Laboratório Lepetit, em Santo 
Amaro, que tinha acabado de adqui-
rir a Merrell, localizada no bairro da 
Gávea, no Rio de Janeiro. Vivi todas as 
emoções de um processo de reorgani-
zação que uma fusão acarreta, o que 
foi bom, pois de lá para cá foram mais 
outros três: HMR, GSK e Nycomed. 
Além da fusão, em 1985, estávamos 

Nycomed Brasil. Uma gestão mais forte
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no meio do que foi considerada a dé-
cada perdida, devido a sucessivas 
crises econômicas externas (crise da 
dívida) e internas (aceleração da infla-
ção, planos Cruzado, Verão, Bresser e 
Collor). Meu primeiro cargo na Lepetit 
foi Gerente de Preços e Avaliações 
Econômicas e meu trabalho era, prin-
cipalmente, desenvolver ações junto 
ao CIP (Conselho Interministerial de 
Preços) para dar sustentabilidade eco-
nômica à empresa. 

A indústria farmacêutica, na época, 
estava estrangulada, e muitas multina-
cionais saíram do mercado brasileiro. 
A combinação de crises econômicas, 
inflação, desvalorização cambial e con-
trole de preços levou à queda no fatu-
ramento, aumento de custos e redução 
do nível de emprego. Foi somente a par-
tir do Plano Real (que trouxe uma libera-
ção de preços), da entrada em vigor da 
Lei de Propriedade Industrial, em maio 
de 1997, e da Lei dos Medicamentos 
Genéricos, em 1999, que melhoraram 
significativamente as perspectivas para 
o nosso setor. Hoje, com estabilidade 
econômica (preços e câmbio), cresci-
mento da renda e com a ampliação do 
acesso a medicamentos, o Brasil é a 
melhor opção para se investir e crescer 
no mundo farmacêutico. Na Nycomed, 
comecei em 2001. Desde então, mui-
tas coisas boas aconteceram. A inau-
guração da fábrica em Jaguariúna, 
em 2002; a aquisição da Neosaldina, 
em 2003; a reforma do escritório de 
São Paulo, em 2006; e a fusão com a 
Nycomed, em 2007. 

Antes da Nycomed, trabalhei 
em multinacionais dos segmentos 

farmacêutico, químico e do petróleo, 
como Glaxo Wellcome, de 1997 a 
2000; Dow Chemical, de 1985 a 1996; 
e Shell Petróleo, de 1981 a 1984. 
Morei no exterior no México, Venezuela 
e Estados Unidos.

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

Para entender as diferenças entre 
os mercados farmacêuticos brasi-
leiro e europeu temos de analisar as 
diferenças dos sistemas de saúde. O 
sistema europeu já está consolidado 
com um nível de investimento muito 
maior do que o nosso, prevalecendo, 
na maioria dos países, o sistema pú-
blico universal, que atende sem espe-
ra 100% das necessidades, inclusive 
com reembolso de medicamentos. 
Apenas 10% da população europeia é 
usuária de planos de saúde privados. 
Aqui no Brasil, o desejo da popula-
ção em ter um plano de saúde existe 
porque a espera de atendimento no 
Sistema Único de Saúde (SUS) é gran-
de, inclusive nas situações de emer-
gência. A nossa Constituição garante 
que a saúde é um direito de todos e 
um dever do Estado. Foi bom ouvir na 
mensagem de posse da presidente 
Dilma que a saúde será um importante 
instrumento na redução da desigual-
dade social. Isto significa que o SUS 
será reaparelhado para dar acesso a 
serviços de saúde a todo o cidadão 
que necessite com atendimento de 
qualidade em tempo adequado. No 
seu discurso de posse o ministro da 

Saúde, Alexandre Padilha, definiu bem 
as prioridades dos próximos quatro 
anos: fortalecer o SUS, aumentando 
acesso aos serviços para toda a po-
pulação; saúde da mulher e da crian-
ça, Farmácia Popular com gratuidade 
de medicamento para algumas enfer-
midades; implementação das UPAs; e 
combate às drogas, incluindo o crack 
e o tabaco.

Todos nós, brasileiros, temos de ter 
consciência da importância da área da 
saúde na agenda de desenvolvimento 
do Brasil. Estamos em um bom cami-
nho, mas ainda temos muito por fazer 
para atingir o nível de anseio da popu-
lação e acabar com o subatendimento 
das necessidades na área da saúde. 
Esse sistema de saúde ideal, universal 
e integral, que garanta acesso à saúde 
para todas as pessoas, já vem sendo 
consolidado nesses últimos 20 anos, 
e creio que muito avançará nos próxi-
mos quatro.

Gostaria de deixar alguma 
mensagem para os jovens 
que estão iniciando carreira 
na indústria farmacêutica?

Para os jovens que estão iniciando 
na indústria farmacêutica, a grande 
maioria como propagandistas, real-
mente acredito que (e aqui plagiando 
uma propaganda da Glaxo Welcome 
do final dos anos 90) “não existe maior 
inimigo da humanidade do que a doen-
ça e não existe maior inimigo da doen-
ça do que a indústria farmacêutica”. 
Sintam-se orgulhosos e felizes por tra-
balharem em uma indústria que tudo 
que faz é relevante para alguém. 

A estratégia da empresa é manter 
crescimento acima do mercado, alcançando 

vendas de no mínimo R$ 1 bilhão em 2014.
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Há poucos anos, uma novidade 
tecnológica demorava infinitos anos 
para chegar até nós, brasileiros. Até a 
década de 1990, os cartões de crédi-
to, concedidos aos brasileiros, vinham 
com uma infame frase “valid only in 
Brazil”, criando constrangimentos às 
pessoas que viajavam para o exterior. 
Atualmente, está mais fácil se endivi-
dar, basta ter um cartão de crédito. 
Com a famosa globalização e o avanço 
a passos ligeiros nas várias áreas, não 
poderíamos deixar de ficar a par, inclu-
sive, das novidades eletrônicas. Uma 
das que estão chegando no Brasil e 

Techs & Specs

...e o iPad funciona?
Nelson Coelho

prometem se tornar uma febre são os 
tablets. Alguns opinam que essa nova 
tecnologia substituirá os netbooks, 
que tiveram um grande impulso no 
ano passado. Segundo notícias divul-
gadas na imprensa, a Apple vendeu 
mais de dez milhões desses aparelhos 
em 2010. Estima-se que em 2011 as 
vendas ultrapassem facilmente os 25 
milhões de unidades.

Isso sem falar das novidades da 
Samsung com seu tablet com sistema 
Android, e de outras empresas, como 
a RIM, Motorola, LG etc. Mas qual a 
finalidade desse aparelho?

Ouvi de um alto executivo da in-
dústria farmacêutica que os materiais 
promocionais poderiam ser muito 
bem apoiados, ou apresentados, em 
tablets, os quais seriam entregues à 
Força de Vendas.

Compramos um aparelho para tes-
tar na redação da Revista UPpharma. 
É surpreendente o impacto que causou 
nas pessoas que viram o funcionamen-
to. Em primeiro lugar, instalamos os 
aplicativos vendidos na Apple Store, 
como o Keynote, para apresentações; 
o Pages, para texto; e o Numbers, para 
planilhas de cálculo ao valor de US$ 
9,99 cada. Transferimos pelo programa 
ITunes, este gratuito, as apresentações 
para o iPad, afinal, o aparelho será uti-
lizado para apresentações de nossos 
produtos. As apresentações perderam 
as ilustrações que não estavam na ex-
tensão “jpeg”, assim como alguns efei-
tos de transição e algumas linhas de 
texto saíram do alinhamento, devido às 
fontes que vêm instaladas no iPad se-
rem em menor quantidade.

Isso é perfeitamente justificável, 
uma vez  que o aparelho é de uso pes-
soal e conta com no máximo 64Gb de 

memória. Ressalto que todas foram 
produzidas nos mesmo programa – 
Keynote – em um Mac. Portanto, es-
ses são alguns cuidados que devem 
ser tomados na hora de produzir sua 
apresentação e usar um iPad para re-
produzi-las. Esses mesmos cuidados 
devem ser tomados se a apresentação 
for originalmente feita em PowerPoint, 
formato que o iPad suporta.

A melhor maneira de ter uma apre-
sentação nesse aparelho é criar em 
um programa, como o Keynote ou 
PowerPoint com fontes comuns, como 
a Arial, deixando para incluir os efeitos 
de transição no próprio iPad. Acredito 
que isso deva reduzir o estresse de ver 
a apresentação desconfigurada e da 
perda de tempo refazendo o trabalho.

Esse mesmo problema com fontes 
foi notado nos documentos de texto 
produzidos no Word e enviados ao 
iPad. As planilhas desenvolvidas em 
Numbers ou Excel foram perfeitamente 
adicionadas sem qualquer dificuldade. 
O que mais impressiona no iPad é a 
sua facilidade em termos de acesso à 
internet e a e-mails, principalmente, se 
o modelo for 3G, oferecendo acesso à 
web pelas operadoras de telefonia ce-
lular presentes na maioria dos locais. 
A comutação entre as redes Wi-Fi e 
internet 3G é feita automaticamente, e 
o receio de deixar ligados esses dois 
serviços, afetando o comprometimen-
to da bateria, foi embora no primeiro 
dia de uso: o aparelho aguenta muito 
bem mais de nove horas de traba-
lho, conforme especificado no site da 
Apple sobre o produto.

Fizemos um teste com nossas 
publicações. Baixamos o programa 
Ibook, gratuitamente, e procedemos 
o download dos arquivos em pdf no 

Com o Ipad, os 
propagandistas terão 
um aparelho com boa 
durabilidade de bateria, 
podendo ainda mostrar 
aos boquiabertos 
médicos diversas 
informações de seus 
produtos e deixarem 
de backup uma série 
de informações.

 | Jan-Fevr 2011 44



nosso site (www.dpm.srv.br). As re-
vistas puderam ser lidas e guardadas 
para leitura posterior. Não desenvolve-
mos um aplicativo específico para a re-
vista, conhecido popularmente como 
“app”. Mas mesmo assim, os arquivos 
em pdf podem ser facilmente armaze-
nados para futura consulta.

E como ficarão os propagandistas 
usando iPad para apresentação de 
produtos aos médicos? Seguramente, 
terão um aparelho com boa durabili-
dade de bateria, suportando um dia 
inteiro de trabalho, podendo ainda 
mostrar aos boquiabertos médicos di-
versas informações de seus produtos 

e deixarem de backup uma série de 
outras informações que serão úteis 
para esclarecer diversas dúvidas. 
Muitas dessas informações poderão 
ser enviadas na mesma hora para o 
médico por e-mail do próprio iPad. Se 
não contar com a tecnologia 3G, os 
e-mails ficarão na caixa de saída até 
o aparelho ser conectado a uma rede 
de internet.

A facilidade de uso, aliada ao im-
pacto da novidade tecnológica, pode-
rá aumentar ou despertar a atenção 
do entrevistado, ou do médico, pelo 
menos enquanto for novidade. A per-
gunta é: quem sairá primeiro para im-
pressionar? 

Nelson Coelho é Diretor da DPM Editora 
e Publisher da Revista UPpharma.
E-mail: nelson@snifbrasil.com.br
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Desde o último dia 28 de novem-
bro, passou a ser obrigatória a reten-
ção pelas farmácias e drogarias das 
receitas de medicamentos à base de 
substâncias classificadas como antimi-
crobianos de uso sob prescrição médi-
ca, isoladas ou em associação, conhe-
cidos popularmente como antibióticos. 

Essa é apenas uma medida entre 
várias outras constantes da Resolução 
nº 44, da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa, publicada em 28 de 
outubro de 2010, que dispõe sobre o 
controle de 93 diferentes substâncias 
antimicrobianas, que isoladas ou em 
associação, estão sujeitas a novas 
normas para sua embalagem e rotula-
gem e a critérios mais rígidos para sua 
dispensação e controle.

A preocupação da Anvisa com 
a venda de antibióticos não é recen-
te, uma vez que o uso indiscriminado 
desses medicamentos ao longo de 
décadas de fiscalização frouxa de sua 
comercialização tem trazido graves 
consequências aos pacientes que de-
les fazem uso, que além de sofrerem 
efeitos colaterais de diversas nature-
zas, têm sido vítimas do aumento cres-
cente da resistência microbiana, que 
se tornou um dos maiores desafios 

Ponto de vista

Controle da venda de antibióticos
Uma medida necessária
Dr. Rogério Damasceno Leal

enfrentados pelos profissionais e servi-
ços de saúde em todo o mundo.

O abuso de antibióticos acarretou o 
aumento da resistência microbiana, ori-
ginando as chamadas “superbactérias”, 
micro-organismos resistentes mesmo 
aos mais poderosos antibióticos, tais 
como a klebsiella pneumoniae carba-
penemase, conhecida como KPC, que 
atinge, especialmente, pessoas que 
estão internadas há muito tempo e que 
passaram por grandes cirurgias ou que 
estão com imunidade muito baixa.

A KPC e demais “superbactérias” 
têm causado muitos óbitos em dife-
rentes estados brasileiros, assim como 
têm ocasionado um sensível aumento 
nos custos de tratamento e de tem-
po de internação de pacientes em 
hospitais.

Com a edição da Resolução RDC 
nº 44/2010, a Anvisa busca diminuir a 
automedicação, criando mecanismos 
mais rígidos de controle para a comer-
cialização de antibióticos de venda sob 
prescrição médica e logo diminuindo o 
problema da resistência microbiana. 

Desde a edição da referida norma, 
a venda de antibióticos de uso sob 
prescrição médica somente pode ser 
efetuada mediante receita de contro-
le especial, ficando a primeira via da 

mesma retida na farmácia ou droga-
ria, e a segunda via sendo devolvida 
ao paciente, devidamente atestada, 
como comprovante do atendimento.

Anteriormente, apesar de ser ne-
cessária a apresentação da receita 
médica no momento da compra des-
sa espécie de medicamento, era mui-
to comum que mesmo esse cuidado 
mais   básico fosse desconsiderado, 
concorrendo para a automedicação 
dos pacientes.

A Resolução RDC nº 44/2010 tam-
bém estabelece que as receitas de an-
tibióticos precisam ser legíveis e sem 
rasuras, devidamente assinadas por 
profissionais habilitados, que deverão 
indicar seu nome, inscrição no Conselho 
Regional, endereço, telefone e colocar 
seu carimbo. Deverão registrar o nome 
do medicamento ou da substância 
prescrita sob a forma de Denominação 
Comum Brasileira (DCB), sua dosagem 
ou concentração, forma farmacêutica, 
quantidade (em algarismos arábicos e 
por extenso) e posologia.

A receita também deverá identifi-
car o paciente e o comprador do me-
dicamento, com seu nome completo, 
número do documento oficial de iden-
tificação, endereço completo e telefo-
ne, consignando ainda a data de sua 
emissão. A receita será válida apenas 
por dez dias a contar de sua emissão. 

A partir de 26 de abril de 2011, a es-
crituração das receitas dos antibióticos 
deverá atender ao disposto no Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Produtos 
Controlados (SNGPC). Os estabeleci-
mentos que não possuírem implantados 
os módulos do SNGPC deverão proceder 
à escrituração em livro de registro especí-
fico para antimicrobianos, registrando em 

A partir de 26 de abril de 2011, os laboratórios 
deverão alterar a embalagem e rotulagem 
dos antibióticos, nas quais deverá constar, 
obrigatoriamente, na tarja vermelha, a expressão 
“Venda Sob Prescrição Médica - Só Pode 
ser Vendido com Retenção da Receita”.
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Se não houver a conscientização dos profissionais 
dispensadores de antibióticos da importância de não 
colaborarem com a automedicação dos pacientes, a 
boa iniciativa não atingirá seus relevantes objetivos.

caneta, de forma legível, sem rasuras ou 
emendas, e assinada pelo responsável 
técnico.  As farmácias e drogarias deve-
rão manter à disposição das autoridades 
sanitárias toda a documentação fiscal re-
ferente à compra, venda, transferência ou 
devolução dos antibióticos, por um perí-
odo mínimo de 5 (cinco) anos após sua 
dispensação ou aviamento.

Também os laboratórios serão afe-
tados pela Resolução RDC nº 44/2010, 
uma vez que, a partir de 26 de abril de 
2011, deverão alterar a embalagem e 
rotulagem dos antibióticos arrolados 

na norma, nas quais deverá constar, 
obrigatoriamente, em destaque, na 
tarja vermelha, a expressão “Venda 
Sob Prescrição Médica - Só Pode ser 
Vendido com Retenção da Receita”, 
que também deve ser registrada na 
bula dos mesmos.

Os antibióticos cujas embala-
gens ainda não estejam adequadas à 
Resolução RDC nº 44/2010 poderão 
ser comercializados normalmente pe-
los estabelecimentos farmacêuticos, 
desde que tenham sido fabricados até 
26 de abril de 2011.

Essas medidas são oportuníssi-
mas para a preservação da saúde da 
população, e a edição da Resolução 
RDC nº 44/2010 foi muito bem-vinda. 
Contudo, se não houver também   a 
conscientização dos profissionais 
dispensadores de antibióticos da im-
portância de não colaborarem com a 
automedicação dos pacientes, mesmo 
essa boa iniciativa não atingirá seus re-
levantes objetivos. 

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



Closed-loop
Integração para Inovação
Renata Schott e Marcelo Weber

Dando continuidade ao artigo pu-
blicado na Revista UPpharma de nú-
mero 121 (Set/Out 2010), voltamos a 
falar de um assunto muito em moda 
hoje: a reciclagem. Porém, de uma 
maneira inovadora e mais completa: a 
ideia do closed-loop. 

Para facilitar, vamos começar es-
clarecendo alguns conceitos. A dife-
rença entre pré-consumo e pós-con-
sumo. Produtos com material reciclado 
pós-consumo são aqueles feitos com 
material reciclado já utilizado por um 
consumidor. Eles deixam de ir para um 
aterro sanitário ou incineração, fechan-
do assim o ciclo. A isso chamamos de 
closed-loop. 

Produtos com conteúdo reciclado 
pré-consumo são os que aproveitam 
os resíduos da própria produção para 
a fabricação de novos produtos. Os re-
síduos se transformam novamente em 
matéria-prima. Esse processo é cha-
mado de downcycling.

A ideia de closed-loop, seja em 
produtos ou modelos de negócios, é 
bastante interessante. A Nike, após 
sofrer denúncias de trabalho infantil 
e sofrer um boicote global à marca, 

desenvolveu um foco diferenciado 
para poder se reinventar. 

Fabricar-usar-devolver-reciclar foi 
o foco adotado pela Nike. A empresa 
criou três áreas de inovação susten-
tável: troca verde, que prevê o com-
partilhamento de know-how e pro-
priedade intelectual, envolvendo várias 
empresas; o loop fechado, que prevê 
um ciclo de uso para o produto e sua 
posterior devolução para reciclagem; e 
o considered produto, que agrega ma-
terial reciclado aos produtos. Um bom 
exemplo sobre o conceito de trabalho 
aplicado pela Nike foi a utilização de 

garrafas pet na confecção das cami-
sas de alguma das seleções partici-
pantes da Copa da África do Sul 2010. 
As camisas de poliéster das equipes 
que participaram do Mundial utilizaram 
cerca de oito garrafas pet. Com isso, 
13 milhões de garrafas foram tiradas 
do meio ambiente.

No caso de closed-loop, a Nike dá 
como exemplo do futuro poder fazer 
um short se transformar em um par de 
tênis. Será possível?

O close-loop é uma iniciativa de 
Sustentabilidade Corporativa. E quan-
do falamos em negócios, estamos 
considerando que os investimentos 
devem sempre auferir retornos finan-
ceiros positivos ou conduzir à redução 
dos riscos. O desafio atual reside em 
desenvolver negócios sustentáveis 
compatíveis com a realidade econô-
mica. Novos modelos de negócios 
e produtos inovadores no âmbito da 
sustentabilidade precisam necessaria-
mente agregar resultados financeiros 
satisfatórios para se viabilizarem.

Os benefícios decorrentes das 
ações de sustentabilidade podem ser 
divididos em tangíveis ou intangíveis. 

Inovação

Ao pensarmos em 
ações integradas 
entre os diversos 

stakeholders, 
abrimos caminhos 
para uma gama de 
possibilidades que 

trarão competitividade 
econômica e mudarão 

a imagem do setor.

Resposabilidade social
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Contamos com uma equipe de profissionais qualificados
e possuímos as mais inovadoras metodologias 
quantitativas e qualitativas para:

• Entendimento do mercado, consumidor e shopper
• Processos de Inovação de produtos e serviços
• Marca e Comunicação
• Satisfação e Lealdade 
• Tendências

Contate-nos: 55 11 3937-8800

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 9º Andar
Jardim Paulistano - São Paulo
pesquisa@ideabr.com.br

www.ideabr.com.br

Conheça nossas soluções Farma!

A Idea Brasil é uma empresa de pesquisa de mercado Ad Hoc
de atuação nacional, com profundo conhecimento 
do consumidor e do mercado brasileiros. 
Mais do que fornecer dados e informações, atuamos como
parceiros estratégicos de nossos clientes, gerando
conhecimento e oferecendo soluções e recomendações 
para suportar a tomada de decisão e contribuir 
para o crescimento de seus negócios.



Os potenciais benefícios tangíveis se-
riam: a redução de custos na manufa-
tura, a redução de custos comerciais, o 
aumento do faturamento e o aumento 
da participação no mercado. Como be-
nefícios intangíveis, podemos conside-
rar: maior facilidade na contratação de 
talentos, maior retenção dos principais 
talentos, aumento da produtividade 
dos funcionários, redução dos riscos e 
maiores facilidades de financiamento.

Além dos exemplos que a Nike 
tem na direção de uma gestão sus-
tentável, encontramos como exemplo 
do closed-loop um projeto que ilustra 
bem ações de sustentabilidade. Nesse 
exemplo, as ações estão voltadas para 
a questão da cadeia reversa de supri-
mentos para embalagens longa vida. 
O projeto se chama Projeto Plasma. 

As principais iniciativas que viabili-
zaram o Projeto Plasma foram a inova-
ção tecnológica e as ações integradas 
na cadeia de suprimentos. A planta 
desenvolvida para realizar a reciclagem 
dos produtos é pioneira no mundo.  
O grande diferencial é que a planta uti-
liza uma nova tecnologia, a qual revo-
lucionou o modelo vigente de recicla-
gem das embalagens longa vida, que 
até então separava o papel, mas man-
tinha o plástico e o alumínio unidos.  
O novo processo permitiu a reciclagem 
de todos os três componentes da em-
balagem: papel, alumínio e plástico. 

O desenvolvimento da tecnologia 
plasma no processo de reciclagem foi 
o que viabilizou tal inovação.

Existiram quatro fatores críticos 
para o sucesso do projeto:

Inovação Tecnológica
Desenvolvimento do processo a 

plasma para separação do plástico e 
do alumínio.

Viabilidade Econômica
Resultados positivos para as em-

presas envolvidas.
Viabilidade econômica e disponi-

bilidade de recursos no processo de 
logística reserva.

Ações integradas na cadeia 
de suprimentos
Fornecedor de matérias-primas, 

fornecedor de embalagens, empresa 
de engenharia ambiental, municípios e 
consumidores e cooperativas de reci-
clagem e recicladores.

Motivação para 
Sustentabilidade Corporativa
Esse é um excelente exemplo de 

Sustentabilidade Corporativa, em que 
os três macro-objetivos associados 
(triple bottom line) foram alcançados: 
a geração de valor econômico, a res-
ponsabilidade ambiental e a responsa-
bilidade social.

Hoje em dia, fica cada vez mais di-
fícil agir isoladamente. A competição e 
a colaboração precisam estar fundidas 
em uma só estratégia. Ao buscar uma 

mudança sistêmica, é necessário não 
somente trabalhar no próprio negócio, 
mas buscar múltiplas indústrias que 
permitam viabilizar a Sustentabilidade 
Corporativa. 

Ficam aqui os exemplos da Nike 
e do Projeto Plasma como inspirado-
res de modelos para o setor farma-
cêutico. Temos inúmeros produtos 
manufaturados, diversos canais de 
distribuição e um extenso universo 
de consumidores. Ao pensarmos 
em ações integradas entre os diver-
sos stakeholders, abrimos caminhos 
para uma gama de possibilidades 
que, com certeza, trarão competi-
tividade econômica e mudarão sig-
nificativamente a imagem do setor.  
O caminho para a inovação significa 
ampliar fronteiras e encontrar novas 
ideias de ruptura. 

Ao permitir o livre trânsito de ideias 
entre os diversos públicos será possível 
viabilizar e alcançar a tão nova e ainda 
um pouco misteriosa Sustentabilidade 
Corporativa. 

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

Referências:
Página 22 – número 47 – A Grande 
Virada	–	entrevista	com	Hannah	Jones.
R.Adm., São Paulo, v.42, n.4, p.414-430, out./nov./
dez. 2007 - Sustentabilidade na cadeia reversa de 
suprimentos: um estudo de caso do Projeto Plasma 
Marcelo Caldeira Pedroso e Ronaldo Zwicker.

Produtos com material 
reciclado pós-

consumo são aqueles 
feitos com material 

reciclado já utilizado 
por um consumidor, 

que deixam de ir para 
um aterro sanitário 

ou incineração. Isso 
é closed-loop.

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do 

Setor Farmacêutico (Indicadores FS), 
acesse www.farmasustentavel.com.br.

 | Jan-Fevr 2011 50



Mais uma novidade da Pigma para 
deixar você ainda mais satisfeito
Nós da Pigma estamos sempre nos modernizando para lhe atender 
cada vez melhor. E a mais nova prova disto é a HP Indigo 3550 que 
a partir de agora passa a fazer parte do nosso parque gráfico.

A nova HP Indigo 3550 atenderá você com a qualidade de impressão 
OffSet nas pequenas quantidades, mesmo com aquele prazo apertado.

•	 Alto desempenho com grande produtividade.

•	 Possibilita a impressão sobre diferentes materiais.

•	 Aplicação de dados variáveis, personalização digital, impressão de 
apostilas de treinamento, visual aid, crachás, certificados e ainda mais.

Além, é claro, da nossa premiada impressão offset. 

Rua Major Carlo Del Prete, 1.708 – São Caetano do Sul – 09530-001

Tel.: 11 4223 5911 www.pigma.com.br
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Imagine que Pablo Picasso ainda 
estivesse vivo. Suponhamos que ele 
aceitasse um desafio. Daríamos ao 
grande mestre uma tela, um conjunto 
de pincéis e um kit completo de po-
tes de tintas. Após uma semana, ele 
deveria nos entregar o melhor quadro 
possível sobre um tema predefinido. 
Digamos, ecologia, para ser contem-
porâneo. Simultaneamente, faríamos 
isso com um artista amador qualquer. 
Cada um terminaria seu trabalho e nós 
organizaríamos um vernissage com o 
objetivo de vender os quadros. Alguma 
dúvida sobre a diferença de valor que 
conseguiríamos com cada um deles? 
Não quero entrar em detalhes quan-
titativos – inúteis para essa nossa re-
flexão –, mas podemos afirmar que a 
diferença estaria na casa dos milhares 
ou milhões. Mas como isso é possível 
se em ambos os casos seriam utiliza-
das as mesmas quantidades de maté-
ria-prima – tinta, pincéis e tela – e da 
mesma quantidade de hora/homem – 
uma semana?

Será que alguém nesse mundo pa-
garia o mesmo valor pelos dois qua-
dros por saber que os insumos são 
iguais? Certamente não. O que é di-
ferente? O hiato que separa as duas 
obras está em uma esfera altamente 
subjetiva que abraça fatores como a 
criatividade e o talento. E aí temos um 
gancho metafórico para apresentar um 
drama que vem opondo empresas e 
anunciantes no acalorado debate so-
bre “mesas de compras”.

Pressionados por um ambiente 
hipercompetitivo e acionistas irredu-
tíveis, os executivos de grandes em-
presas começaram a buscar maior 

Comunicação

A controvérsia das 
mesas de compras
Yuri Trafane

eficácia na área de compras. Tiraram 
as decisões de aquisições das mãos 
das áreas funcionais e centralizaram 
a responsabilidade de comprar nas 
mãos de especialistas em suprimen-
tos. Tudo começou com as commo-
dities consumidas pelas organizações: 
coisas como matérias-primas e ma-
teriais de escritório. A economia foi 
significativa e a certeza de que essa 
prática deveria abraçar todas as áre-
as da empresa cresceu. Quando essa 
expansão atingiu a área de marketing 
e chegou a hora de comprar servi-
ços de comunicação, “entrou areia 
na engrenagem”. Munidas de critérios 
objetivos e parâmetros de compara-
ção lógicos, as famosas “mesas de 
compras” começaram a exigir que um 
Picasso tivesse o mesmo preço de um 
anônimo. Se existe no mercado uma 
agência que cria um site por mil reais, 
todas deveriam cobrar mais ou menos 
a mesma coisa. Basta um pouco de 
bom senso para perceber que as coi-
sas não são bem assim. Um site, uma 
campanha ou uma ação genial podem 
realmente trazer um retorno maior para 
uma empresa do que seu irmão pobre. 
Monetizá-los com base apenas em cri-
térios comparativos rasos é um erro.

Se você parar de ler este artigo 
agora, vai ficar com a sensação de que 
eu sou contra esse movimento. Nada 
mais equivocado, porque agora vem o 
“por outro lado”. Sempre tem um “ou-
tro lado”.

Se, por um lado, é simplista pas-
teurizar o valor de um trabalho pelos 
insumos e horas-homem, por outro 
lado – olha ele aí –, as agências e de-
mais fornecedores de comunicação 

vêm há muito tempo se apoiando no 
critério da subjetividade para definir 
valores para a criatividade arbitraria-
mente. E não há arbitrariedade maior 
– fantasiada de objetividade – do que 
atribuir valor a uma criação com base 
na quantidade de veiculação. O tal 
do BV.

A questão central aqui é simples: 
ninguém sabe como atribuir valor ob-
jetivamente a algo subjetivo. Nesse 
caso, cada um tenta usar a incerteza 
a seu favor. As agências tentam en-
deusar a criatividade, colocando-a em 
um patamar inquantificável e abrin-
do espaço para as arbitrariedades.  
As empresas tentam nivelar tudo por 
baixo para pagar o mínimo possível, e 
a confusão está armada.

A solução virá mais facilmente na 
medida em que as empresas entende-
rem os fornecedores de comunicação 
como parceiros e perceberem que as 
pessoas só são criativas quando se 
sentem valorizadas. Até mesmo em 
relação ao dinheiro. Da mesma forma, 
as agências precisam admitir que a 
forma de valorar seu trabalho está ca-
ducando há muito tempo e que a saí-
da passa por entender que no universo 
empresarial a necessidade de aferição 
é definitiva. Ambas precisam dar as 
mãos e criar critérios justos para que a 
empresa se viabilize competitivamen-
te no mercado e os fornecedores de 
comunicação vivam felizes e cheios de 
“ideias” criativas. O desafio está lança-
do. Mãos à obra. 

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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Existem algumas características 
peculiares no perfil dos executivos e 
que estão diretamente relacionadas 
às gerações dos profissionais influen-
ciados pelos meios social, econômico 
e empresarial quando faziam parte da 
população economicamente ativa.

A geração mais tradicional repre-
senta os nascidos entre 1920 e 1945, 
período que privilegiava a longevidade 
no trabalho, o respeito à hierarquia e 
a fidelidade. O que prevalecia na épo-
ca eram os perfis de profissionais com 
atuação em uma única empresa, no 
máximo em duas, e que se preocupa-
vam em manter a estabilidade. 

Os nascidos no Pós-Guerra, mais 
conhecidos como “Baby Boomers”, ti-
nham como maiores características o 
repúdio à autoridade excessiva e me-
nor grau de preocupação com a esta-
bilidade, o que implicava por um dese-
jo mais rápido de crescimento dentro 
das organizações. 

Surge então a Geração X, repre-
sentada pelos nascidos entre 1965 a 
1980, pessoas que vivenciaram a épo-
ca da Guerra Fria e a solidificação da 
mídia de massa. Os valores que mais 
nortearam o mercado de trabalho nes-
se período foram o fortalecimento do 
trabalho em equipe, a rebeldia e, em 
alguns casos, o ceticismo, muito pre-
sente no nosso País pela estagnação 
econômica que se seguiu após anos 
de crescimento, decorrentes do “mila-
gre brasileiro” nos anos 70. 

Os nascidos na década de 1980 são 
parte hoje do que chamamos de Geração 
Y, período caracterizado pelo domínio da 

Recursos humanos

As gerações de executivos 
para melhor equilíbrio entre 
diversidade, inquietude e ambição 
André Jacques Pasternak

tecnologia digital com enormes avanços 
na computação e tecnologia da informa-
ção. No Brasil, trata-se de uma geração 
que vivenciou o neoliberalismo, a abertu-
ra da economia com o final da reserva de 
mercado e a globalização. 

O que mais rotula essa geração 
hoje é a impaciência, a informalidade 
no ambiente de trabalho, a vontade 
de crescer rápido em uma organiza-
ção, a ambição desenfreada. Segundo 
estudo do Hay Group, a Geração Y 
representa hoje 31% do mercado de 
trabalho nos Estados Unidos. Desse 
universo total, 18% já ocupam hoje 
posições de liderança. 

E aí começam a surgir as primei-
ras surpresas deste estudo recente. 
Contrariando a percepção da maio-
ria de que esta geração não privilegia 
a estabilidade, um dado no mínimo 
curioso: 63% da atual Geração Y nos 
EUA têm o desejo de permanecer em 
uma mesma empresa por cinco anos. 

E o que essas pessoas acreditam 
serem os fatores de retenção em uma 
companhia? Investimento em desen-
volvimento, reputação da empresa, 
clareza sobre o seu papel na organi-
zação, autonomia, respeito ao próximo 
e grau de cooperação entre as áreas. 

No mercado farmacêutico, isso 
também vem se materializando. Olhem 
ao redor e verão que a idade média das 
gerências de produtos diminuiu drasti-
camente, bem como existe hoje uma 
maior diversidade de gerações atuan-
do em conjunto na Força de Vendas, 
incluindo “Baby Boomers”, Geração X 
e Geração Y. 

Mesmo nas áreas mais técnicas 
(regulatória, qualidade, médica, pro-
dução etc.), nas quais se associavam 
diretamente a competência aos cabe-
los brancos, encontramos hoje maior 
diversidade de gerações. E quem ga-
nha com isso? Todos nós: a empresa, 
o executivo e o mercado de trabalho, 
principalmente devido à necessida-
de de se conviver e trabalhar com vi-
sões de mundo e valores profissionais 
diversificados. 

O fato é que, independentemente da 
geração que caracteriza um executivo, 
algumas conclusões podemos tirar: o 
senso de continuidade e visão de longo 
prazo são essenciais para solidificarem 
uma carreira, já que resultados não apa-
recem simplesmente da noite para o dia.

Fatores mais intangíveis vêm se 
destacando e ilustraram algumas ou-
tras conclusões do estudo do “Hay 
Group” citado nesta coluna, entre os 
quais: ambiente de trabalho com pre-
dominância do clima de respeito e co-
operação, a meritocracia e os investi-
mentos em capacitação e treinamento.

Em nossos projetos de recruta-
mento de executivos para a indústria 
farmacêutica, questões inerentes à 
diversidade de gerações e perfis vêm 
dominando cada vez mais a pauta 
de nossos clientes na difícil tarefa de 
mesclar visões de mundo distintas na 
busca do mesmo objetivo comum: su-
peração dos objetivos. 

André Jacques Pasternak é Diretor da 
FESA para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Recebi o e-mail a seguir do amigo 
Marco Antonio, cujo nome foi alterado, 
bem como o de todas as pessoas en-
volvidas, para preservação da privaci-
dade de cada um.

“Olá, André! Tive minha primeira 
decepção na luta para conseguir um 
lugar na indústria farmacêutica hoje. 
Fui convidado para participar do pro-
cesso seletivo do Laboratório X. Fiz 
uma dinâmica de grupo, me saí  bem 
e me convidaram para uma entrevista. 
Fiz a entrevista com o Roberto, um GD 
do laboratório. Ele me perguntou algu-
mas coisas, enfim,  foi um ótimo diá-
logo. No final, ele me explicou tudo 
sobre a empresa e falou sobre o sa-
lário, benefícios, plano de carreira etc. 
Então como bem sabemos, quando o 
entrevistador fala sobre esses pontos 
é porque ele gostou de você. Isso me 
deu a certeza de que eu seria chama-
do para o pré-curso por tudo o que 
ele falou no final da conversa.  Mas 
fui jogado para a Silvia, outra GD da 
empresa,  pois ela cuida do distrito 
onde moro. Mas a Silvia completou a 
sua equipe, convocou-os para o pré-
-curso  e me descartou. Também pu-
dera, ela nem conversou comigo. Fiz o 
processo da entrevista com o Roberto, 
ele é que sabe de mim, ele é quem 
me fez perguntas. Ele é quem deveria 
me avaliar, e não ela. Isso não é certo. 

Totalmente injusto. Isso me desani-
mou muito. Fiquei chateado com essa 
situa ção. Fique com Deus! Um abra-
ção. Marco Antonio.”

Telefonei para o Marco Antonio, e 
o relato abaixo é um resumo das dicas 
que dei para ele, para melhor compre-
ensão das regras do jogo.

Os processos seletivos dos la-
boratórios são assim mesmo: difu-
sos e, eventualmente, até confusos. 
Portanto, a falta de transparência nos 
critérios de seleção não deve ser ava-
liada como uma questão pessoal e 
emocional, mas sim como uma variá-
vel integrante do processo.

Há uma grande diferença entre 
concurso público e os processos se-
letivos dos laboratórios. O primeiro, 
geralmente, é caracterizado por uma 
prova de conhecimentos gerais ou 

técnicos específicos em que os me-
lhores classificados nesse teste serão 
chamados conforme a ordem das 
vagas. Mesmo assim, por erros grá-
ficos banais, até o ENEM é passível 
de questionamento pela Justiça. Já o 
segundo não tem um formato padrão, 
pois depende da política momentânea 
de recrutamento e seleção de cada 
laboratório, aliada à influência de GDs 
e GRs durante o processo.

Eventualmente, há GDs de labora-
tórios baseados na antiga escola de 
grandes empresas nacionais dos anos 
80 e 90, que iniciam o processo de 
entrevista desmoralizando o candida-
to, somente para testar sua coerência 
nas respostas e tenacidade no objeti-
vo de entrar para a profissão. Assim, 
eles fazem o mesmo questionamento 
de várias maneiras diferentes e des-
qualificam profissional e pessoalmente 
os candidatos já no primeiro contato. 
No caso de ser uma entrevistada, até 
questionamentos pessoais altamen-
te invasivos poderão ser formulados. 
Posteriormente, se o candidato conti-
nuar exibindo autocontrole emocional 
e confiança, o clima dos contatos pos-
teriores será mais cordial.

Entretanto, como esses gestores 
pré-históricos estão sendo substituí-
dos por uma geração mais profissio-
nal e atualizada, o método moderno 

Treinamento

Fui injustiçado
A coerência dos 
processos  
seletivos
André Reis

Hoje, com gestores 
mais profissionais e 

atualizados, o método 
mais consistente de 

avaliação de candidatos 
em contratações é 

baseado na seleção 
por competências.
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mais consistente de avaliação de 
candidatos é baseado na seleção por 
competências. O conceito de compe-
tências envolve simultaneamente: co-
nhecimento (saber), habilidades (saber 
fazer) e atitudes (comportamento e 
motivação), que quando aplicadas em 
conjunto geram desempenho superior. 
Naturalmente, aqueles que conhecem 
a base da propaganda médica, ou na 
forma da experiência profissional an-
terior, ou realizando cursos preparató-
rios para a indústria farmacêutica, são 
percebidos pelos gestores como fortes 
candidatos.

Também é importante compreen-
der que existem ainda outras variáveis, 
como a própria existência da vaga, 
que pode ser suspensa a qualquer 
momento, resultando no automático 
cancelamento do processo, e o tempo 
de início do novo funcionário no setor, 
que também pode ser postergado por 

semanas ou até meses. Os motivos 
dessas reprogramações, provavel-
mente você nunca irá saber.

Amigo Marco Antonio, sugiro per-
severar. Sei que os processos seletivos 
envolvem fortes expectativas, gerando 
ansiedade e abalando nosso emo-
cional. Eu mesmo já passei por uma 
grande decepção quando fui entrevis-
tado em Londres, há dez anos, para 
Gerente Mundial de Produtos. 

Existe apenas uma lógica. Assim 
como nos concursos, há maior pro-
babilidade para o descarte do que 
para convite ao emprego. Por isso, 
recomendações finais: se você quer 
mesmo entrar para a indústria, con-
tinue fazendo networking para parti-
cipar dos processos, adquira muito 
conhecimento sobre propaganda 
médica e mantenha baixa sua ex-
pectativa sobre transparência de 
critérios. Devido à fragilidade das 
lideranças, a sensibilidade dos ges-
tores para com os candidatos, e até 
mesmo com subordinados (a equi-
pe), está em baixa nas corporações. 
Mas a avaliação das causas desse 
quadro é tema para o próximo ar-
tigo: GD Transformer (ele virou má-
quina!). 

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

A falta de transparência 
nos critérios de seleção 
não deve ser avaliada 

como uma questão 
pessoal e emocional, 
mas sim como uma 
variável integrante 

do processo.

Num mundo em que o capital está 
facilmente disponível e as ferramentas 
podem ser adquiridas, onde você e sua 
organização farão a diferença, senão na 
diversidade?

No ambiente corporativo não se 
pode mais trabalhar apenas com plani-
lhas e projeções. A mentalidade dos ges-
tores segue o caminho em que o capital 
humano é cada vez mais um diferencial 
competitivo e uma necessidade dentro 
das empresas. Não se trata apenas de 
ter um bom quadro de colaboradores, 
o que, obviamente, é fundamental para 
o sucesso de uma organização, mas de 
valorizar os profissionais que atuam em 
nosso dia a dia, bem como dar as fer-
ramentas para que haja um constante 
aprimoramento de suas competências, 
enfim, seu potencial.

Opinião

No topo da pirâmide
Eliana Tameirão

Muitas vezes, na correria das de-
mandas urgentes que sempre surgem 
no ambiente de trabalho nos esquece-
mos de que uma organização deve ser 
repetidamente avaliada, que os cola-
boradores, e até eventuais prestadores 
de serviços, precisam ter um espaço 
em nossas agendas para que a gente 
acompanhe de perto as conquistas e 
aflições do cotidiano de cada um. Essa 
preocupação é uma ferramenta funda-
mental para auxiliar no desenvolvimento 
de talentos.

Dessa forma, a equação deixa de 
ser matemática (número de funcio-
nários, equipamentos tecnológicos, 
quantidade de horas trabalhadas etc.), 
e passamos a colocar no topo da pirâ-
mide as qualidades e características de 
cada profissional.

Os dirigentes devem olhar a em-
presa como instituição que é forma-
da por pessoas com potencialidades 
e perfis diferenciados, os quais, se 
combinados harmonicamente, podem 
levar uma empresa sustentá-
vel, respeitada e com pers-
pectivas futuras, que inclu-
am também o crescimento 
dos que atuam diretamen-
te para o sucesso da com-
panhia. Temos de valorizar o 
maior tesouro dentro 
de uma organiza-
ção: nosso valor 
humano. 

Eliana Tameirão 
é Presidente da 
Genzyme do Brasil.
www.genzyme.com
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Maria Elizabeth fora uma das pri-
meiras mulheres a fazer medicina no 
País. Fora também a primeira cirurgiã 
em uma época em que as mulheres 
raramente eram mais do que donas 
de casa. Na faculdade fora alvo de 
escárnio dos colegas e dos professo-
res, tanto que seu pai a acompanha-
va no trajeto de casa à escola, para 
protegê-la das eventuais agressões 
verbais ou mesmo físicas. O valente 
senhor passou os anos da faculdade 
acompanhando a filha na ida e na vol-
ta da escola.

Às pioneiras médicas só era permi-
tido (e mesmo assim muito mal permi-
tido) o exercício de especialidades que 
mais bem se coadunassem com a sua 
condição de mulher: ginecologia, obs-
tetrícia e, no máximo, pediatria. Uma 
cirurgiã era uma ousadia e tanto. Já 
era difícil para os homens admitirem 
que as mulheres pudessem manipular 
corpos, órgãos, cadáveres, que dirá 
abrirem um corpo e ter sua vida e sua 
essência nas mãos. Mas a Dra. Beth, 
como era carinhosamente chamada 
por seus pacientes e admiradores, 
vencera todos os obstáculos. 

Despedida da médica pioneira
Isabel Vasconcellos

Saúde feminina

No passado, às médicas só era permitido 
o exercício de especialidades que mais se 
coadunassem com a sua condição de mulher: 
ginecologia, obstetrícia e, no máximo, pediatria.

Agora ali estava, aos 70 anos mal 
completados, pronta para passar 
sua cadeira de Professora Titular de 
Cirurgia Geral ao colega mais jovem, 
que a substituiria, e assumir o “prêmio 
de consolação” do cargo de professo-
ra emérita.

Aquela aposentadoria compulsó-
ria, instituída pelas universidades, era 
uma grande injustiça, julgava ela. Uma 
injustiça para homens e mulheres que, 
no auge da sabedoria, se viam afasta-
dos de suas funções, como se tives-
sem tornado com a idade, em vez de 
sábios, decrépitos.

Ouvia, com lágrimas nos olhos, o 
discurso da jovem médica, na soleni-
dade de entrega do cargo, que exal-
tava a coragem dela ao lutar contra 
os preconceitos e impor-se sobre eles 
para realizar sua verdadeira vocação. 
Mas as lágrimas que dançavam em 
seus olhos e que ela lutava (sempre 
lutando!) para não deixar escorrer, não 
eram exatamente resultado da emo-
ção do momento. Eram muito mais 
lágrimas de frustração e revolta.

O cargo que há anos fora a consa-
gração de toda uma vida de conquistas 

e vitórias – aquilo que era de fato a sua 
vida, o seu cotidiano e a razão de sua 
existência – escorria-lhe pelos dedos, 
como areia.

Pela primeira vez, Maria Elizabeth 
sentia-se impotente. Não poderia 
impedir a destruição de seu coti-
diano. Estava acabado. A rotina da 
Universidade agora seria dos mais jo-
vens, que a veriam sempre como uma 
peça de museu, uma imagem do pas-
sado. Aprenderiam o respeito que lhe 
era devido, mas o futuro, a esperança, 
a conquista já não mais pertencia a 
ela. Ela se tornara definitivamente pas-
sado. Porém, dentro de si, o que grita-
va era o presente. E o presente ainda 
clamava por ela. Ainda havia muito a 
discutir, muito a refletir, muito porque 
lutar dentro da carreira médica.

Então, assim como dizem que a 
vida desfila diante dos nossos olhos 
no momento da morte, suas lutas pas-
sadas desfilaram por ela em um breve 
instante: as humilhações sofridas na 
faculdade e as respostas que soubera 
dar a elas; a incrível transformação da 
Medicina nas últimas décadas com o 
advento de inúmeros medicamentos 
de eficácia surpreendente, os proce-
dimentos modernos não invasivos, os 
sofisticados exames que auxiliavam o 
médico em diagnósticos muito mais 
precisos... Mas nem tudo era avanço. 

Em contrapartida às deslumbrantes 
conquistas científicas e tecnológicas, 
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estava a excessiva especialização do 
médico, que afastava a visão holística 
do ser humano e a compreensão da 
integração entre o biológico, o psicoló-
gico e o social. 

Estava o alto custo dos diagnósti-
cos e procedimentos sofisticados de 
tecnologia de ponta, que acabavam 
elevando muitíssimo os custos da me-
dicina e gerando uma guerra surda 
entre as diversas partes do sistema: 
laboratórios, hospitais, médicos e em-
presas de assistência médica.

Estavam ainda o alto custo dos mo-
dernos medicamentos; a transforma-
ção de grande parte dos médicos de 
profissionais liberais em assalariados 
mal pagos; a inominável ineficiência, 
corrupção e incompetência da saúde 
pública; a proliferação de escolas médi-
cas sem a mínima infraestrutura neces-
sária, escolas montadas unicamente 
como máquinas de produzir dinheiro... 

Tudo isso estava ali, diante dos 
olhos dela, clamando por propostas, 
investimentos, reivindicações... Tanto 
a fazer, tanto porque lutar e ela sendo 
arrancada de seu status médico. Era 
de se desesperar.

A ensurdecedora chuva de aplau-
sos a trouxe de volta à realidade do 
momento. Supostamente, uma home-
nagem de seus colegas e alunos.

Na realidade, muita gente feliz por 
vê-la fora do cargo. Gente que discor-
dava de seus métodos, gente que que-
ria derrubar vários dos procedimentos 
que ela criara em seu departamento. 
Alguns sinceramente imbuídos de um 
espírito inovador, mas talvez equivoca-
dos. Outros por teimosia ou inveja.

Maria Elizabeth percebe, no en-
tanto, que ainda terá armas com as 
quais lutar: seu prestígio, o respeito 
que conquistara ao longo da carrei-
ra, seus ideais, o conhecimento que 

ainda pode transmitir aos jovens dou-
tores, as questões que ainda pode 
levantar.

E, pensando nisso, a dureza da ex-
pressão do seu rosto se desfaz como 
que por encanto e, abrindo o seu me-
lhor sorriso, ela inclina o corpo, em um 
abrangente agradecimento.

PS: esta é uma história de ficção, 
baseada na trajetória das pioneiras 
médicas Elizabeth Blackwell, a primeira 
norte-americana diplomada; nas brasi-
leiras pioneiras Maria Augusta Estrela 
e Rita Lobato, e dedicada às médicas 
do Brasil, Profa. Dra. Angelita Gama, 
Profa. Dra. Albertina Duarte e à médica 
e escritora Dra.Yvonne Capuano. 

Isabel Vasconcellos Caetano é escritora e apresentadora 
de rádio e TV e pioneira na apresentação de programas 
médicos	na	televisão.	Atualmente,	está	à	frente	do	
programa Sexo Sem Vergonha na rádio Tupi AM.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br



As práticas gerenciais da era in-
dustrial estão se tornando cada vez 
mais obsoletas. A própria legislação já 
prevê no Brasil o assédio moral, mas é 
fato que alguns ainda vivem por meio 
dessas práticas antigas. O que fazer 
diante de chefes ditatoriais? As pes-
soas maduras não fogem nem batem 
de frente. Elas negociam. O caminho 
é procurar o diálogo, dar feedback, 
dizer ao chefe como nos sentimos 
em relação à sua postura autocrática.  
É claro que tudo tem um limite. Se a 
semeadura do diálogo não gerar fru-
tos, precisamos decidir se continuare-
mos a viver sob esse tipo de experiên-
cia. Hoje, mais do que nunca, existem 
opções para os que desejam trabalhar 
dentro de sistema de valores partici-
pativos e justos. Assim como não há 
empregado insubstituível, também não 
há empregador insubstituível. Pessoas 
maduras escolhem o sistema de valo-
res pelo qual desejam viver e trabalhar.

Culturas em que se “tem um pé 
atrás” em relação aos colaboradores 
são equivocadas. Quando não confia-
mos nas pessoas, elas sentem isso e 
desengajam-se. Além disso, como di-
zia Lincoln, “é melhor confiar sempre e 
decepcionar-se algumas vezes do que 
desconfiar o tempo todo e ser cons-
tantemente infeliz”. 

Agora, se a confiança foi perdida 
de modo justificável, o processo para 
recuperá-la exige de nós um grande 
esforço: em primeiro lugar, demonstrar 
nosso desejo e intenção de recuperar 
a confiança por meio de constante 
empenho em acertar.

Recrutamento e seleção

Confiança nos gestores 
retém os profissionais 
na empresa
Arnaldo Pedace

Se falhamos, é necessário nos des-
culparmos com sinceridade e fazer um 
esforço para corrigir os erros come-
tidos. Em alguns casos é preciso ter 
paciência, pois não podemos marcar 
uma data para o “retorno” da confian-
ça. Trata-se de um processo orgânico, 
não mecânico.

Se antes o papel das chefias era 
restrito apenas a delegar ordens, a si-
tuação mudou completamente. Hoje, 
as empresas esperam muito mais 
dos seus líderes, pois eles podem ser 
agentes multiplicadores da cultura or-
ganizacional. Além disso, são capazes 
de serem os principais agentes res-
ponsáveis pela motivação dos profis-
sionais. Contudo, antes de estimular 
as equipes é necessário conquistar a 
confiança das pessoas. 

O grande desafio dos líderes na 
atualidade é integrar e motivar equi-
pes com diferentes gerações de pro-
fissionais, que possuem culturas e 
características distintas na estrutura 
empresarial.

Na área específica de TI, a situação 
torna-se ainda mais grave por causa 
da falta de profissionais qualificados no 
mercado, o que exige dos líderes uma 
maior capacidade de gestão das atu-
ais equipes. Reter os talentos é manter 
a maior riqueza da empresa.

A entrada da Geração Y (pessoas 
nascidas entre 1980 e o ano 2000) 

no mercado de trabalho torna o de-
safio do líder ainda maior. Nesse sen-
tido, o especialista aponta que os 
gestores de TI precisam entender o 
que motiva e incentiva esses jovens 
profissionais. Para tanto, ele cita que 
eles tendem a se sentir mais com-
prometidos com empresas que apre-
sentam cinco características: possi-
bilidade de crescimento na carreira; 
apresentam uma oportunidade de 
trabalho estimulante; permitem que 
eles implementem projetos que fa-
çam a diferença; atuar com pessoas 
que possam ensiná-los; e sentem-se 
parte de uma equipe.

Os líderes também devem saber 
que o profissional não espera apenas a 
recompensa salarial pelo trabalho reali-
zado, mas precisa se sentir valorizado. 
O gestor precisa ter práticas para en-
tender essa questão ou a sua empresa 
não sobreviverá.

Alguns consultores apontam a 
confiança como o grande problema 
do século 21, e em um momento em 
que a sociedade se recupera de uma 
ampla crise financeira e corporações 
enfrentam problemas de recall, líderes 
e gestores se deparam com o desafio 
de construir novas relações. 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

O grande desafio dos líderes na atualidade é integrar e motivar 
equipes com diferentes gerações de profissionais, que possuem 

culturas e características distintas na estrutura empresarial.
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Review

Grupemef realiza confraternização 
com associados

Em 14 de dezembro, o Grupemef 
realizou mais uma confraternização 
com seus associados no Hilton São 
Paulo Morumbi, que cedeu gentilmen-
te o espaço para o encontro. Além 
dos associados, o evento contou com 
a presença dos apoiadores e parcei-
ros da entidade.

Na ocasião, o Grupemef apresen-
tou a evolução do seu website, de-
senvolvido internamente por Nicolas 
Estevão, Analista de Pesquisa 
de Mercado, que tem registrado 

crescimento no número de aces-
sos, inclusive internacionalmente. 
Uma novidade foi a parceria com a 
Nórdica, que mostrou um importante 
projeto que beneficiará o Grupemef 
e seus associados com a ferramenta 
QlikView. A equipe da Nórdica está 
trabalhando, juntamente com os 
analistas do Grupemef, no desenvol-
vimento dos boletins que estarão dis-
poníveis para consulta de uma forma 
mais rápida e fácil no primeiro trimes-
tre de 2011. 

Retail Pharma
Realizado em 7 de dezembro, em São 

Paulo, o 2º Encontro do Retail Pharma 
contou com a presença de 42 participan-
tes de 20 indústrias farmacêuticas, além 
de executivos do varejo e da diretora-ge-
ral do Grupemef, Sonia Orestes.

Os presentes puderam assistir a 
palestras proferidas por Carlos Dutra 

(Drogasil) e Oscar Basto Jr (Drogarias 
Carrefour), que abordaram temas rele-
vantes para o mercado farmacêutico, 
tais como o relacionamento direto com 
a indústria e contexto atual das negocia-
ções de trade.

Na ocasião, também foram apresen-
tados os objetivos do Retail Pharma, 

bem como os eventos que impulsio-
naram sua criação. Os temas para o 
próximo encontro já estão sendo estu-
dados com os participantes. A data de 
realização será comunicada em breve. 
Os interessados em participar do pró-
ximo encontro já podem realizar sua 
pré-inscrição.

Fotos mais 
perfeitas
Na volta das férias sempre nos deparamos 
com um monte de fotos digitais. Algumas 
perfeitas, outras nem tanto: olhos verme-
lhos, fotos tremidas, muita luz etc., mas 
mesmo assim merecem ser guardadas, 
pois são a memória de momentos agradá-
veis. Mas e se quisermos compartilhá-las 
com parentes e amigos, como fazer? Uma 
dica da Revista UPpharma é o programa 
Picasa, gratuito, que pertence ao Google 
e está em sua versão 3.8. Além de dispo-
nibilizar um espaço para compartilhamen-
to (nuvens), é possível editar e corrigir as 
fotos. www. picasa.google.com.

Expo 
Farmácia
A 21ª Expo Farmácia – Exposição 
e Conferência Internacional de 
Produtos, Serviços e Tecnologias 
para o Varejo Farmacêutico, ocorrerá 
de 7 a 9 de julho de 2011, em São 
Paulo. O evento trará o que há de 
mais moderno e atual para os setores 
de medicamentos, matérias-primas, 
equipamentos, higiene, perfumaria, 
cosméticos, dermocosméticos, pro-
dutos correlatos, além de embala-
gens, softwares, entre outros, o que 
tornará este grande encontro ainda 
expressivo no cenário mundial.

Tradutor do 
Google
Google Translate para Android lançou 
novo adware que traduz com som, 
em tempo real, diversos idiomas. Se 
o seu aparelho de telefone tem o sis-
tema Android 2.1 ou superior, entre no 
market para baixar o aplicativo. Não es-
pere um professor para ensinar outros 
idiomas, mas o app pode ajudar muito 
em uma situação de necessidade no 
exterior. Ouvir a maquininha “falando” 
em português pode causar um certo 
espanto pelo sotaque inglês e pelos 
erros de pronúcia, mas nada que com-
prometa sua funcionalidade.

59



Como, certamente, já é do co-
nhecimento de muitos, a proprieda-
de da marca no Brasil só é adquirida 
pelo registro validamente expedido 
pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), após regular processo 
de análise. Assim, para obter a prote-
ção legal e garantir o uso exclusivo da 
marca em todo o território nacional, o 
interessado deve efetuar o depósito 
do pedido de registro, acompanhar a 
tramitação do processo, cumprir even-
tuais exigências e se manifestar sobre 
possíveis impugnações (oposições ao 
pedido), e então aguardar o deferimen-
to do pedido e a concessão do registro 
por aquele órgão.

Sob o ponto de vista procedimental 
e estritamente jurídico, o mecanismo é 
correto. Contudo, como o Direito, e 
em especial a Propriedade Industrial, é 
uma ciência que transcende o campo 
teórico e meramente hipotético, esse 
mecanismo acaba afetando direta e 
decisivamente o mercado, particular-
mente o lançamento de produtos e 
serviços identificados por marcas ain-
da não registradas.

Nesse aspecto, cabe observar 
que o trâmite administrativo para a 
concessão de um registro de marca 
tem levado, em média, dois anos, 
sendo que em um passado não muito 
distante esse lapso temporal chegou 
a atingir oito anos e, por vezes, até 
mais do que isso. Apesar dessa signi-
ficativa redução do tempo de análise, 

Coluna Legal

O depósito de marcas 
e o dever de diligência 

do interessado
Victor Schmidt e Deborah Portilho

É imprescindível que, ao traçar suas estratégias 
comerciais, as corporações tenham consciência 

dos riscos que podem advir da utilização e 
exploração econômica de suas marcas antes 

da concessão dos respectivos registros.

se a questão for examinada sob a 
perspectiva do marketing, o prazo de 
dois anos ainda é muito extenso. Isso 
porque os lançamentos de produtos 
e serviços ocorrem de forma muito 
veloz, não sendo possível aguardar 
dois anos – na melhor das hipóteses 
– para o lançamento de uma marca 
de um novo produto ou serviço. Além 
disso, com a consolidação da globa-
lização e com a consequente expan-
são das relações comerciais, esse 
“timing” passou a ser um fator ainda 
mais crítico de sucesso ou fracasso 
para as corporações. Justamente por 
isso, as empresas acabam usando 
suas marcas tão logo elas sejam cria-
das e depositadas.

Ocorre que esse uso da marca, 
antes da concessão do competente 
registro, pode causar dois proble-
mas para a empresa. O primeiro é 
ela estar, sem saber, infringindo di-
reitos de terceiros e, por isso, vir a 
ter que alterar a marca do produto ou 
do serviço já colocado no mercado. 
O segundo problema pode ocorrer 
se a marca depositada se tornar um 

sucesso no mercado e, pelo fato de 
ela ainda não estar registrada e não 
existir garantias de que o registro 
será efetivamente concedido, tercei-
ros se aproveitarem desse sucesso, 
utilizando-a em seus próprios produ-
tos durante esse lapso de tempo, ou 
seja, enquanto o registro da marca 
original não é concedido. 

Assim, esse tempo compreen-
dido entre o depósito de um pedido 
de registro e sua efetiva concessão 
representa uma vulnerabilidade para 
a marca e, consequentemente, pode 
significar uma vulnerabilidade para a 
estratégia da empresa em relação 
àquela marca, caso o depositante não 
conte com um time de advogados 
especializados na matéria. Isso por-
que, antes da concessão do registro, 
o depositante não tem direito ao uso 
exclusivo da marca, mas apenas uma 
expectativa de direito com relação a 
ela e, diferentemente das patentes*, 
as marcas não contam com um dis-
positivo legal que assegure ao titular o 
direito de obter indenização retroativa 
pelo seu uso indevido no interregno 

 | Jan-Fevr 2011 60



entre o depósito e a concessão do 
respectivo registro.

No entanto, ainda que durante o 
período de análise do pedido de regis-
tro haja mera expectativa de direito, o 
depositante pode e deve combater o 
uso indevido de sua marca, sob pena 
de prejuízos corporativos incalculáveis. 
Neste caso, o instituto que pode ser 
invocado é o da Concorrência Desleal, 
conforme disposto no artigo 195, III, 
da Lei de Propriedade Industrial (Lei 
Nº 9.279/96), que prevê como crime 
o emprego de meio fraudulento para 
desvio de clientela de outrem. Nessa 
hipótese, a primeira medida a ser ado-
tada é o envio de uma notificação de 
advertência e, se o uso indevido da 
marca não for imediatamente cessado, 
o caminho será o ajuizamento de uma 

ação de abstenção de uso da marca, 
com pedido de indenização por per-
das e danos. 

Assim, em linhas gerais, é im-
prescindível que, ao traçar suas es-
tratégias comerciais, visando ou não 
a um alcance global, as corporações 
tenham consciência dos riscos que 
podem advir da utilização e explora-
ção econômica de suas marcas antes 
da concessão dos respectivos regis-
tros. De qualquer modo, o processo 
de defesa e zelo pela marca deve 
ser iniciado tão logo ela seja criada e 
depositada, independentemente da 
concessão do registro, sob pena da 
irreversibilidade dos eventuais danos 
causados pelo possível uso indevido 
dessa marca por terceiros durante o 
processo de registro. 

*	Art.	44	da	Lei	nº	9.279/96	-	Ao	titular	da	patente	
é assegurado o direito de obter indenização pela ex-
ploração indevida de seu objeto, inclusive em relação 
à	exploração	ocorrida	entre	a	data	da	publicação	do	
pedido e a da concessão da patente.
Parágrafo 1º- Se o infrator obteve, por qualquer meio, 
conhecimento do conteúdo do pedido depositado, 
anteriormente	 à	 publicação,	 contar-se-á	 o	 período	
da exploração indevida para efeito da indenização a 
partir da data de início da exploração.

Victor Schmidt é Advogado do escritório Bocater, 
Camargo, Costa e Silva Advogados, nas áreas de 
direito societário e mercado de capitais, concluindo 
o LL.M. Direito Corporativo do IBMEC/RJ.
E-mail: vschmidt@bocater.com.br

Deborah Portilho é Advogada especializada 
em marcas farmacêuticas, professora de Direito 
de Propriedade Industrial do LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora da 
D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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A Eurofarma foi a grande campeã 
dos IV Jogos Abertos Sindusfarma 
ao vencer as finais de futebol society 
masculino e vôlei feminino, realizadas 
em 4 de dezembro. Os atletas da em-
presa conquistaram 14 medalhas de 
ouro, seis de prata e sete de bronze.

A Pfizer venceu a final do society 
feminino e ficou na segunda coloca-
ção, com dez medalhas de ouro, nove 
de prata e cinco de bronze.

O terceiro lugar ficou com a Sanofi, 
que venceu a final do vôlei masculino, 
conquistando nove medalhas de ouro, 
sete de prata e dez de bronze.

A quarta edição dos Jogos Abertos 
Sindusfarma reuniu mais de 1.500 
atletas de 19 empresas filiadas ao 
Sindusfarma. As competições tiveram 
início em 7 de agosto. Os jogos fo-
ram disputados nos Clubes da Pfizer 
e Aché, em Guarulhos. O torneio de 
atletismo foi realizado no Sesi de Santo 
André.

O resultado que garantiu o título 
geral dos Jogos para a Eurofarma foi a 
vitória de 4 a 3 no futebol society mas-
culino contra a Baxter, bicampeã da 
modalidade em 2008 e 2009. A partida 
foi muito disputada e equilibrada, com 
chances de gol para ambas as equipes 
até o final. O destaque do jogo foi o 
atacante Thiago Miranda, que marcou 
três gols. “Foi um jogo difícil, a Baxter 
era bicampeã, mas com superação 
ganhamos e vamos para o ano que 
vem [tentar ganhar de novo]”, disse.

Para Adriana Rodrigues, chefe da 
equipe da Eurofarma, a conquista foi o 
resultado de muita dedicação, depois 
da experiência de ficar bem perto do 

Evento

Eurofarma é campeã dos 

Jogos Abertos do Sindusfarma

troféu geral em 2008. “Este ano, com 
muito esforço e novos atletas, pessoal 
novo que entrou na empresa, a gen-
te conseguiu. Agradeço a Deus em 
primeiro lugar e a toda a equipe que 
trabalhou comigo, que foi de extrema 
competência e disciplina”, disse.

Apesar da frustração de “mais uma 
vez quase chegar lá”, a coordenado-
ra do Grêmio da Pfizer, Beatriz Carlota 
Marcela, reconheceu o empenho da 
equipe: “O desempenho dos atletas foi 
muito bom, chegamos a muitas finais. 
Quem sabe no ano que vem a gente é 
primeiro”, comentou.

Momento de integração
O chefe da delegação e professor 

da Associação Desportista Classista 
da Sanofi reconheceu o bom desem-
penho da Eurofarma e da Pfizer na 
competição. “Parabenizo a Eurofarma 
e a Pfizer, pois fizeram um belo campe-
onato e foram coroados no fim”, disse 
Anderson.

Anderson lamentou o fato de a em-
presa não ter conquistado o título ge-
ral da competição, mas ressaltou que 
outros objetivos foram alcançados. 
“Apesar de não termos conquistado 
o tricampeonato nos jogos, conside-
ramos que o saldo foi positivo, pois 
houve integração entre diversos seto-
res da empresa e muito apoio para os 
atletas”, comentou Anderson.

“O balanço deste ano foi muito su-
perior ao que a gente poderia prever 
lá no início, quando o projeto foi insti-
tuído. O congraçamento, o espírito de 
competição, o amor pela camisa do 

pessoal que trabalha nessas empresas 
têm sido uma demonstração inequívo-
ca de que o esporte promove união”, 
disse o Vice-Presidente Executivo do 
Sindusfarma, Dr. Lauro Moretto.

Para Arnaldo Pedace, Coordenador 
dos Jogos Abertos e Gerente de 
Relações Sindicais Trabalhistas do 
Sindusfarma, o evento é um momento 
de bastante integração entre as em-
presas da indústria farmacêutica. O Dr. 
Moretto agradeceu a todos os partici-
pantes e à diretoria do Sindusfarma, 
que apoiou o projeto, e à equipe res-
ponsável pela organização do evento.

Os IV Jogos Abertos Sindusfarma fo-
ram patrocinados por Graber, Cristália, 
Wheaton Brasil, Eurofarma, Farmacap, 
Sanofi-Aventis e Fortknox. Apoiaram 
a competição Abafarma, ABC Farma, 
FCE Pharma, Revista Brasileira de 
Medicina, Uppharma, Prefeitura de São 
Paulo, Pfizer, Aché e Védat.

 Veja o quadro de medalhas:
EMPRESAS OURO PRATA BRONZE TOTAL

Eurofarma 14 6 7 27
Pfizer 10 9 5 24
Sanofi 9 7 10 26
Cristália 3 5 2 10
Allergan 1 1 0 2
Chiesi 1 1 0 2
Abbott 1 0 1 2
Roche 0 2 2 4
MSD 0 2 2 4
Bayer 0 2 1 3
Zambon 0 1 3 4
Aché 0 1 1 2
AstraZeneca 0 1 0 1
Mantecorp 0 0 2 2
Baxter 0 1 0 1
Boehringer 0 0 1 1
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Veja os primeiros colocados 
de cada modalidade:

Atletismo 3.000m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras)
2º.  Sanofi-Aventis (Luciene Paulino Moraes)
3º.  MSD (Cecília Cristina Dantas)

Atletismo 3.000m Masculino

1º. Chiesi (Luiz Carlos Leandro)
2º. Roche (Arivaldo Sousa Leite)
3º. Bayer (Robin Augusto Correa)

Atletismo 100m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras)
2º.  Pfizer (Fátima Camilo)
3º.  Sanofi (Marina C. da Cunha)

Atletismo 200m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras)
2º.  Pfizer (Fátima Camilo)
3º.  Eurofarma (Jacqueline Elias)

 Atletismo 400m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras)
2º.  Eurofarma (Jacqueline Elias)
3º.  Sanofi (Marina C. da Cunha)

Atletismo 800m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras)
2° Sanofi (Luciene Moraes) 
3º.  Eurofarma (Jacqueline Elias)

Atletismo 1.500m Feminino

1º.  Eurofarma (Evelyn Parreiras) 
2º.  Pfizer (Fátima Camilo)
3º.  Sanofi (Marina C. da Cunha)

Atletismo 100m Masculino

1º.  Pfizer (Leonardo dos Santos)
2º.  Eurofarma (Carlos do Nascimento)
3º.  Zambon (Marcus Agripino)

Atletismo 200m Masculino

1º.  Pfizer (Leonardo dos Santos)
2º.  Eurofarma (Rodrigo Lima)
3º.  Zambon (Marcus Agripino)
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Atletismo 400m Masculino

1º.  Pfizer (Leonardo dos Santos)
2º.  Zambon (Marcus Agripino)
3º.  Eurofarma (Marcelo Kleber de Moraes)

Atletismo 800m Masculino

1º.  Eurofarma (Marcelo Kleber de Moraes)
2º.  Chiesi (Luiz Carlos Leandro)
3º.  Sanofi (Antonio Tozzati)

Atletismo 1.500m Masculino

1º.  Eurofarma (Edson Gonçalves)
2º.  Eurofarma (Marcelo Kleber)
3º.  Sanofi (Antonio Tozzati)

Basquete Feminino

1º.  Eurofarma
2º.  Cristália
3º.  Pfizer

Basquete Masculino

1º.  Eurofarma
2º.  Sanofi
3º.  Aché

Futebol de Campo

1º.  Cristália
2º.  Eurofarma
3º.  Roche

Futsal Feminino

1º.  Pfizer
2º.  Bayer
3º.  Sanofi

Futsal Masculino

1º.  Sanofi
2º.  AstraZeneca
3º.  Eurofarma

Futebol Society Feminino

1º.  Pfizer
2º.  MSD
3º.  Boehringer

Futebol Society Masculino

1º.  Eurofarma
2º.  Baxter
3º.  Mantecorp

Futebol Society Máster

1º.  Abbott
2º.  Pfizer
3º.  Eurofarma

Natação 50m Feminino

1º.  Pfizer (Katja Frik)
2º.  Sanofi (Marina C. da Cunha)
3º.  Cristália (Karina Stracieri)

Evento
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Natação 100m Feminino

1º.  Pfizer (Katja Frik)
2º.  Cristália (Karina Stracieri) 
3º.  Pfizer (Fátima Camilo)

Natação 200m Feminino

1º.  Pfizer (Katja Frik)
2º.  Pfizer (Fátima Camilo)
3º.  Sanofi (Marina C. da Cunha)

Natação 50m Masculino

1º.  Eurofarma (Paulo Chimatti)
2º.		Cristália	(Carlos	Henrique	Pavinato)
3º.  Sanofi (Cesar Kanzawa)

Natação 100m Masculino

1º.  Eurofarma (Paulo Chimatti)
2º.  Sanofi(Cesar Kanzawa)
3º.  Cristália (Ivo Senff Petroni)

Natação 200m Masculino

1º.  Sanofi (Cesar Kanzawa)
2º.  Eurofarma (Paulo Chimatti)
3º.  Sanofi (Gustavo Setani)

Tênis Feminino

1º.  Pfizer (Stella Mello)
2º.  Pfizer (Fátima Camilo)
3º.  Pfizer (Katja Frik)

Tênis Masculino

1º.  Sanofi (Sandro Ferri)
2º.		Cristália	(Ronaldo	Olbi)
3º.  Mantecorp (Cleber Souza)

Tênis Máster

1º.  Cristália (Alexandre Augusto Toledo)
2º.  Sanofi (Antônio Carlos Moraes)
3º.  Sanofi (Elcio Monteiro)

Tênis de Mesa Feminino

1º.  Sanofi (Roseli Sasaki)
2º.  Sanofi (Amanda Rossetti)
3º.  Pfizer (Daniela Mayumi)

Tênis de Mesa Masculino

1º.  Allergan (Valtecir Canatto)
2º.		Allergan	(Marcelo	Won)
3º.  Pfizer (Vlade Pessoa Bandeira)

Vôlei Feminino

1º.  Eurofarma
2º.  Pfizer
3º.  Abbott

Vôlei Masculino

1º Sanofi
2º Pfizer
3º Aché
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Se há alguém no mundo com todos 
os motivos para estar sempre ocupado 
e apressado, certamente seria Deus pela 
quantidade de pessoas que recorre a Ele 
todos os dias e a todo instante pelos mais 
variados motivos. Desde gente que pede 
para ganhar na megassena, até aqueles 
que pedem para que tal candidato seja 
eleito, para chover, para fazer sol, para 
sair aquela promoção, para o chefe ser 
mandado embora, para a namorada ou 
namorado voltar, para o guarda rodoviá-
rio não usar o bafômetro, para o teste de 
gravidez dar negativo ou positivo. Uma 
loucura! Já perceberam o que ocorre nas 
partidas decisivas de futebol? No último 
segundo, o jogador vai cobrar um pênalti 
que dará o título ao time. De um lado, 
uma equipe dá as mãos e orando pede a 
Deus para a bola ir para fora ou o goleiro 
defendê-la. Do outro, a equipe adversá-
ria, também de mãos dadas, reza e pede 
a Deus para a bola entrar. Ou seja, a di-
vergente expectativa de todos, inclusive 
torcedores, é de que Deus pare de fazer 
tudo o que está realizando pelo mundo 
inteiro para fazer o atacante marcar o gol 
ou o goleiro pegar o chute. Pode?

Essa introdução descontraída é para 
nos fazer lembrar daquele profissional 
que repete a todo instante:

– “Agora não dá! Estou 
superocupado!”

– “Depois, depois! Agora não 
dá! Estou superatrasado!”

Uma vez que esse profissional não é 
Deus, porque Ele sempre dá um jeito de 

Dose Única

Os tão ocupados e apressadinhos de Deus
Floriano Serra

atender todo mundo, conclui-se que o 
acelerado amigo não tem a menor ideia 
do que seja administração do tempo.

À exceção das disfunções compor-
tamentais, certamente há quem aja as-
sim por achar que tal postura passa a 
imagem de um sujeito muito trabalhador 
e indispensável à firma. Pelos muitos 
anos que convivi com o mundo corpo-
rativo, posso assegurar que metade das 
atividades que faz aquele herói correr 
tanto e estar sempre ocupado poderia 
ser facilmente delegada a membros da 
equipe. Mas, fazer o que se o homem 
é centralizador? Esses parecem nunca 
ter ouvido ou lido nada também sobre 
delegação.

No frigir dos ovos, o primeiro pre-
judicado é ele mesmo, pois lhe falta 
tempo para participar de programas 
de integração com os pares e colegas 
e, sobretudo, de atualização – aliás, é 
característica sua nunca ter tempo para 
comparecer aos programas de treina-
mento e sempre chegar atrasado e bu-
fando às reuniões.

Nem na hora do almoço nosso elé-
trico profissional relaxa. Quando não 
come apressadamente um sanduíche 
na sua mesa de trabalho, ele corre ao 
refeitório e rápida e literalmente joga a 
comida mal mastigada na boca. Sem 
muita conversa, levanta-se e sai quase 
correndo, pois “tem muita coisa pra fa-
zer e já está atrasado”.

É provável que esse profissional 
alimente a fantasia de que a empresa 

parará se ele diminuir seu ritmo. Se 
este for o caso, trata-se de um candi-
dato potencial a um trauma depressivo 
se um dia for demitido (o que descrevo 
com detalhes no meu mais recente livro 
Demitido: quando é preciso tirar a cami-
sa, da editora Qualitymark).

Nessas pessoas, preocupa-me mui-
to o comprometimento da sua qualidade 
de vida. Um tempo precioso a ser curti-
do com a família e amigos está deixan-
do de ser utilizado, e no futuro é mais do 
que provável que isso traga sérias con-
sequências afetivas, psicológicas e so-
ciais. Claro que isso tem solução. Uma 
adequada reflexão, uma revisão do es-
tilo de vida, um claro entendimento do 
que é urgente e do que é importante 
(nem sempre tais condições caminham 
juntas) poderiam ajudar o nosso amigo 
e estruturar melhor o uso do seu tempo, 
controlar sua ansiedade e ser mais feliz. 
Todos ganhariam com essa mudança, 
inclusive a própria empresa.

Pena que geralmente esse profis-
sional não tem tempo para pensar nes-
sas coisas – muito menos em Deus. 
Certamente, ele nem lerá este artigo: 
afinal, como sempre, tem um monte de 
coisas à sua espera e ele já está muito 
atrasado... 
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Ministra seminários comportamentais. É Presidente 
da	SOMMA4	Projetos	em	Gestão	de	Pessoas,	
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o 
comportamento	humano.	Ex-diretor	de	RH	e	Qualidade	
de Vida de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br
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