
Nº 124 – Ano 33 – Março/Abril – 2011

r e v i s t a

DNA
Entrevista com a Diretora-Geral

da Leo Pharma no Brasil

Prêmio
Top Suppliers

Conheça os grandes 
vencedores da edição 2010

 





Merecido reconhecimento
Caro leitor. O reconhecimento da força de uma marca é uma meta da área de 
marketing de todas as empresas. Quando esse objetivo é conquistado traz 
prestígio e satisfação para quem trabalhou nesse projeto. Naturalmente, o 
lucro é uma consequência desses árduos esforços na busca da consolidação 
da marca, muitas vezes algo tão demorado quanto uma vida inteira de traba-
lho. É com este espírito de vitória que realizamos a edição 2010 do Prêmio Top 
Suppliers, pesquisa que reconhece os melhores fornecedores da indústria far-
macêutica. Fomos aconchegantemente recebidos pelos profissionais do Sin-
dusfarma, entidade que, mais uma vez, disponibilizou suas instalações para 
a entrega dos troféus e certificados aos vencedores. A cobertura do evento o 
leitor confere em reportagem nas próximas páginas.

A premiação também contou mais uma vez com o apoio do Grupemef e da 
Credinfar, entidades que acreditaram no sucesso do projeto desde a primei-
ra edição. Neste momento de grande satisfação, não poderíamos deixar de 
estender nossa gratidão às empresas Creative Desing, GM e Resulta, que 
patrocinaram o projeto neste ano. Nosso muito obrigado!

Não deixem de ver a matéria completa do evento nesta edição e conhecer os 
fornecedores considerados os melhores do mercado na opinião dos próprios 
profissionais da indústria farmacêutica. Aproveitem a leitura e sucesso a todos.

Nelson Coelho
Publisher
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A ePharma trouxe ao mercado um moderno instrumento 
eletrônico de gerenciamento para a indústria farmacêutica: 
o ePharma Follow. 

Este serviço, que já conta com mais de 12 mil farmácias 
credenciadas em todo Brasil, auxilia as indústrias na gestão 
comercial de forma ágil e segura. Além disso, permite 
a individualização de ações de marketing, foco na demanda, 
possibilidade e vinculação do RV, ações de fomento 
no ponto de venda e identificação do balconista. 

Toda a checagem de regras, limites e condições comerciais 
são realizadas online e em tempo real, permitindo 
aos gestores uma rápida tomada de decisões. 

Para saber mais sobre o ePharma Follow, entre em contato 
conosco pelo telefone (11) 4689-8686 ou pelo e-mail 
negociospharma@epharma.com.br.

A mais moderna e completa solução 
para a indústria farmacêutica. 
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Grupemef

35 anos de sucesso

6

Sonia Orestes
Diretora-Geral

É com satisfação que compartilho 
com todos vocês uma grande notícia: os 
35 anos de história da Lupa de Ouro, a 
maior premiação do marketing farmacêu-
tico no Brasil.

São mais de três décadas reconhe-
cendo o talento e os esforços de profis-
sionais que contribuem para o engrande-
cimento da indústria farmacêutica. Tudo 
começou em 1975, quando, durante a 18ª 
Assembleia Geral do Grupemef, foi  levan-
tado o interesse de se premiar as estraté-
gias de marketing e os melhores produtos 
do mercado farmacêutico. O troféu a ser 
entregue aos vencedores receberia, ini-
cialmente, o nome de Sherlock de Ouro, 
Prata e Bronze.

No ano seguinte, o nome do prê-
mio não foi aprovado, mas o símbolo do 
personagem foi adotado. Surgia assim o 
Prêmio Grupemef, que, em 1977, passou 
a contemplar os produtos e laboratórios 
com melhores performances de venda e 
receituário, além dos profissionais de pes-
quisa de mercado que mais se destaca-
ram no seu trabalho  junto ao Grupemef e 
também no desenvolvimento de projetos 
nessa área para a indústria farmacêutica.

Somente em 1980, adotou-se a atual 
denominação “Lupa de Ouro”,  e, desde 
então, o prêmio foi crescendo, batendo 
recorde de inscrições e tornou-se o mais 
cobiçado do setor.

A cada ano, mais categorias foram cria-
das, a fim de reconhecer um maior número 
de profissionais e projetos.  Paralelamente, 
a premiação também foi aprimorada, até 

mesmo com alterações no regulamento, 
sugeridas pelos próprios profissionais de 
marketing farmacêutico, o que possibilitou 
aumentar as chances dos participantes na 
conquista do prêmio.

Ao longo desses 35 anos, todos os es-
forços para melhoria do Lupa de Ouro têm 
sido recompensados. Para se ter ideia, 
em 2010, tivemos o maior número de ins-
crições no prêmio em toda a sua história. 
Foram mais de 300 projetos avaliados, 
cujos vencedores foram contemplados 
em 26 categorias em uma grande festa, 
realizada em São Paulo.

Participar da história do Lupa de Ouro 
é motivo de grande orgulho para mim e 
para toda a diretoria do Grupemef, que 
trabalha arduamente para proporcionar a 
cada edição o reconhecimento merecido 
aos profissionais de vários laboratórios.

A Lupa de Ouro é uma premiação já 
consolidada no mercado. E estamos cer-
tos de que continuará a ser uma iniciativa 
coroada de sucesso por muitos e muitos 
anos. Mas essa história também é de to-
dos vocês, de todas as pessoas que ao 
longo de mais de 30 anos têm ajudado a 
fazer da premiação a mais importante do 
setor.  Parabéns a todos os profissionais 
por mais esta grande conquista!

Erramos: Informamos que na Revista UPpharma, edição 123, na reportagem de cobertura da Lupa de Ouro (página  17), 
houve um engano na publicação do nome do profissional que apresentou o Projeto Atlas de Mídia, da Pfizer Consumer.  O 
responsável pela apresentação do projeto foi  Renato Gonçalves, Analista de Inteligência de Mercado, e não Paulo Reis, 
como foi veiculado. Na mesma matéria, na página 24, saiu errado o nome do laboratório que conquistou a terceira colo-
cação na categoria Campanha OTC – Outras Mídias com o produto Soapex Espuma. O vencedor foi a Galderma e não a 
Stiefel, como foi publicado.
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Após anos de expansão acelera-
da, a indústria farmacêutica vive um 
período de consolidação, que teve iní-
cio em 2010 e deve se estender por 
algum tempo. As vendas aumenta-
ram, novos medicamentos foram lan-
çados, várias empresas participaram 
do processo de fusões e aquisições. 
Mas essas intensas movimentações 
comercial e financeira não se traduzi-
ram em aumento de rentabilidade. Na 
verdade, o que aconteceu, em linhas 
gerais, foi o contrário.

O crescimento do mercado co-
locou os laboratórios farmacêuticos 
instalados no País diante dos desafios 
inerentes a um ambiente altamente 
competitivo, no qual centenas de em-
presas disputam palmo a palmo a pre-
ferência do consumidor e a primazia 
de seus produtos perante os médicos 
e demais profissionais de saúde.

Um efeito dessa situação é ob-
servável exatamente agora, com a re-
cente entrada em vigor dos índices do 
reajuste anual de preços de medica-
mentos, determinados pelo Governo. 

De fato, nos últimos anos, o consu-
midor tem encontrado uma infinidad e 
de produtos por preços inferiores aos 
PMCs autorizados. Na média, a varia-
ção de preços dos medicamentos tem 
ficado abaixo da inflação.

Em 2010, por exemplo, a inflação 
dos medicamentos (3,36%) foi bem 
menor do que a inflação geral (5,91%), 
segundo o IPCA do IBGE. Isto se deve 
à forte e crescente competição que 
existe no mercado de medicamentos.

Estratégias comerciais influencia-
das pela concorrência levam laborató-
rios farmacêuticos e farmácias a manter 

Sindusfarma

Tempo de consolidação
Nelson Mussolini

preços, conceder descontos ou aplicar 
reajustes inferiores aos índices autori-
zados em benefício do consumidor.

Nesse cenário, as empresas do 
setor introduzem no Brasil práticas se-
melhantes às que já adotam em paí-
ses desenvolvidos, onde os mercados 
de consumo são maduros e exigentes 
há décadas.

A concorrência acirrada induz os 
players a estabelecer políticas agres-
sivas de comercialização e lançamen-
to de produtos, levando-os a reduzir 
margens, ampliar portfólios e fortalece r 
ações de marketing e vendas.

Com isso, destinam verbas cada 
vez maiores para a pesquisa e desen-
volvimento (P&D) de medicamentos 
inovadores, modernização de instala-
ções e a prospecção e o ingresso em 
mercados de outros países. Tudo para 
não perder participação de mercado 
no presente e preparar o terreno para 
os avanços futuros.

No sentido de alcançar essas me-
tas, as indústrias farmacêuticas foram 
obrigadas a fazer ajustes nas estrutu-
ras administrativas, processos produ-
tivos e modelos de negócio, mudan-
ças que passam, até mesmo, pela 
readequação do quadro de pessoal, 
implicando, eventualmente, cortes de 
postos de trabalho.

Nada que indique problemas para 
o setor. Trata-se apenas de incorporar 
as conquistas recentes, antes de dar 
passos ainda maiores. O terreno é fér-
til, mas carece esperar que os frutos 
voltem a crescer e chegue o tempo de 
uma nova e abundante colheita.

São correções de rumo naturais de 
um segmento que, na última década, 

teve um desempenho excepcional e 
soube repartir os ganhos obtidos. 

Ao longo da década, a indústria 
farmacêutica instalada no Brasil não 
apenas elevou o número de empre-
gos oferecidos de 50 mil para 75 mil 
– crescimento de 50%! –, como con-
cedeu aumentos salariais acima da 
inflação, incorporando benefícios aos 
trabalhadores, como a assistência far-
macêutica e a redução da jornada de 
trabalho para 40 horas semanais, en-
tre outros de grande impacto na renta-
bilidade das empresas.

Ao mesmo tempo, as empresas 
dobraram os valores investidos em 
Pesquisa e Desenvolvimento, dinâ-
mica que terá continuidade nos pró-
ximos anos.

Na contramão desse círculo virtuo-
so, o setor segue operando em um 
contexto tributário e de encargos tra-
balhistas complicado, que onera, tira 
eficiência e suga recursos das empre-
sas, em prejuízo da sociedade e do 
desenvolvimento econômico do País.

As perspectivas continuam favo-
ráveis para a cadeia farmacêutica, 
mas é preciso entender as atuais 
circunstâncias e os limites que estas 
impõem, e agir com responsabilida-
de para garantir nos anos vindouros 
as condições necessárias e indis-
pensáveis à concretização das ex-
pectativas positivas de crescimento 
sustentado de um setor estratégico 
e essencial para a saúde e o bem-
-estar dos brasileiros. 

Nelson Mussolini é Vice-Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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No Brasil, ao longo do tempo, 
muito se tem discutido a respeito do 
acesso a uma política de assistência 
farmacêutica por parte da sociedade 
brasileira que atenda às reais neces-
sidades da população mais caren-
te, principalmente no que concerne 
à gratuidade aos serviços de saúde 
e aos medicamentos, que em nos-
so País ainda apresentam algumas 
deficiências. 

A Constituição brasileira, em seu 
Art. 196, reza que “saúde é direito de 
todos e dever do Estado”. Esta frase 
nós sugerimos que seja corrigida, por-
que a saúde é um direito do povo e 
uma obrigação da nação, e a nação 
não é só o estado brasileiro, mas é 
o estado, a sociedade e o povo em 
geral. Todos nós somos coniventes 
e responsáveis por fazer com que a 
saúde chegue à população como um 
todo. A nação somos nós também. 

Entre as diversas alternativas possí-
veis de construção de uma política de 
assistência à saúde, o Sistema Único de 
Saúde – SUS foi criado pela Constituição 
Federal de 1988 para que toda a popu-
lação brasileira tenha acesso ao aten-
dimento público de saúde, lembrando 
que, anteriormente, a assistência mé-
dica estava sob a responsabilidade do 
Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social – INAMPS, fican-
do restrita aos empregados que contri-
buíssem com a previdência social; os 
demais eram atendidos apenas em ser-
viços filantrópicos. 

Desde então, uma vez resolvido, 
mesmo que parcialmente, a questão 
da assistência à saúde, iniciou-se um 
grande esforço por parte dos ato-
res envolvidos na tentativa de sanar a 
questão da assistência farmacêutica, 
tendo o acesso ao medicamento como 

Alanac

Programa Farmácia Popular do Brasil
O acesso aos medicamentos no País
Serafim Branco

insumo essencial e visando-se ao seu 
uso racional por parte da população na 
busca da proteção e recuperação da 
saúde, tanto individual quanto coletiva.

Assim sendo, desempenhando o 
seu papel estratégico na sociedade, o 
setor industrial farmacêutico vem tra-
balhando em um conjunto de ações 
que envolvem pesquisas, desenvolvi-
mento e a produção de medicamen-
tos e insumos, bem como a garantia 
da qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos para a obtenção de resul-
tados concretos e a melhoria da qua-
lidade de vida da população brasileira. 

Todos esses esforços, nestes úl-
timos anos, poderiam ser coroados 
de êxito, não fossem o discurso e os 
debates sobre esse tema, que estive-
ram sempre concentrados no enfoque 
comercial, tendo, até mesmo, o con-
trole de preços sido classificado como 
grande aliado ao acesso aos medica-
mentos, o que, comprovadamente, 
não resolveu esse grave problema que 
afeta os usuários de medicamentos.

A distribuição de renda da popu-
lação brasileira, assim como a grande 
carga tributária incidente sobre os me-
dicamentos e o controle de preços es-
tabelecido pelo Governo, não conse-
guiram alargar a parcela da população 
com acesso a medicamentos, devido 
à elasticidade da demanda em relação 
ao preço. 

Nesse sentido, tendo como obje-
tivo principal a busca constante pela 
discussão e concretização do acesso 
aos medicamentos à população ca-
rente, mais uma vez, Governo, indús-
tria, atacado e varejo se juntam em 
uma tarefa urgente e necessária sobre 
a assistência farmacêutica, pois a fal-
ta de medicamentos faz proliferar as 
doenças, e as doenças contaminam 

outras pessoas, causando assim, en-
tre outras, uma grande perda no esfor-
ço produtivo nacional.

Nesse contexto, para ampliar o 
acesso aos medicamentos destina-
dos ao tratamento das doenças mais 
comuns que acometem os cidadãos, 
o Governo Federal criou o Programa 
Farmácia Popular do Brasil, que pos-
sui uma rede própria de farmácias 
populares, além da parceria com a 
rede privada (farmácias e drogarias). 
Juntamente com empresários e re-
presentantes do setor industrial far-
macêutico, distribuidores e varejistas 
disponibilizam gratuitamente medica-
mentos indicados para o tratamento 
de hipertensão e diabetes. 

Nessa parceria, cada elo da ca-
deia (governo, indústria, atacado e 
varejo) tem uma importância vital para 
o sucesso do programa, e caberá ao 
Governo arcar com 100% do valor 
de referência do programa desses 
produtos distribuídos gratuitamente à 
população.

“Esse programa garante cuidado 
permanente fora do hospital e reduz 
a necessidade de internação e de ser-
viços de urgência e emergência”. O 
balanço realizado pelo Ministério da 
Saúde indica que no período de 14 
de fevereiro a 14 de março de 2011 
foram distribuídos 2,6 milhões de 
medicamentos, contra 1,8 milhão no 
período anterior. O Saúde Não Tem 
Preço não ampliou somente o acesso 
a medicamentos contra hipertensão e 
diabetes, que são gratuitos, mas tam-
bém a medicamentos de outras pato-
logias, o que mostra o sucesso rápido 
do programa. 

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

UPpharma e portal 

de notícias SnifBrasil, 

o levantamento 

eletrônico vem 

alcançando grande 

repercussão no setor.

Em 22 de março, o auditório do 
Sindusfarma – Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo, em São Paulo, foi palco 
da cerimônia de premiação dos ven-
cedores da Pesquisa Top Suppliers 
edição 2010, que apontou as empre-
sas mais conceituadas do mercado 
farmacêutico em 20 categorias.

Realizado pela Revista UPpharma 
e portal de notícias SnifBrasil – am-
bos canais de comunicação da 
DPM Editora –, e coordenado pela 
empresa Idea Brasil Pesquisas de 
Mercado, o levantamento eletrônico, 
que já se encontra em sua terceira 
edição, vem alcançando grande re-
percussão no setor, sendo reconhe-
cido pelos participantes como uma 
ferramenta de trabalho importante 
que auxilia na escolha dos melho-
res parceiros comerciais, bem como 
contribui para o desenvolvimento de 
fornecedores em toda cadeia produ-
tiva do segmento.

A edição 2010 da Pesquisa Top 
Suppliers mais uma vez teve o apoio 
do Sindusfarma, Grupemef – Grupo 

dos Profissionais Executivos do 
Mercado Farmacêutico e Credinfar 
– Associação de Profissionais de 
Crédito e Cobrança. A pesquisa tam-
bém contou com o patrocínio da GM, 
Creative Design e Resulta. 

Os primeiros colocados de cada 
categoria foram contemplados com 
troféus. Já os segundos e terceiros 
receberam certificados. Os prêmios 
foram entregues aos vencedores por 
Marcelo Viana, Presidente da SBMF 

– Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica; Mauro Veçoso, 
Presidente da Idea Brasil; e Celso 
Siqueira Júnior, Gerente Nacional da 
Leo Pharma.

Edição 2011
A mesa de trabalho do evento foi 

composta por Dr. Lauro Moretto, Vice-
Presidente de Assuntos Regulatórios 
e Programas Sociais e Educacionais 
do Sindusfarma; Nelson Coelho, 
Diretor da DPM Editora e Publisher 
da Revista UPpharma; Sonia Orestes, 
Presidente do Grupemef; e Sueli 
Cadah, Presidente da Credinfar.

Na abertura, Dr. Lauro Moretto 
deu as boas-vindas aos presentes e 
reforçou a importância da pesquisa, 
que estimula a troca de experiências 
entre os executivos dos laboratórios, 
permitindo que eles conheçam a 
opinião dos próprios colegas de tra-
balho em relação aos fornecedores 
do setor.

Na oportunidade, Nelson Coelho 
ressaltou que o lançamento da premia-
ção Top Suppliers foi uma sugestão 

premia as empresas mais concei tuadas do mercado farmacêutico

Apoiaram o Prêmio Top Suppliers 2010

Top Suppliers 2010

 | Mar-Abr 2011 12



Os participantes 

perceberam nesse 

trabalho uma 

maneira de avaliar 

seus fornecedores 

com imparcialidade 

e confiabilidade.

dos próprios profissionais do setor. 
“Os participantes perceberam nesse 
trabalho uma maneira de avaliar seus 
fornecedores com imparcialidade e 
confiabilidade”, acrescenta Coelho.

Ele ainda revelou que, em virtude 
da grande repercussão da pesquisa 
e do aumento de categorias avalia-
das a cada ano, a edição 2011 do 
prêmio será realizada em novo lo-
cal, com uma área mais ampla para 
receber vencedores e convidados 
especiais. 

O encontro foi também uma opor-
tunidade para integração entre os pre-
sentes, que, ao final, participaram de 
um coquetel de confraternização.

Votação 
Os respondentes da pesquisa são 

executivos da indústria farmacêutica 
que exercem cargos de coordena-
dores, gerentes e diretores de áreas 
em diversos laboratórios. Eles são 
responsáveis pela contratação dos 
serviços avaliados ou pela compra de 
produtos das empresas dentro das 
categorias escolhidas.

Importante ressaltar que na 
Pesquisa Top Suppliers, os partici-
pantes são convidados a responder 
espontaneamente ao questionário, ou 
seja, não é preciso inscrição prévia. 
Além disso, a participação dos profis-
sionais não está ligada a qualquer tipo 
de premiação ou bonificação.

Cada jurado escolheu até três for-
necedores em cada categoria. Cada 
empresa pôde ser votada apenas uma 
vez em cada categoria.

Apuração dos votos
A apuração dos votos, assim como 

a implementação dos questionários 
divididos por áreas de atuação dos 
profissionais, ficou sob a responsabi-
lidade da Idea Brasil. Mais uma vez, 
os respondentes puderam convidar 
outros profissionais da própria área na 
empresa em que atuam ou de outras 
Farmacêuticas.

Para validar as indicações, o pri-
meiro passo foi considerar somente 
e-mails coorporativos que remetes-
sem aos laboratórios. Em uma se-
gunda fase, a equipe da Idea Brasil 
manteve contato telefônico com as 
empresas dos indicados, com a fina-
lidade de confirmar as áreas e a atu-
ação destes profissionais dentro da 
Farmacêutica.

O ranking dos ganhadores e outras 
informações referentes a cada etapa 
do trabalho já estão disponíveis para 
download no site da DPM Editora.

A seguir, confira os vencedores da 
Pesquisa Top Suppliers 2010.

premia as empresas mais concei tuadas do mercado farmacêutico

13



Agências de 
Viagens
Share of Mind

1º Alatur

2º Maringá

3º Flytour

Conceito

1º Alatur

2º Maringá

3º Flytour

Automóveis para 
Executivos
Share of Mind

1º GM

2º Honda

3º Toyota

Conceito

1º GM

2º Honda

3º Toyota

Agências de Propaganda
Share of Mind

1º Tiee Propaganda

2º Fiore Comunicação

3º Solo Propaganda

Conceito

1º Tiee Propaganda

2º Fiore Comunicação

3º Triunfo

Automóveis para Frota
Share of Mind

1º Volkswagen

2º GM

3º FIAT

Conceito

1º Volkswagen

2º GM

3º FIAT

Tiee. Alber Rocha e Sandro Cardoso 
recebem o prêmio de Lauro Moretto

Alatur. Alloma Moretti recebe o 
prêmio de Sonia Orestes

GM. Gustavo Garrastazu recebe 
o prêmio de S. C. Capelli

GM. Gustavo Garrastazu

Fiat. Digiorge da Silva

Solo. Rogério de Souza Triunfo. Janaina RosasFiore Comunicação.
William Fiore e Kiko Fiore

Capacitação Profissional
Share of Mind

1º FGV

2º ESPM

3º IMS

Conceito

1º FGV

2º ESPM

3º Dédalus Soluções em Treinamentos

IMS. Paulo Sérgio recebe o 
prêmio de Mauro Veçoso

Dédalus. Paulo Lima ESPM. Célia Ferraz e Sérgio Santos
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Embalagens 
Promocionais
Share of Mind

1º Trena

2º C-Pack

3º Connection

Conceito

1º Trena

2º Connection / C-Pack (*)

3º Estampa

Recolocação de 
Profissionais
Share of Mind

1º Catho 

2º W/Pharhma

3º DBM

Conceito

1º Catho

2º Manager

3º W/Pharhma

Distribuidora de 
Medicamentos
Share of Mind

1º Santa Cruz

2º Panarello

3º Oncoprod

Conceito

1º Santa Cruz

2º Panarello

3º Oncoprod

* As empresas empataram na segunda colocação: 
Connection e C-Pack.

Panarello. Adriana de Souza

Trena. Silvio Gargano recebe o 
prêmio de Marcelo Viana 

Catho. Norberto Chadad DBM. Cibele Alves e Maria Alice Barros

C-Pack. Rosvita Cirtoli

Equipamentos de 
Informática - Hardware
Share of Mind

1º DELL

2º HP 

3º IBM

Conceito

1º DELL

2º HP 

3º IBM

Dell. Rosângela Souza IBM. Daniel Alves e Wagner Morais

Fornecedor/
Fabricante 
de Brindes
Share of Mind

1º Creative Design

2º TASK

3º AML Brindes

Conceito

1º Creative Design

2º AML Brindes

3º TASK

Creative Design. Silvia Regina 
recebeu o prêmio de Sueli Cadah
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Hotel para Eventos / 
Viagens / Congressos
Share of Mind

1º Bourbon Atibaia

2º The Royal Palm Plaza

3º HYATT

Conceito

1º The Royal Palm Plaza

2º Bourbon Atibaia

3º HYATT

Bourbon Atibaia. 
Júlio Teixeira e Ricardo Aly

The Royal Palm Plaza. 
Antonio Dias

Hyatt. Renata Altobello

Equipamentos de 
Informática - Software
Share of Mind

1º SAP

2º Microsoft

3º Microsiga

Conceito

1º SAP

2º Microsoft

3º Microsiga

Gráfica
Share of Mind

1º Trena

2º Pancrom

3º Vivacor

Conceito

1º Trena

2º Vivacor

3º Pancrom

SAP. Renato Morsch e Rodrigo Melato recebem 
o prêmio de Celso de Siqueira Julio

Microsoft. Guilherme Evans

Trena. Silvio Gargano Vivacor. Tiago Otávio Pancrom. Robinson Corrêa

Pesquisa Contínua
Share of Mind

1º IMS

2º Close Up

3º New BD

Conceito

1º IMS

2º Close Up

3º New BD

IMS. Paulo Sérgio New BD. Paulo Vaz
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Agências de Propaganda 
Virtual - WEB
Share of Mind

1º Emergência Criativa

2º Diz’ain

3º Click Designer

Conceito

1º Net Com

2º Emergência Criativa

3º Diz’ain

Emergência Criativa. Robson Alencar Diz’ain. Roberto Bricio

Editora de Publicações 
Científicas
Share of Mind

1º Elsevier

2º EPUC

3º AC Farmacêutica

Conceito

1º Elsevier

2º EPUC

3º RBM

AC Farmacêutica. André 
Araújo e Silvio Araújo

EPUC. Anna Maria Caldeira RBM. Maria Rachel

Instituições 
Financeiras/Bancos
Share of Mind

1º Itaú

2º Santander

3º Banco do Brasil

Conceito

1º Itaú

2º Santander

3º Banco do Brasil

Pesquisa Ad hoc
Share of Mind

1º Resulta

2º TCA Pesquisa

3º IPSOS

Conceito

1º Resulta

2º TCA Pesquisa

3º IPSOS

Resulta. Marcos Veçoso recebe 
o  prêmio de Nelson Coelho

TCA Pesquisa. Edna Prado IPSOS. Sandra Cândido

Santander. Alberto Sarmiento
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Sistema de Comunicação 
Telefonia Móvel
Share of Mind

1º Claro

2º TIM

3º Vivo

Conceito

1º Vivo

2º TIM

3º Claro

Rede de Farmácias/
Drogarias
Share of Mind

1º Drogasil

2º Drogaria São Paulo

3º Droga Raia

Conceito

1º Drogaria São Paulo 

2º Drogasil

3º Droga Raia

Drogasil. Antonio Carlos Azevedo
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O mercado de trabalho brasileiro 
está a cada dia mais aquecido. O mo-
mento atual, vivenciado pelas empre-
sas, é de euforia. Com o aquecimento 
da economia, as organizações reto-
mam as contratações e os planos de 
expansão. Nesse movimento, as con-
tratações de pessoas com deficiência 
(PCDs) seguem o mesmo ritmo e al-
cançam um aquecimento inédito em 
todo o Brasil. Vagas existem em toda 
a parte. O desafio agora é encontrar 
profissionais para preenchimento das 
posições abertas.

O Brasil já incluiu 100 mil pessoas 
com deficiência no mercado de traba-
lho, mas ainda há potencial para inserir 
muito mais. Por meio da Lei no 8.213, 
de 1991, conhecida popularmente 
como Lei de Cotas, a contratação de 
pessoas com deficiência tornou-se 
obrigatória para empresas com mais 
de 100 trabalhadores registrados em 
folha de pagamento. Porém, embora a 
lei tenha completado 19 anos em 2010, 
o percentual das empresas que preen-
chem o limite obrigatório está longe de 
ser o ideal. E os motivos são inúmeros.

A primeira dificuldade está na pró-
pria falta de formação e especializa-
ção desses profissionais. O acesso 
de PCDs ao ensino sempre foi difícil, 
em virtude da falta de infraestrutura 
adequada em transportes públicos e 
nas escolas, que não tinham rampas 
e caminhos alternativos para receber 
o deficiente. Há alguns anos, também 
faltava aos profissionais da educação 
maior preparo e conhecimento para 
lidar com essa demanda. Os próprios 
alunos também não estavam prepara-
dos para esse convívio. 

Recrutamento e seleção

Contratação de pessoas 
com deficiência
Economia mais aquecida, mais difícil
Arnaldo Pedace

Embora esse panorama esteja 
modificado no momento presente, 
pois hoje vemos uma grande aber-
tura às pessoas com deficiência nas 
escolas, o período passado ainda se 
reflete de forma negativa no mercado 
de trabalho. Sem uma formação míni-
ma e adequada, a colocação de PCDs 
sempre foi muito difícil.

Atualmente, percebemos que tal 
contexto começa a ganhar novos 
contornos. Há uma abertura maior 
para o acesso de PCDs às escolas 
e criação de novos transportes co-
letivos. Porém, os benefícios dessas 
ações no mercado de trabalho, pro-
vavelmente, só serão sentidos em 
alguns anos.

As pessoas com deficiência que 
buscam trabalho, muitas vezes, re-
querem mais adaptações na empresa, 
como, por exemplo, rampas de aces-
so e softwares de leitura, ou ainda não 
possuem o nível de qualificação míni-
mo requisitado.

As adaptações na empresa são, 
muitas vezes, simples de serem reali-
zadas, desde que a companhia esteja 
disposta a investir em algumas mu-
danças para facilitar o acesso ou equi-
pamentos específicos para PCDs. Já 
em relação à qualificação do profissio-
nal, a dificuldade é bem mais expres-
siva. Como na maioria dos processos 
seletivos, muitas organizações exigem 
qualificações específicas, conheci-
mentos detalhados ou formação in-
tegral para o preenchimento da vaga. 
Encontrar uma pessoa com deficiên-
cia com todas as qualificações requi-
sitadas, muitas vezes, pode tornar a 
contratação inviável. 

Assim como na infraestrutura da 
empresa, para conseguir efetivar a con-
tratação, serão necessárias algumas 
revisões e maior flexibilização quanto 
a características e competências exi-
gidas. Pequenas mudanças ou adap-
tações nos requisitos podem colaborar 
para atrair mais PCDs ao mercado de 
trabalho, bem como ampliar as oportu-
nidades para esses profissionais. 

A sensibilização do gestor e da 
equipe também é essencial. Ambos 
precisam estar preparados para con-
viver e gerir o colega que está chegan-
do, e esse é um grande desafio para 
todo o grupo. Por vezes, atitudes pa-
ternalistas acabam por superproteger 
esse trabalhador. Por outras, ele pode 
ser cobrado além de sua capacidade, 
já que não podemos nos esquecer 
de que ele possui limitações que irão 
interferir em seu desempenho. Por 
exemplo, um profissional que tem de-
ficiência em um membro superior, cer-
tamente, poderá ter uma velocidade 
menor ao digitar documentos ou in-
formações, e deve ser cobrado dentro 
desta limitação. 

Muito mais do que a exigência de 
atender a uma legislação específica, 
a contratação de uma pessoa com 
deficiência gera inúmeros benefícios à 
empresa. A simples presença deles no 
ambiente de trabalho é sempre exem-
plo de superação, motivação, garra e 
força de vontade. E essa motivação, 
muitas vezes, acaba por contagiar 
toda a equipe. 

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
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Parece que a ciranda não tem 
fim. E posso apostar que não tem 
mesmo. Quando estamos nos acos-
tumando (um pouquinho) com uma 
nova forma de comunicação com o 
consumidor, aparece uma novidade 
que promete pôr abaixo uma boa 
parte do que um mês antes parecia o 
Santo Graal. Blogs, Podcasts, Micro-
Blogs, AdWords, Redes Sociais, 
YouTube, Mobile Marketing, IPad, e 
segura que aí vem mais. Muito mais. 
E no afã de ter uma estratégia de 
comunicação alinhada com o mun-
do contemporâneo, vamos atrás de 
quem possa nos ajudar a desenvol-
ver uma abordagem criativa e inte-
ressante para essas novas ferra-
mentas. E na ânsia de não perder o 
bonde da tecnologia, vamos criando 
várias ações que nos parecem ex-
tremamente aderentes à nova mídia 
e que nos permitem proclamar aos 
amigos no próximo happy hour que 
somos gestores de marketing alinha-
dos à nova economia.

Mas o fato é que para uma ação de 
comunicação fazer sentido, não basta 
que ela seja coerente com a mídia na 
qual ela está sendo veiculada. É im-
portante que ela seja consistente com 
a estratégia promocional da empresa 
e harmônica com todas as outras ati-
vidades daquela marca do mundo on-
-line e do mundo off-line.

Comunicação

Asas e raízes em 
comunicação

Yuri Trafane

O universo da propaganda pode 
virar de cabeça para baixo, mas um 
conceito não pode sair da cabeça do 
gestor de marketing: Comunicação 
Integrada. E a base para a comuni-
cação integrada é uma Estratégia de 
Posicionamento consistente. Uma 
marca precisa ter uma proposta cla-
ra de como quer ser vista pelos seus 
diversos públicos. De preferência, isso 
precisa estar registrado em uma de-
claração oficial (escrita) que deve ser 
a base para qualquer ação de natu-
reza promocional, além de estratégia 
de produto, preço ou distribuição, 
mas vamos nos concentrar na comu-
nicação, que é nosso propósito nes-
se artigo. Vai fazer um brinde? Leia 
a Declaração de Posicionamento e 
escolha um brinde coerente com tal 
Posicionamento. Vai fazer uma pro-
moção? Leia a Declaração e faça 
a promoção dentro do escopo do 
Posicionamento. Vai criar uma ação 
em uma rede social? Idem. Vai realizar 
a convenção de vendas da empresa? 
Mais uma vez igual.

Em um mundo em que o consu-
midor recebe milhares de impactos 
todos os dias, falar muitas vezes a 
mesma coisa é fundamental para que 
a mensagem atravesse as barreiras e 
chegue à mente do seu cliente.

Alguém pode perguntar se falar 
muitas vezes a mesma coisa não é 

cansativo e chato para o consumidor. 
Aí é importante entender a diferença 
entre o que falar e como falar. Insisto: 
uma marca, para ser construída con-
sistentemente, deve falar a mesma 
coisa por um loooooongo tempo. 
Mas fazer isso de formas diversas.  
O que falar? Sempre igual. Como fa-
lar? Sempre diferente. Novas peças, 
novas mídias, novas abordagens.

Um dos livros mais marcantes 
que li nos últimos tempos chama-se 
Integração de Ideias, de Roger Martin. 
Nele, o decano da Universidade de 
Toronto defende a importância de se 
usar a criatividade para conciliar ideias 
opostas e gerar novas propostas. 
Propostas instigantes e inspiradoras. 
De alguma forma, é disso que estou 
falando. O gestor de marketing e co-
municação do futuro precisará equi-
librar todo o dinamismo das novas 
formas de falar com o consumidor e 
o conservadorismo, que garante a 
consistência construtora de marcas 
poderosas. O resultado será uma co-
municação envolvente, mas com sig-
nificado estratégico.

Já disseram: felizes daqueles que 
têm asas e raízes e infelizes daqueles 
que não têm um dos dois. 

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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Não é nada raro que muitas pes-
soas relacionem imediatamente o ter-
mo “farmacoeconomia” à “redução ou 
limitação das despesas com medica-
mentos”. Tudo bem! Muita gente tenta 
fazer isso o tempo todo, mas isso não 
significa que a relação entre o termo 
e a ideia esteja correta. A economia 
é a ciência que estuda a relação en-
tre os agentes econômicos. A farma-
coeconomia, da mesma forma, trata 
exatamente disso: da relação entre 
agentes econômicos, tais como, de 
um lado o paciente (que necessita de 
assistência), e, de outro lado, um ser-
viço de saúde (que presta serviços no 
campo da assistência à saúde). O fato 
de essa relação econômica envolver 
a saúde humana é que pode levar a 
distorções nas percepções sobre ela.

A ideia deste artigo (e dos próxi-
mos) é, seguindo a mensagem do títu-
lo, desvendar alguns conceitos conti-
dos no campo da economia da saúde 
e, com especial ênfase na farmacoe-
conomia, de modo que ao final desse 
conjunto de textos o leitor esteja mi-
nimamente familiarizado com o voca-
bulário da área, e possa, a partir daí, 
tirar maior proveito das informações 
farmacoeconômicas que porventura 
chegarem às suas mãos.

Vamos considerar nesse primeiro 
momento uma situação que não en-
volva a saúde humana para introduzir 
conceitos básicos e importantes para 
o entendimento da farmacoeconomia.

Imagine uma família composta por 
marido, mulher e três filhos em idade 
escolar. Como a maioria arrasadora 
das famílias, essa tem seu orçamen-
to doméstico, e nele está prevista a 
soma de R$ 2.400,00 por mês para 
mensalidades escolares. Na cidade 
em que moram trata-se de uma verba 
razoável, pois ela permite pagar uma 

Farmacoeconomia

Desvendando a farmacoeconomia
Marcos Veçoso

mensalidade de R$ 800,00 para cada 
filho. Nessa cidade, a escola particular 
é capaz de gerar mais benefícios (co-
nhecimento) que a escola pública.

Um dos filhos, entretanto, tem o 
desejo de estudar em uma escola di-
ferenciada, que, certamente, lhe per-
mitirá um desenvolvimento maior e, 
consequentemente, um futuro mais 
promissor. Tal escola tem a sua men-
salidade na faixa dos R$ 1.500,00, o 
que, nitidamente, fere o orçamento 
familiar. A família tem diante de si as 
seguintes principais alternativas:

1º. Atender o desejo do filho e, 
com isso, ficar com apenas R$ 900,00 
para cobrir as despesas com mensa-
lidade escolar dos dois filhos restan-
tes, ou seja, com uma verba suficiente 
apenas para um deles. Isso implicaria, 
por exemplo, mandar apenas um dos 
filhos restantes para uma escola parti-
cular, ficando o terceiro filho destinado 
à escola pública.

2º. Diante dessa polêmica, mandar 
todos os filhos para a escola pública 
gratuita e economizar todos os R$ 
2.400,00 por mês.

3º. Não atender o pedido do filho 
que quer estudar na escola mais cara, 
e assim poder enviar os três filhos à 
escola particular, fornecendo estudo 
de mesmo nível (e melhor que a escola 
pública) a todos eles.

Embora nenhuma das alternativas 
possa ser considerada criminosa, te-
nho certeza de que a maioria das pes-
soas escolheria o caminho expresso 
pela alternativa 3. O exemplo explicita 
algumas ideias básicas que permeiam 
toda a farmacoeconomia:

1º. Há restrição ou limites nos 
recursos disponíveis

Caso não houvesse limites nos 
recursos (R$ 2.400,00), não existiria 

razão para não atender o pedido do 
filho que quer estudar em uma esco-
la mais cara. A necessidade individual 
desse filho poderia ser atendida sem 
qualquer problema ou consequência 
para os demais.

2º. Análises podem ser feitas onde 
existem alternativas

Caso não houvesse alternativas 
disponíveis, como as escolas parti-
culares, mais caras ou mais baratas, 
não haveria o que analisar: todos iriam 
para a escola pública.

3º. O benefício coletivo é o objetivado

Escolhendo a alternativa 3, a famí-
lia estará contemplando o benefício do 
conjunto de filhos e não o de um em 
particular em detrimento dos outros.

4º. Não se trata de gastar menos, 
mas sim de gastar da forma mais 
adequada possível

Caso o intuito fosse apenas eco-
nomizar, a alternativa 2 deveria ser a 
escolhida. Mas, esse não é o caso.  
A verba disponível deve ser gasta da 
forma mais adequada possível. 

5º. Sempre são considerados os 
custos e os benefícios

Mais uma vez, se vamos consi-
derar apenas os custos, escolha a 
alternativa 2. Se vamos considerar os 
benefícios individuais, pode-se até es-
colher a alternativa 1. Mas se vamos 
analisar os custos e os benefícios de 
cada alternativa, assim como o bene-
fício do conjunto de filhos, a alternativa 
3 será a melhor de todas.

Nos próximos textos, vamos tra-
balhar exemplos dos princípios men-
cionados neste artigo, mas falando de 
saúde humana. 

Marcos Veçoso é CEO – Healthcare da ResultaCNP.
E-mail: marcos.vecoso@resultacnp.com
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DNA

Leo Pharma 
Os investimentos para 
colocar o Brasil entre 
as principais operações 
mundiais do Grupo
Madalena Almeida

Líder mundial na área de dermato-
logia, com medicamentos para pso-
ríase, infecções de pele, dermatites, 
queratose actínica, além de anticoa-
gulantes e produtos para nefrologia, 
a Leo Pharma, uma empresa dina-
marquesa com mais de um século de 
existência, iniciou, no ano passado, 
suas atividades no Brasil, disposta a 
colocar o País entre as top dez ope-
rações do Grupo internacionalmente.

Para tanto, a companhia investiu 
inicialmente US$ 7,5 milhões para se 
estruturar no mercado brasileiro e já 
anunciou investimentos acima de US$ 
70 milhões até 2015.

A entrada no Brasil faz parte de um 
processo de expansão do Grupo para 
novos mercados geográficos. O obje-
tivo é que a operação brasileira dobre 
de tamanho em três anos. Confira 
a entrevista exclusiva com Heloisa 
Simão, Diretora-Geral da Leo Pharma 
no Brasil.

Revista UPpharma – Quais os 
objetivos da Leo Pharma para 
o Brasil? Qual a estratégia 
do laboratório para o País?
Heloísa Simão – A Leo Pharma é 

uma empresa dinamarquesa, funda-
da há mais de um século, que está 
presente em mais de 100 países 

com operação direta em 54 deles. 
A matriz do Grupo fica na cidade de 
Ballerup, próxima à Copenhagen, na 
Dinamarca.

Foi a primeira empresa farmacêu-
tica daquele país a produzir medica-
mentos em grande escala, mantendo 
seu foco em pesquisa, desenvolvi-
mento, fabricação e comercialização 
de medicamentos inovadores para 
psoríase, infecções de pele, derma-
tites e queratose actínica, além de 
anticoagulantes e produtos para ne-
frologia, o que lhe rendeu a liderança 
na área de dermatologia no segmen-
to de terapia tópica para patologias 
específicas

A Leo Pharma oferece globalmen-
te medicamentos eficazes, seguros 
e competitivos. É uma empresa que 
emprega um total de 4.000 funcioná-
rios, sendo 1.300 só na Dinamarca.

A Leo Pharma quer fazer 
do Brasil um dos principais 
mercados nas operações 
globais da empresa. Como 
pretende atingir esse objetivo?
A Leo Pharma é uma multinacio-

nal reconhecida por sua tradição no 
mercado europeu e também em ou-
tros países. Há três anos, a direção 
da companhia iniciou um processo de 

A Leo Pharma é 
líder mundial em 
desenvolvimento 
de pesquisa e de 

estudos clínicos na 
área de psoríase 

de terapia tópica.
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Salões requintados com espaços moduláveis para qualquer tipo e 

tamanho de evento. Área tematizada para treinamentos vivenciais e uma 

equipe especializada, pronta para servir e transformar seu evento em 
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internacionalmente e dobre de tama-
nho em três anos.

Como é a estratégia comercial 
da Leo Pharma? Trabalha 
com Força de Vendas própria, 
terceirizada ou parcerias?
Nossa Força de Vendas, compos-

ta por 30 pessoas, é totalmente pró-
pria e trabalha focada na promoção 
de nossos produtos. O nosso objetivo 
é, além de introduzir novos produtos 
no Brasil, também trabalhar com o 
mercado público. 

Para suportar seu plano de ex-
pansão para os próximos anos, a Leo 
Pharma tem desenvolvido ações para-
lelas importantes. Uma delas foi uma 
recente parceria com a maior escola 
de negócios da Europa, que permitiu a 
criação de um programa de dois anos 
voltado para os 100 principais líderes 
da empresa, até mesmo com participa-
ção da subsidiária brasileira. De acordo 
com esse projeto, a cada três ou qua-
tro meses, iremos discutir os caminhos 
da companhia para os próximos anos.

É um projeto diferenciado, porque 
envolve os principais líderes da corpo-
ração e não somente quatro ou cinco 
pessoas como, a rigor, acontece em 
outras companhias.

Nesse contexto, discutiremos tam-
bém as oportunidades para o mer-
cado brasileiro e as estratégias que 
poderão ser utilizadas para acelerar o 
crescimento da empresa no País. 

Quais produtos compõem o 
portfólio que será oferecido 
para o Brasil? 
A Leo Pharma possui internacio-

nalmente dois portfólios de produtos: 
um na área de dermatologia, que é 
o grande foco da empresa, e outro 
composto por produtos para cuida-
dos críticos.

Nas áreas de dermatologia tópica 
e de tratamento, oferecemos quatro 

expansão, buscando identificar novas 
oportunidades de crescimento. A es-
tratégia adotada se baseou em quatro 
pilares básicos: expansão para novos 
mercados geográficos, lançamentos 
de novos produtos, crescimento do 
portfólio nos mercados em que já atua 
e aquisição de outros negócios.

Em se tratando de expansão para 
novos mercados, a Leo Pharma per-
cebeu que nos países em que a com-
panhia mantinha operação direta, a 
performance era muito melhor. A partir 
daí, passou a analisar regiões onde 
ainda não estava presente e que po-
deriam contribuir para a sustentação 
de seus planos de negócio. Optou por 
uma atuação mais presente no conti-
nente americano.

O primeiro passo foi adquirir, em 
2009, uma empresa australiano-ame-
ricana de biotecnologia, a Peplin, Inc., 
e a recompra dos direitos de distribui-
ção de suas marcas, nos EUA, de seu 
antigo parceiro Warner Chilcott, Inc., 
projeto que consumiu investimentos 
da ordem de US$ 1,3 bilhão.

Em seguida, a companhia avaliou 
o Brasil e percebeu o potencial do 
mercado farmacêutico no País, que 
tem a área de dermatologia entre as 
mais importantes. 

Até o momento, já investimos US$ 
7,5 milhões para trazer a empresa 
para o Brasil e planejamos aplicar cer-
ca de US$ 70 milhões nos próximos 
cinco anos, a fim de tornar o País uma 
das principais operações mundiais do 
Grupo.

Atualmente, a empresa já está 
totalmente estabelecida do ponto de 
vista legal no Brasil. Também já forma-
mos nossa Força de Vendas para pro-
moção de nosso portfólio de produtos 
e estamos trabalhando para trazer 
novos produtos e apresentações bre-
vemente para os médicos brasileiros.

A ideia é que a operação brasileira 
esteja entre as top dez da companhia 
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produtos e estamos preparando o lan-
çamento de mais dois medicamentos 
no Brasil: um na área de queratose ac-
tínica e outro na de eczema. 

O principal medicamento da com-
panhia hoje é para tratamento da pso-
ríase. A Leo Pharma é líder mundial 
em desenvolvimento de pesquisa e 
de estudos clínicos na área de pso-
ríase de terapia tópica. Hoje, cerca 
de três milhões de brasileiros sofrem 
com a doença, porém, estima-se que 
apenas 5% estejam em tratamento. 
No mundo, são cerca de 190 milhões 
de pessoas e também somente 5% 
dos pacientes recebem tratamento. 
Portanto, temos uma área bastante 
promissora de atuação no Brasil. Além 
de novos produtos, também investire-
mos na introdução de apresentações 
internacionais que ainda não trabalha-
mos no País.

Como a empresa está 
estruturada no Brasil? Pretende 
abrir fábricas? De onde virão, 
inicialmente, os medicamentos?
Hoje, a Leo Pharma possui cinco 

fábricas na Europa e exporta seus 
produtos para mais de 100 países. 
Nas últimas décadas, a empresa tam-
bém vem passando por crescimento 
constante em diversos países, com 
a abertura de escritórios na China, 
Japão, Portugal, Espanha, Áustria, 
Alemanha e México. Inicialmente, os 
medicamentos comercializados no 
Brasil serão importados da fábrica da 
Irlanda. Estamos analisando as neces-
sidades do mercado brasileiro e nos 
focando no plano de expansão do 
laboratório no Brasil. A definição so-
bre a produção será tomada no futuro 
com base na evolução dos negócios 
da empresa.

A Leo Pharma pertence à 
Fundação LEO, instituição 
privada independente de 
capitais externos, e não 
pode ser comprada por outra 
empresa ou grupo. Como 
funciona exatamente isso, uma 
vez que as fusões são cada 
vez mais comuns no mercado 
farmacêutico, até por questões 
de competitividade?
Esse é um grande diferencial da 

Leo Pharma, que desde 1986 perten-
ce 100% à Fundação LEO, instituição 
privada independente de capitais ex-
ternos, criada com o objetivo de as-
segurar a continuidade da empresa 
por meio de crescimento consistente 
e sustentável. Essa situação permite 
a estabilidade necessária para estru-
turar programas de investigação e de-
senvolvimento em longo prazo de me-
dicamentos que melhorem a vida dos 
pacientes. Dessa maneira, é um grupo 
farmacêutico que nunca poderá ser 
adquirido por outra empresa. A Leo 

Pharma pode adquirir outras compa-
nhias, mas não ser vendida. 

Portanto, não se trata de uma 
companhia de capital aberto. O lucro 
total obtido permanece no Grupo, as-
segurando sua capacidade de investir 
em desenvolvimento, o que faz com 
que a companhia tenha maior inde-
pendência na gestão dos negócios. 

Tanto que a Leo Pharma apresenta 
um dos percentuais de investimento 
mais altos do setor na área de pes-
quisa e desenvolvimento. Essa carac-
terística da empresa também garante 
maior estabilidade em crises econômi-
cas. Em 2008, por exemplo, enquanto 
o mercado europeu como um todo 
sofria com a crise financeira mundial e 
as empresas registravam crescimento 
entre 3% e 4%, a Leo Pharma crescia 
na ordem de 7% a 8%. Em 2009, teve 
faturamento global de US$ 1,1 bilhão 
e crescimento anual de 7%, em rela-
ção a 2008.

Atualmente, quanto a 
companhia investe de seu 
faturamento em P&D? 
Quais foram, até hoje, os 
desenvolvimentos mais 
marcantes para os negócios do 
laboratório?
A Leo Pharma investe cerca de 

17% de seu faturamento na área de 
pesquisa e desenvolvimento. Hoje, 
102 anos após sua fundação, a com-
panhia se mantém fiel ao seu com-
promisso de continuar inovando no 
desenvolvimento de tratamentos cada 
vez melhores. O êxito da Leo Pharma 
está na habilidade de utilizar seus re-
cursos de maneira eficiente, em fa-
vor da pesquisa e desenvolvimento 
de medicamentos. Em suas fábricas, 
localizadas na Dinamarca, França e 
Irlanda, mais de 900 cientistas traba-
lham com avançadas tecnologias e 
equipamentos. É com esse foco que 
a empresa vem desenvolvendo uma 
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entre as top 
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grande variedade de produtos inova-
dores para o tratamento de doenças 
dermatológicas e na área de cuidados 
críticos. 

Algumas das moléculas criadas 
nos laboratórios da Leo Pharma são 
reconhecidas por suas propriedades 
terapêuticas e também por seu cará-
ter inovador. 

Um dos principais desenvolvi-
mentos da companhia foi na área de 
psioríase, em que somos líderes. Além 
disso, hoje uma parte substancial da 
pesquisa está ligada ao uso de análo-
gos da vitamina D para o tratamento 
de doenças de pele e imunológicas, 
setor em que a Leo Pharma também 
vem se destacando, sendo reconhe-
cida mundialmente por sua expertise. 

A vitamina D é muito utilizada nas 
terapias de pele. Ciente disso, a Leo 
Pharma consegue fazer combinações 
únicas e oferecer produtos extrema-
mente eficazes para pacientes do 
mundo inteiro.

Também não podemos deixar de 
ressaltar a nossa atuação na área 

de queratose actínica, na qual a Leo 
Pharma está se tornando uma das 
principais empresas em desenvol-
vimento de terapias para tratamen-
to dessa patologia, que atinge algo 
em torno de seis a sete milhões de 
brasileiros. 

Qual a atuação e preocupação 
da Leo Pharma na área de 
responsabilidade social e 
grupos de apoio? Poderia 
citar algumas ações mais 
importantes da empresa nesse 
campo?
Considerando a própria cultura 

dinamarquesa, a Leo Pharma tem 
uma atuação pautada pela ética, res-
peito às pessoas e ao planeta. Como 
membro responsável da comunidade 
em que está inserida, a Leo Pharma 
se compromete a alcançar o mais alto 
nível de proteção ao meio ambiente e 
a manter as boas relações com a co-
munidade. Portanto, todas as fábricas 
e escritórios seguem esses princípios.

No Brasil, a Leo Pharma tem apoia-
do a Unapso – União das Associações 
Brasileiras de Psoríase, que tem como 
missão promover a integração e o 
fortalecimento das associações de 
pessoas com psoríase, de modo a 
oferecer mais qualidade de vida aos 
pacientes. Contribuímos com o de-
senvolvimento e divulgação de cam-
panhas e ações voltadas para o bem-
-estar dos portadores da patologia.

Como é o organograma do 
laboratório no Brasil?
A Leo Pharma está com 40 fun-

cionários no Brasil. Entretanto, vale 
destacar que a companhia tem tam-
bém uma característica diferente. O 
Grupo trabalha a terceirização como 
poucas no mundo. Para tanto, man-
tém parcerias com as principais em-
presas mundiais especializadas em 
terceirização. Seguindo essa linha de 

atuação, desenvolvemos no Brasil um 
projeto audacioso de terceirização. As 
áreas de apoio da empresa são ter-
ceirizadas, até mesmo o faturamen-
to. Internamente, mantenho algumas 
pessoas-chave que dão suporte às 
operações realizadas pelos terceiros. 
Com isso, a minha equipe gerencial de 
vendas fica focada no atendimento ao 
cliente, na geração de demanda, bem 
como no desenvolvimento de ações 
que deem sustentação ao nosso pla-
no de negócios no Brasil. É uma visão 
diferenciada que vem proporcionando 
inúmeras vantagens para a empresa 
no mundo inteiro.

Como foi sua trajetória na 
indústria farmacêutica e qual é 
o desafio de ocupar um cargo 
tão importante na empresa?
Sou formada em economia e ini-

ciei minha carreira na Bristol-Myers 
Squibb, na área de planejamento fi-
nanceiro. A partir daí, comecei a ter 
contato com o marketing farmacêuti-
co e descobri que era minha verdadei-
ra vocação. Desenvolvi toda a minha 
carreira em marketing farmacêutico. 
Minha primeira experiência comercial 
foi com a unidade de oncologia da 
Bristol, quando o laboratório lançou os 
seus primeiros produtos nessa área. 
Atuei ainda nas divisões de anti-infec-
tivos, OTC, cardiovascular e depois 
imunologia, nas quais tive a oportu-
nidade de gerenciar grandes block-
busters mundiais. Passei ainda pela 
área de Desenvolvimento de Novos 
Negócios. Na Bristol, tive a honra de 
participar de projetos extremamente 
marcantes em minha carreira e desen-
volver minhas habilidades de lideran-
ça, chegando à Diretoria de Unidade 
de Negócios.

Depois de mais de duas déca-
das de carreira na Bristol, fui para a 
Zodiac Tecnofarma para liderar a 
unidade de oncologia, que estava se 
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reestruturando na América Latina. No 
final de 2009, recebi o convite para 
liderar o start-up da Leo Pharma no 
Brasil, que tem sido uma das experi-
ências profissionais mais apaixonan-
tes na minha vida. Desde o início, 
fiquei muito motivada com as estraté-
gias da Leo Pharma para o Brasil.

Meu maior desafio como diretora-
-geral é consolidar as operações da 
empresa no mercado farmacêutico bra-
sileiro. É um trabalho árduo introduzir do 
zero uma multinacional no Brasil em ra-
zão da alta burocracia e toda a carência 
de serviços que temos no País.

Entretanto, a Leo Pharma respei-
ta as diferenças e a cultura de cada 
região onde está instalada, ou seja, 
a empresa vê o diferente como uma 
oportunidade para aprender e bus-
car soluções para se adaptar a reali-
dades diversas. Nesse sentido, vale 
dizer que em fevereiro 15 executivos 
do Grupo fizeram um “mergulho” no 

mercado brasileiro, tentando entender 
melhor o nosso ambiente competitivo, 
de modo a encontrar os melhores ca-
minhos para o crescimento da empre-
sa no País.

O fato de ser mulher traz 
alguma vantagem ou 
desvantagem na gestão de uma 
empresa multinacional?
Na Leo Pharma, procuro usar a ex-

periência que adquiri ao longo de 24 
anos de atuação no mercado farma-
cêutico para manter o compromisso 
da empresa em oferecer apoio aos 
pacientes de todo o mundo, por meio 
de tratamentos que melhoram a saú-
de e a qualidade de vida dos doentes. 

Sou uma pessoa que acredita 
em diversidade como ferramenta de 
competitividade e busco aplicar isso 
na Leo Pharma. No passado, tive a 
oportunidade de participar de uma 
grande iniciativa na área de Liderança 
Feminina de uma empresa. Fui res-
ponsável pela implementação do pro-
jeto no Brasil e depois liderei o grupo 
na América Latina. Esse projeto foi a 
base para fazer do então laboratório 
uma das melhores empresas para a 
mulher trabalhar no Brasil. Isso me 
proporcionou experiência para trazer 
essa visão também para dentro da 
Leo Pharma, uma empresa que se 
compromete com a segurança e o 
bem-estar dos seus colaboradores, 
bem como procura criar um ambiente 
de comunicação aberto e de igualda-
de em oportunidades. 

Tenho homens e mulheres traba-
lhando na Leo Pharma, pois entendo 
que essa diversidade favorece os ne-
gócios. Mas não acredito na deter-
minação de cotas para contratação. 
Acredito que a contratação deve ser 
por mérito, mas recomendo que se te-
nha um equilíbrio no número de can-
didatos dos sexos feminino e mascu-
lino. O sucesso da empresa depende 

das pessoas para buscar os resulta-
dos esperados. 

Para isso, escolhemos profissio-
nais que possuem o perfil para atuar 
em projetos de start-up, ou seja, pes-
soas que gostem de desafios, com 
grande capacidade de adaptação a 
situações não convencionais e para 
superar adversidades.

Acredito que temos um grupo bas-
tante coeso e preparado para fazer da 
Leo Pharma um dos principais players 
do mercado farmacêutico brasileiro.

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

ainda jovem, mas com grande poten-
cial de crescimento. A principal trans-
formação que vejo no Brasil é a entrada 
da classe C no mercado de consumo, 
o que também mudou as caracterís-
ticas do nosso segmento. Hoje, mais 
da metade da população brasileira faz 
parte da classe C. São consumidores 
que vêm com maior poder aquisitivo, 
buscando novidades nas áreas de saú-
de, lazer, educação etc.

Essa transformação é uma gran-
de oportunidade, não só de negócios 
para as Farmacêuticas no País, mas 
também para oferecer a esses consu-
midores maior acesso a tratamentos 
e terapias, bem como a vários outros 
tipos de serviços médicos e de saúde, 
que antes eram restritos às classes de 
maior poder aquisitivo.

A Leo Pharma pretende ser líder 
nas áreas de sua especialização no 
Brasil, disponibilizando aos doentes e 
à sociedade medicamentos eficazes e 
seguros. Acreditamos que as estraté-
gias traçadas para o País nos levarão 
ao crescimento e à consolidação da 
empresa no competitivo mercado far-
macêutico brasileiro.

A Leo Pharma se 
compromete com 

a segurança e o 
bem-estar dos seus 
colaboradores, bem 
como procura criar 

um ambiente de 
comunicação aberto 

e de igualdade em 
oportunidades.
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No final de 2010, o Conselho 
Federal de Medicina – CFM fez mo-
dificações pontuais no antigo regula-
mento sobre reprodução assistida, de 
modo a tornar mais claras as normas 
éticas sobre o tema, atualizando-as.

A Resolução CFM nº 1.957, de 6 
de janeiro de 2010, deixou explícito 
que, tanto homens quanto mulheres, 
independentemente de seu estado ci-
vil ou orientação sexual, têm o direito 
de serem assistidos por médicos por 
meio de técnicas para facilitação da 
procriação, quando apresentassem 
problemas de infertilidade. Além dis-
so, a resolução criou normas éticas 
sobre utilização de material biológico 
de pessoas falecidas, conservado por 
meio de processo de congelamento, 
além de modificar o número máxi-
mo de embriões utilizados em cada 
procedimento.

Deve ser destacado que a 
Resolução CFM nº 1.358, de 19 de 
novembro de 1992, que disciplinava 
as normas éticas de reprodução as-
sistida, não trazia nenhuma vedação 
expressa à utilização de tais métodos 
para o auxílio de casais homossexuais 
ou de pessoas solteiras, mas o sim-
ples fato de nela não constar clara-
mente essa possibilidade já dava mar-
gem para discussões deontológicas 
sobre o tema, gerando consultas aos 
Conselhos Regionais de Medicina e 

Ponto de vista

Novas normas sobre
reprodução assistida
refletem mudanças 
na sociedade
Dr. Rogério Damasceno Leal

resistência por parte de alguns profis-
sionais. Com o novo regulamento, não 
há mais qualquer dúvida quanto ao 
direito dessas pessoas ao tratamento 
médico para auxiliá-las. 

Se por um lado, essa medida ser-
viu apenas para aclarar um direito já 
existente, por outro, a disposição na 
nova regulamentação sobre reprodu-
ção assistida post mortem constituiu 
efetivo ineditismo, passando a permitir 
que sejam utilizadas técnicas de re-
produção assistida utilizando-se ma-
terial genético criopreservado (conge-
lado em criogênio líquido) de pessoa 
falecida, que em vida tenha autoriza-
do o seu uso após seu falecimento. 
Observe-se que o referido material 
genético deve se restringir a esperma-
tozoides, óvulos e embriões.

A outra inovação refere-se aos no-
vos limites no número de embriões a 
ser utilizado em cada procedimento. 
Anteriormente, com base na antiga 

resolução, era permitida a transferên-
cia de até quatro embriões, número 
que agora somente pode ser utilizado 
em pacientes com 40 anos ou mais, 
que apresentam maior dificuldade 
para engravidar. Pacientes com idade 
entre 36 e 39 anos podem receber até 
três embriões, e pacientes mais jo-
vens, apenas dois. 

Esses novos limites visam a evitar 
gravidez múltipla e suas consequên-
cias para a saúde da mãe e dos filhos, 
uma vez que é proibida a redução 
embrionária, ou seja, que se eliminem 
alguns dos embriões gerados no caso 
de gravidez múltipla. 

No mais, foi mantida sem gran-
des alterações, a Resolução CFM 
nº 1.358/1992, que vigorou durante 
quase 18 anos, e que representou, na 
época de sua edição, um importante 
avanço, uma vez que, anteriormente, 
não existia regramento deontológico 
específico sobre reprodução assistida. 

Havia então apenas duas menções 
ao assunto no Código de Ética vigen-
te, que se limitava a vedar a prática de 
fecundação artificial sem que os parti-
cipantes estivessem de inteiro acordo 
e devidamente esclarecidos sobre o 
procedimento. Previa também a edi-
ção futura de legislação específica 
disciplinando a reprodução assistida.

Assim, a Resolução CFM 
nº 1.358/1992 trouxe inegável 

Apesar das poucas 
alterações introduzidas 
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nº 1.957/2010, foram 
elas suficientes para 
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contribuição para o estabelecimen-
to de limites para a atuação médica 
nesse tocante, e muitas de suas dis-
posições foram mantidas na que a 
substituiu.

Nesse sentido, permanecem proi-
bidos, por exemplo, tanto a cobran-
ça para doação de material genético, 
quanto para a gestação de embriões 
por pessoa distinta dos pais genéticos, 
as chamadas “barrigas de aluguel”.

Dessa maneira, as mulheres que se 
dispuserem a gerar uma criança com 
material genético de outras pessoas 
devem, necessariamente, pertencer 
à família dos pais genéticos, em um 
vínculo de parentesco até o segun-
do grau. Demais casos estão sujei-
tos à autorização prévia do Conselho 
Regional de Medicina. Porém, em ne-
nhum caso, é permitida essa prática 
com finalidade lucrativa ou comercial.

Igualmente, continuam vedados a 
“sexagem” (escolha do sexo da crian-
ça) ou escolha de características físicas, 
tais como cor dos olhos, pele, altura 
etc. É, todavia, permitido aplicarem-se 
as técnicas de reprodução assistida, a 
fim de se evitarem doenças genéticas 
ou hereditárias. Da mesma forma, não 
é possibilitada a utilização de técnicas 
de reprodução assistida para a criação 
de clones (indivíduos geneticamente 
idênticos aos originais).

Continuam também válidas as 
normas que determinam o sigilo so-
bre os doadores e receptores de ma-
terial genético, nos casos de doação 
de gametas e embriões, excetuadas 
situações especiais em que as infor-
mações sobre os doadores (por moti-
vos médicos) podem ser fornecidas a 
médicos, preservando-se a identidade 
dos doadores.

Logo, apesar de se verificar que fo-
ram poucas as alterações introduzidas 
pela Resolução CFM nº 1.957/2010, 
foram elas suficientes para atender 
aos reclamos da sociedade, uma vez 
que o texto anterior, a despeito de 
seus quase 18 anos de vigência, per-
manecia em sua grande parte atual. 

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



A realidade da vida corporativa, 
hoje, reflete uma rotina bem mais 
complexa e com inúmeras necessi-
dades de trabalhar, cada vez mais, o 
relacionamento interno com todas as 
áreas de uma empresa. As chamadas 
estruturas “matriciais” estão frequen-
tes, e não somente em companhias 
multinacionais.

O próprio crescimento e a expan-
são dos negócios e parcerias de em-
presas brasileiras vêm ultrapassando 
fronteiras e gerando adaptação das 
estruturas organizacionais na condu-
ção de projetos pontuais, com início, 
meio e fim definidos. Essa nova dinâ-
mica se solidifica a cada dia e gera 
inúmeros desafios, a começar pela 
melhor otimização e priorização do 
tempo para garantir que tudo ocorra 
dentro dos prazos. 

Esse novo contexto, além de exigir 
mais flexibilidade e jogo de cintura por 
parte do executivo, também demanda 
a melhoria e evolução das competên-
cias comportamentais, principalmente 
resiliência, trabalho em equipe, capa-
cidade de negociação e pró-ativida-
de. E o mercado farmacêutico não é 
exceção. 

Quando falamos em empresas 
100% brasileiras, o conceito de or-
ganização matricial está diretamen-
te relacionado ao líder do projeto, 
ou seja, ligado à área que encabeça 
uma determinada mudança interna 
de cultura na companhia. Isso inclui 
desde a implantação de um novo 
sistema ERP, à construção de um 
laboratório de controle de qualidade 
com certificação para atendimento às 

Recursos humanos

A dificuldade de conciliar planejamento 
e execução nas denominadas 
estruturas “matriciais” 
André Jacques Pasternak

exigências do FDA, até o desenvolvi-
mento de parcerias de comarketing e 
colicenciamento.

Nesse cenário, a palavra mais em 
voga é a dubiedade. Por qual razão te-
nho de desenvolver esse relatório para 
o regulatório e não para o meu chefe 
direto? Por qual motivo preciso con-
seguir validar tais assuntos com mais 
quatro áreas que, no dia a dia, não 
estão incluídas no meu headcount? 
Achou complicado? Pois é, essa é a 
nova realidade do executivo do século 
XXI, que pretende se destacar e as-
cender às posições em que possa ser 
considerado para desafios que con-
templam solidificação da carreira. 

Toda essa necessidade de obter 
consenso e alinhar pontos de vista 
com áreas totalmente distintas toma 
muito do seu tempo em reuniões? 
Não tenho a menor dúvida que sim. 
Às vezes, fazem com que as pessoas 
estejam à beira de um ataque de ner-
vos para cuidar das outras atividades 
que lhe são conferidas? Com toda 
certeza. 

Se você consegue visualizar seu 
dia a dia com este tipo de situação, 
aqui vai um conselho: “no médio e lon-
go prazos, esse cenário não vai mu-
dar. Pelo contrário, tende a aumentar 
ainda mais em face de uma economia 
globalizada e que demanda cada vez 
mais maturidade e controle emocional 
para prestar contas às várias outras 
pessoas, além do seu próprio chefe”.

Lançar moléculas de outras in-
dústrias multinacionais farmacêuticas 
exige envolvimento de todas as áreas 
de uma empresa. Desde compras e 

suprimentos para aquisição de princí-
pios ativos da Índia e Israel, passan-
do pelas gerências de produtos, que 
devem se atentar ao cumprimento à 
risca da estratégia de marca, o que, 
em caso de não cumprimento pode 
acarretar multas pesadas de repasse 
de royalties, até a área industrial, que 
deve garantir o ajuste de maquinário 
para a produção de um injetável de 
alto valor agregado. 

Em projetos recentes de recruta-
mento de executivos no mercado far-
macêutico, não só as multinacionais 
como também as nacionais, deman-
dam pessoas que saibam persuadir 
e influenciar departamentos das mais 
variadas formações e características.

O atual momento de franco aque-
cimento da economia brasileira vem 
gerando uma movimentação até en-
tão pouco usada nessa indústria: o 
de recrutar pessoas que vivem fora do 
Brasil. As empresas estão em busca 
de profissionais habituados a trabalhar 
em ambientes de alta complexidade 
e ampla diversidade cultural, focando 
tanto em estrangeiros quanto em bra-
sileiros que desejem retornar ao País, 
em virtude das dificuldades econômi-
cas dos mercados mais maduros.

A mensagem que se deixa em li-
nhas gerais é que, hoje, muito mais 
do que antes, sua empregabilidade 
está sempre sendo colocada à prova.  
E seus concorrentes para uma próxi-
ma promoção podem estar sentados 
do outro lado do mundo. 

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

O que a gente precisa para cami-
nhar na vida? Como podemos saber 
quando estamos sendo perseverantes 
e quando estamos sendo teimosos? 
Continuamente me deparo com co-
legas de trabalho que não sabem a 
importância de serem perseverantes 
e são totalmente inconsistentes com 
sua carreira e seus objetivos, tomando 
decisões erradas e jogando por água 
abaixo seu futuro. Decidi escrever so-
bre esse tema, pois na minha empresa, 
e conversando com muitos colegas de 
outros laboratórios, percebi que o turn 
over da Força de Vendas é altíssimo.  
A pergunta é: por que isso acontece?  
E não só na indústria farmacêutica, 
mas também no mercado em geral, 
como abordado em reportagem do 
Jornal “Bom Dia Brasil”, da TV Globo, 
na edição de 3 de agosto de 2010, do 
qual transcrevo algumas ideias:

“Cresce o número de trabalha-
dores que trocam de emprego para 
ganhar mais. De janeiro a junho deste 

O perseverante sabe 
escutar as ideias de 
outros e aproveita as 
experiências alheias 

para melhorar e 
conseguir seus sonhos.

Perseverança ou Teimosia?
Fernando Loaiza

ano, 25% das pessoas que deixaram 
o trabalho, pediram demissão.”

Novos tempos no mercado de tra-
balho. Aquele hábito de passar anos 
em uma empresa ficou para trás.  
O novo profissional tem pressa, quer 
oportunidades melhores. Os núme-
ros mostram isso: o troca-troca entre 
os colaboradores das empresas au-
mentou. Em alguns setores, há vagas 
sobrando.

Sendo assim, muita gente agora 
se dá ao luxo de escolher. “A pessoa 
que pede demissão tem algo melhor 
em vista, senão não pediria, ainda 

mais sabendo que não terá direito de 
sacar o FGTS e que não tem direito 
ao seguro-desemprego”, explicou o 
Diretor do Departamento de Emprego 
e Salário do Ministério do Trabalho, 
Rodolfo Torelly.

Mas o momento também é de alta 
rotatividade. Em uma loja é assim: um 
entra e sai daqueles. “Em um mês já 
saíram duas pessoas”, contabiliza 
uma empresária.

Por isso mesmo Jorge Pinho, 
professor de administração da UnB, 
aconselha: “Nada de euforia. Os re-
cém-chegados estão sempre na mira 
em caso de crise, porque têm direito 
a uma rescisão menor se a empresa 
precisar demitir. Um pouquinho de 
cautela é bom”, aconselha o professor.

Tentando explicar o título do artigo, 
coloco uma reflexão para os leitores:

“O que está faltando para as pes-
soas é persistir nos seus objetivos, nos 
seus sonhos. Está faltando persistir 
em fazer carreira em uma só empresa 
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O teimoso é egoísta 
e tenta demonstrar 
que só ele sabe e 

que, graças a ele, o 
resultado é bom.

e se esquecer da teimosia de que o 
crescimento profissional está baseado 
100% no salário?” 

Vamos abordar um pouco isso 
para tentar entender melhor o assunto.

Perseverança
É a firmeza ou a constância em 

um sentimento, em uma resolução, 
em um trabalho, apesar das dificulda-
des e dos incômodos. É a virtude que 
contribui para o êxito na vida humana. 
Quando observamos que muitos pla-
nos não se concretizam é porque o 
poder de realização não correspondeu 
à faculdade de concepção.

Mas, é fundamental que não per-
camos o nosso bom humor se aquilo 
que almejamos não está se tornando 
real. Porém, a perseverança tem de 
vencer obstáculos como:

Rotina – É o principal obstáculo. 
Devemos quebrar o hábito de fazer 

uma coisa sempre do mesmo modo, 
mecanicamente. Mudar a repetição 
monótona das mesmas coisas.

Desânimo – O abatimento e o 
gosto pela comodidade e pela insta-
bilidade do humor são outros tantos 
fatores do desânimo. O ânimo é o 
combustível da perseverança e, sem 
isso, a perseverança para. 

É preciso autodeterminação e von-
tade para lutar para vencer os proble-
mas que a vida nos coloca na frente.

Apaguemos de nossas vidas a 
lei do menor esforço, apaguemos de 

nossas vidas a preguiça insana. Para 
que haja perseverança deve haver 
também foco, ou seja, colocar nos-
sa atenção sobre um único objetivo, 
pois olhando muitas coisas ao mesmo 
tempo, prestamos menos atenção a 
cada uma em particular. 

Vejo o conceito de perseverança 
como algo positivo que você deve ter, 
ou construir, pois, como alguns auto-
res pregam, é fundamental para con-
seguir o sucesso:

“Paciência e perseverança têm o 
efeito mágico de fazer as dificuldades 
desaparecerem e os obstáculos sumi-
rem” – John Quincy Adams.

“Os grandes feitos são consegui-
dos não pela força, mas pela perseve-
rança” – Samuel Johnson.

“O gênio, esse poder que deslum-
bra os olhos humanos, não é outra 
coisa senão a perseverança bem dis-
farçada” – Johann Goethe.



Reciclagem

“A perseverança é a mãe da boa 
sorte” – Miguel de Cervantes.

“A persistência é o caminho do êxi-
to” – Charles Chaplin.

“A graça divina é começar bem. 
Graça maior é persistir na caminhada 
certa. Mas graça das graças é não 
desistir nunca” – Dom Hélder Câmara.

“Bem pago está quem por satisfei-
to se dá” – William Shakespeare.

“Nossa maior fraqueza está em 
desistir. O caminho mais certo de ven-
cer é tentar mais uma vez” – Thomas 
Edison.

“Com paciência e perseverança 
muito se alcança” – Théophile Gautier.

“Dai-me Senhor, a perseverança 
das ondas do mar, que fazem de cada 
recuo um ponto de partida para um 
novo avanço” – Gabriela Mistral.

“Deus, dá-me força para começar 
minhas tarefas, perseverança para 
não parar no meio, inteligência para 
terminar e humildade para ver que fi-
caram muito boas e não me gabar” – 
Gilberto Nery.

“Precisamos de pessoas perse-
verantes diante das dificuldades, que 
nunca desistam dos seus ideais, que 
sonhem com um mundo melhor e 
tenham coragem de lutar por ele” – 
Daniel Tomaz.

“Perseverança é continuar lutan-
do mesmo depois de as forças terem 
acabado” – Kléber Novartes.

E o que é a teimosia?
Apego forte e excessivo às pró-

prias ideias, resoluções e empreen-
dimentos; pertinácia, persistência, 
tenacidade. Qual é a diferença entre 
teimosia e perseverança? 

Vejamos o exemplo do técnico 
Felipão, campeão mundial em 2002, 
que apesar das pressões da mídia e 
dos torcedores para convocar para o 
seu time o jogador Romário, em ne-
nhum momento cedeu às pressões 
dos torcedores. No entanto, antes 
dessa conquista, foi xingado, rotulado 
de burro e teimoso. Após a conquista, 

foi ovacionado, aplaudido, venerado 
pelos mesmos que criticaram. Agora, 
se ele tivesse perdido o campeonato, 
a história seria outra. A verdade é que 
o rótulo de teimoso foi logo esquecido 
pelo resultado positivo que alcançou. 

Vejamos agora o caso de Dunga.  
A mesma situação: não cedeu às 
pressões dos torcedores para que le-
vasse os jogadores do Santos, Ganso 
e Neymar. A diferença do Felipão é 
que Dunga foi xingado antes e depois 
do mundial de 2010, pois não atendeu 
aos pedidos, mas também não trouxe 
a taça. 

E então podemos dizer que Felipão 
foi perseverante e Dunga foi teimoso? 
Na verdade, caros colegas, existe uma 
linha tênue, muito fina, para sabermos 
distinguir a teimosia da perseverança. 
No meu critério, a grande diferença 
está nos resultados alcançados e nas 
atitudes demonstradas. Digo que o 
perseverante sabe escutar as ideias 
de outros e aproveita as experiências 
alheias para melhorar e conseguir 
seus sonhos; o perseverante estuda 
teorias e conhecimentos sobre o tema 
e sobre sua profissão, tentando enten-
der qual é o melhor caminho para o 
sucesso; o perseverante não se acha 
dono da verdade, nem trata com ar-
rogância os demais; o perseverante 
constrói um caminho para ser feliz, 
estar em paz e compartilhar o êxito 
com a empresa. Já o teimoso não 
escuta ninguém e utiliza apenas suas 
ideias para a execução de projetos; o 
teimoso é egoísta e tenta demonstrar 
que só ele sabe e que, graças a ele, o 
resultado é bom; o teimoso trata com 

arrogância e soberba os demais, só 
busca seu próprio bem-estar sem se 
importar com o da empresa.

Vejamos alguns autores 
falando de teimosia
“A teimosia nasce da arrogância” – 

São Tomás de Aquino.
“Teimosia e estupidez são gême-

os” – Sófocles.
“A força de vontade dos fra-

cos chama-se teimosia” – Marie von 
Ebner-Eschenbach.

“Muitas pessoas se prezam de fir-
mes e constantes que não são mais 
do que teimosas e impertinentes” – 
Marquês de Maricá.

“Teimosia é a firmeza de caráter 
adulterada pela estupidez” – Friedrich 
Nietzsche.

Portanto, você acha que pulando 
de empresa em empresa você terá 
uma carreira profissional que lhe levará 
ao patamar que você almeja?

A instabilidade é uma característica 
que as companhias procuram quando 
analisam seu currículo. Assim, como 
você explicará que trocou de empresa 
por alguns reais a mais?

As pessoas com ambições exclu-
sivamente econômicas são as mais 
assediadas pelas empresas? 

Respondendo a essas perguntas, 
talvez vocês possam comprender a 
mensagem do meu artigo.

“O que está faltando para as pes-
soas é persistir nos seus objetivos, nos 
seus sonhos? Está faltando persistir 
em fazer carreira em uma só empresa 
e se esquecer da teimosia de que o 
crescimento profissional está baseado 
100% no salário?”

Depois de responder, com certe-
za, vocês ficarão mais seguros sobre 
como conduzir a carreira. Se tiverem 
ainda dúvidas, ficarei satisfeito em tro-
car ideias com todos vocês. 

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

Para que haja 
perseverança deve 
haver também foco, 

ou seja, colocar 
nossa atenção sobre 

um único objetivo.
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Responsabilidade social

Indicadores
Marcelo Weber e Renata Schott

Mais uma vez, os indicadores 
são o tema principal em revistas 
voltadas para a questão da susten-
tabilidade. Desta vez, a revista pu-
blicada pelo Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas publicou na edição de feverei-
ro/2011, página 22, um artigo voltado 
aos indicadores. Veja a seguir alguns 
trechos do artigo.

“Com a dura missão de materiali-
zar o intangível, o futuro dos indicado-
res está em aprimorar a transparência, 
a comunicação e a precificação. 

Servem para que os tomadores de 
decisão possam avaliar seu próprio 
desempenho durante a caminhada. 

Quando o Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas (Gvces) começou a trabalhar o 
relacionamento entre empresas e co-
munidades atingidas, encontrou em 
uma primeira revisão bibliográfica, mais 
de 800 referências de indicadores.

Um dos entrevistados, sócio-dire-
tor da Gestão Origami, Aerton Paiva, 
acredita que toda essa primeira gera-
ção de indicadores está voltada para 
dentro da empresa, ou seja, para a 
gestão. E que a sustentabilidade na 
prática não se materializa dessa for-
ma. Ela se materializa sempre nos ou-
tros e não na empresa.

Ele entende que os indicadores 
deveriam poder responder à seguin-
te questão: quais são os problemas 
que nós estamos evitando? Por isso, 
acredita que o próximo passo será os 
indicadores medirem o desempenho 

Responsabilidade social

das externalidades, que significa os 
efeitos da operação de uma empresa 
sobre a sociedade, sejam positivos ou 
negativos.” 

O artigo atesta que a complexidade 
é um fardo inevitável das propostas de 
sustentabilidade e dá como exemplo 
os quase 40 anos de críticas em torno 
do PIB. “Desde seu nascimento, o indi-
cador mais usado para medir desem-
penho econômico é cercado de adver-
tências, basicamente, porque mistura 
em um mesmo balaio coisas que são 
benéficas para a sociedade com outras 
que não são, ignorando a depreciação 
dos capitais natural e humano. 

O professor da FEA-USP e espe-
cialista em ecodesenvolvimento, José 
Eli da Veiga, costuma dizer que tal 
qual um piloto de avião precisa ob-
servar diversos instrumentos em um 
painel, quem quiser compreender o 
desenvolvimento sustentável vai ter de 
se deparar com múltiplas medidas. 

Foi isso que sinalizou a Comissão 
Stiglitz-Sen-Fitoussi, time de notáveis 
de diversas áreas do conhecimento, 
formado após o apelo do presiden-
te francês, Nicolas Sarkozy, por um 
novo instrumento capaz de medir o 
real progresso das nações. O último 
relatório, em 2009, recomendava uma 
tríade composta de um novo indicador 
de desempenho econômico, baseado 
na capacidade de consumo das famí-
lias, e não no produto, um indicador 
de qualidade de vida e outro de sus-
tentabilidade ambiental, com base em 
medidas biofísicas.

Em comum, os debates sobre indi-
cadores de sustentabilidade para países 
e para empresas têm a ingrata missão 
de ‘tangibilizar’ o intangível. Isso se dá 
em duas frentes: na tentativa de definir 
e quantificar o que seria a qualidade 
de vida – para a sociedade em geral e 
também para o público interno de uma 
empresa – e de monetizar a natureza.

O desafio se coloca em termos 
de concretizar aquilo que, muitas 
vezes, é intangível. Um exemplo diz 
respeito à ética nas empresas e sua 
correlação com aspectos financeiros, 
conforme explica a vice-presidente 
da GRI, Nelmara Arbex: ‘Há algumas 
coisas que a gente já sabe medir. Se 
a empresa está em um país em que a 
legislação funciona, recebe mais mul-
tas. Se a imprensa fala muito mal des-
sa empresa, o valor das ações pode 
cair. Mas é muito difícil transformar a 
questão da ética em uma medição de 
desempenho do negócio’.

Vem do Canadá uma proposta in-
teressante na linha da sistematização. 
A empresa Big Room está gestando 
o projeto ‘.eco’, um novo domínio de 
internet para acompanhar os tradicio-
nais ‘.com’ e ‘.org’. O mecanismo é 
simples: para poder usar o domínio, 
todo candidato (não importa se pes-
soa física ou multinacional) tem de tor-
nar públicas as mesmas informações 
básicas: quanto consome de água e 
energia e quanto gera em resíduos só-
lidos e emissões de carbono. 

É a linha mestra de todos os índices 
de sustentabilidade, mas sem arquivos 
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pesados para baixar e textos longos 
para ler. E ainda ajuda a criar um sen-
so de comunidade verde na internet. 
Depois de um longo processo de con-
sulta pública, a Big Room deve lançar 
o ‘.eco’ este ano, quando a Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers (Icann) abrirá uma janela para 
cadastro de novos domínios.

Outra iniciativa digna de registro é 
a ISO 26000, norma internacional de 
Responsabilidade Social, não certifi-
cável, fruto de um acordo global que 
tomou oito anos. Está longe de ser 
um mecanismo tão enxuto quanto o 
‘.eco’, mas é provavelmente a mais 
completa sistematização dos princí-
pios e indicadores dessa área.

Giovanni Barontini andava inco-
modado com a história de que o setor 
privado investe cerca de R$ 3 bilhões 
por ano em ações que vão da filan-
tropia à responsabilidade social no 

Brasil, e, mesmo assim, constatam-se 
poucos avanços. Depois de uma tem-
porada na Índia, voltou convencido de 
que o foco deveria ser outro: ‘De que 
adianta entregar indicadores, códigos 
de ética e outros instrumentos se não 
se trabalha a cultura organizacional e 
os valores dos indivíduos que fazem 
parte da empresa?’, questiona. Sua 
opinião é amparada pelo pesquisador 
Carlos Eduardo Lessa Brandão, cuja 
tese de doutorado trata desse tema: 
‘No fundo, o que falta às empresas é 
senso de urgência. Se você está pres-
tes a ser atacado por um animal, não 
vai ficar medindo a força do impacto, 
o diâmetro da mordida. Vai é fugir’.

Aerton Paiva discorda. Para ele, o 
que falta é dar um viés de negócio às 
estratégias de sustentabilidade e tra-
balhar nas medidas que demonstrem 
essa correlação. ‘Se não tem sentido 
econômico, volta para a prancheta’.

Se a questão é de alma ou de mé-
trica, trata-se de um debate sem fim. 
Ambos os lados falam a dimensões 
humanas por excelência. Mas há mais 
um componente, bem conhecido do 
comportamento humano comum, que 
une as duas coisas. Quem pergunta 
a Paiva qual é o melhor instrumento 
para monitorar e implementar sus-
tentabilidade ouve a resposta pronta: 
‘Bom senso’.” 

Marcelo Weber e Renata Schott são 
responsáveis pelo Programa Farmasustentável 
do Grupemef e, respectivamente, Gerente de 
Unidade de Negócio da Merck Serono e Gerente 
de Serviços à Pesquisa Clínica da Genzyme.
E-mails: marcelo.weber@serono.com;
renata.schott@genzyme.com

Para ver o artigo na íntegra, baste acessar 
o site www.fgv.br/ces/pagina22

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do 

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



As redes sociais são uma boa fer-
ramenta de marketing para as empre-
sas. Mas elas vendem? 

Você vai dizer que o foco das re-
des sociais não é a venda, e sim a co-
municação (interação) com os clien-
tes e potenciais clientes do negócio. 
Concordo totalmente, e tenho tido 
ótimos resultados com essa forma de 
trabalho. Mas, elas vendem ou não?

As redes sociais podem ser usa-
das de diversas maneiras por uma 
empresa, sites, blogs e por pessoas 
que não têm um objetivo “comercial” 
envolvido. Vejamos: 

Empresas
Ao aderir às redes sociais, as em-

presas podem ter como objetivo ofe-
recer um atendimento rápido aos seus 
clientes e monitorar as suas marcas, 
com o intuito de antecipar alguns fatos 
indesejáveis, ou até mesmo de servir 
de termômetro de como sua marca/
produto está posicionado e sendo 
visto pelo mercado. Têm também a 
possibilidade de interagir com o seu 
público-alvo com promoções, con-
cursos, sorteios, conversas, participa-
ções em discussões em que o tema 
esteja relacionado a um assunto que 
esteja ligado à sua empresa, ou com 
qualquer outra forma de interação.

Sites e blogs de conteúdo
Já os sites e blogs de conteúdo 

têm pontos que se assemelham aos 
objetivos das empresas, diferenciando 

Techs & Specs

Ao aderir às redes 
sociais, as empresas 

podem ter como 
objetivo oferecer 
um atendimento 
rápido aos seus 

clientes e monitorar 
as suas marcas.

no fato de que o produto “vendido” é 
o conteúdo (artigos, post, vídeos etc.) 
gerado, que, assim como um produto 
físico ou uma prestação de serviço, 
deve ser de qualidade. É isso que dife-
renciará um site/blog bom de um ruim, 
um de sucesso e um fracassado.  
A interação com o público também é 
fundamental.

Público em geral
As pessoas, diferentemente das 

empresas, site ou blogs têm diversos 
objetivos ao usar as redes sociais, po-
dendo acessá-las para descontrair, 
passar o tempo, se divertir, conversar 
com os amigos, fazer o networking e 
muitas outras coisas que variam de 
acordo com o tempo disponível de 
cada indivíduo ou da criatividade para 
uso dessas plataformas.

Nesse momento, você deve estar 
se perguntando o porquê do título 
desse artigo, quando deveria ser algo 
como “A importância da interação nas 

redes sociais”. Mas, fiz essa introdu-
ção para responder.

Para empresas, sites, blogs ou 
público em geral as redes sociais 
vendem, mas não da forma direta.  
As vendas nas redes sociais ocorrem 
de forma indireta. A seguir mostro 
como cada um vende o que tem a 
oferecer nessa ambiente social.

Como é com as empresas?
As empresas vendem seus pro-

dutos de várias formas, sendo que 
a venda inicia no momento em que 
você começa a interagir com seus 
seguidores, a oferecer conteúdo 
importante, que os direcionem para 
seu site ou que fortaleçam sua em-
presa. E também quando você cria 
novidades que gerem uma maior vi-
sualização da sua marca, seja com 
vários RT no Twitter, pelo comparti-
lhamento de informações, pelo bo-
tão curtir no Facebook ou em comu-
nidades no Orkut.

Nessa visão, as vendas são con-
sequências da interação da sua em-
presa e marca com o seu público. 
Tenho tido resultados bastante favorá-
veis com as redes sociais Facebook, 
Twitter e Orkut, sem em nenhum mo-
mento precisar divulgar os produtos 
da empresa, apenas conversando 
com o público.

Várias vezes me deparei com ven-
das provenientes dessas redes, sem 
mesmo precisar ter contato direto 
com o comprador, visto nos relatórios 

Onde as redes sociais 
encontram as vendas

Ricardo Euclydes Nazar
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Para empresas, sites, 
blogs ou público em 
geral, cada um com 
seus objetivos, as 
vendas nas redes 

sociais ocorrem de 
forma indireta.

do Google Analytics (ferramenta gra-
tuita que permite análises do seu site). 
Em outros casos, tivemos vendas que 
começaram nessas plataformas, mas, 
depois continuamos por outros meios 
(e-mail, telefone, Chat etc.)

E com os sites e blogs?
Da mesma forma que a empresa 

precisa interagir com o seu público, 
mas o foco não é a venda de produ-
tos, e sim de publicidade ou outros 
meios (por exemplo, e-book com di-
cas). O ponto principal é angariar visi-
tantes para o site para vender a publi-
cidade, seja ela por meio de programa 
de afiliados ou por venda de pacotes 
publicitários para empresas.

Assim, da mesma forma que uma 
empresa, seu site terá de estar sempre 
em contato com seu nicho e gerando 
conteúdo de qualidade. Na verdade, a 

primeira coisa que você terá de vender 
é o seu conteúdo. Trabalhe bons títulos. 
O título nesse ponto é de fundamental 
importância, pois é a porta de entrada 
para o conteúdo. Até aí tudo bem, mas 
uma pessoa, o que ela venderia?

Com essas mudanças na internet 
e devido à grande influência da web 
2.0, as empresas estão contratando 

e analisando as pessoas nas redes 
sociais. Assim, as pessoas também 
“vendem” a sua marca pessoal (ou 
marketing pessoal) para as outras 
pessoas ou empresas. Uma rede so-
cial muito usada para isso é o Linkedin.

É importante manter sua marca 
pessoal e ficar atento ao que se fala 
nas redes. Já existem vários casos 
de demissões devido a comentários 
na web. Da mesma forma, não foram 
contratadas pessoas que participam 
de determinadas comunidades no 
Orkut. Eu, como empresa, não con-
trataria uma pessoa que participa 
de uma comunidade, por exemplo, 
chamada “Eu sou muito preguiçoso”. 
Reflita e boa sorte! 

Ricardo Euclydes Nazar é Gerente de Marketing 
e Vendas de uma empresa de TI e mantém 
o blog http://venderon.blogspot.com/
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Talvez você não tenha ouvido fa-
lar em generificação e/ou em dege-
nerescência da marca, mas, certa-
mente, conhece várias marcas que, 
por terem se tornado muito famosas, 
acabaram sendo usadas como sinô-
nimo dos produtos que identificam. 
Algumas delas, talvez você nem sai-
ba que um dia foram, ou ainda são, 
marcas registradas. São muitos os 
exemplos em vários segmentos de 
mercado: nylon, querosene, corn 
flakes, lanolina, trampolim, Pyrex, 
Isopor, Fórmica, Blindex, Xerox, 
Gillette, Chiclets, Cotonetes, entre 
muitos outros, destacando-se na in-
dústria farmacêutica Sal de Fruta, 
Botox e Viagra. Alguns doutrinadores 
dizem que essas marcas sofreram 
“generificação”, outros “degeneres-
cência”, e alguns usam o termo “dilui-
ção” para identificar o fenômeno que 
transforma marcas fortes e famosas 
em termos de uso comum.

O que pretendemos neste artigo 
é demonstrar que esse fenômeno se 
manifesta de duas formas e que pode 
haver generificação sem degeneres-
cência. Portanto, ambos os termos 
deveriam ser utilizados de acordo. 
Sobre o uso do termo “diluição”, pode-
-se descartá-lo de plano, pois se trata 
de uma teoria distinta, incorporada e 
difundida pelo direito norte-america-
no, a partir da publicação do famoso 
artigo The Rational Basis of Trademark 
Protection, de Frank Schechter, 

Coluna legal

Generificação ou 
Degenerescência da marca?
Deborah Portilho

publicado em 1927, no Harvard Law 
Review Journal. Resumidamente, 
essa teoria versa sobre o enfraque-
cimento de marcas famosas como 
decorrência de seu uso por empresas 
não concorrentes, e não como decor-
rência do uso dessas marcas como 
substantivo. Assim, a discussão fica 
mesmo restrita aos termos “generifi-
cação” e “degenerescência”.

Os autores Deven R. Desai e 
Sandra L. Rierson, em seu estudo 
intitulado Confronting the Genericism 
Conundrum1, tratam dos conceitos 
genericism e genericide e estabele-
cem a diferença entre eles. Genericism 
é usado para identificar a doutrina pre-
valecente utilizada pelas cortes norte-
-americanas para determinar se uma 
marca deve ser declarada genérica 
e, portanto, incapaz de desempenhar 
seu papel de marca. Por seu turno, 
genericide é considerado pelos auto-
res como um subtipo do genericism e 
é utilizado para identificar o processo 
pelo qual uma marca que já foi alta-
mente valiosa e inquestionavelmente 
protegida perde todo seu status e va-
lor. Assim, o genericism, além de en-
globar aspectos mais amplos relativos 
ao tema, incluiria o genericide.

Vejamos então como esses con-
ceitos se relacionam com a “generi-
ficação” e a “degenerescência” usa-
das pelos doutrinadores brasileiros. 
Existem marcas registradas no Brasil, 
tais como Pyrex, Isopor, Blindex, 

Xerox, Gillette, Cotonetes, Sal de Fruta, 
Botox e Viagra, entre muitas outras, 
que apesar de serem coloquialmente 
usadas como substantivos, sinônimos 
dos produtos que identificam, elas 
não perderam seu status marcário 
e, portanto, seus titulares continuam 
tendo direito ao seu uso exclusivo em 
todo o território nacional. Assim sen-
do, mesmo que “hastes flexíveis com 
pontas de algodão” sejam popular-
mente chamadas de “Cotonetes” no 
Brasil, a marca Cotonetes só é usada 
pela Johnson & Johnson e as emba-
lagens dos produtos concorrentes es-
tampam suas próprias marcas, entre 
elas, Bastonetes, Palinetes, Cotton 
Plus, Topz e Cottonbaby. O mesmo 
ocorre com as fotocópias Xerox, as 
lâminas de barbear Gillette, as gomas 
de mascar Chiclets, os vidros tempe-
rados Blindex e o medicamento para 
tratamento da disfunção erétil Viagra. 
Considerando que, nesses casos, 
as marcas não perderam sua função 
principal – identificar os produtos e 
distingui-los dos de seus concorrentes 
– e o direito sobre elas continua exclu-
sivo de seus titulares, não se pode di-
zer que houve qualquer tipo de “dege-
nerescência” ou degeneração. Assim, 
parece-nos que o termo “generifica-
ção” é o que melhor descreve o fenô-
meno ocorrido e poderia ser equipa-
rado ao genericism norte-americano.

Felizmente, ou infelizmente, e 
diferentemente do que ocorre nos 
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Existem várias 
marcas que, por 
terem se tornado 
muito famosas, 

acabaram sendo 
usadas como 
sinônimo dos 
produtos que 
identificam.

Estados Unidos e em outros países, a 
Lei da Propriedade Industrial brasileira 
(“LPI” – Lei nº 9.279/96) não prevê a 
extinção do registro pela generificação 
da marca. Como ensina o douto Denis 
Borges Barbosa, “durante sua vigên-
cia [do registro], há plena oponibilida-
de da marca erga omnes. Não pode o 
INPI, nem o Judiciário, erodir tal exclu-
sividade a pretexto de generificação”.2

Contudo, nada impede que, no fu-
turo, a LPI seja alterada de modo a pre-
ver que uma marca que se torne termo 
de uso comum, particularmente por 
ação ou inação de seu titular, possa, por 
exemplo, sofrer caducidade por generi-
ficação, ou perder o direito à prorroga-
ção do registro. Até que isso aconteça, 
mesmo que uma determinada marca 
sofra um processo de generificação e 
passe a ser usada como sinônimo do 
produto, não ocorrerá degenerescên-
cia, pois o registro da marca perante 
o INPI continuará válido e poderá ser 
prorrogado indefinidamente. 

Paralelamente às marcas “generifi-
cadas”, existem algumas marcas que 
se tornaram efetivamente termos de 
uso comum e já não contam mais com 
a proteção marcária. Nesse grupo es-
tão nylon, originalmente marca do fio 
patenteado pela DuPont em 1937; 
querosene (ou “Kerosene” em inglês), 
marca do combustível desenvolvido 
em 1846 pelo geologista canadense 
Abraham Gesner; corn flakes, marca 
do cereal da Kellogg’s, lançado em 

1907, só para citar algumas. Nesses 
casos, podemos dizer que essas mar-
cas sofreram um processo de generifi-
cação e se degeneraram3, pois não só 
se tornaram o nome genérico dos pro-
dutos, como perderam a proteção do 
direito marcário e caíram em domínio 
público, ou seja, perderam todas as 
características originais que poderiam 
tê-las mantido como marcas fortes e 
famosas. Portanto, entendemos que, 
apenas para essa categoria, o termo 
“degenerescência” seria aplicável e 
corresponderia ao genericide do direi-
to norte-americano. 

A propósito da etimologia do termo 
genericide, vale mencionar a crítica 
feita a ele por um juiz e por alguns au-
tores norte-americanos4. Não obstan-
te esse termo estar firmemente fixado 

na literatura, ele não descreve o fenô-
meno de que se cuida. Nesse sentido, 
eles alegam que o sufixo “cide” (ou 
“cídio”, em português) significa matar 
e o fenômeno em questão não trata 
da morte do termo genérico que iden-
tifica o produto, mas sim da morte da 
marca. Portanto, nesse caso, o corre-
to seria trademarkicide ou brandicide 
e não genericide.

No que nos diz respeito, a própria 
etimologia das palavras generificação e 
degenerescência sustenta, sem maio-
res questionamentos, a proposta aqui 
feita para o uso de ambos os termos 
e não apenas de um ou de outro. Por 
sorte, não importamos da doutrina nor-
te-americana o termo “genericídio” e, 
como também não pretendemos usar 
“marquicídio” nem “brandicídio”, pelo 
menos com esse problema etimológico 
não precisamos nos preocupar. 

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

Referências: 1. CARDOZO LAW REVIEW, Vol. 28:4, 
p. 1789. 2. BARBOSA, Denis Borges. “O Fator 
Semiológico na Construção do Signo Marcário” 
p. 116. Disponível em http://denisbarbosa.addr.
com/tesetoda.pdf. 3. Degenerar - 1. Perder as 
qualidades ou características primitivas (Dicionário 
Aurélio – 100 anos). 4. ZIMMER, Bem. Inside 
“Genericide”, April 2, 2009. Disponível em http://
www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/1803.
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Em foco

Vista geral da plateia do auditório da SRTE-SP, com a Mesa de Honra ao fundo

Inclusão de pessoas com deficiência 

O Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sindusfarma) renovou o 
pioneiro Pacto Coletivo para Inclusão 
de Pessoas com Deficiência em ceri-
mônia realizada na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no 
Estado de São Paulo (SRTE-SP), em 
3 de março de 2011.

“É um processo vencedor envol-
vendo trabalhadores e classe patro-
nal”, afirmou José Roberto de Melo, 
Superintendente Regional do Trabalho 
e Emprego.

José Carlos do Carmo, Coorde-
nador do Programa de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência no Estado 
de São Paulo da SRTE-SP, afirmou: 
“Os parceiros desta articulação estão 
sinceramente imbuídos da vontade 
de contribuir para essa inclusão: tra-
balhadores, empresários e nós, como 
órgão público fiscalizador do cumpri-
mento da legislação.”

O sucesso do programa é realçado 
pelos números. Em 2006, as empresas 
farmacêuticas empregavam apenas 
175 trabalhadores com deficiência.  

De lá para cá, a contratação de Pessoas 
com Deficiência (PCD) no setor aumen-
tou mais de oito vezes (1.443).

“A indústria farmacêutica valoriza e 
respeita a inclusão social”, disse Lauro 
Moretto, Vice-Presidente de Assuntos 
Regulatórios e Programas Sociais e 
Educacionais do Sindusfarma. E con-
tinua: “Nosso setor evoluiu, mas tem 
ainda outros desafios a assumir”.

Avanço
O novo acordo foi firmado pelos sin-

dicatos de trabalhadores filiados às cen-
trais CUT e Força Sindical, SRTE-SP e o 
Sindusfarma, signatários do acordo ori-
ginal, em razão dos excelentes resulta-
dos obtidos, tanto do ponto de vista dos 
trabalhadores quanto do das empresas 
farmacêuticas filiadas à entidade.

“Esse formato de pacto cria con-
dições favoráveis para incluir PCDs ao 
mercado de trabalho. Já chegamos 
ao índice de 85% de empresas que 
cumpriram a cota”, disse Sergio Luiz 
Leite, da Força Sindical. 

Osvaldo da Silva Bezerra, da 
CUT, disse tratar-se de uma conven-
ção cidadã, que indica um avanço. 
“Se para uma pessoa sem defici-
ência é difícil ingressar no mercado 
de trabalho, o que dizer de PCDs”, 
acrescenta.

Pioneirismo
Por iniciativa do Sindusfarma, a 

indústria farmacêutica foi o segmento 

Da esquerda para a direita: Sergio Luiz, da Força Sindical; Celso de Almeida Haddad, da Fiscalização de Segurança e Saúde 
do Trabalhador no Estado de São Paulo (terno e gravata vermelha); José Roberto de Melo, da SRTE-SP; Dr. Lauro Moretto, 
do Sindusfarma; José Freire da Silva, do Sindicato dos Químicos do ABCD, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 
Osvaldo da Silva Bezerra, da CUT
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As empresas vencedoras do 
Prêmio Sindusfarma de Qualidade 
2011, que destaca os melhores forne-
cedores da indústria farmacêutica, se-
rão conhecidas no próximo dia 23 de 
maio, em cerimônia de premiação que 
será realizada na casa de espetáculos 
Via Funchal, para um público estima-
do em duas mil pessoas. Um show da 
banda All You Need Is Love (cover dos 
Beatles) fechará a cerimônia.

A premiação contempla 32 ca-
tegorias, divididas em cinco grupos: 
Material de Embalagem; Matéria-
Prima; Prestadores de Serviços; 
Máquinas e Equipamentos; e Materiais, 
Equipamentos, Instrumentos e 
Serviços de Controle de Qualidade 
(ver lista das categorias). Na catego-
ria especial Indústria Farmacêutica, as 
empresas fornecedoras votam no me-
lhor laboratório.

Finalistas
A lista das três empresas finalis-

tas de cada categoria será publicada 
no site www.sindusfarma.org.br. As 
indústrias farmacêuticas escolheram 
os melhores fornecedores em vota-
ção realizada no período de 1º a 31 
de março.

O Prêmio Sindusfarma de Quali-
dade tem por objetivo reconhecer 
empresas que se destacaram no ano 
anterior, considerando os esforços da 
indústria farmacêutica e seus fornece-
dores para alcançarem os padrões de 
qualidade exigidos pela área, assim 
como assegurar a garantia de que os 
medicamentos atendam às recomen-
dações sanitárias.

Sindusfarma 
premia os melhores 
fornecedores da IFeconômico precursor na criação de 

um programa de incentivo à contrata-
ção de pessoas com deficiência, em 
fevereiro de 2006. “O Sindusfarma 
foi a primeira entidade a discutir com 
a Força Sindical e a CUT, de forma 
aberta, sobre a inclusão de traba-
lhadores com deficiência e o acesso 
dos empregados da indústria farma-
cêutica aos medicamentos. Estamos 
cientes e conscientes de que cum-
primos nosso compromisso com a 
sociedade brasileira”, afirmou Nelson 
Mussolini, Vice-Presidente Executivo 
do Sindusfarma.

Para concluir: “Esperamos que o 
Poder Público e entidades de outros 
setores da economia também façam a 
mesma coisa”, disse.

Lideranças
O ato de renovação do Pacto 

Coletivo para Inclusão de Pessoas 
reuniu diversas lideranças, entre 
elas: José Roberto de Melo, Super-
in tendente Regional do Trabalho e 
Emprego de SP; Osvaldo da Silva 
Bezerra, Secretário de Administração 
e Finanças do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Químicas, 
Plásticas, Farmacêuticas e Similares 
de São Paulo, representando a CUT; 
Sergio Luiz Leite, Presidente da 
Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Químicas e Farmacêuticas 
do Estado de São Paulo (Fequimfar), 
representando a Força Sindical; José 
Freire da Silva, do Sindicato dos 
Químicos do ABCD, Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra; Nelson 
Mussolini e Lauro Moretto, do 
Sindusfarma; e Arnaldo Pedace, 
Gerente de Relações Sindicais Traba-
lhistas da entidade. 
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CATEGORIAS
Material de Embalagem 

1 Frascos de vidro 
2 Ampolas de vidro tipo I 
3 Frascos parenterais, seringas preenchidas e bolsas 
4 Fabricantes de Bisnagas de Alumínio e Laminadas 
5 Bulas 
6 Rótulos 
7 Caixas de Papelão Ondulado 
8 Cartuchos 
9 Filmes Plásticos para Blister (PVC, PVdC etc.) 
10 Laminados de Alumínio 
11 Fabricantes Nacionais de Frascos Plásticos 
12 Fabricantes Nacionais de Tampas Plásticas 
13 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 p./ Produção e CQ (Validação, Calibração, Qualificação, Auditorias, Certificação) 
5 Fabricantes de Softwares e Serviços de Informática 
6 Equipamentos de Proteção Individual para CQ e Produção (inclui higienização de uniformes) 
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

1 Terceirização de Análises e Ensaios Físico-Químico-Microbiólogicas 
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 Controle de Qualidade
Categoria Especial

1 Indústria Farmacêutica

FCE Pharma
O Prêmio é uma realização do Sindus-

farma, em parceria com a Nürnberg 
Messe Brasil, promotora da FCE Pharma, 
a maior feira do setor farmacêutico da 
América Latina, programada para 24 
a 26 de maio, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo.

A coordenação está a cargo 
de Jair Calixto, Gerente de Boas 
Práticas e Auditorias Farmacêuticas 
do Sindusfarma; e do Dr. Lauro 
Moretto, Vice-Presidente de Assuntos 
Regulatórios e Programas Sociais 
e Educacionais da entidade. Pela 
Nürnberg Messe Brasil, participam da 

organização Ligia Amorim, Alexandre 
Brown e Laura Saitowsky.

A Fundação Instituto de Pesquisas 
Farmacêuticas da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universi-
dade de São Paulo (FIPFarma) valida 
os documentos e os resultados da 
votação. 
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Três empresas brasileiras de pesqui-
sa de mercado – a Resulta, a CNP e a 
Mindroads – anunciam a formalização de 
uma joint venture para aumentar a partici-
pação no ramo de negócio em que atuam. 
A operação resultou na criação de uma 
holding, a Resulta CNP, que terá estrutu-
ra e capacidade de investimento similares 
às de uma multinacional. Com a união das 
empresas, cria-se a segunda maior em-
presa de capital nacional do setor, e uma 
das top dez do País.

A estratégia da nova empresa é oferecer 
um serviço completo de atendimento aos 
clientes, com o desenvolvimento de pes-
quisas de alta qualidade. De acordo com 

Marcos Veçoso e Fabrizio Spinelli, principais 
diretores da Resulta CNP, o usuário brasilei-
ro de pesquisa de mercado não encontrará 
em outra empresa a junção dos seguintes 
elementos: estrutura, custo-b enefício, flexi-
bilidade, inovação e experiência.

A Resulta CNP surge com três es-
critórios em São Paulo e outros seis nas 
seguintes capitais: Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre 
e Curitiba. Até o final de abril entrará em 
atividade uma subsidiária nos Estados 
Unidos, que cuidará das operações inter-
nacionais da nova empresa, tanto de pro-
jetos que vêm de fora para o Brasil quanto 
para a América Latina.

Segundo Fabrizio Spinelli, Diretor da 
Resulta CNP, a abordagem da nova em-
presa é inovadora no Brasil, uma vez que, 
diferentemente dos concorrentes, que, 
normalmente oferecem vários pacotes 
prontos, ela pretende aproveitar a sua 
expertise e ferramentas para desenvolver 
projetos baseados em métodos valida-
dos, mas absolutamente adaptáveis às 
necessidades de cada cliente.

“Toda a nossa campanha é pauta-
da na concepção de atelier de artes. 
Possuímos a experiência e as ferra-
mentas necessárias que ajudarão o 
cliente a realizar sua obra-prima de 
marketing”, afirma.

Notícias

Joint venture no 
setor de pesquisa 
de mercado

Referência em
Propaganda Médica

21 3553 2673
repfarma.com 23 anos de experiência em

marketing e treinamento

ANDRÉ REIS
COORDENAÇÃO GERAL

ANDRÉ REIS
COORDENAÇÃO GERAL

Cursos para Área Comercial 
Formação de Representantes
Marketing Farmacêutico
Liderança e Gestão de Equipes
Treinamentos in Company

Empresas reúnem representantes do setor para anunciar a joint venture



Treinamento

O amor e outras drogas é um 

insulto aos representantes!

André Reis

Se você trabalha na propaganda 
médica, irá ficar enrubescido após le-
var seus familiares ao cinema para as-
sistir ao filme O Amor e outras drogas, 
ainda em cartaz em alguns circuitos 
do País. Para retratar a indústria far-
macêutica e o trabalho dos represen-
tantes, o diretor Edward Zwick utili-
zou-se de quatro personagens, sendo 
três propagandistas e um GD (Gerente 
Distrital), completamente caricatos, e 
por isso, bem distantes da nossa reali-
dade profissional. Segue abaixo minha 
visão sobre o que assisti.

O ator Jake Gyllenhaal é Jamie, 
protagonista da trama. Ele ingressa 
como trainee na Pfizer, em meados dos 
anos 90, com a missão de promover 
Zoloft e Zitromax, que, naquela época, 
ainda eram blockbusters da empresa. 
Seu mentor, o segundo personagem 
relacionado à indústria farmacêutica, 
é um GD obeso, patético e tarado.  
As primeiras tentativas de visitas de 
Jamie aos médicos, no estacionamen-
to de um hospital, do ponto de vista de 
treinamento, são ridículas de tão absur-
das. A situação piora ainda mais quan-
do, após cobrança de resultados por 
parte do GD, Jamie acessa o armário 
do serviço do hospital, deixa as amos-
tras grátis de Zoloft, mas furta todas 
as AGs de Prozac (Lilly), seu principal 
concorrente. Na sequência, ainda no 
estacionamento do hospital, ele sim-
plesmente joga as AGs de Prozac no 
lixo, onde são achadas e consumidas 
avidamente por um mendigo. Tal cena 
é repetida algumas vezes, indicando 

um hábito rotineiro de acesso, furto e 
descarte de material da concorrência.

O envolvimento entre Jamie e Maggie 
(Anne Hathaway) se inicia quando o 
Dr. Knight (médico líder de prescrição) 
aceita a oferta de US$ 1 mil de Jamie 
para vê-lo consultando seus pacientes. 
Na consulta de Maggie, ela tem o seio 
examinado pelo Dr. e tal fato desperta 
imediatamente o interesse de Jamie em 
conhecê-la mais intimamente(!).

Ao longo do filme, Jamie também 
se destaca como garanhão, conquis-
tando, além de outras, a secretária do 
Dr. Knight e, por meio dela, obtendo 
facilmente o telefone de Maggie. 

O terceiro personagem, Tray, é o 
representante da Lilly, que justamente 
promove Prozac com grande sucesso 
no hospital em que Jamie necessita 
alavancar resultados. Este, assim como 
o protagonista e rival, é alto, bonito, ex-
-fuzileiro naval e dirige um Porche. Para 
impulsionar o receituário de Prozac ao 
Dr. Knight, Tray costuma lhe pagar via-
gens de férias para a Flórida e Havaí. 
Por uma incrível coincidência, apesar 
de casado, Tray manteve um romance 
extraconjugal com Maggie, já então na-
morada de Jamie. Por causa dos ciú-
mes de Tray, deste caso antigo, ambos 
os representantes trocam socos no 
estacionamento do hospital, e Jamie é 
o agredido, mas revida mesmo caído.

Lisa é o quarto personagem rela-
cionado à indústria farmacêutica. Trata-
se da única representante que aparece 
no filme. Perfil: jovem, loura, bonita e 
sensual. Lisa entra em cena três vezes. 

Na primeira, Jamie dá em cima dela, 
sem sucesso. Na segunda cena, ela 
diz para Jamie, desencorajando suas 
investidas, que ingressou na profissão 
apenas para engravidar de qualquer 
médico(!). Na terceira cena, Lisa pro-
move uma festa do pijama (suruba) em 
sua casa, convida Jamie e o leva para 
seu quarto. Nesse ambiente, à meia-
-luz, já há uma outra mulher, natural-
mente linda também, nua observando. 
As duas mulheres se beijam longamen-
te e a representante então puxa Jamie 
para a cama, que mantém expressão 
atônita para início do ménage. Durante 
o sexo grupal, turbinado por Viagra, 
Jamie sofre priapismo, abandona às 
pressas a casa de Lisa e segue direto 
para o hospital, onde recebe atendi-
mento médico de emergência.

Quase no final da película: Jamie 
distribui amostras grátis de Viagra 
como bananas dentro do hospital para 
o pessoal de apoio (nenhum médico 
na cena). Devido aos bons resultados 
de vendas obtidos com o Dr. Knight, 
além do impulso do lançamento de 
Viagra, é promovido para trabalhar na 
matriz da Pfizer, em Chicago.

Esta é a indústria farmacêutica re-
tratada no filme. Não há nada de po-
sitivo nas condutas profissional ou 
pessoal dos representantes. Pelo con-
trário. Quando promovem os produtos, 
somente práticas antiéticas são retra-
tadas em quase duas horas de filme. 

Sinceramente, fiquei constrangido 
por assistir a tanta baixaria e mani-
queísmo no relato de uma profissão 
que considero das mais interessantes, 
honradas e cujos fundamentos passo 
adiante para dezenas pessoas, em 
cada turma, nos nossos cursos.

Se você quer ver pouco humor, muito 
sexo com roupa e a imagem dos profis-
sionais da IF sendo novamente jogada 
no lixo, assista ao filme O amor e outras 
drogas. Caso contrário, sugiro fazer qual-
quer outra coisa mais divertida. 

André Reis é Sócio-diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com
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Existem dois tipos de empresa 
que todos nós conhecemos. As que 
executam suas atividades – frenetica-
mente ou não – sem uma estratégia e 
planejamento, e as que são dotadas 
de excelentes estratégias, mas que fa-
lham pecaminosamente na execução.

Nesse sentido – e em relação ao 
mercado farmacêutico no Brasil – 
posso afirmar que o maior desafio dos 
players que aqui atuam concentra-se 
no quesito execução. Ao analisarmos, 
observamos que boa parte das em-
presas possui excelente (em outros 
casos, apenas bom) nível de clareza 
quanto à sua estratégia. Possuem 
bons planos de marketing, têm uma 
formulação de objetivos que derivam 
da sua estratégia e do seu processo 
de planejamento e integram a visão de 
longo prazo com as ações de curto e 
médio prazos.

Também cabe observar que a di-
nâmica competitiva e as mudanças de 
cenário vêm se alterando com maior 
velocidade e potencial de impacto. 
Também nesse sentido, o mercado 
farmacêutico brasileiro tem demons-
trado boa capacidade e velocidade de 
resposta no que se refere a questões 
estratégicas, como é o caso dos re-
cursos de promoção digital e gestão 
de vendas baseados nas novas pla-
taformas Tablet. Uma evidência desse 
poder de resposta pode ser vista pela 
velocidade com que muitas indústrias 
farmacêuticas vêm reagindo ao lança-
mento de aplicativos para Tablet. 

São movimentos como esses – e 
tantos outros – que atestam para a boa 
capacidade de impor ritmo e dinâmica 

Marketing

Estratégia
Obsessão pela execução
Scher Soares

de vários dos executivos do mercado 
farmacêutico. O crescimento das em-
presas nacionais, o vigor dos executi-
vos geração Y, a dinâmica de start-ups, 
a urgente necessidade de maior refina-
mento na segmentação dos clientes, 
os avanços das novas tecnologias, o 
vencimento das patentes, a chegada 
dos biológicos, o contexto do pipeline 
das indústrias, entre tantos outros fato-
res, trouxeram ao mercado farmacêuti-
co um dinamismo competitivo que tem 
feito brilhar os olhos daqueles realmen-
te movidos a desafios.

Nesse contexto é que entra a ne-
cessidade de “obsessão pela exe-
cução”. Afirmo com segurança que 
mesmo as melhores estratégias e os 
melhores executivos não são imunes 
ao quesito “ineficácia e ineficiência na 
execução”. Ou seja: por melhores que 
sejam as estratégias e os planos, eles 
fracassarão se não forem implementa-
dos (ineficácia) ou se forem implemen-
tados de forma incompleta, com má 
qualidade ou com desvios e falhas na 
execução (ineficiência). 

Cabe nesse ponto um alerta aos 
executivos, planejadores, treinadores 
e profissionais de marketing em geral. 
Tenham muito cuidado com o que de-
nomino de “estratégias antiaderentes”, 
que são aquelas que carregam no seu 
próprio escopo os elementos e motivos 
pelos quais não arregimentarão segui-
dores e aliados comprometidos com 
sua execução. Afora esse quesito, no 
geral, as empresas veem seus planos 
sucumbirem mais por questões de exe-
cução do que de estratégia. É aí que 
entra um dos principais papéis desses 

mesmos executivos – aos quais cha-
mo de “guardiões da execução” e que 
passam até mesmo pelos comporta-
mentos (e competências associadas) 
de vender a estratégia para seus times 
– que é o de fazer follow up, monitorar 
a execução dessa estratégia e oferecer 
feedback e cobrar a implantação.

Quando se refere a posicionamen-
to, seja de um produto, seja de uma 
empresa, o que precisamos ter em 
mente, é que TUDO CONTA. Assim, 
campanhas de comunicação mal im-
plementadas, materiais promocionais 
mal (ou não) utilizados, processos de 
vendas não seguidos, direcionamen-
to de segmentação não cumprido, 
mensagens-chave de produtos não 
citadas e tantos outros desvios em 
termos de execução, são fatais para 
qualquer estratégia, qualquer produto 
e qualquer empresa, e, como tal, de-
vem ser combatidos.

Em vendas, uma das crenças que 
têm potencial de prejudicar a imple-
mentação da estratégia é a convicção 
de que tudo se resolve apenas com 
relacionamento. O relacionamento é, 
sim, vital, quando profundo, estratégi-
co e bem estruturado. Se há um rela-
cionamento que funciona, é o relacio-
namento com a estratégia, com seus 
objetivos, planos e compromisso, ou 
melhor, a obsessão pela qualidade na 
execução. 

Scher Soares é Consultor de empresas e 
Presidente do Grupo Empresarial Triunfo, que 
congrega as empresas: Triunfo Consultoria e 
Treinamento, Track Digital, Triunfo Propaganda e 
Marketing e Renco Máquinas e Equipamentos. 
E-mail: scher.soares@grupotriunfo.com
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Alguns leitores já devem ter perce-
bido que, quando por alguma razão, 
certos clientes de prestadores de ser-
viços se sentem contrariados, não he-
sitam em dar mostras públicas do seu 
poder e soltam pérolas como:

“Eu estou pagando! Então exijo 
que seja feito assim!”. Nesses casos, 
é de se acreditar que a posse de di-
nheiro não seja proporcional à posse 
da boa educação.

Infelizmente, em algumas famílias, 
também existe a presença de frases 
que pretendem deixar claro quem é 
que manda no pedaço: “Enquanto eu 
lhe sustentar, as coisas aqui vão ser 
do jeito que eu quero!”.

Em um grande número de em-
presas, guardadas as devidas pro-
porções e contextos, ocorrem situa-
ções análogas: como elas pagam os 
salários e concedem os benefícios, 

Dose única

O poder de quem paga a conta
Floriano Serra

o empregado tem de se submeter a 
condições e práticas nem sempre pro-
fissionais e saudáveis, como atestam 
os recentes e inúmeros casos de as-
sédios, “burnouts” e “bullyings” que a 
imprensa vem divulgando. 

Nesses exemplos, há um lamentá-
vel e elementar erro de interpretação 
do significado e do objetivo do cha-
mado poder econômico.

Não custa lembrar que a finalidade 
desse poder não é impor nem obrigar 
pessoas a fazerem o que não querem 
ou algo que contrarie suas condições, 
seus valores e seus direitos. Aliás, 
para conseguir isso ninguém precisa 
de poder econômico: basta um ultra-
passado chicote – ou chibata – usado 
farta e desumanamente no tempo da 
escravidão.

O poder econômico também 
não existe para comprar corpos, 

consciências, corações e mentes. Em 
uma organização, essas coisas não 
estão à venda, mas estão à inteira 
disposição de quem as convide para 
trilhar o caminho da ética, da justiça, 
da legalidade, do bem.

Tais comentários pretendem con-
vidar determinados profissionais para 
uma reflexão sobre uma premissa ób-
via, mas nem sempre observada: o 
poder que emana do dinheiro – seja 
na forma de pagamento, mesada ou 
salário – não dá a nenhum tipo de li-
derança o direito de, sob qualquer 
pretexto, comprometer a qualidade de 
vida e a autoestima dos liderados. 

A propósito desse assunto, permi-
tam-me transcrever uma frase admirá-
vel, atribuída a certo Ed Liden, sobre o 
qual não tenho mais informações, mas 
que, certamente, sabia o que dizia em 
matéria de gestão de pessoas: “Pode-
se comprar o tempo de um Homem. 
Pode-se comprar a presença física 
de um Homem em determinado lugar. 
Pode-se até mesmo comprar um nú-
mero exato de habilidosas ações mus-
culares por hora e por dia. Mas não 
se pode comprar entusiasmo. Não se 
pode comprar espírito de iniciativa. 
Não se pode comprar lealdade. Não 
se pode comprar a dedicação do co-
ração, da mente e da alma. Essas coi-
sas você tem de merecer.” 

Em resumo: o poder econômico 
que não conduz as pessoas à felici-
dade não merece o nome de poder. 
Talvez chicote – ou chibata. 

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