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Evento
Profissionais do setor são 

homenageados na 3ª edição do 
Colar Cândido Fontoura

Tablets
A propaganda 
médica entra 
numa nova era





Uma revolução na 
propaganda médica
A propaganda médica, tão tradicionalmente baseada em propagandistas, 
amostras e visual-aid, vem se rendendo cada vez mais à tecnologia. A última 
revolução nessa área vem com o uso dos tablets, plataforma digital com gran-
des recursos, por meio da qual os laboratórios estão levando à classe médica, 
com muito mais sofisticação e interatividade, os diferenciais de seus produtos. 
As recentes notícias que recebemos dos laboratórios quanto ao uso dos ta-
blets motivaram nossa equipe a entrevistar profissionais das Farmacêuticas e 
das agências de propaganda, o que resultou em uma reportagem de extrema 
relevância. Nas próximas páginas, o leitor poderá conferir esse trabalho, que 
visa também auxiliar as empresas nesses projetos, apresentando as dificulda-
des e facilidades da tecnologia também para aquelas que ainda não optaram 
pela nova ferramenta.

Outra notícia importante é que em 25 de abril foi comemorado o Dia da Indús-
tria Farmacêutica Paulista, instituído solenemente em 2008. O Sindusfarma, em 
28 de abril último, homenageou os profissionais que fizeram a história no setor, 
entregando o Colar de Mérito Cândido Fontoura, que chegou à sua terceira edi-
ção. Parabenizamos os homenageados deste ano, os quais os leitores poderão 
conhecer em uma reportagem especial sobre o evento. Boa leitura!
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HAYS Recruiting experts worldwide especializada em recrutar para todas 
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Com 27 escritórios no mundo todo e uma base de dados global, todos os 
anos procuramos e recrutamos, com sucesso, milhares de profissionais. 
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A constatação de que o consumi-
dor encontra poucas opções de me-
dicamentos fracionados no mercado 
brasileiro tem sido pauta frequente da 
imprensa nos últimos anos. As repor-
tagens, geralmente, atribuem o fato 
ao suposto desinteresse da indústria 
farmacêutica em viabilizar sua ado-
ção. Nada mais distante da realidade.

Na verdade, a indústria farma-
cêutica é favorável ao fracionamento. 
Desde que esteja baseado no modelo 
adotado no resto do mundo, em que 
o medicamento só é vendido com a 
apresentação da receita médica – prá-
tica que não é corrente no Brasil.

A segurança do consumidor é a 
questão relevante e que preocupa a 
indústria farmacêutica, desde que a 
medida foi anunciada pelo Governo, 
pois sem um controle adequado, o 
fracionamento pode estimular a au-
tomedicação e facilitar a introdução 
no mercado de produtos falsificados. 
Nesse sentido, o fracionamento re-
presenta um sério risco à saúde da 
população.

As embalagens de medicamen-
tos disponíveis no mercado brasileiro 
contêm informações e especificações 
técnicas sobre o fabricante, caracte-
rísticas do produto e dispositivos de 
segurança que permitem aferir sua au-
tenticidade. Entre eles, a tinta reativa 
(raspadinha) e a colagem hot melt que 
indica a inviolabilidade do produto.

Nos diversos encontros mantidos 
nos últimos anos com autoridades e 
parlamentares, o setor sempre de-
fendeu a mesma tese: a adoção do 

Sindusfarma

Fracionamento e 
vigilância sanitária
Nelson Mussolini

fracionamento no Brasil pressupõe 
que o sistema de vigilância sanitária 
seja aparelhado de modo a garantir o 
acesso do consumidor a medicamen-
tos fracionados seguros e de quali-
dade e na quantidade indicada pela 
posologia e pelos médicos, a exemplo 
do que acontece com os produtos 
acondicionados em embalagens.

A quantidade de medicamento nas 
embalagens está diretamente relacio-
nada à posologia, definida por longos 
estudos clínicos que testam a eficácia 
e a segurança das substâncias ativas 
e indicam a dose ideal para um tra-
tamento padrão, tendo em vista as 
doenças mais frequentes e as carac-
terísticas fisiológicas da maioria da 
população.

Em termos econômicos – que não 
é o aspecto mais importante neste 
caso –, o fracionamento não avança 

porque não há demanda suficiente 
para alavancar o mercado e incenti-
var os altos investimentos necessários 
(500 mil euros ou mais para cada linha 
de produção etc.).

Isto se dá por razões diversas: o 
fato de as quantidades nas embala-
gens já estarem adequadas aos diver-
sos tratamentos prescritos pelos mé-
dicos, o que reduz as sobras; a baixa 
procura dos consumidores; e a falta 
de hábito e/ou informação de médicos 
e pacientes.

A indústria farmacêutica é contra 
a obrigatoriedade prevista no proje-
to de lei que tramita na Câmara dos 
Deputados por entender que decretos 
não resolvem questões complexas, 
como a introdução do fracionamento 
de medicamentos no Brasil.

Lembre-se de que o bem-sucedi-
do processo de lançamento dos me-
dicamentos genéricos no País não foi 
obrigatório. E hoje atende plenamente 
às necessidades do consumidor.

O Governo criou as condições re-
gulatórias, econômicas e sanitárias 
indispensáveis e alguns laboratórios 
farmacêuticos pioneiros desbravaram 
o mercado, voluntariamente e com al-
tos investimentos. Hoje, os genéricos 
detêm mais de 20% do mercado total. 
Este é o caminho a ser trilhado! 

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

É preciso ressaltar 
que o bem-sucedido 

processo de 
lançamento dos 
medicamentos 

genéricos no País não 
foi obrigatório. E hoje 
atende plenamente 

às necessidades 
do consumidor.
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Recursos humanos

As perspectivas da nossa econo-
mia permanecem otimistas para os 
próximos anos. O País vive uma fase 
de exuberância, atuando em um ce-
nário praticamente de pleno emprego. 
Apesar da tendência de alta ou pelo 
menos manutenção das atuais taxas 
de juros, o Brasil, sem dúvida alguma, 
passa por um momento excepcional. 

Neste cenário de prosperidade 
econômica, a tendência de aumento 
da arrecadação continua em voga, o 
que incrementa ainda mais a impor-
tância da área de impostos, que pode 
fazer grande diferença no resultado 
final de uma companhia. Pelas suas 
particularidades, o Brasil conta com 
uma carga tributária muito elevada e 
relativamente complexa. 

Quando o assunto é a indústria far-
macêutica, a relevância de uma gestão 
fiscal mais eficaz é essencial para gerar 
rentabilidade saudável e maior retorno 
aos acionistas. Sendo esse um setor 
com altos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento e, consequentemen-
te, muito impactado pela importação 
de matéria-prima, maquinário e prin-
cípios ativos, a incidência tributária se 
torna cada vez mais crítica no dia a dia 
das indústrias farmacêuticas. 

O profissional responsável pelo 
planejamento tributário vem ganhan-
do notoriedade a cada dia, já que tam-
bém está sob sua responsabilidade a 
definição das estratégias de defesa 
junto aos órgãos governamentais e 
autoridades fiscais para recuperação 
de créditos, em especial de ICMS, PIS 

Tributos  
Impacto direto no 
resultado do negócio
André Jacques Pasternak

e COFINS, bem como a negociação 
de autos de infração e toda a interface 
com auditorias fiscais.

Em se tratando de uma atividade 
com forte incidência de capital inte-
lectual e incentivo à pesquisa, exis-
tem programas de redução e isenção 
fiscal por meio de mecanismos de 
substituição tributária, aplicados, prin-
cipalmente, para drogas de alto custo. 
Nesse contexto, o Brasil é um dos úni-
cos países do mundo em que o exe-
cutivo da área de impostos pode optar 
por seguir uma carreira de especialista 
fiscal ou generalista de finanças. 

Também, devido ao alto volume de 
atividades transacionais, como recebi-
mento e apuração fiscal, o profissional 
de planejamento e gestão tributária 
precisa ser um excelente gestor de 
pessoas. Tanto de funcionários pró-
prios quanto parceiros terceirizados 
(escritórios de advocacia e consulto-
rias especializadas, entre outros), com 
grande probabilidade de liderar equi-
pes relativamente numerosas.

O recrutamento de executivos es-
pecializados nesse nicho vem aumen-
tando consideravelmente nos últimos 

meses. Percebemos que existem algu-
mas características frequentes entre os 
profissionais que mais se destacaram em 
nossos processos de busca e seleção de 
líderes de planejamento fiscal. A maioria 
deles investiu em cursos de pós-gradu-
ação e MBA em Gestão de Negócios e 
Administração, domina o idioma inglês 
em nível avançado e são pessoas “an-
tenadas”, que alcançam metas, promo-
vem mudanças estratégicas e entendem 
o valor dessas mudanças.

Dentro do universo de vida cor-
porativa, os executivos da área fiscal 
com maior evolução na carreira são 
aqueles que quebram paradigmas 
para superar os objetivos. Também se 
caracterizam pela grande capacidade 
de superar obstáculos, por maiores e 
mais traumáticos que sejam, por tra-
balharem de forma preventiva e não 
corretiva e atuarem com firmeza de 
propósito e integridade.

Por mais doméstico que o tema 
relativo a impostos possa parecer, seu 
impacto sempre transcende todos os 
cantos do planeta. Diariamente, em-
presas de fora visualizam o mercado 
brasileiro para melhorar seus ganhos 
diante de economias mais desacele-
radas na América do Norte, Europa e 
Japão, por exemplo. E nessas horas, 
o executivo da área fiscal se torna uma 
peça-chave na devida comunicação e 
orientação a potenciais parceiros e in-
vestidores do exterior. 

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

Dentro do universo de 
vida corporativa, os 

executivos da área fiscal 
com maior evolução na 

carreira são aqueles que 
quebram paradigmas 

para superar os objetivos.
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Marco Antônio (nome fictício de 
uma história real) era um representante 
brilhante. Ingressou na indústria farma-
cêutica aos 27 anos como estagiário de 
uma pequena farmácia de manipula-
ção. Sua origem era de família humilde, 
razão pela qual teve muitas dificuldades 
para estudar e trabalhar ao mesmo 
tempo. Porém, por meio de sua des-
tacada performance no setor, um ano 
depois foi convidado para ser efetivo de 
uma multinacional no topo do ranking. 
Dois anos depois, participou de um 
processo seletivo interno e assumiu a 
função de gerente distrital (GD). 

Como representante, seu relacio-
namento interpessoal com os demais 
colegas também era exemplar. Muito 
simpático, tratava e atendia a todos 
com cortesia, e, por isso, foi muito 
cumprimentado dentro e fora da em-
presa na época da sua promoção.

Do ponto de vista financeiro, outra 
grande evolução. Seu salário como 
GD dobrou, o que lhe permitou rea-
lizar seu sonho de consumo pessoal: 
dirigir um Astra preto zero quilômetro. 
Marco Antônio estava no ápice da 
autoestima: status, poder e dinheiro 
aos 29 anos.

Entretanto, para o novo GD cheio 
de expectativas, a situação rapidamente 
se complicou. Aquele distrito assumido, 
que não era o seu, exibia o pior desem-
penho em vendas da Regional. A própria 
Regional sempre figurava no último lu-
gar em penetração de market share no 
ranking Brasil. O GR (gerente regional) 
que o promoveu, a fim de salvar o pró-
prio cargo, nos últimos meses mostrava-
-se muito mais preocupado em articular-
-se politicamente com o gerente nacional 
de vendas (GNV) do que em desenvolver 

funções de mentor. Na verdade, o que o 
GR queria era ganhar tempo, por meio 
de uma reestruturação da equipe. Foi por 
esse motivo que se abriram novas vagas 
para GD naquela Regional. Em resumo, 
Marco Antônio, desde o primeiro dia em 
que assumiu, foi abandonado à própria 
sorte no desenvolvimento da competên-
cia liderança.

Sem saber direito o que fazer para a 
rápida reversão das vendas, pois como 
representante especialista em gineco-
logia não conhecia os produtos da-
quela nova linha (pediatria e otorrino), 
e com a cobrança feroz do GR, Marco 
Antônio necessitava montar sua base 
de autoridade e suporte. Dessa forma, 
empiricamente, já que não tinha co-
nhecimento formal a respeito, adotou 
o perfil autoritário (rígido comando e 
controle) junto com a Teoria da Troca 
entre Líderes e Liderados (LMX). 

Tal teoria reconhece a diferença de 
tratamento entre o líder e os membros 
da equipe. O LMX prevê a criação 
de dois grupos: de dentro (pequeno 

grupo de pessoas de confiança do 
GD, que recebem atenção despropor-
cional e privilégios exclusivos) e os de 
fora (grupo maior que recebe menos 
atenção e informação).

Inexperiente na função, Marco 
Antônio cometeu dois graves erros 
estratégicos: o primeiro foi a postura 
desconfiada, retomando uma época 
já aposentada na empresa de “pega-
-ratão”. Para “mostrar serviço” ao GR, 
convocava reuniões de equipe para as 
17h30, às sextas-feiras, com apenas 90 
minutos de antecedência. O segundo, e 
mais grave erro, foi ainda convocar para 
o grupo de dentro os “puxa-sacos” e 
“fofoqueiros” da nova equipe assumida. 
Assim, o clima na equipe desabou.

Antes simpático e brincalhão, 
Marco Antônio, progressivamente, se 
tornou sério e carrancudo. A cada 
reunião regional, com a exibição dos 
constrangedores números de vendas 
da equipe, sua face passou a exibir 
uma raiva contida que parecia prestes 
a explodir a qualquer momento.

Sem perspectiva de futuro, os repre-
sentantes talentosos do grupo de fora 
iniciaram uma debandada da empresa. 
Quando o funcionário é competente, ele 
tem autoconfiança profissional e, des-
sa forma, sua tolerância com gestores 
fracos é pequena. Já os ineficazes do 
grupo de dentro comprometem o re-
sultado, pois sua energia é gerada para 
a fofoca, com claro objetivo de detonar 
os rivais (colegas da própria empresa), 
enquanto a concorrência trabalha. 

Com o tempo passando, já preo-
cupado com a própria sobrevivência 
também, pois o resultado não apare-
cia, Marco Antônio começou a desli-
gar os membros do grupo de dentro. 

Treinamento

GD Transformer ou 
“Vassourinha”?
André Reis

Conhecer os 
conceitos de 

liderança e saber 
administrar a 
pressão por 

resultados são, 
atualmente, 

aspectos 
fundamentais 

para o novo GD.
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O processo de demissão voluntária 
e desligamentos continuou até que 
o GD ficou totalmente isolado, com 
uma equipe renovada, mas sem re-
sultados em curto ou médio prazos.  
No distrito, ele ficou conhecido como 
GD “Vassourinha” que se orgulhava de 
ser “a máquina que limpou a área”.

Menos de um ano depois de ser 
promovido, Marco Antônio foi desli-
gado pelo novo gerente regional (GR), 
que assumira a função havia dois me-
ses. Esse GR detectou que o principal 
problema da equipe era o clima pe-
sado, e que tal ambiente fora gerado 
pela noção de insegurança geral esta-
belecida pelo “Vassourinha”. 

Marco Antônio ainda tentou, por 
mais de um ano, se recolocar na in-
dústria, mesmo como representante 
novamente, mas não obteve sucesso. 
Sua imagem ficou muito comprome-
tida como aquele jovem ambicioso e 

inexperiente que não soube adminis-
trar a promoção a gestor de pessoas. 
Por isso, conhecer os conceitos de li-
derança e saber administrar a pressão 
por resultados são, atualmente, as-
pectos fundamentais para o novo GD. 

Esperar pelo “mentoring” do GR não 
me parece a melhor alternativa, por-
que, na maioria dos casos, ou eles 
estão muito ocupados ou não estão 
tecnicamente preparados para a ta-
refa. Por exemplo: qual GR que está 

hoje capacitado a prover treinamento 
profundo de produtos?

Dessa forma, a solução é investir 
em autodesenvolvimento. Liderança é 
um tema tão complexo, que há várias 
teorias fundamentadas em pesquisas, 
mas nenhuma delas integra de forma 
cabal as variáveis: traços, compor-
tamento, processos de influência e 
questões situacionais. Além disso, 
com as mudanças corporativas (fu-
sões e aquisições), as lideranças atuais 
tendem a ser cada vez mais efêmeras. 
Quantas vezes você mudou de gestor 
nos últimos cinco anos? 

Marco Antônio era um excelente 
representante. Como GD achou que 
poderia sobreviver como “Transformer 
em Vassourinha”. Nada sabia sobre 
liderança. Terminou sem equipe, sem 
emprego e fora do setor. 

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

Com as mudanças 
corporativas (fusões 
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lideranças atuais 

tendem a ser cada 
vez mais efêmeras.



Recrutamento e seleção

O gerenciamento das pessoas nas 
organizações passa novamente por 
necessidade de reformulação, o que 
é um reflexo da mudança nos valores 
sociais. Pensamos sobre o risco do 
aquecimento global. Refletimos sobre 
a sociedade que estamos construindo 
para nossos filhos e netos. 

Essa reflexão passa pelo ambiente 
organizacional, que é causa e efeito 
das mudanças sociais que vivemos: 
como prepararemos nossos ambien-
tes de trabalho para a futura geração? 

Se você nasceu até 1976, atual-
mente é líder, tem subordinados su-
perativos, que não gostam de horários 
rígidos, e questionam tudo o que você 
decide, adoram navegar na internet, 
são ousados, amam trabalhar, mas 
não querem que o trabalho seja sua 
vida. Cuidado! Na sua equipe podem 
ter jovens da Geração Y. 

A Geração Y é composta por jo-
vens de até 30 anos, que atingem 

A família na qual essa geração foi 
criada tornou-se diferente das anterio-
res: mães que trabalham fora e formas 
diferentes de organização familiar que 
não, necessariamente, são represen-
tadas por um pai e mãe presentes.  
As novas famílias têm a preocupação 
de prepará-los rapidamente para o 
futuro. Durante algum tempo, essas 
crianças tinham a mesma agenda que 
qualquer executivo, com aulas de vá-
rios idiomas, instrumentos musicais, 
esportes e/ou dança, além de tudo 
mais que se poderia imaginar – faltou 
tempo para simplesmente brincarem, 
sem ter de gerar resultado. 

Essa geração aprendeu desde 
cedo a gerenciar o tempo. Outra di-
ferença na nova família é que o pai 
deixou de ser a autoridade no topo 
da hierarquia. Muitas vezes, pelo te-
mor de gerar traumas na infância, os 
pais não conseguiram estabelecer li-
mites saudáveis e acabaram inverten-
do o modelo anterior, no qual os filhos 
tornaram-se a autoridade máxima dos 
lares. Isso tem sido demonstrado nas 
escolas, onde o professor já não re-
presenta autoridade. 

Essa nova geração não está acos-
tumada a ter de esperar e a lidar com 
ambientes autoritários. O perfil desses 
profissionais é visto como inovador. 
Eles trabalham sempre com alegria. 
O mundo pode estar acabando que 
eles não se intimidam, continuam a 
se comportar com espírito de equipe, 
enfrentando os desafios com sereni-
dade. Eles ficarão preocupados com 
a situação atual, mas não infelizes.

Uma característica forte da nova 
geração é a abertura à diversidade.  
Os “Y” aceitam muito bem diferenças 
de raça, sexo, religião e nacionalidades 
em seus círculos de relação. Como se 
pode perceber, haverá nos próximos 
anos um choque de gerações, caso 
não tenhamos repensado nossos 
ambientes de trabalho. A Geração X, 
os nascidos entre 1964-1976, que 
hoje atua nas organizações, é capaz 

Não estranhe se alguns 
representantes da 

Geração Y começarem 
uma reunião lhe 

chamando de “cara”. 
Isto significa que eles 
têm comprometimento 

com você.

Futuro do RH 
               Como administrar a
Arnaldo Pedace Geração Y?

posições de liderança cada vez mais 
cedo. Geralmente, eles são muito res-
ponsáveis, adoram tecnologia, não 
gostam ou não têm paciência para 
trabalhos muito longos ou demorados. 
Pesquisas mostram que a nova gera-
ção adora atenção, tem foco no curto 
prazo e acredita na mudança constan-
te. Não aceita bem regras preestabele-
cidas e considera natural trocar muitas 
vezes de trabalho. 
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Não estranhe se alguns come-
çarem uma reunião lhe chamando 
de “cara”. Isto significa que eles têm 
comprometimento com você. É pos-
sível sair no início de uma frase um 
“meu”, às vezes com som de “meo”. 
Não significa falta de respeito, e sim a 
demonstração de certa confiança de 
seu subordinado em seu líder. Aliás, vá 
se acostumando, porque essas gírias 
irão virar vocabulário corporativo.

Independentemente de geração, 
todos nós precisamos continuar inves-
tindo em autodesenvolvimento para 
acompanhar as mudanças no mundo. 
O futuro da área de Recursos Humanos 
deverá estar centrado em ética, autode-
senvolvimento, negociação, aprendiza-
gem contínua e autonomia. 

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

aí (Geração X). Cada líder precisará 
repensar a sua forma de gerenciar 
pessoas e em como flexibilizar os mo-
delos organizacionais, permitindo que 
a Geração X e a Geração Y possam 
utilizar o que têm de melhor, gerando 
complementaridade, fonte de grande 
vantagem competitiva e aprendiza-
gem mútua.

de gerar resultados por meio de pro-
cessos estabelecidos, regras claras, 
usando experiência profissional e de 
vida. A Geração Y chega trazendo 
respostas rápidas, utilizando recursos 
de informática com excelência e sen-
do capaz de criar novas soluções. 

Uma particularidade marcante 
dessa geração é como eles encaram 
a remuneração, pois isso é sinônimo 
de orçamento: salário é para obriga-
ções. Eles gostam mesmo de bônus 
por meritocracia e premiação por 
destaque. Ego é o que não falta para 
eles. Esses profissionais são movidos 
a  feedback e à oportunidade de con-
quistarem a autonomia.

As organizações precisarão en-
contrar a resposta para o futuro da 
área de Recursos Humanos, se qui-
serem contar com representantes da 
nova geração (Geração Y) sem per-
der os talentos da geração que está 

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



No artigo anterior, tratamos das 
condições para que as análises eco-
nômicas tenham seu lugar, e utiliza-
mos exemplos da vida cotidiana para 
ilustrar esses cenários. A ideia no texto 
desta edição é transportar esses con-
ceitos para situações relacionadas à 
assistência farmacêutica. As avalia-
ções econômicas em saúde têm seu 
lugar nas situações em que há limites 
nos recursos disponíveis e existam 
alternativas. 

1º. Há restrição ou limites nos 
recursos disponíveis. 

Falar sobre recursos limitados 
nada mais é do que dizer que, assim 
como nas famílias e empresas, para 
tudo existe um montante máximo de 
recursos previsto. É nessa previsão 
que reside a limitação ou restrição, 
pois existe um máximo de custos a 
ser respeitado.

Não cabe aqui discutir se os limi-
tes são altos, baixos, justos ou injus-
tos. Basta ter em mente que existem 
limites, mesmo que elevados.

2º. Análises podem ser feitas onde 
existem alternativas.

Como alternativas, outra condição 
relacionada às análises econômicas 
em saúde, podemos considerar:

Produtos diferentes: Há mais de 
um medicamento para uma dada in-
dicação. Nesse caso, ocorre a com-
paração entre os custos e benefícios 
proporcionados por eles.

Procedimentos diferentes: No 
caso de uma doença passível de tra-
tamento clínico ou cirúrgico, pode 
ser feita a comparação entre cus-
tos e benefícios de cada um dos 
procedimentos.

Farmacoeconomia

Onde cabem as análises econômicas?
Marcos Veçoso

chamada de DOMINANTE. Na situa-
ção oposta (D - maior custo e menor 
efetividade), a terapia ou tecnologia 
é chamada de DOMINADA. Pelos 
próprios termos utilizados para defi-
nir a condição da terapia ou tecnolo-
gia em estudo fica fácil entender seu 
significado.

As situações A e C são aquelas 
em que as análises econômicas le-
vam a uma pergunta adicional: vale a 
pena? Mas, sobre isso trataremos em 
outro momento.

3º. O benefício coletivo é o 
objetivado.

Nas avaliações econômicas em 
saúde, o essencial de um tratamento 
ou tecnologia não é o benefício pro-
porcionado a um único paciente, mas 
sim o conjunto de benefícios propor-
cionados a uma população, a partir de 
um montante de recursos aplicados.

Já comentamos no artigo da edi-
ção anterior esse importante princípio. 
Vamos ilustrá-lo para que fique claro e 
bem sedimentado.

Imagine que você é o gestor de um 
serviço de saúde e tem R$ 600.000,00 
para gastar com determinado tipo de 
tratamento. 

Falar sobre 
recursos 

limitados nada 
mais é do que 

dizer que, assim 
como nas famílias 

e empresas, 
para tudo existe 

um montante 
máximo de 

recursos previsto.

Adoção de “nenhuma ação”: 
O melhor exemplo é a vacinação. 
Vacinar ou não vacinar são procedi-
mentos que podem ter seus custos e 
benefícios comparados.

Na medida em que são conside-
radas as diferentes alternativas, o se-
guinte quadro é formado:

Maior custo e 
menor efetividade

• D

• C

• A

• B

Maior custo e 
maior efetividade

Menor custo e 
menor efetividade

Menor custo e 
maior efetividade

A partir da análise comparativa de 
custos e benefícios proporcionados 
por um tratamento ou tecnologia, cada 
uma das alternativas estudadas pode 
ser enquadrada em uma das quatro si-
tuações descritas na figura acima.

Na situação B (menor custo e maior 
efetividade), a terapia ou tecnologia é 
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Nas avaliações 
econômicas em 

saúde, o essencial 
de um tratamento 

ou tecnologia 
não é o benefício 
proporcionado a 

um único paciente, 
mas sim o conjunto 

de benefícios 
proporcionados a 
uma população.

A tabela abaixo identifica dez dife-
rentes produtos disponíveis. Além dis-
so, demonstra os benefícios de cada 
produto a partir da quantidade de 
anos de vida adicionais que ele pro-
porciona. Mostra quantos pacientes 
precisariam de cada produto e tam-
bém quanto custa cada um deles.

Tente utilizar sua verba da melhor 
forma possível e, no final, identifique 
quais produtos você, como gestor, 

poderá ou não custear. Lembre-se: 
o objetivo não é economizar sua ver-
ba, mas sim gastá-la da melhor forma 
possível. Fica aqui este exercício.

No próximo artigo, abordaremos 
as formas como a questão poderia ser 
tratada e, obviamente, a melhor delas 
em termos farmacoeconômicos. 

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

Tratamentos 
Disponíveis

Anos de vida adicionais 
gerados pelos produtos

Custo por 
paciente em R$

N° de pacientes que 
necessitam dos produtos

Total de anos 
de vida

Custo total 
em R$

1 9,5 3.000 20 190 60.000

2 9,0 3.800 15 135 57.000

3 8,6 2.300 30 258 69.000

4 8,3 1.000 5 42 5.000

5 7,5 5.200 70 525 364.000

6 6,8 950 40 272 38.000

7 5,4 3.000 84 454 252.000

8 4,3 2.200 18 77 39.600

9 4,0 875 65 260 56.875

10 3,8 300 50 190 15.000



Cada vez mais, os avanços tec-
nológicos estão presentes na vida 
moderna, trazendo conforto, saúde, 
facilidades e mais comodidade para a 
humanidade, seja qual for a área em 
que tiverem sido descobertos.

Nas últimas edições, temos co-
mentado algumas das inovações que 
são anunciadas nos vários campos, 
de modo a manter os leitores sempre 
bem informados sobre esse tema tão 
fascinante.

Nesta edição, o protagonista des-
ta coluna será o automóvel Chevrolet 
Camaro, que chegou ao Brasil, im-
portado pela GM, em novembro do 
ano passado.

Na verdade, o que motivou a es-
colha do carro para análise foi justa-
mente o fato de o Camaro ser con-
siderado o esportivo mais desejado 
do momento pelos amantes de carro 
no mundo.

A versão escolhida pela GM para 
representar o esportivo nas ruas 
brasileiras é a SS, cuja tecnologia 

Techs & Specs

Chevrolet Camaro

surpreende. A versão SS possui o 
motor mais potente da linha Camaro: 
um V8 de 6.2 litros, que tem bloco e 
cabeçotes feitos de alumínio.

O grande diferencial do mo-
tor é o sistema AFM (Active Fuel 
Management) ou desligamento auto-
mático dos cilindros. Ou seja, depen-
dendo da viagem ou do percurso, o 
sistema de injeção desliga quatro cilin-
dros e reduz o consumo de combustí-
vel, o que pode ser aferido pelo com-
putador de bordo, proporcionando 
significativo aumento na autonomia 
do esportivo.

 
Entretenimento
O painel de instrumentos é uma 

atração à parte. Os mostradores foram 
instalados em profundidade, sendo 
envolvidos por molduras quadradas, 
que conferem um toque de esportivi-
dade ao interior do Camaro. O sistema 
de entretenimento do carro também 
esbanja tecnologia. O automóvel é 
equipado com rádio com CD Changer 

para seis CDs, MP3 Player, entrada 
auxiliar e entrada USB (no console 
central), além de um sistema premium 
de 245 watts, da Boston Acoustics 
que vem com nove alto-falantes. 

Além disso, o Camaro conta com 
o PDIM (Portable Device Interface 
Module). Trata-se de um sistema que 
permite transmitir áudio de qualquer 
dispositivo que tenha Bluetooth para 
o sistema de áudio do carro, sem a 
necessidade de cabo. 

Um passado, um futuro....
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“Há pouco tempo, tive a grata surpre-

sa de ser convidado por um Gerente de 

Contas Corporativas da Chevrolet para 

realizar um test-drive de um veículo recém-

-chegado ao Brasil, que trazia em seu DNA 

um histórico impressionante, sendo consi-

derado um carro totalmente diferenciado 

desde o seu lançamento, em 1966, nos 

Estados Unidos. Com o passar dos anos, 

esse automóvel, chamado internamente 

na Chevrolet de Panther (talvez pelo rugi-

do do seu motor), foi batizado de Camaro. 

Dizem que a primeira impressão é a 

que fica. E ao me deparar com aquele au-

tomóvel todo amarelo, com faixas pretas 

saindo do capô e passando até a parte tra-

seira, meus olhos se encheram de brilho, 

pois o ar ‘retrô’, aliado a um design moder-

no, que ultrapassou a barreira do tempo, 

é algo que realmente desperta a atenção.

Mas isso era apenas o começo. Ao me 

sentar no banco do motorista, a impres-

são que tive é de estar em uma aeronave, 

tamanha a quantidade de tecnologia exis-

tente. Ao ligá-lo e acelerá-lo, a sensação é 

a de que o seu motor V8 de 6.2 litros, 16 

válvulas e 400 cavalos quer mais é ‘ganhar’ 

asfalto para mostrar toda a sua potência, 

algo impensável em uma cidade como São 

Paulo, ou mesmo nas estradas com as li-

mitações de velocidade. Caso fosse possí-

vel acelerar ao máximo, o carro chegaria à 

velocidade de 100 km/h em 4,8 segundos. 

Caso haja necessidade de uma diminuição 

rápida, freio também não lhe falta, pois o 

esportivo possui um sistema, que é utiliza-

do na Fórmula 1, chamado de ‘Brembo’, 

que é extremamente seguro!

Modernidade na dose certa

Trata-se de um carro totalmente mo-

derno com uma frente longa e uma parte 

traseira curta. Possui um programa de 

controle de estabili-

dade que pode ser 

ligado pelo motorista, 

o que facilita, em mui-

to, a sua pilotagem. 

Sua tração traseira 

despeja toda a sua 

força nas aceleradas, 

causando uma sensação de um ‘pulo’ 

para frente.

A segurança é outro item que merece 

elogios. Totalmente seguro, possui seis 

airbags, que protegem os passageiros 

em caso de colisão. 

Infinidade de acessórios

Aproveitei o test-drive e fui com o 

Camaro até a Riviera, no litoral de São 

Paulo. O prazer de dirigi-lo na estrada 

é indescritível, pois se tem a impressão 

de que o automóvel está ‘acima do as-

falto’, tal o seu equilíbrio e estabilidade. 

Seu acabamento interno é impecável, e 

a Chevrolet ainda teve o capricho de co-

locar leds nas portas e no painel, o que, 

à noite, traz um certo ar de romantismo.

Mas o melhor de tudo é que ao pa-

rar na frente do restaurante onde estive, 

ou mesmo no posto em que o abasteci, 

tive a impressão de estar em um des-

file, pois o Camaro chama a atenção e 

atrai os olhares de quem gosta de carro. 

Pessoas se aproximam, perguntam so-

bre o carro e até tiram fotos, o que causa 

uma sensação muito gostosa. 

Enfim, além de um grande prazer, 

participar desse test-drive durante um 

final de semana matou também a minha 

vontade de dirigir um Camaro, que eu 

já havia visto em alguns aeroportos no 

Brasil, mas, principalmente, me deixou 

com muita vontade de tê-lo em minha 

garagem.”

Sistema HUD
Mas uma das grandes novida-

des do Camaro é o sistema Head- 
-Up Display (HUD), que projeta infor-
mações no para-brisa do 
veículo. O objetivo é fazer 
com que o motorista te-
nha total atenção na dire-
ção e não desvie o olhar 
da estrada. Dessa forma, as 
informações ficam refletidas 
diretamente no para-brisa. 
Entre as informações refleti-
das, o motorista pode visua-
lizar a velocidade, a rotação 
do motor e a até a estação 
de rádio. Outra comodidade 
é que o condutor ainda pode 
personalizar a altura e a inten-
sidade das imagens.

Para testar toda essa tec-
nologia, a GM gentilmente ce-
deu o Camaro para análise, 
que foi avaliado por um pro-
fissional do mercado farma-
cêutico, a fim de se obter uma 
impressão imparcial sobre essa 
grande invenção da indústria 
automobilística. Durante um final 
de semana, S.C.Capelli, Vice-
Presidente Comercial da Biolab  
Sanus Farmacêutica, dirigiu o veí-
culo, cuja opinião podemos confe-
rir no box. 

S. C. Capelli
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A propaganda médica tem viven-
ciado importantes transformações ao 
longo das décadas. Da forma empí-
rica, como era realizada no passado, 
até os dias de hoje, essa atividade ga-
nhou diversas inovações, facilitando a 
atuação dos profissionais de campo, 
que continuam sendo o principal elo 
entre os laboratórios farmacêuticos e 
os médicos. Muito distante das anti-
gas fichas de visitação, amplamente 
utilizadas pelos propagandistas duran-
te anos, a propaganda médica atual 
tem se favorecido, principalmente, 
das grandes descobertas tecnoló-
gicas, como os notebooks, palms e 
smarthphones.

E a cada instante mais novidades 
são incorporadas nessa área, provo-
cando verdadeiras revoluções no atual 
modelo de promoção médica. A mais 
recente foi o lançamento mundial dos 
tablets, no início de 2010, que inaugurou 
uma nova era na propaganda médica.

Com recursos fascinantes, os ta-
blets ganharam força e se tornaram 
uma das principais tendências da 
comunicação em termos de tecno-
logia pessoal e corporativa para os 
próximos anos. O tablet nada mais 
é do que um computador em forma 
de prancheta, compacto e leve, sem 
teclado e com tela sensível ao toque, 
com uma ampla gama de aplicações. 

Especial Tecnologia

Surge uma nova era  
na propaganda médica
Madalena Almeida

Na indústria farmacêutica, a utili-
zação da invenção deverá fazer his-
tória. Vários laboratórios já começam 
a enxergar a ferramenta como vanta-
gem competitiva e trataram de equi-
par suas Forças de Vendas com essa 
nova tecnologia.

 “Quando decidiu implantar o ta-
blet na propaganda médica, a Ipsen 
queria inovar a comunicação com os 
médicos. Em 2010, o Gerente-Geral 
da companhia, Rubens Lima, bus-
cava novas maneiras para promover 
nossos produtos de uma forma mais 
interativa e personalizada. A ferramen-
ta de que precisávamos para isso ha-
via acabado de chegar no Brasil, que 
foi o tablet. A ideia foi implementada 
em apenas três meses. Contratamos 
uma agência, que nos ofereceu uma 
saída inteligente para nossas neces-
sidades e criou os materiais e siste-
ma para utilização da plataforma em 
apenas seis semanas”, conta Rafaela 
Prado, Gerente de Produtos da Ipsen 
Brasil. Hoje, toda a Força de Vendas 
da Ipsen, composta por 20 represen-
tantes, utiliza a ferramenta na visitação 
médica.

A adoção dos tablets também fa-
cilitou a mensuração das estratégias 
adotadas em campo. “A tecnologia 
permite a convergência da ação pro-
mocional, produtividade da Força de 

Vendas e da inteligência competitiva. 
A ferramenta possibilita o cruzamen-
to do nosso cadastro médico com a 
promoção personalizada, dando auto-
nomia para o representante entender 
as necessidades de seus médicos e 
atendê-las de imediato. Além disso, 
todo o sistema de visitação e produ-
tividade estará no equipamento, que 
deixa de ser uma ferramenta apenas 
promocional e se tornará uma ferra-
menta de trabalho do representante 
da Ipsen Brasil”, revela Rafaela.

Segundo ela, o principal ganho ge-
rado pela nova ferramenta é a maior 
interatividade com o médico. “Com 
os tablets, a promoção médica é mais 
interativa e permite ao representan-
te um tempo maior diante do cliente. 
As chances de um maior recall da 
mensagem que o propagandista quer 
passar também aumentam quando se 
estimula o médico a interagir com o 
material”, acrescenta Rafaela.

Características 
diferenciadas
O fato é que aprimorar o relacio-

namento com o médico por meio de 
maior interatividade tem sido a pala-
vra de ordem para os laboratórios, 
que buscam diferenciar a forma de 
comunicação e de promoção de seus 
produtos. E nesse aspecto, os tablets 
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É importante não 
enxergar nos tablets 
um modelo de 
salvação, mas sim 
mais uma ferramenta 
para melhorar o 
relacionamento 
com os médicos.

realmente superam expectativas, pois 
permitem a apresentação de diversos 
conteúdos online e em tempo real, 
despertando muito mais o interesse 
da classe médica. 

“A Eurofarma decidiu adotar os 
tablets na Força de Vendas quando 
percebeu que tais equipamentos, por 
meio dos inúmeros recursos tecnoló-
gicos, poderiam revolucionar o traba-
lho dos propagandistas, tornando-o 
mais dinâmico, ágil e interativo, com 
ganhos socioambientais e econômi-
cos. Ao contrário das ferramentas 
disponíveis até então, os tablets apre-
sentam características diferenciadas, 
como formato, dimensões, durabilida-
de de bateria, entre outras, perfeita-
mente adequadas ao dia a dia da pro-
paganda médica. Além disso, outro 
aspecto importante é a personaliza-
ção da propaganda ao perfil da visita”, 
destaca Helton Pinheiro de Carvalho, 
Executivo de Marketing da Eurofarma.

O projeto de implementação 
dos tablets na Força de Vendas da 
Eurofarma teve início em agosto de 
2010. “Depois de definir os parceiros, 
realizamos a compra do equipamento 
e iniciamos um piloto junto aos propa-
gandistas, com posterior expansão e 
treinamento para toda uma linha de 
promoção junto aos médicos”, explica 
o executivo.

Dessa forma, em janeiro de 2011, 
o laboratório equipou os primeiros 
propagandistas com os tablets. Já no 
mês seguinte, os equipamentos fo-
ram enviados aos demais integrantes 
da equipe para início do trabalho com 
os médicos.

“O desafio inicial foi, sem dúvida, a 
compra de um equipamento que nem 
sequer havia sido lançado no País. 
Consequentemente, havia poucas em-
presas aptas a desenvolver aplicativos 
para o tablet e menos ainda aplicati-
vos específicos para visitação médica.  
Em um segundo momento, outro de-
safio foi a preparação de toda a equipe 
para a utilização do aparelho e seus 
recursos, bem como as interfaces e 
meios para transmissão de dados, que 
também mereceram atenção e acom-
panhamento. Mas a receptividade da 
equipe aos recursos disponibilizados 
foi excelente, o que facilitou a assimi-
lação do treinamento”, frisa Carvalho.

Nesse projeto, a Eurofarma investiu 
cerca de R$ 1,5 milhão para adquirir 
os aparelhos e implementar o sistema 
que foi disponibilizado aos propagan-
distas. Em um primeiro momento, fo-
ram adquiridas 600 unidades.

Com a expansão do projeto a toda 
a equipe, o investimento deve alcançar 
valores próximos a R$ 3,5 mi. Hoje, 
a Força de Vendas da Eurofarma é 

composta por mais de 1.700 profissio-
nais, responsáveis por cerca de 380 mil 
contatos com médicos por mês. 

Enquanto o uso dos tablets é novida-
de, a Eurofarma, assim como os demais 
laboratórios, tem procurado analisar as 
possibilidades para utilizar com eficácia 
os recursos que essa tecnologia ofere-
ce. O que se espera é que, em pouco 
tempo, a ferramenta se torne mais uma 
commodity na indústria farmacêutica. 
Quando isso acontecer, os laboratórios 
terão de ser ainda mais criativos, identi-
ficando a melhor forma de diferenciação 
de sua propaganda médica.

“Na Eurofarma, o tablet tem como 
principal função a promoção de nos-
sos produtos por meio de materiais 
promocionais. Por outro lado, o equi-
pamento também está sendo utiliza-
do para administração da visitação 
médica e o controle da distribuição 
de amostras, por meio de sistemas 
também desenvolvidos para essa 
plataforma e com novas possibilida-
des, quando comparados aos aplica-
tivos disponíveis para smartphones, 
por exemplo”, revela o executivo da 
Eurofarma.

Sustentabilidade
Além dos benefícios gerados ao 

trabalho dos propagandistas, o tablet 
também tem diversos outros atributos 

Rafaela Prado, da Ipsen Brasil Helton P. de Carvalho, da Eurofarma
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que estão atraindo cada vez mais a 
atenção dos laboratórios. O apelo 
em sustentabilidade, sem dúvida, é 
um deles. Com o uso da ferramenta, 
muitos laboratórios preveem redução 
drástica do papel, usado na impres-
são dos materiais promocionais, o que 
irá gerar economia financeira.

A Eurofarma, por exemplo, deixará 
de imprimir cerca de 55 toneladas de 
papel em uma primeira etapa, che-
gando a 150 toneladas com a expan-
são do projeto. A Ipsen Brasil também 
estima redução de papel. Entretanto, 
por enquanto, a empresa continuará 
trabalhando os materiais nas duas ver-
sões (impressa e digital). A justificativa 
é para que haja um residual da promo-
ção do produto. “Com a entrega do 
material, damos liberdade ao médico 
de ler na íntegra o conteúdo de um es-
tudo, por exemplo, no momento que 
ele achar apropriado. Porém, mate-
riais que servem apenas de apoio para 
a promoção médica, como a ajuda vi-
sual, hoje estão somente em formato 
eletrônico”, declara Rafaela.

Algumas empresas vão mais além 
e se comprometeram, inclusive, a eli-
minar praticamente todo o tráfego de 
papéis na propaganda médica em um 
futuro próximo. Esse é o caso do EMS, 
que concluiu em maio a implantação 
dos tablets em 100% de sua Força 
de Vendas, hoje composta por 1.500 

propagandistas. A Farmacêutica tinha 
propagandistas com o equipamento 
em mãos já no primeiro dia de vendas 
do equipamento no Brasil. De acordo 
com o Vice-Presidente de Marketing, 
Waldir Eschberger Jr., com a conclu-
são desse projeto, o laboratório eco-
nomizará R$ 4,2 milhões por ano, que 
eram gastos com a impressão e distri-
buição de materiais, deixando de uti-
lizar cerca de 50 toneladas de papel.  
“A previsão é eliminar o tráfego de papel 
entre o marketing e a Força de Vendas 
até o final deste ano. A EMS vem bus-
cando uma alternativa economicamen-
te viável e com foco na sustentabilidade 
há algum tempo. Essa ferramenta nos 
permitirá reunir essas duas necessida-
des”, revela Eschberger.

Segundo ele, o EMS investiu R$ 
2,5 milhões para fornecer essa nova 
tecnologia a todos os propagandistas, 
que realizam mais de 400 mil contatos 
médicos por mês. O objetivo principal 
é automatizar e modernizar o contato 
com os médicos.

A empresa desenvolveu o projeto 
em etapas, com um piloto e aquisição 
das primeiras unidades do equipamen-
to no primeiro semestre de 2010. Em 
setembro do ano passado, a empresa 
começou o trabalho de promoção mé-
dica para alguns cardiologistas da capi-
tal paulista. Ainda naquele mês, a ferra-
menta foi apresentada no Rio Grande 
do Sul a cerca de 1,3 mil médicos. A ini-
ciativa bem-sucedida garantiu a compra 
de mais 200 aparelhos para represen-
tantes em todo o País no final de 2010. 

De acordo com Eschberger, a nova 
plataforma digital trará ganhos não só 
na abordagem com o médico, como 
também em qualidade de vida para 
os propagandistas, que deixarão de 
carregar pastas pesadas e um grande 
volume de papel.

“A agilidade é um ponto-chave. 
Com os tablets conseguimos corrigir 
estratégias e posicionamento de um 
produto, por exemplo, com muito mais 
rapidez. Além disso, temos condições 

de oferecer aos médicos um ma-
terial promocional mais atualizado.  
No modelo tradicional de propaganda 
médica, se um determinado material 
apresentasse erros ou estivesse incom-
pleto, o representante teria de esperar 
que uma nova versão fosse impressa, 
o que demorava semanas. Com esta 
ferramenta, a apresentação poderá ser 
modificada a qualquer momento e dis-
ponibilizada em horas para a Força de 
Vendas”, salienta Eschberger.

Segundo ele, a adoção dos tablets 
também ampliará o repertório e a base 
de dados que o representante levará 
para as visitas, algo que em uma co-
municação baseada em material im-
presso era impossível.

Além disso, lembra o diretor, se o 
médico quiser visualizar as conclusões 
de um determinado estudo clínico, este 
conteúdo estará vinculado à apresen-
tação e poderá ser compartilhado na 
mesma hora com o médico via e-mail. 

Processo one-to-one
Para o EMS, a ferramenta tam-

bém promete benefícios importantes. 
“Futuramente, será possível saber em 
tempo real onde o representante está”, 
ressalta Eschberger. Relatórios que 
os representantes enviam à empresa 
também já deixaram de ser impres-
sos e passaram a ser encaminhados 
via internet, proporcionando ganho 
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Com recursos 
fascinantes, os tablets 
ganharam força e se 
tornaram uma das 
principais tendências 
da comunicação em 
termos de tecnologia 
pessoal e corporativa 
para os próximos anos.

Waldir Eschberger, do EMS
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de tempo e melhores condições de 
trabalho para os representantes, que 
chegam ao final do dia com todos os 
trâmites burocráticos já lançados.

“Hoje, sobra mais tempo para eles 
pensarem a comunicação com o mé-
dico e em novos conteúdos que pos-
sam agregar mais valor à visitação. 
Com mais liberdade e autonomia, os 
representantes podem se dedicar a 
conhecer melhor o perfil e o interesse 
dos médicos que visitam, preparan-
do uma apresentação customizada e 
mais técnica para cada um”, ressalta 
Eschberger.

Dentro desse escopo, o diretor ex-
plicou que o próximo passo é aprimo-
rar a ferramenta, a fim de individualizar 
cada vez mais o contato com a classe 
médica. “Até o final deste ano, esta-
remos desenvolvendo diversas outras 
aplicações com base nas necessida-
des dos médicos. Ou seja, iniciaremos 
um trabalho com a classe médica, to-
talmente gerenciado eletronicamente, 
o que prevê, inclusive, melhor agenda-
mento da propagada médica, melhor 
controle na distribuição de amostras 
e diversas outras ações. Estaremos 
caminhando para um processo one-
-to-one, em substituição ao tradicional 
modelo mais engessado”, comenta 
Eschberger.

Tanto isso é verdade, que o EMS 
já se prepara para colocar no merca-
do cinco novos produtos, cujos lan-
çamentos serão feitos para o médico 
totalmente por meio do tablet.

Segurança da informação
A Galderma também espera uma 

grande redução no uso de papel para 
impressão dos materiais com a ado-
ção dos tablets. O laboratório investiu 
mais de R$ 350 mil na aquisição dos 
equipamentos, desenvolvimento do 
software exclusivo e treinamento dos 
representantes. A filial brasileira foi, 
inclusive, a primeira do Grupo a ado-
tar a tecnologia mundialmente. Desde 
outubro do ano passado, a Força de 
Vendas da empresa, hoje com mais 
de 100 representantes, passou a uti-
lizar o tablet na propaganda médica. 
“O primeiro passo foi digitalizar todo o 
material impresso, analisando diversos 
itens como tamanho da tela, funciona-
lidade, velocidade, estabilidade etc. 
E tivemos uma grata surpresa, pois a 
ferramenta rodou todos os aplicativos, 
indo ao encontro das necessidades 
da área de vendas, que é ter mais 
agilidade e interação na propaganda 
médica. Hoje, outras subsidiárias da 
companhia já estão nos visitando, 
interessadas em conhecer o modelo 
brasileiro para replicar o projeto nes-
ses países”, comenta Eduardo Kondo, 
Gerente de TI da Galderma. 

Segundo ele, a Galderma tem 
utilizado os tablets para apresenta-
ção de vídeos e imagens de alta de-
finição, que permitem, por exemplo, 
a demonstração de procedimentos,   
bem como o mecanismo de funcio-
namento dos produtos aos médicos, 
além da realização de pesquisas com 
os clientes e transmissão de arquivos 

e materiais de interesse dos médicos 
no momento da visitação, entre outras 
aplicações.

Na Galderma, o tablet já substi-
tuiu o manual de treinamento, ajuda 
visual, ferramentas de pesquisa de 
mercado, guia de produtos e várias 
outras ferramentas. Segundo Kondo, 
a plataforma, além de levar algo novo 
para os médicos, irá facilitar ainda os 
treinamentos da Força de Vendas. 
“Enquanto os representantes aguar-
dam para serem recebidos pelos mé-
dicos, eles podem usar esse tempo de 
espera para aprender a manusear me-
lhor o equipamento, por meio de um 
aplicativo específico desenvolvido pela 
empresa”, destaca.

Outro ponto positivo em relação 
à nova tecnologia, na opinião do ge-
rente, diz respeito às pesquisas feitas 
com os médicos, que poderão res-
ponder a questões diretamente no 
equipamento, com mais interativida-
de, confidencialidade e mais privaci-
dade, destaca Kondo.

De acordo com ele, uma grande 
preocupação da Galderma nesse pro-
jeto foi com a segurança. A empresa 
desenvolveu um aplicativo específico 
que garante total segurança das in-
formações mantidas no tablet. “Caso 
o equipamento seja roubado, por 
exemplo, por meio de um comando 
conseguimos apagar todos os dados 
do equipamento. Além disso, todo 
tráfego de informação entre o tablet e 

Especial Tecnologia

Vários laboratórios já 
começam a enxergar 
a ferramenta como 
vantagem competitiva 
e trataram de equipar 
suas Forças de 
Vendas com essa 
nova tecnologia.

Jailson Bispo, da Biolab
Vagner Bonato, Ger. de Produtos Jr. – Vacinas; Patricia 

Borba e Fernando Hernandez, Depto. de Promoção da MSD
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a empresa é criptografado”, explica o 
gerente.

Implementação gradativa
Na opinião de Kondo, para um 

projeto bem-sucedido nessa área é 
fundamental que as empresas divi-
dam a implementação em etapas. 
“É uma mudança muito grande na 
vida do representante. Se colocásse-
mos tudo de uma vez no tablet, po-
deríamos prejudicar a visitação com 
um volume grande de informação. 
O propagandista precisa se familia-
rizar com o equipamento. Foi o que 
fizemos na Galderma. Hoje, já temos 
materiais mais sofisticados que são 
apresentados por meio da platafor-
ma. O objetivo é continuar investindo 
nesse projeto, pois acreditamos que 
os tablets vieram mesmo para ficar”, 
garante Kondo.

Na MSD a adoção do tablet tam-
bém foi um projeto pioneiro para a 
companhia no mundo. A empresa 
optou pela implementação do equipa-
mento pelo time de vacinas, especifi-
camente para a Vacina Quadrivalente 
contra o HPV. 

“Por ser um trabalho pioneiro, os 
processos foram desenhados con-
forme a implementação, buscando 
adequar os materiais digitais às regras 
de Compliance seguidas pela MSD. O 
projeto foi lançado na Convenção de 
Vendas da empresa, em fevereiro do 
ano passado, e todo o time foi treinado 

durante esse evento. O projeto efetiva-
mente ganhou o campo em março de 
2010”, relata Patrícia Borba, Gerente 
de Produtos Sênior – Gardasil.

André Veloso, Gerente de Soluções 
ao Cliente da MSD, ainda revelou que 
uma das maiores dificuldades na im-
plementação do trabalho na MSD, 
do ponto de vista de canais, foi trazer 
para a companhia a discussão de efe-
tividade da promoção, usando o ta-
blet. “Neste processo, a parceria entre 
gerente de produto e multicanais foi 
fundamental para obter crédito na em-
presa e espaço para o projeto-piloto”, 
destaca Veloso.

Atualmente, a MSD possui 16 
coordenadores no campo utilizando 
o tablet para promoção de Gardasil 
e outras vacinas do portfólio. Outros 
times da MSD já estudam sua imple-
mentação. Internacionalmente, o pro-
jeto também está sendo considerado 
benchmarking para a empresa, e sua 
expansão será considerada para ado-
ção em outros países.

Segundo Veloso, por se tratar de 
um projeto-piloto, a empresa partiu de 
adaptações do material já existente 
para o desenvolvimento de versões di-
gitais. Mas o objetivo da companhia é, 
futuramente, criar materiais exclusivos 
para o meio digital, e, com isso, redu-
zir custos com material promocional 
e logística de envio, além ganhar em 
rapidez de entrega de conteúdo aos 
representantes e médicos.

Importância do conteúdo
Na verdade, como toda inova-

ção, os tablets por si só já chamam 
a atenção. Mas não adiantam toda a 
mobilidade e multi-interatividade se 
o conteúdo não acompanhar esses 
avanços tecnológicos.

“Nossa preocupação foi desenvol-
ver um sistema que não fosse estático. 
Ou seja, não queríamos transferir ba-
sicamente as peças de visual-aid para 
a mídia digital. O desafio foi conhecer 
bem os recursos do equipamento para 

levar ao médico algo novo com serviços 
agregados, além da novidade, que é a 
mídia digital”, comenta Jailson Bispo, 
Diretor de Marketing da Biolab.

O laboratório também foi um dos 
primeiros a investir na implementação 
dos tablets na Força de Vendas, cujo 
projeto começou ainda em 2009, con-
templando a escolha de fornecedores 
e parceiros e desenvolvimento da es-
trutura e dos sistemas. O piloto foi ini-
ciado no segundo semestre de 2010, 
com um grupo de representantes que 
atua na especialidade Ginecologia.  
A estratégia foi escolher um produ-
to que estava sendo reposicionado.  
Os treinamentos também foram prio-
rizados nessa fase. Para atingir todo 
o Brasil, os primeiros propagandistas 
treinados pela empresa serviram de 
multiplicadores, levando a informação 
para que profissionais de outros esta-
dos também pudessem atuar com a 
nova plataforma.

“Atualmente, temos pelo menos 
um representante em cada equipe uti-
lizando o tablet na visitação. Em junho, 
devemos ampliar para uma base maior 
de 130 pessoas. Na próxima etapa, o 
objetivo é envolver todos os produtos 
e a equipe inteira de Ginecologia. Uma 
preocupação foi também fazer a con-
vergência dos sistemas. Assim, hoje, 
o propagandista tem no tablets tudo o 
que ele precisa para fazer a visitação, 
não necessitando sair mais com po-
ckets, pastas com grandes volumes 
de materiais etc.”, revela Bispo.
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A tecnologia permite 
a convergência da 
ação promocional, 
produtividade da 
Força de Vendas e da 
inteligência competitiva.

Eduardo Kondo, da Galderma
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Segundo o diretor, o objetivo da 
Biolab com esse investimento é tan-
gilibilizar os resultados da companhia, 
mas ele também concorda que em 
breve será um recurso comum na pro-
paganda médica.

“Obviamente, é um equipamento 
que oferece uma série de aplicações. 
A Biolab continuará investindo nesse 
projeto, que é estratégico para a em-
presa, a fim de identificar o que pode 
ainda ser desenvolvido de diferen-
te para o médico. Acreditamos que 
o que fará a diferença em um futuro 
próximo não é a mídia digital em si, 
mas a forma como o representante irá 
explorar essa ferramenta, levando aos 
médicos um conteúdo mais organiza-
do e atualizado, ou seja, o sucesso do 
projeto envolve um conjunto de fato-
res: um bom produto, um bom treina-
mento, um representante qualificado e 
conteúdo consistente”, analisa.

De acordo com o diretor, a Biolab 
investiu R$ 650 mil neste projeto, sem 
contar os esforços internos. A mudan-
ça trará economia financeira e me-
nor impacto ambiental. “No segundo 
semestre deste ano, teremos todo o 
portfólio de produtos da Ginecologia 
sendo promovido pelos tablets, o 
que irá diminuir consideravelmente 
a impressão em papel. Isso irá gerar 
uma economia estimada de R$ 250 
mil para o segundo semestre deste  
ano”, explica.

Ferramenta de vendas?
O fato é que, embora não seja 

uma ferramenta exclusiva de vendas, 
os tablets podem sim se tornar gran-
des aliados das Farmacêuticas na 
busca por melhores resultados. Mas 
como todo projeto, exige muito plane-
jamento. “É necessário organização, 
determinação e coragem para mudar. 
Quando uma ideia nasce, é preciso 
pensar na implementação e execução 
para que a ação se torne realidade. 
A vontade de mudar deve contagiar 
toda Força de Vendas, que precisa 
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encarar a mudança com motivação e 
enxergá-la como uma oportunidade 
de fazer algo diferente. Quando o time 
está em sintonia, o sucesso é garanti-
do”, declara Rafaela Prado, da Ipsen.

Na opinião de Patrícia Borba, da 
MSD, um dos cuidados que todo la-
boratório deve ter na implementação 
dos tablets é não adotar a tecnologia 
porque está na moda. “Um produto 
com conceito inovador ‘pede’ esse 
tipo de ferramenta. Mas a empresa 
também deve ter essa ‘vontade’ de 
inovar, de incorporar novas tecnolo-
gias”, declara.

Para Jailson Bispo, é importante 
não enxergar nos tablets um modelo 
de salvação, mas sim mais uma ferra-
menta para melhorar o relacionamen-
to com os médicos. “É fundamental 
que as empresas se preocupem com 
o propagandista, de forma que a tran-
sição para o novo modelo de propa-
ganda médica ocorra sem grandes 
dificuldades. Afinal, o propagandista 
precisa conhecer e aprender sobre 
os recursos, a fim de utilizar o equipa-
mento a seu favor e não arranhar um 
relacionamento com o médico, que, 
muitas vezes, demorou para ser con-
quistado. Ou seja, as empresas de-
vem pensar em como fazer com que 
o representante, que antes usava um 
material mais estático, possa utilizar 
essa nova ferramenta de forma mais 
assertiva e eficaz”, observa Bispo.

Para Carvalho, da Eurofarma, o 
mais importante para o sucesso de 
um projeto de automação da Força 
de Vendas é o desenvolvimento de 
um aplicativo adaptado ao dia a 
dia do propagandista, treinamento 
e constante evolução nos recursos 
disponibilizados. “Os aplicativos evo-
luirão muito nos próximos meses e, 
seguramente, poderão contemplar 
novos mecanismos para mensura-
ção de retorno e controle dos novos 
recursos implementados. Na verdade, 
estamos vivenciando uma quebra de 
paradigma na propaganda médica. 

Os tablets apresentam 
características 
diferenciadas, como 
formato, dimensões, 
durabilidade de 
bateria, entre outras, 
perfeitamente 
adequadas ao dia a dia 
da propaganda médica.

Tanto a indústria quanto os demais 
setores envolvidos nessa cadeia estão 
se adaptando a essa nova realidade, 
oferecendo recursos e soluções a 
cada dia mais ousados. O momento 
é de mudança. É uma corrida contra 
o tempo, e todos estão trabalhando 
para influenciar os novos padrões a 
serem estabelecidos: ganhará quem 
conseguir extrair o máximo da nova 
tecnologia”, opina o executivo.
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O melhor ainda está por vir
Madalena Almeida

Tornar a propaganda médica mais 
dinâmica e interativa sempre foi um 
sonho antigo dos laboratórios. Para 
isso, as empresas testam as inúmeras 
inovações existentes para automatizar 
cada vez mais suas Forças de Vendas. 
Com os tablets não é diferente. Muitos 
laboratórios querem ser os primeiros 
nas suas áreas de atuação, reforçando 
a imagem de inovação perante os mé-
dicos e apostando nisso para elevar o 
share of mind de suas marcas e a per-
formance de geração de demanda. 

E pelo que já se observou até o 
momento, a nova plataforma tem mui-
to ainda a ser explorada nesse sen-
tido, principalmente, em termos de 
interatividade. 

Redução de custos com impres-
são, rapidez na troca e atualização 

de informações, acessibilidade e trei-
namentos multimídias, que outros 
aparelhos não permitem, otimização 
de eventos, congressos, workshops 
etc., são apenas alguns dos recursos 
que a plataforma tablet oferece aos 
laboratórios.

“Podemos destacar ainda como 
possibilidades, por exemplo, a capa-
cidade da plataforma para desenvol-
vimento de materiais com os quais o 
próprio médico possa interagir direta-
mente no equipamento, o desenvolvi-
mento de calculadoras de dosagem 
para medicamentos que se enqua-
drem nesse perfil, segmentação de 
visitas por perfil de médico, coleta de 
feedback sobre o assunto/material, 
de forma que após 30 dias de projeto 
seja possível determinar a relevância 

de cada assunto por região, entre ou-
tras”, acrescenta Danilo Fratângelo, 
Gerente de Planejamento da Arteria 
Comunicação/GSW/Brasil Online.

Christian Carvalho Becker, Diretor 
de Marketing e Novos Negócios da 
Running Solutions, explicou que os 
tablets são uma ferramenta de ma-
rketing digital para a propaganda mé-
dica. “Hoje em dia, com o boom dos 
tablets, o impacto audiovisual se torna 
uma arma bastante poderosa na fide-
lização da classe médica, bem como 
na exposição das marcas frente aos 
prescritores”, avalia Becker.

Insegurança dos gestores
Entretanto, o diretor da Running 

alertou que a maioria dos laborató-
rios tem focado os tablets como uma 
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com que a homologação pelas equi-
pes de TI ainda seja lenta e gradativa. 
Mas em termos de produtividade, já 
temos acompanhado a otimização de 
roteiros de visitas via GPS, gestão mais 
eficiente de cadastro médico segmen-
tado, agilidade na captura de dados de 
Trade/Merchandising no PDV e análise 
de auditorias e performance em grá-
ficos interativos. Uma nova forma de 
permitir ao propagandista gerenciar o 
seu território está nascendo”, analisa 
Becker. 

Por outro lado, de acordo com ele, 
cada vez mais é preciso levar em con-
sideração os processos que fazem 
parte do gerenciamento e distribui-
ção do conteúdo digital. “Colocar um 
conteúdo bonito dentro de um tablet 
é relativamente simples. Mas hoje, 
por exemplo, para se disponibilizar 
um conteúdo para iPads é necessário 
submeter isso à loja virtual da Apple. 
Isso demanda tempo e ainda está su-
jeito à avaliação qualitativa da equipe 
da Apple, o que pode atrapalhar o pla-
nejamento da equipe de marketing”, 
acrescenta o diretor.

Outro cuidado importante, segun-
do Becker, é permitir aos usuários to-
tal suporte por meio de uma equipe 
de help desk treinada e devidamente 
atualizada na nova plataforma. Com 
isso, os representantes passarão a 
dominar a tecnologia com maior rapi-
dez, eficiên cia e segurança. 

“Na ânsia de serem os primeiros 
a entrar com o tablet, muitos labora-
tórios acabam subestimando o uso 
da tecnologia e apenas migram o 

conteúdo de visual aid do papel para 
o tablet, não se utilizando das possibi-
lidades audiovisuais que a ferramenta 
possui. Dessa forma, o tablet acaba 
sendo um grande ‘PowerPoint’ de 
apresentação de um conteúdo mera-
mente bonito. Assim sendo, o investi-
mento acaba sendo alto e nem sem-
pre os resultados são alcançados”, 
comenta Becker.

Outro equívoco bem comum, de 
acordo com ele, é a não integração 
com cadastro médico. Com isso, não 
se tem controle nenhum sobre o que 
está sendo apresentado aos médicos 
nem do feedback deles. “Além disso, 
os laboratórios estão partindo da pre-
missa de que o discurso é o mesmo 
para cada médico, o que sabemos 
que não é. Dessa forma, profissio-
nais que não se encantam tanto com 
questões visuais e estão mais propen-
sos a informações científicas, acabam 
não gerando o retorno esperado pe-
los laboratórios”, expõe o diretor da 
Running.

Envolvimento de 
todas as áreas
Ainda há também a questão da 

distribuição dos tablets no Brasil. 
Segundo Becker, embora os lança-
mentos dos equipamentos tenham 
sido um sucesso, isto se deu apenas 
no varejo. O canal de distribuição cor-
porativo não está consolidado ainda, 
nem pela Apple nem pelos fabricantes 
de tablets Android (como Motorola e 
Samsung). Ele explica que como se 
trata ainda de uma tecnologia nova, 
os volumes ainda não são tão gran-
des, pois há vários projetos pilotos. 
Mas a tendência é que essa situação 
mude em pouco tempo. 

Outro fator de dificuldade para os 
laboratórios é a questão do sinal das 
telefonias que ainda não está tão bom 
no que tange ao 3G. “As maravilhas 
que nós vemos nos comerciais de 
tevê não refletem a realidade da co-
bertura de sinal no Brasil, o que pode 

Especial Tecnologia

Com a plataforma, o 
representante terá em 
mãos informações de 
todo o portfólio da 
empresa, algo que 
em uma comunicação 
baseada em material 
impresso é impossível.
O formato digital 
permite ir além da visita 
linear, transformando 
o tablet em uma 
extensão da mente 
de um representante 
bem treinado.
Outra forma cada vez 
mais presente será o 
uso de tecnologia de 
geoposicionamento, 
que permitirá aos 
laboratórios definir 
o melhor roteiro 
para cada setor, 
baseado em tráfego, 
distância ou tempo.

ferramenta meramente de marketing, 
e acabam se esquecendo de todos 
os benefícios tecnológicos que esse 
device pode trazer em termos de 
produtividade ou até mesmo em oti-
mização de integração de aplicações 
corporativas. 

“Parte disso se deve ainda ao fato 
de as tecnologias mais difundidas para 
tablets (iOS, da Apple; e Android, do 
Google) despertarem alguma insegu-
rança nos gestores de TI. As questões 
de segurança e integridade dos dados 
corporativos, suporte aos usuários, 
principalmente de campo que estão 
espalhados por todo o Brasil, e a inte-
gração com sistemas legados fazem 

Christian Becker, da Running
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atrapalhar o sincronismo de dados”, 
alerta o diretor.

Para Tiago Resck, Sócio-Diretor 
da Guiropa Comunicação, na implan-
tação de um projeto de plataforma 
digital é fundamental envolver os vá-
rios departamentos da empresa simul-
taneamente, o que se torna um dos 
maiores desafios dos laboratórios. “As 
ações precisam estar concatenadas 
para o resultado ser efetivo. Nesse 
momento de maturação da tecno-
logia, percebemos que há um ano o 
receio de alguns laboratórios estava 
relacionado ao alto custo de inves-
timento e à forma com que a classe 
médica receberia essa inovação. No 
entanto, temos percebido uma sig-
nificativa redução dessas preocupa-
ções, por conta dos resultados obti-
dos pelos laboratórios que inovaram 
e saíram na frente”, completa Adriano 
Rodrigues, também Sócio-Diretor da 
Guiropa Comunicação.

Além do envolvimento de toda a 
empresa, Rodrigues ressalta também 
a importância do treinamento efetivo 
das equipes gerencial e de vendas. 

“Nos últimos anos, presenciamos 
tentativas de inovação com notebooks 
e até mesmo com porta-retratos digi-
tais, mas esses projetos não evoluíram 
pelas dificuldades técnicas e pela falta 
de capacidade de acompanharem a 
dinâmica do representante no campo. 
É importante ressaltar que nenhuma 
tecnologia ou plataforma de gestão 
irá substituir uma equipe de vendas 
bem treinada e um posicionamento 
bem estruturado. Estamos passando 

por um momento de transição, e o 
grande desafio dos laboratórios e das 
agências é passar a definir suas estra-
tégias em função desse novo formato, 
em que as aberturas de visual-aids 
passam a ser telas, com informações 
mais relevantes e em menor quanti-
dade em virtude da possibilidade de 
atualização constante, o que não era 
possível no modelo tradicional de ci-
clos trimestrais”, frisa Resck. 

Quebrando paradigmas
Para Danilo Fratângelo, Diretor 

da Arteria Comunicação, o erro mais 
comum dos laboratórios é também a 
falta de foco no usuário, ou seja, no re-
presentante. “O formato digital permite 
ir além da visita linear, transformando 
o tablet em uma extensão da mente 
de um representante bem treinado. 
Obviamente, cada call flow possui 
uma ordem lógica, mas é necessário 
desafiá-la no momento de planeja-
mento de conteúdo, fazendo com que 
isso se adapte a qualquer visita – e 
não esperando que todos os médicos 
queiram ver os mesmo temas. Para 
tal, a ferramenta de promoção, prefe-
rencialmente, deve privilegiar o acesso 
a qualquer conteúdo desejado em até 
dois toques na tela”, explica.

Na visão de Sérgio Quadros 
Albuquerque Jr., Diretor da 3D Garage, 
o grande desafio dos laboratórios nes-
se processo é fazer com que o para-
digma seja quebrado. “Os laboratórios 
têm alguns receios, desde a compra 
dos aparelhos, a escolha, o investi-
mento certo, até que aplicativo utilizar. 
Mas os clientes que atendemos bus-
cam possibilidades, conhecendo as 
ferramentas disponíveis, e estudam as 
várias formas de aplicação”, avalia ele.

Na verdade, escolher a tecnolo-
gia certa deve ser um dos focos das 
empresas. “Um grande erro é com-
prar, em tempos de conexão 3G, um 
aparelho apenas Wi-fi. Desenvolver 
ferramentas muito complexas em um 
primeiro momento é o outro ponto que 

se deve evitar. Ou seja, é preciso ad-
quirir o aparelho certo e desenvolver 
o aplicativo básico bem estruturado 
com o que for necessário em um pri-
meiro momento, contando também 
com uma agência que lhe dê o su-
porte e tenha capacidade de pensar 
desde o básico até os recursos mais 
avançados – vídeos, áudios, banco de 
dados e aplicativos específicos para 
cada atividade, além de um conteúdo 
relevante de apoio à propaganda mé-
dica”, aconselha Albuquerque.

Fratângelo, da Arteria, também con-
corda que a escolha do melhor parceiro 
é fundamental. Segundo ele, é neces-
sário ter a consciência de que, quando 
o assunto é promoção digital para a in-
dústria farmacêutica ( e-detailing), o real 
diferencial é o conhecimento do merca-
do por parte do parceiro. 

O executivo ainda ressaltou a im-
portância do cuidado com a consis-
tência do conteúdo. “O principal recur-
so da promoção digital será sempre o 
conteúdo bem feito, um conteúdo que 
seja resultado não apenas da experti-
se digital da agência, mas também de 
um profundo conhecimento por parte 
dela no produto e na patologia”, reco-
menda o gerente.

Mais qualidade na visita
Se em um primeiro momento, as 

Farmacêuticas decidiram adotar a fer-
ramenta motivadas, principalmente, 
pela economia financeira gerada pela 
redução de custos com o material im-
presso, hoje, ao que parece, a reali-
dade se mostra diferente. Diante das 
inúmeras possibilidades da plataforma 
digital os laboratórios também já co-
meçam a olhar para a otimização da 
propaganda médica não apenas em 
relação ao conteúdo, mas também re-
ferente à inteligência de mercado.

“Nós, da ArteriaGSW/Brasil, já 
trabalhamos com promoção digital 
há três anos desde o tablet PC, um 
antecessor dos tablets atuais, e per-
cebemos uma mudança no mindset 

Tiago Resck e Adriano Rodrigues, da Guiropa
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dos laboratórios. Neste momento, 
busca-se, principalmente, o real be-
nefício que os tablets proporcionam: 
closed-loop marketing, a capacidade 
de ajustar suas mensagens de acordo 
com o perfil de cada médico visitado 
em um formato constante, ‘vivo’”, des-
taca Fratângelo.

Nesse contexto, segundo o ge-
rente, há a busca por mais eficiência. 
“Quando consideramos o formato di-
gital, o representante pode extrair o 
máximo do seu tempo diante do mé-
dico, pois o conteúdo é muito mais 
interessante, e o time de marketing 
passa a ter um poder maior de geren-
ciamento”, completa o gerente. 

O fato é que com a plataforma ta-
blet, os laboratórios tornam-se aptos 
a consolidar em um único equipamen-
to digital todas as questões relaciona-
das à Produtividade/Inteligência e à 

Propaganda/Marketing. Utilizar-se de 
informações de segmentação de seu 
painel médico ou PDV para potenciali-
zar o valor daquele cliente e, automa-
ticamente, gerar um conteúdo digital 
totalmente customizado ao perfil da-
quele cliente é algo realmente possível 
pela primeira vez na indústria farma-
cêutica. “Dessa forma, os laboratórios 
conseguirão direcionar conteúdos, 
discursos e formatos ao perfil de cada 
cliente, sem ter custos extras por isso. 
Assim, o cliente se sente mais próximo 
do laboratório, responde melhor aos 
insights do processo de visitação e 
gera resultados mais alinhados com o 
ROI que se espera dele”, frisa Becker, 
da Running.

Além disso, por meio de tecno-
logia tracking de relacionamento, é 
possível ainda proporcionar aos ges-
tores de Marketing, Produtividade ou 
Produto avaliar quanto tempo está 
levando cada visita. Ou melhor: quais 
os assuntos são mais relevantes para 
aquele profissional ou àquele grupo 
de profissionais de mesmo perfil. Isso 
tudo, vale a pena destacar, de forma 
automatizada sem nenhuma interven-
ção manual ou de opiniões subjetivas. 
Uma vez em posse dessa informação, 
os gestores podem analisar com mais 
acuracidade os resultados das ações 
de marketing.

“Outra forma, cada vez mais pre-
sente, será o uso de tecnologia de 
geoposicionamento, que permitirá aos 
laboratórios definir o melhor roteiro 
para cada setor, baseado em tráfe-
go, distância ou tempo. Além disso, 
o representante poderá se valer des-
ta tecnologia para fugir de engarrafa-
mentos ou encontrar médicos do seu 
painel que estão próximos à sua últi-
ma visita. Assim, será cada vez mais 
comum que o percentual de cobertura 
de visitas qualitativas seja alcançado. 
O controle dos custos indiretos (como 
combustível, por exemplo) será mais 
assertivo por meio da avaliação de 
roteiros previstos e realizados. Enfim, 

uso da inteligência em prol da qualida-
de da visita”, completa Becker.

O futuro
Sem dúvida, a nova tecnologia 

tablet permite a construção de uma 
comunicação mais ágil, eficiente, mo-
derna, econômica e sustentavelmente 
correta. Mas o que os laboratórios ain-
da podem esperar dessa ferramenta?

“As Farmacêuticas devem se pre-
parar para uma massificação de tablets 
no mercado. De diferentes marcas e di-
mensões, mas com as funcionalidades 
muito parecidas. Dessa forma, utilizar 
inteligência competitiva para segmen-
tar e potencializar seu cliente, somado 
a formas criativas de expor o conteúdo 
médico, serão cada vez mais diferen-
ciais na briga pela atenção do médico”, 
prevê Becker, da Running.

Outro ponto importante, segun-
do o diretor, refere-se ao Painel Não 
Visitados dos laboratórios. Neste pai-
nel constam os profissionais que es-
tão em áreas de acesso complicado 
ou que ainda não possuem perfil para 
serem visitados, mas que não podem 
ser esquecidos. “O custo de um re-
presentante em determinada região 
pode não valer a pena, mas a visita 
virtual pode compensar. Por meio de 
áudio e vídeo, o tablet pode ser essa 
ferramenta que irá proporcionar aos 
laboratórios utilizar as equipes já exis-
tentes (ou equipes in loco ou terceiriza-
das) para efetivar visitas remotamente 
a esse perfil de profissionais que hoje 
não são visitados”, explica ele.

Para Becker, o grande benefício 
desta nova tecnologia é justamente a 
integração entre informações de pro-
dutividade e propaganda, utilizando-
-se sempre da flexibilidade e da inova-
ção para possibilitar o direcionamento 
do conteúdo e do discurso comercial 
em prol da fidelização e do conheci-
mento empírico sobre a base de clien-
tes médicos.

Para Albuquerque, da 3D Garage, 
trata-se de um campo que ainda irá 

Especial Tecnologia

Com os tablets, utilizar 
inteligência competitiva 
para segmentar seu 
cliente, somado a 
formas criativas de 
expor o conteúdo 
médico, serão cada 
vez mais diferenciais 
na briga pela atenção 
do médico.

Danilo Fratângelo, da Arteria
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crescer rapidamente, oferecendo para 
os laboratórios possibilidades para 
uma contínua interatividade com seus 
clientes. “O futuro é amplo. O que 
vai comandar essa dinâmica são os 
próprios alvos, ou seja, o médico e o 
 marketing”, observa Albuquerque.

Após um ano de projetos envol-
vendo tablets, Resck, da Guiropa 
Comunicação, também acredita em 
um avanço rápido da tecnologia, com 
inúmeras possibilidades para os labo-
ratórios. Como pontos fortes da plata-
forma, ele destaca também a persona-
lização das campanhas de acordo com 
o perfil dos médicos, desenvolvimento 
de games interativos “linkados” aos 
conceitos de cada produto, realização 
de treinamento da Força de Vendas, 
webmeetings e pesquisas interativas. 

“Com a plataforma, o represen-
tante terá em mãos informações de 
todo o portfólio da empresa, algo que 
em uma comunicação baseada em 
material impresso é impossível”, frisa 
Resck. 

Fratângelo, da Arteria Co mu ni-
ca ção, acredita que o mercado está 
entrando em uma era do marketing 
farmacêutico em que a prestação de 
serviço por meio de novas mídias, tanto 
para o médico quanto para o paciente, 
ganhará uma progressiva importância. 
“À medida que esses devices se po-
pularizam, a maneira de interagir com 
consumidores também mudará, e o 
marketing farmacêutico cada vez mais 
irá transcender a mensagem-chave 
de produto para também abranger e 
definir qual o papel que cada marca/ 
instituição farmacêutica ocupa na vida 

das pessoas. É similar com o que já 
ocorre há anos com os mercados de 
consumo em massa, porém, em um 
ritmo naturalmente mais lento devido 
às particularidades do mercado”, ga-
rante Fratângelo. 

O melhor ainda está por vir
Na opinião do gerente da Arteria, 

o melhor ainda está por vir. “Após a 
migração para o formato digital, quan-
do o objetivo foi apenas o abandono 
do papel e adoção de materiais mais 
requintados, chegou o momento de 
colocar a inteligência de mercado em 
foco. Em dois anos, certamente o e-
-detailing será um dos maiores aliados 
dos times de inteligência de mercado 
nos laboratórios”, prevê Fratângelo.

Na visão do gerente, o uso da pro-
moção digital, aliado à inteligência de 
mercado, possibilita que as empresas 
tenham informações sobre o mercado, 
passando a conhecê-lo de verdade. 

“Em um exemplo simples, a pro-
moção de um fotoprotetor pode estar 
baseada em âmbito nacional sobre o 
assunto proteção UVA. Porém, a cur-
va de conhecimento é diferente entre 
os médicos de um mesmo painel, de 
maneira que existe a possibilidade 
desse assunto já ser de total conheci-
mento dos médicos da região Sul, por 
exemplo, enquanto que no Nordeste o 
conhecimento ainda é baixo. O resul-
tado prático disso é: se esse mesmo 
padrão for mantido, existe uma gran-
de possibilidade de a empresa ser ine-
ficiente no Sul, e demorar demais para 
descobrir a razão”, explica Fratângelo.

Dessa forma, esse tipo de diag-
nóstico permite criar uma segmenta-
ção constante da educação médica, 
garantindo que dentro de uma mesma 
patologia cada médico receba especi-
ficamente a informação que realmente 
faz a diferença no dia a dia dele. Isso, 
aliado a um prévio estudo sobre uso 
de canais, garante que o investimento 
promocional esteja sendo utilizado da 
melhor maneira possível.

Segundo Becker, da Running, o 
conceito de closed-loop marketing 
também estará muito mais presente 
nesse novo ambiente, ou seja, bus-
car formas alternativas de aumentar 
a exposição da marca, colher feedba-
cks sobre esta ação e, partindo disso, 
gerar uma nova interação consiste em 
um relacionamento em cadeia. E os ta-
blets possibilitam essa execução com 
excelência no mercado farmacêutico. 

“Partindo do pressuposto que 
um ciclo possui quatro semanas e o 
médico é visitado uma vez no ciclo, 
a exposição de marca para esse mé-
dico será de aproximadamente dois 
minutos por mês em um processo de 
visitação normal. Se enviarmos um e-
-mail na primeira semana introduzindo 
o assunto a ser alvo da visita médica 
com link para informações na web, 
estaremos, fatalmente, aumentando 
o tempo de exposição da marca pe-
rante este profissional. Se fizermos 
essa informação chegar ao represen-
tante com os temas mais navegados 
pelo médico na web, ele poderá rea-
lizar uma visita muito mais aderente 
às expectativas desse profissional. 
Se na semana seguinte, o call center 
entrar em contato com o médico, co-
lher feedback da visita e enviar algum 
material complementar via sedex, na 
sua casa, a cadeia estará fechada.  
O closed-loop estará feito. E obvia-
mente, os dados coletados nas intera-
ções desse ciclo servirão para se es-
truturar as ações para o próximo ciclo, 
trazendo novidades, como seminários 
de KOLs via web, por exemplo”, ex-
põe o diretor da Running.

O objetivo disso é tornar cada es-
forço promocional tremendamente 
relevante, uma vez que estará sempre 
alinhado à necessidade do público. 
Sem dúvida, os tablets já estão pro-
vocando uma verdadeira revolução na 
rotina dos propagandistas. E cabe aos 
laboratórios encontrar a maneira mais 
criativa de adaptação a essa nova era 
da promoção médica. 

Sérgio Albuquerque Jr., da 3DGarage
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Sindusfarma 
homenageia personalidades do setor

Em 28 de abril, o Sindusfarma 
realizou a entrega do Colar Cândido 
Fontoura do Mérito Industrial Far-
ma cêutico a 40 empreendedores do 
setor farmacêutico e personalidades 
da área da saúde. A solenidade, que 
teve lugar nos salões do Hotel Hyatt, 
em São Paulo, marcou o 78º aniver-
sário do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo e comemorou o Dia da 
Indústria Farmacêutica Paulista. 

“Trabalhar na indústria far ma cêu-
tica é um misto de muito orgulho com 
muita responsabilidade. Não produzi-
mos armas, o que produzimos só faz 
o bem, cuida da saúde e refaz a vida, o 
que nos permite colocarmos a cabeça 
no travesseiro e dormirmos tranquilos”, 
disse João Pedrinelli, ex-Presidente do 
laboratório Fresenius no País, que falou 
em nome dos homenageados. 

O economista Claudio Considera, 
ex-Secretário de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda, 
destacou a contribuição do setor para 
o Brasil.

“Gostaria de chamar a atenção 
para a importância que a indústria 
farmacêutica tem para a sociedade, 
principalmente por meio do desenvol-
vimento de novas drogas, que tratam 
não apenas os doentes de hoje, mas 
o doente de amanhã, com novas des-
cobertas sendo testadas”, disse, ao 
agradecer a distinção recebida.

Evento
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O Dr. Rafael Guerra lembrou sua 
atuação na presidência da Frente 
Parlamentar da Saúde. “Tivemos vários 
seminários sobre a Política Nacional 
de Medicamentos em que demos voz 
à indústria, à vigilância sanitária e aos 
usuários, para que pudéssemos ela-
borar uma política [de acesso aos me-
dicamentos] cada vez mais justa, mais 
transparente e mais ágil”, disse o médico 
e ex-parlamentar, que durante três legis-
laturas (ou seja, 12 anos) liderou o maior 
grupo temático do Congresso Nacional.

O Presidente do Sindusfarma, 
Omilton Visconde Junior, ressaltou que 
em seu terceiro ano de vida, o Colar 
Cândido Fontoura se firma como um 
evento único. “Trata-se de uma inicia-
tiva que festeja a indústria e reconhece 

o extremo valor dos homens e mulhe-
res que a construíram e continuarão a 
construí-la”, disse, em sua saudação.

Prestigiaram a solenidade, entre 
outras personalidades, os deputados 
federais, Arnaldo Faria de Sá e Eleuses 
Paiva; o Presidente da Associação 
Médica Brasileira, José Luiz Gomes 
do Amaral; e o Presidente do Sindicato 
dos Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo, Paulo José Teixeira.

As empresas Barclays Capital, 
EMS Pharma, Merck, Weathon Brasil, 
Chiesi, Eurofarma, Hypermarcas e 
Zambon se associaram ao Sindusfarma 
na realização da solenidade.

Conheça a seguir os home nageados.

Lauro Moretto

Nelson Mussolini

As empresas Barclays 
Capital, EMS Pharma, 

Merck, Weathon Brasil, 
Chiesi, Eurofarma, 

Hypermarcas e 
Zambon se associaram 

ao Sindusfarma 
na realização da 

solenidade.
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POLAR TÉCNICA
busca constante pela excelência

POLAR TÉCNICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.

R. Oneda, 930 - Jd. Calux - 09895 280

S. Bernardo do Campo - SP - Tel/Fax: 11 4341 8600 

e-mail: vendas@polartecnica.com.br - site: www.polartecnica.com.br

A Polar Técnica é referência no segmento 
de elementos refrigerantes para transporte 
de produtos perecíveis no mercado 
farrmacêutico e de medicina diagnóstica e 
vem destacando-se como a empresa que 
mais cresce no setor.

Há 10 anos no ramo possui vasta experiência 
e conhecimento na área de qualificação de 
embalagens térmicas.
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A cerimônia de entrega do 
Colar Cândido Fontoura foi 
um momento especial, que 
permitiu a confraternização 

dos profissionais que 
fizeram e fazem a história 
da indústria farmacêutica. 

O Prêmio faz parte das 
comemorações do Dia da 

Indústria Farmacêutica Paulista, 
instituído em 25 de abril de 

2008, e também marcou o 78º 
aniversário do Sindusfarma. 
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Yussif Ali Mere

Farid Nasser Chedid

Orlando Famá Jr.

José Santana Godoy Moron

Carlos Alberto Taborda

Jorge Suel Cury

Elias da Costa Lima Emanoel Fairbanks

Profissionais

Empresários/Dirigentes Executivos

Desde a sua primeira edição, 
a premiação Colar Cândido 
Fontoura já homenageou 

133 profissionais, dos 
quais, 45 em 2009; 48 em

2010; e 40 em 2011.

Com a outorga do Colar, 
a entidade busca resgatar 

a história da indústria 
farmacêutica no Brasil, 

que em 2010 gerou 75.630 
empregos diretos e cerca 

de 300 mil indiretos.
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Fermino Yamashiro

Joaquim Prado Pinto de Moraes Filho

José de Araújo Villar

José Martins

Josef Görge

Deodato Rodrigues Alves

Luciano Emmanoel M. de Azevedo

Mauricio Rodrigues Alves

Profissionais

Em seu terceiro ano de vida, 
o Colar Cândido Fontoura 
se firma como um evento 

único, uma vez que celebra 
a indústria e reconhece 
o valor das pessoas que 

construíram e continuarão 
a construir esse setor tão 
importante para o País.

Cândido Fontoura foi membro 
fundador e 1º Presidente do 

Sindusfarma. Tornou-se  
referência na indústria 

farmacêutica no Brasil pela 
relevância de sua atuação 

na entidade e pela sua 
vocação de bem servir à 

população brasileira.
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Nelson dos Reis Rodrigues

Nelson Rodrigues

Pietro La Rosa

Plinio Gilberto Spina

Roberto Pellegrini

Wilson Neglia

Augusto Vizeu Fernandes

Benemar Guimarães

Teodoro Uberreich

Profissionais
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João Franco de Godoy Filho Peter Gottschalk

João Dinarte Patriota

Walter Turing

José Rafael Guerra Pinto CoelhoClaudio Monteiro Considera

Genésio Antônio Mendes

Parceiros da Indústria

Autoridades

Na solenidade de 
entrega do Colar 

Cândido Fontoura 
do Mérito Industrial 

Farmacêutico, 
realizada em São 

Paulo, foram 
homenageados 40 

empreendedores do 
setor farmacêutico 

e personalidades do 
setor da saúde.

Idea Brasil e moDerna. 
Uma união perfeita 
entre a inovação 
e o conhecimento.

Idea Brasil, empresa de pesquisa de mercado Ad Hoc, consolidada no mercado nacional através de parceria 
estratégica com seus clientes, gerando conhecimento e oferecendo soluções para suportar a tomada de decisão, 
e moDerna, fornecedora de informações do mercado público que traz uma poderosa ferramenta de BI, 
facilitando o dia-a-dia de quem realmente utiliza as informações ao seu favor. Uma parceria que une inovação 
e conhecimento para quem busca estudos de qualidade. 

Venha nos conhecer e use nosso diferencial a seu favor.

Todos os produtos moDerna funcionam em IPad.

55 11 3937 8800
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - cj. 91
Jardim Paulistano - São Paulo

portalmoderna.com.br
contato@portalmoderna.com.br

Venha nos conhecer e use nosso diferencial a seu favor.
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Tempos atrás escutei a notícia de 
que a polícia prendeu um falso médico 
em São Paulo, que prescrevia medica-
mentos por mais de 30 anos. Foi uma 
notícia que apareceu nos mais impor-
tantes jornais, rádios e canais de tele-
visão do País. A indignação foi geral: 
como uma pessoa que não tem co-
nhecimento, competências e legitimi-
dade para prescrever medicamentos e 
tratar pacientes, pôde fazer isso sem 
problemas? Como uma pessoa sem 
experiência e sem título profissional da 
área da saúde pode receitar? 

Mas este não foi o primeiro caso. 
Há muitos por aí em nosso País, e 
não somente na área de medicina. 
Basicamente, a notícia dizia o seguinte:

21/04/2011 - 16h20 
Polícia prende falso médico que 

atuava havia 30 anos em SP 
“A polícia prendeu, nesta quarta-

-feira (20), um homem de 74 anos 
suspeito de se passar por médico há 
30 anos e atuar em uma falsa clínica 
na Mooca, zona leste de São Paulo. 

De acordo com a SSP (Secretaria 
de Segurança Pública), a clínica fun-
cionava havia vários anos e estava em 
reformas. Na entrada, lia-se que o lo-
cal seria, em breve, uma clínica espe-
cializada em cardiologia. 

Foram apreendidos formulários mé-
dicos e de atestados, estetoscópios, 
carimbos e medicamentos fitoterápi-
cos, que eram receitados e vendidos 
pelo suspeito, segundo a polícia.”

Reciclagem

O equívoco da substituição e  
prescrição de medicamentos
Fernando Loaiza

Precisamos 
conscientizar o 

profissional farmacêutico 
de que ele somente 

pode substituir, 
e não prescrever 
medicamentos.

Qualquer um fica chocado quan-
do se depara com uma notícia desse 
teor, porém, o que está acontecendo 
hoje em dia nas farmácias é muito 
mais perigoso e, certamente, é infini-
tamente maior do que isso, pois vai 
contra todas as diretrizes legalmente 
estabelecidas para dispensação de 
medicamentos segundo a Agência de 
Vigilância Sanitária do Brasil - Anvisa. 

Revisemos a lei da Anvisa que 
trata da prescrição e dispensação de 
medicamentos:

Resolução RDC nº 135, de 29 de 
maio de 2003

DOU 02/06/03

Texto de retificação: Republicado 
no D.O.U., de 12 de agosto de 2003.
VI - Critérios para prescrição e dispen-
sação de medicamentos genéricos

1. Prescrição
1.1. No âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), as prescrições pelo 
profissional responsável adotarão, 

obrigatoriamente, a Denominação 
Comum Brasileira (DCB), ou, na 
sua falta, a Denominação Comum 
Internacional (DCI).

1.2. Nos serviços privados de 
saúde, a prescrição ficará a critério 
do profissional responsável, podendo 
ser realizada sob nome genérico ou 
comercial;

1.3. No caso de o profissional 
prescritor decidir pela não-intercam-
bialidade de sua prescrição, a mani-
festação deverá ser efetuada por item 
prescrito, de forma clara, legível e ine-
quívoca, devendo ser feita de próprio 
punho, não sendo permitidas outras 
formas de impressão.

2. Dispensação

2.1. Será permitida ao profissional 
farmacêutico a substituição do medi-
camento prescrito pelo medicamento 
genérico correspondente, salvo res-
trições expressas pelo profissional 
prescritor.

2.2. Nesses casos, o profissional 
farmacêutico deverá indicar a substi-
tuição realizada na prescrição e colo-
car seu carimbo, seu nome e número 
de inscrição do Conselho Regional de 
Farmácia, datar e assinar.

Balconistas e Farmacêuticos

 | Mai-Jun 2011 44



Idea Brasil e moDerna. Mais 
que uma união, uma inovação.

Para estudos Ad Hoc contamos com uma equipe de pro� ssionais quali� cados e 
possuímos as mais inovadoras metodologias quantitativas e qualitativas para:

• Entendimento do mercado, consumidor e shopper
• Processos de inovação de produtos e serviços
• Marca e comunicação
• Satisfação e lealdade
• Tendências: proDus, marketSus e caDus funcionam em Ipad
• Em breve “Doctors online”

Venha nos conhecer e use 
nosso diferencial a seu favor.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - cj. 91
Jardim Paulistano - São Paulo

55 11 3937 8800
portalmoderna.com.br
contato@portalmoderna.com.br

Venha nos conhecer e use 

Dados de mercado público

Produção ambulatorial 
e hospitalar.

Importante cadastro dos 
prestadores de saúde.

Para quem precisa entender 
o tamanho do mercado.



Os únicos profissionais 
que podem 

prescrever são os 
médicos. Quanto à 
dispensação, a lei 

diz que o profissional 
farmacêutico está 

autorizado a substituir 
o medicamento 

prescrito pelo genérico 
correspondente.

2.3. Nos casos de prescrição 
com nome genérico, somente será 
permitida a dispensação do medica-
mento de referência ou de genérico 
correspondentes.

Fica claro, então, que segundo 
Agência de Vigilância Sanitária, os 
únicos profissionais que podem pres-
crever são os médicos, e, quanto à 
dispensação, a lei é clara e diz que 
o profissional farmacêutico está au-
torizado a substituir o medicamento 
prescrito pelo medicamento genérico 
correspondente. 

Acontece que ainda hoje muitos 
pacientes vão às farmácias com a 
receita do médico e se deparam 
com balconistas que sugerem a 
substituição do produto. A situação 
é pior quando o consumidor chega 
à farmácia e pede um medicamento 
para qualquer problema de saúde 
que ele esteja passando naquele 
momento. Imediatamente, o balco-
nista tem sempre um remédio para 
indicar.

Portanto, é uma grande miopia do 
sistema, uma vez que como os falsos 
médicos, falsos engenheiros, falsos 
professores etc., existem muitos bal-
conistas sem preparo, que se passam 
por médicos ao prescrever, bem como 
farmacêuticos que acabam substituin-
do prescrições.

Tais balconistas – importante des-
tacar que também existem balconis-
tas e farmacêuticos mais conscientes, 
que não adotam a prática ilegal da 
“empurroterapia” – alegam que estão 
beneficiando os pacientes com alter-
nativas de melhor preço, porém, o 
principal preocupado com os preços 
dos medicamentos é verdadeiramente 
o médico, que quando prescreve pen-
sa muitíssimo no custo-benefício da 
sua prescrição.

Além disso, quero esclarecer que 
não estou falando da troca de receita 

de medicamentos de referência por 
genéricos. Refiro-me à troca de qual-
quer coisa que o médico prescreva, 
pois os genéricos também são tro-
cados por outros produtos, muitas 
vezes. 

Acredito que a indústria farmacêu-
tica, que busca atuar com ética e res-
ponsabilidade, precisa começar a lutar 
contra esse grave problema. Devemos 
definir claramente que o médico é o 
único profissional com autorização 
para prescrever medicamentos e que 
o farmacêutico é um profissional auto-
rizado a substituir medicamentos refe-
rência por genéricos. 

Além disso, devemos insistir com 
os profissionais médicos que eles 
estão facultados a decidir pela não-
-intercambialidade de sua prescrição. 
Como reza o artigo 1.3 sobre prescri-
ção da Resolução RDC nº 135 – 1.3. 
No caso de o profissional prescritor 
decidir pela não-intercambialidade de 
sua prescrição, a manifestação deve-
rá ser efetuada por item prescrito, de 
forma clara, legível e inequívoca, de-
vendo ser feita de próprio punho, não 
sendo permitidas outras formas de 
impressão.

Da mesma forma, precisamos cons-
cientizar o profissional farmacêutico que 

ele somente pode substituir, e não pres-
crever medicamentos. Para isso, terá de 
fazê-lo da forma que diz o artigo referen-
te à substituição da RDC 135:

2.1. Será permitida ao profissional 
farmacêutico a substituição do medi-
camento prescrito pelo medicamento 
genérico correspondente, salvo res-
trições expressas pelo profissional 
prescritor.

2.2. Nesses casos, o profissional 
farmacêutico deverá indicar a substi-
tuição realizada na prescrição e colo-
car seu carimbo, seu nome e número 
de inscrição do Conselho Regional de 
Farmácia, datar e assinar.

O paciente merece ser tratado com 
respeito e, sobretudo, transparência. 
Portanto, o que sugiro a todos é que 
peguem esta bandeira e atuem no 
sentido de ajudar a manter sempre a 
ética e a responsabilidade na indústria 
farmacêutica brasileira, ou seja, uma 
indústria que sempre salvou vidas. 

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

 | Mai-Jun 2011 46



0

5

25

75

95

100

47



Responsabilidade social

Indústria Farmacêutica 
e Produção Responsável
Marcelo Weber e Renata Schott

A crescente conscientização am-
biental da sociedade aumentou a pres-
são sobre a comunidade empresarial 
de que os atuais padrões de produção 
e consumo são insustentáveis. 

As empresas começaram a enten-
der que, para continuarem funcionan-
do, terão de integrar, cada vez mais, 
componentes ambientais às suas 
estratégias comerciais e seu planeja-
mento estratégico.

Atualmente, as empresas que ofe-
recem mais informações sobre o seu 
desempenho ambiental melhoram as 
relações com acionistas, fornecedo-
res e consumidores, e isso representa 
uma vantagem de mercado.

A legislação ambiental se apresen-
ta cada vez mais rígida, e os prejuízos 
advindos do não cumprimento desta 
legislação representam um custo mui-
to alto. Além disso, o consumidor está 
disposto a pagar por produtos que se-
jam considerados “verdes/limpos am-
bientalmente”, ou seja, produtos que 
além de apresentarem boa qualidade, 
possuem uma linha de produção que 
não leva à degradação do meio am-
biente. Com isso, a vantagem de mer-
cado vem também por meio da busca 

Responsabilidade social

por sistemas eficazes, que provoquem 
redução de impactos ambientais e 
que possuam custo compatível.

Para a sociedade, entende-se que 
uma melhoria na qualidade do meio 
ambiente resulta em menos impac-
tos ambientais sobre o homem, me-
lhorando assim a qualidade de vida, 
reduzindo os custos com a saúde e 
aumentando, inclusive, a perspectiva 
de vida.

Sendo assim, o SGA (Sistema de 
Gestão Ambiental) vem como uma 
vantagem competitiva para aumentar 
as vendas, pois por meio dele a pro-
dução além de resultar em produtos 
de ótima qualidade, não degrada o 
meio ambiente ao redor de suas insta-
lações, bem como contribui para uma 
melhor qualidade de vida das futuras 
gerações.

O Sistema de Gestão Ambiental é 
um processo voltado a resolver, mi-
tigar e/ou prevenir os problemas de 
caráter ambiental, com o objetivo de 
desenvolvimento sustentável.

Podemos definir Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), segundo a 
NBR ISO 14001, como parte do sis-
tema de gestão que compreende: a 
estrutura organizacional, as responsa-
bilidades, as práticas, os procedimen-
tos, os processos, os recursos para 
aplicar, elaborar, revisar e manter a 
política ambiental da empresa.

O SGA para a indústria farma-
cêutica é a garantia de um mercado 
consumidor, que estará procurando 
um fármaco de qualidade, com a cer-
teza de que a linha de produção des-
te medicamento não gera impactos 

As legislações 
e a crescente 

conscientização 
do consumidor 

aproximam 
componentes 
ambientais às 

estratégias e ao 
planejamento 
estratégico 

nas indústrias 
farmacêuticas.
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ambientais. Por exemplo, não degra-
da os recursos hídricos ao redor da in-
dústria e contribui para uma melhoria 
da qualidade de vida da população. 
Segundo especialistas, é a viabilidade 
financeira da empresa.

Normalmente, a implementação 
de um sistema de gestão ambiental é 
um processo voluntário. O grande mo-
tivo para a implantação desse sistema 
é que o meio ambiente representa, ao 
mesmo tempo, riscos e oportunida-
des. Para que uma empresa seja bem-
-sucedida, ela deve controlar os riscos 
e desenvolver as oportunidades.

Ao optar pela implantação de 
um SGA, as companhias não rece-
bem apenas benefícios financeiros, 
como economia de matéria-prima, 
menores gastos com resíduos, au-
mento na eficiência na produção e 
vantagens de mercado, mas sim es-
tão também diminuindo os riscos de 
não gerenciar adequadamente seus 
aspectos ambientais, como aciden-
tes, multas por descumprimento da 
legislação ambiental, incapacidade 
de obter crédito bancário e outros 
investimentos de capitais, além de 
perda de mercados por incapacida-
de competitiva. O empresário deve 
entender que o SGA será uma vanta-
gem competitiva de mercado em um 
futuro bem próximo. 

O processo de implementação de 
um Sistema de Gestão consta de qua-
tro fases:

1 - Definição e comunicação do 
projeto (gera-se um documento de 
trabalho que irá detalhar as bases do 
projeto para implementação do SGA);

2 - Planejamento do SGA (realiza-
-se a revisão ambiental inicial, plane-
jando-se o sistema);

3 - Instalação do SGA (realiza-se a 
implementação do SGA);

4 - Auditoria e certificação.
Uma vez implementado o SGA, 

pode-se tramitar sua certificação.
Benefícios potenciais de um 

Sistema de Gestão Ambiental – SGA

Benefícios potenciais internos
•	Reconhecimento	de	potenciais	

de redução de custos;
•	Prevenção	de	riscos	e	evitação	

de responsabilização;
•	Motivação	dos	colaboradores;
•	Sistematização	das	medidas	

ambientais já implantadas.

Benefícios potenciais externos
•	Melhoria	da	imagem	perante	a	

sociedade;
•	Facilidade	em	bancos	e	

seguradoras;
•	Facilidades	no	trato	com	órgãos	

ambientais;
•	Fortalecimento	da	

competitividade;
•	O	custo	de	implantação	de	

um SGA depende do porte da 
empresa. Teoricamente, não é 
possível calcular tal custo. Isso 
vai depender de indústria para 
indústria, inclusive da sua linha 

de produção. Qualquer empresa 
pode implementar o SGA. 

O SGA leva a empresa a alcan-
çar três metas principais:

•	A	indústria	irá	mitigar	os	im-
pactos ambientais negativos, 
gerando, com isso, uma vanta-
gem competitiva de mercado, 
podendo utilizar este fator no 
seu marketing de venda;

•	Aproveitará	de	maneira	coerente	
e racional toda a estrutura que a 
empresa já possui, procurando 
fazer adaptações técnicas e 
planejadas com a finalidade de 
redução de custos em aspec-
tos, como, por exemplo, no 
consumo de água, no reaprovei-
tamento de água, no consumo 
de detergentes e sanificantes, 
no monitoramento e melhor 
funcionamento da ETE e reapro-
veitamento de subprodutos, que 
atualmente são descartados, 
como fonte de renda;

•	Compatibilizará	a	indústria	
farmacêutica com as novas 
legislações ambientais.

Concluindo: cuidado, pois meio 
ambiente não é apenas sinôni-
mo de despesa. O gerenciamento 
ambiental também pode signifi-
car economia de insumos, maior 
valor agregado ao produto, novas 
oportunidades de negócios e boa 
reputação para as empresas identi-
ficadas como ecologicamente cor-
retas. 

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

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do 

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

O gerenciamento 
ambiental pode 

significar economia de 
insumos, maior valor 
agregado ao produto, 
novas oportunidades 

de negócios e boa 
reputação para as 

empresas identificadas 
como ecologicamente 

corretas.
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Marketing

de saúde, educação, espaço urbano, 
consumo, transporte e a cidadania.

Toda empresa é uma entidade so-
cial, já que é conduzida por pessoas 
e oferece produtos ou serviços que 
trarão impacto também em pessoas. 

Dessa forma, a sociedade atribui 
uma “licença” para a empresa atuar, 
cobrando dela não apenas um de-
sempenho mercadológico, mas tam-
bém uma compatibilidade com as 
necessidades sociais. Um hospital, 
por exemplo, não se sustentaria na 
sociedade (e, portanto, como negó-
cio) se, apesar de ser lucrativo, fosse 
negligente com as condições de tra-
balho de seus funcionários ou se des-
cartasse seu lixo de forma inadequada 
no meio ambiente.

Mas, o começo para uma em-
presa ser socialmente responsável é 
justamente ser lucrativa. Isto porque 
o lucro é o elemento iniciador e sus-
tentador de todas as suas ações, in-
clusive, aquelas que se comprometem 
com a qualidade de vida das pessoas. 
O lucro promove o emprego, gerando 
renda para as pessoas atenderem às 
suas necessidades pessoais e sociais. 
O lucro possibilita o pagamento de 
impostos, que se destinam a inúme-
ros programas sociais dos governos 
(que chamam apenas para si essas 
realizações). O lucro causa um efei-
to multiplicador viabilizando outros 
negócios, outras empresas e muitas 
oportunidades: seria difícil conceber 
uma sociedade como a nossa sem as 
empresas. 

Outro desdobramento atribuível à 
RSO se refere aos produtos e servi-
ços que estão disponíveis no merca-
do. Na verdade, a história de vida das 
pessoas confunde-se com os bens: 
um produto alimentício que possibili-
tou sustento saudável para uma pes-
soa quando ainda era uma criança, 
um automóvel que foi imprescindível 
para continuidade no emprego, um 
medicamento que salvou a vida, são 
exemplos de como os bens ofereci-
dos por empresas são importantes 

Responsabilidade 
social das 
organizações
Gino Giacomini

A comunicação possui 
papel central quanto 
à RSO. Inicialmente, 

podemos afirmar 
que dificilmente uma 
empresa conseguirá 

passar para o mercado 
uma imagem de 

empresa socialmente 
responsável adotando 
discursos diferentes 

das práticas.

O tema Responsabilidade Social tem 
sido bastante abordado, inclusive, 
por colunistas da Revista UPpharma. 
Mas trata-se de um assunto amplo e 
muito atual, especialmente quando se 
constata que cada vez mais o nosso 
bem-estar está ligado ao bem-estar 
da coletividade.

Por isso, é importante discutir o 
conceito, inclusive do ponto de vista da 
comunicação, aprofundando debates 
e avaliando o papel da comunicação 
dentro desse ambiente, principalmen-
te no âmbito corporativo. Empresas, 
faculdades, emissoras de tevê e um 
sem-número de organizações têm 
alegado praticar responsabilidade so-
cial. Algumas realmente o fazem apro-
priadamente, porém, outras utilizam o 
termo apenas como fachada promo-
cional, tentando, com isso, angariar 
simpatia e obter ganho de imagem. 

Por essa e outras razões, o termo 
“responsabilidade social” tem causa-
do diferentes reações, fazendo com 
que empresas socialmente responsá-
veis e seus legítimos propósitos caiam 
em uma vala comum.

A Responsabilidade Social 
Organizacional (RSO) caracteriza-se 
por ações de pessoas e instituições no 
sentido de contribuir com a qualidade 
de vida individual e coletiva. Qualidade 
de vida, por sua vez, pode ser ex-
pressa por atributos que promovam 
o bem-estar, como boas condições 
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para as pessoas, exigindo das organi-
zações empresariais responsabilidade 
social na oferta desses itens e o devi-
do reconhecimento do Governo e da 
sociedade.

Observamos que zelar pela quali-
dade do produto ou serviço também 
é uma atribuição da RSO. Se, de um 
lado, o grau qualitativo de um bem 
está diretamente relacionado com 
uma performance de marketing, de 
outro, afeta a qualidade de vida das 
pessoas, fazendo com que cada 
produto seja considerado um bem 
social, que pode trazer impactos em 
crianças, idosos e até na coletividade. 
Portanto, não é por acaso que as nor-
mas tradicionais de gestão da quali-
dade, ao lado das exigências técnicas 
e operacionais, contemplam também 
atributos de RSO. 

Atributos de RSO vêm ocupan-
do espaços crescentes nas normas 
de gestão da qualidade, a ponto de 
algumas delas serem dedicadas ao 
assunto, como é o caso das normas 
ISO 14000 (Ambiental), ISO 26000 
(Responsabilidade Social), SA 8000 
(Responsabilidade Social) e NBR 
16000 (norma brasileira para gestão 
da Responsabilidade Social). 

As empresas preocupadas com 
sua sustentabilidade no mercado ado-
tam a RSO como orientação de ne-
gócios, já que hoje estão disponíveis 
vários indicadores que demonstram 
correlação positiva entre o desem-
penho mercadológico e a adoção de 
práticas legítimas de RSO. Tal perfor-
mance é conseguida com o devido 
planejamento, no caso de se desen-
volver atividades de RSO integradas 
ente si e como extensão dos propósi-
tos de negócio.

A comunicação possui papel cen-
tral quanto à RSO. Inicialmente, po-
demos afirmar que dificilmente uma 
empresa conseguirá passar para o 
mercado uma imagem de empresa 
socialmente responsável adotando 
discursos diferentes das práticas, ou 
vice-versa. A empresa que comunica 
ações nos campos educacional, eco-
lógico ou filantrópico, mas ao mesmo 
tempo faz propaganda enganosa de 
seus produtos, certamente não con-
tará com a aceitação social.

A comunicação também não 
pode privilegiar apenas um públi-
co de interesse: os clientes finais, os 
stakeholders e a sociedade como um 
todo precisam ser alcançados pelas 

informações que lhe dizem respei-
to, como no caso da retirada de um 
produto do mercado ou de uma ação 
comunitária. 

A qualidade da comunicação 
(uso de tecnologias da informação, 
interatividade da comunicação etc.) 
é componente vital e estratégico de 
ações de RSO. A adequação das in-
formações, o correto direcionamento 
para o público-alvo e a construção 
ética do apelo persuasivo são alguns 
dos atributos que podem compor a 
qualidade da comunicação e, conse-
quentemente, compor-se com a RSO. 
No caso da NBR 16001, por exem-
plo, o item 3.4.2 estabelece como 
a Comunicação deve participar das 
ações de Responsabilidade Social 
que as instituições promovem. 

Autores contemporâneos admitem 
que a RSO atualmente é tão importan-
te para o marketing, que praticamente 
deu início a uma nova era, na qual os 
cidadãos (e não apenas consumido-
res) tornaram-se o centro do processo 
mercadológico. Em um contexto em 
que os direitos sociais sobrepõem os 
demais valores, é bastante razoável 
supor que as empresas precisem ter 
a RSO como referencial marcante de 
seus negócios. 

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

O lucro causa um 
efeito multiplicador 
viabilizando outros 
negócios, outras 

empresas e muitas 
oportunidades: seria 

difícil conceber 
uma sociedade 

como a nossa sem 
as empresas.
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Como já tivemos oportunidade de 
comentar anteriormente, em vista da 
crescente dificuldade de se criar novas 
marcas – em especial na área farma-
cêutica – alguns laboratórios têm pre-
ferido depositar marcas que já tenham 
sido registradas em nome de terceiros, 
mas que, de preferência, não tenham 
sido usadas no Brasil. Para isso, es-
ses laboratórios procuram marcas na 
base de dados do INPI, cujos registros 
já tenham sido declarados extintos, ou 
depositam em seu nome um pedido de 
registro para uma marca de interesse, 
de titularidade de um terceiro e, simul-
taneamente, pedem a caducidade do 
registro dessa marca. Sendo constata-
da a falta de uso da marca em questão, 
durante os cinco anos que antecedem 
o pedido de caducidade, o seu registro 
é declarado extinto e o caminho fica en-
tão livre para o novo pedido de registro. 
Em tese, essa estratégia poderia ser 
considerada um “tiro certeiro” para 
se obter o registro da marca de inte-
resse. No entanto, uma recente deci-
são do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) mostrou que, depen-
dendo do caso, a caducidade pode 
não ser mais um caminho tão certo 
assim para se registrar uma marca que 
já tenha sido anteriormente registrada 

Coluna legal

Caducidade 
de Marca 
Tiro certeiro?
Deborah Portilho

em nome de outra empresa. 
Esse é exatamente o caso da marca 
GENIOL, que identifica um analgésico 
muito popular na Argentina, há déca-
das no mercado daquele país, mas 
que não estava sendo usada no Brasil, 
apesar de devidamente registrada pe-
rante o INPI desde 1985. Assim, em 
1999, um laboratório nacional deposi-
tou um pedido de registro para a mar-
ca GENIOL em seu nome e, em segui-
da, requereu a caducidade do registro 
existente com base na falta de uso 
da marca. Como com a caducidade 

do registro original, o impedimento ao 
novo registro da marca GENIOL deixou 
de existir, ele foi então concedido pelo 
INPI à empresa nacional em agosto de 
2007.

Inconformada, naquele mesmo 
ano, a titular da marca original ajui-
zou uma ação de nulidade desse 
novo registro, com base na fama e no 
prestígio que o produto GENIOL tem 
no país vizinho e na possibilidade de 
confusão para os consumidores, no-
tadamente aqueles residentes nas 
cidades fronteiriças. O fundamento 
legal foi o artigo 124, inciso XXIII, da 
LPI (Lei da Propriedade Industrial nº 
9.279/96), que prevê não ser registrá-
vel como marca “sinal que imite ou re-
produza, no todo ou em parte, marca 
que o requerente evidentemente não 
poderia desconhecer em razão de sua 
atividade (...), se a marca se destinar 
a distinguir produto ou serviço idênti-
co, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com 
aquela marca alheia”.

Diante da crescente 
dificuldade de se criar 
novas marcas, alguns 

laboratórios têm 
preferido depositar 

marcas que já tenham 
sido registradas em 
nome de terceiros, 

mas que não tenham 
sido usadas no Brasil.
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Em primeira instância, a ação foi 
julgada procedente para que o re-
gistro fosse declarado nulo. Tanto a 
empresa nacional quanto o INPI (res-
ponsável pela concessão do registro) 
apelaram dessa decisão, a qual foi 
então revertida pelo TRF2 em outu-
bro de 2009. Entretanto, como essa 
decisão de segunda instância não foi 
unânime, a titular da marca argentina 
interpôs o recurso cabível (Embargos 
Infringentes). A decisão, proferida em 
24 de fevereiro de 2011, sobre es-
ses Embargos, foi no sentido de que 
“o fato de a embargante ter perdido 
seu direito de marca significa apenas 
que, sobre o signo que ela havia re-
gistrado – Geniol –, deixa de incidir o 
impedimento de aquisição previsto no 
art. 124, XIX da LPI”, mas, se preen-
chidos os requisitos estabelecidos no 
art. 124, XXIII, nada impede que este 
dispositivo legal seja aplicado.

Como se verifica, o cerne da ques-
tão é a aplicabilidade do citado inci-
so XXIII, do art. 124, da LPI. Nesse 
sentido, observe-se que, se a marca 
original estivesse em uso, o registro 
correspondente teria sido mantido em 
vigor pelo INPI e o pedido de registro 
da empresa nacional teria sido indefe-
rido por aquele órgão com base no art. 
124, inciso XIX1, da LPI, que cuida dos 
conflitos entre marcas depositadas 
com outras anteriormente registradas. 
Tratando-se, contudo, de uma marca 
que o requerente não possa alegar 
desconhecimento em razão de sua 
atividade naquele segmento específi-
co e, da inexistência de um registro 
ou mesmo de um pedido de registro 
para a marca em questão perante o 
INPI, o dispositivo legal aplicável seria 
então o inciso XXIII do art. 124. 

Entretanto, no caso da marca 
GENIOL, não se trata da inexistên-
cia de um registro anterior, mas sim 
da extinção de um registro de uma 
marca que, por força da caducidade, 
reverteu ao domínio público. Por isso, 
a questão foi levada ao Judiciário para 
se decidir se o citado inciso XXIII pode, 
ou não, servir de base para a nulidade 
do novo registro. E como isso é per-
feitamente possível, de acordo com o 
entendimento unânime dos Membros 
da Primeira Seção Especializada do 
TRF2, mesmo o registro original tendo 
sido extinto por caducidade, a empre-
sa brasileira não poderá ter a marca 
GENIOL registrada em seu nome, a 
menos, claro, que essa decisão seja 
revertida.

Observe-se que não se pretende 
discutir aqui o mérito da questão, mas 
tão somente os efeitos práticos dessa 
decisão, caso ela venha a ser manti-
da. Nesse caso, dependendo da fama 
e do prestígio da marca de interesse, a 
via da caducidade deixará de ser uma 

alternativa eficaz para se obter o re-
gistro de uma marca de titularidade de 
outra empresa, que não esteja sendo 
usada no País.

 Assim, sempre que houver inte-
resse em uma marca de terceiros vul-
nerável a um pedido de caducidade, 
o melhor caminho passa a ser mes-
mo o da negociação para a compra 
do respectivo registro. Nesse caso, 
a solução é vantajosa não só para a 
empresa interessada na marca, mas 
também para a detentora do registro. 
Uma, lucra com a venda da marca que 
lhe seria tomada, e a outra evita anos 
de espera até que a caducidade des-
se registro seja declarada, para que a 
marca possa finalmente, talvez, ser re-
gistrada em seu nome. Moral da histó-
ria: a caducidade, que era um “tiro pra-
ticamente certeiro”, pode passar a ser 
um “tiro no escuro” e em slow motion, 
haja vista o tempo que os processos 
administrativos e judiciais levam para 
ser concluídos. No presente caso, já 
se passaram 12 anos desde o depó-
sito da marca GENIOL pela empresa 
brasileira. 

1. Art. 124 - Não são registráveis como 
marca: (...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo 
ou em parte, ainda que com acréscimo, de 
marca alheia registrada, para distinguir ou 
certificar produto ou serviço idêntico, seme-
lhante ou afim, suscetível de causar confusão 
ou associação com marca alheia. 

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

Uma decisão do 
TRF2 mostrou que a 

caducidade pode não 
ser mais um caminho 
para se registrar uma 
marca que já tenha 
sido anteriormente 
registrada em nome 
de outra empresa.
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Ponto de vista

Abusividade dos reajustes 
impostos aos idosos
Dr. Rogério Damasceno Leal

seus serviços ou são obrigados a ar-
car com custos elevadíssimos para 
mantê-los, o que lhes consome a 
maior parte de suas aposentadorias. 

No caso de contratos antigos, as-
sim considerados aqueles anteriores a 
setembro de 1998 (quando entrou em 
vigor a Lei nº 9.656/1998, conhecida 
como Lei dos Planos de Saúde), tem-
-se uma situação ainda mais crítica, 
uma vez que, em muitos casos, seus 
valores originais foram reajustados ao 
longo dos anos com base em cláusu-
las de difícil compreensão e de ainda 
mais difícil fiscalização pelos consu-
midores, porquanto utilizavam-se de 
uma série de variáveis somente dispo-
níveis para as próprias operadoras de 
planos de saúde. 

Diante desse cenário de desrespei-
to ao consumidor, foi criada, em janei-
ro de 2000, a ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, autarquia go-
vernamental vinculada ao Ministério 
da Saúde, responsável pela regulação 
do setor de planos de saúde.

A ANS determinou que, no caso 
de contratos antigos de planos de 
saúde, cujas cláusulas de reajuste não 
sejam claras, deve-se aplicar o índice 
de reajuste anual calculado pela pró-
pria agência, apurado de acordo com 
a metodologia e diretrizes submetidas 
ao Ministério da Fazenda. 

Todavia, a despeito de a ANS ha-
ver disciplinado os índices de reajuste 
anual a partir de sua criação, vários 
desses planos de saúde antigos já 
carregavam em si o reflexo dos au-
mentos anteriores, baseados em obs-
curos critérios de reajuste, fazendo 
com que a regulação tardia não corri-
gisse seu problema inteiramente, mas 
apenas evitasse seu agravamento. 

Ademais, a ANS não corrigiu de 
forma satisfatória outro grave proble-
ma desses planos de saúde: o critério 
de reajuste dos contratos em virtude 
da mudança de faixa etária para o 
caso de consumidores idosos.

Planos de Saúde

Tem-se verificado um claro dese-
quilíbrio na relação entre empresas 
prestadoras de serviços de assistência 
e seguro saúde (operadoras de planos 
de saúde) e seus consumidores, es-
pecialmente quando estes se tornam 
idosos, demandando a necessária 
intervenção do Poder Judiciário para 
coibir os patentes abusos praticados.

Tal relação, que geralmente se ini-
cia com um contrato de um “plano de 
saúde” de baixo custo para os jovens 
consumidores, vai se tornando mais 
e mais onerosa para esses clientes à 
medida que eles vão envelhecendo. 
Com isso, quando idosos, se veem 
alijados de seus planos de saúde na 
época em que mais necessitam dos 
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Nem mesmo a edição 
do Estatuto do Idoso 

conseguiu evitar que as 
operadoras de planos de 

saúde continuassem a 
impor aumentos por faixa 

etária a consumidores 
idosos, nos casos 
de planos antigos.

Como já explicado, essa espécie 
de manobra já era combatida desde 
1988 pela Constituição Federal, que 
alçava o bem-estar do idoso a ga-
rantia constitucional, e foi novamente 
rechaçada pela Lei nº 9.656/1998, 
sem que as operadoras de plano de 
saúde modificassem esse abusivo cri-
tério de reajuste. Assim, nem mesmo 
a edição do Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/2003) conseguiu evitar que as 
operadoras de planos de saúde con-
tinuassem a impor aumentos por faixa 
etária a consumidores idosos, nos ca-
sos de planos antigos.

As operadoras mantiveram os rea-
justes por faixa etária para consumi-
dores maiores de 60 anos, sob a ale-

gação de que os contratos firmados 
anteriormente à edição do Estatuto 
do Idoso, que passou a vigorar no dia 
1º de janeiro de 2004, previam esse 
critério e que suas cláusulas perma-
neceriam completamente válidas, pois 
os efeitos dessa norma não poderiam 
retroagir, afetando-as.

Entretanto, essa interpretação 
tem sido bastante contestada judi-
cialmente, fazendo com que os con-
sumidores idosos consigam sensí-
veis diminuições nos valores de suas 
mensalidades. 

Isso ocorre porque, uma vez que 
se trata de norma de ordem pública, o 
Estatuto do Idoso tem aplicação ime-
diata, mesmo aos contratos firmados 

antes da sua vigência, impedindo no-
vos aumentos em razão de faixa etária, 
ainda que previstos contratualmente. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal 
Federal, em caso1 em que se discutia 
a aplicabilidade imediata do Estatuto 
do Idoso, decidiu o seguinte:

“Ação direta de inconstituciona-
lidade. Art. 39 da Lei n. 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), que assegura gratuidade dos 
transportes públicos urbanos e se-
miurbanos aos que têm mais de 65 
(sessenta e cinco) anos. Direito cons-
titucional. Norma constitucional de 
eficácia plena e aplicabilidade imedia-
ta. Norma legal que repete a norma 
constitucional garantidora do direito. 
Improcedência da ação. O art. 39 da 
Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
apenas repete o que dispõe o § 2º do 
art. 230 da Constituição do Brasil.  
A norma constitucional é de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata, pelo 
que não há eiva de invalidade jurídica 
na norma legal que repete os seus ter-
mos e determina que se concretize o 
quanto constitucionalmente disposto. 
Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente.” (grifou-se)

Não distinto é o posicionamen-
to do Superior Tribunal de Justiça, 
que, na primeira decisão2 acerca da 

aplicabilidade do Estatuto do Idoso 
aos contratos celebrados em data an-
terior à sua vigência, decidiu: 

“Direito civil e processual civil. 
Recurso especial. Ação revisional de 
contrato de plano de saúde. Reajuste 
em decorrência de mudança de faixa 
etária. Estatuto do idoso. Vedada a 
discriminação em razão da idade.

- O Estatuto do Idoso veda a dis-
criminação da pessoa idosa com a 
cobrança de  valores diferenciados em 
razão da idade (art. 15, § 3º).

(...) Sob tal encadeamento lógico, 
o consumidor que atingiu a idade de 
60 anos, quer seja antes da vigência 
do Estatuto do Idoso, quer seja a par-
tir de sua vigência (1º de janeiro de 
2004), está sempre amparado contra 
a abusividade de reajustes das men-
salidades com base exclusivamente 
no alçar da idade de 60 anos, pela 
própria proteção oferecida pela Lei 
dos Planos de Saúde e, ainda, por 
efeito reflexo da Constituição Federal 
que estabelece norma de defesa do 
idoso no art. 230.” (grifou-se)

Assim, o Poder Judiciário tem rei-
teradamente afirmado a aplicabilidade 
imediata do Estatuto do Idoso, mes-
mo aos contratos anteriores à sua vi-
gência, pondo termo aos sucessivos 
abusos cometidos pelas operadoras 
de planos de saúde contra os idosos 
e lhes permitindo continuar desfrutan-
do de seus planos de saúde, pagando 
mensalidades razoáveis e reajustadas 
dentro de critérios legais. 

1 ADI 3.768, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 
em 19-9-07, DJ de 26-10-07

2 REsp 809.329/RJ, Rel. Min.  NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25.03.2008, DJe 
11.04.2008

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

A ANS determinou que, 
no caso de contratos 
antigos de planos de 

saúde, cujas cláusulas 
de reajuste não sejam 
claras, deve-se aplicar 

o índice de reajuste 
anual calculado pela 

própria agência.
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Administração

Caros leitores. Buscando sempre 
trazer temas ou dicas interessantes 
que possam agregar valor aos profis-
sionais, bem como às empresas, abor-
darei algumas dicas para a preparação 
de um Robusto Plano de Contatos, 
conhecido no meio da indústria farma-
cêutica como Grade Promocional. O 
primeiro passo é verificar se alguns dos 
sintomas abaixo são percebidos em 
sua organização.

Você reconhece alguns desses 
sintomas na sua empresa?

A sua empresa apresenta algumas 
das seguintes características:
•	Comunicação ineficiente entre 

vendas e MKT;
•	Sobrecarga da Força de Vendas 

com muitas “coisas” – a maioria 
das quais nunca utilizadas;

•	Representantes que tentam falar 
com seus clientes sobre todos os 
produtos da sua empresa;

•	Uma abordagem do tipo: “deixe o 
representante gerenciar seu próprio 
negócio”;

•	Nenhum senso de urgência ou foco 
na Força de Vendas.

Se você percebe um ou mais des-
ses sintomas, então é provável que a 
sua empresa irá se beneficiar de um 
Plano de Contato em vendas e marke-
ting. Um Plano de Contato é justamen-
te o contrato entre vendas e marketing. 

A importância de se ter um 
Plano de Contatos robusto
Newton Velloso

O que a Força de Vendas espe-
ra do marketing e vice-versa? Esta é 
uma pergunta essencial.

No mundo ideal, o departamento 
de marketing deveria “ter” o Plano de 
Contatos. Cada gerente de produto 
deveria ter uma boa noção sobre o 
que é necessário para os produtos 
que gerencia em termos de público-
-alvo (alcance e frequência), além de 
prioridades sazonais. Normalmente, 
produtos apresentam exigências con-
flitantes, e os gerentes de produtos 
deverão chegar a um acordo no que 
se refere a quais destes deverão ter 
a prioridade em cada ciclo. A melhor 
maneira de alcançar isto é fazer com 
que o departamento de marketing 
crie um Plano de Contatos para cada 
equipe, público, ano e ciclo. Embora 
o departamento de marketing tenha 
o Plano de Contatos, é aconselhável 
inserir os dados de vendas no proces-
so desenhado à medida que se tenha 
uma perspectiva diferente daquela 
que funcionará no campo.

O Plano de Contato resultan-
te pode então ser apresentado à 
Força de Vendas. Nesse momento, o 
Plano de Contato se torna então um 
contrato entre vendas e marketing.  
O marketing, por sua vez, deve con-
cordar em sincronizar as campanhas 
em torno do Plano de Contatos e criar 
materiais novos para os produtos com 

prioridade “top” a cada ciclo. Se um 
produto recebe apenas contatos de 
baixa prioridade (por exemplo, con-
tatos de terceira posição), o gerente 
de produto pode precisar considerar 
a possibilidade de desenvolver ma-
teriais e mensagens que sejam apro-
priados para esse nível de atividade.  
A Força de Vendas deve concordar 
em fazer os contatos nos públicos-
-alvos e se comprometer a seguir o 
Plano de Contato.

Em uma situação ideal, o plano 
de bônus da Força de Vendas deve-
ria ser baseado no Plano de Contato.  
Há muitas maneiras de se implemen-
tar isso, e o princípio-chave é que o 
plano de bônus deveria, a rigor, enco-
rajar e recompensar os representantes 
por alocarem seu esforço de vendas 
de acordo com o Plano de Contatos. 

Seguem algumas dicas para a cria-
ção de um bom Plano de Contatos:

Dez dicas para criar Planos 
de Contato eficientes

1. Crie uma definição formal do que 
é Contato ou Visita.

Caso você não tenha uma defi-
nição de contato ou visita, você terá 
uma Força de Vendas com dificul-
dades em termos de expectativa de 
desempenho, bem como um sistema 
de automação de vendas que registra 
visitas que variam entre “conversas de 
5 segundos” e discussões detalhadas 
de produtos. Uma definição típica de 
visita deveria ser algo como: “uma 
reunião face a face com um formador 
de opinião em que os benefícios dos 
produtos são discutidos”.

2. Decida sobre um número máxi-
mo de produtos por Plano de Ciclo.

Quando o número de produtos no 
portfólio aumenta, existe a tendência 
de se adicionar mais prioridades de 
produtos a cada Plano de Ciclo. Se 
você sabe que a Força de Vendas só 
pode trabalhar um máximo de três 
produtos, não se engane em achar 
que eles podem fazer mais do que 
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isso – isso resultará em perda de foco 
de venda. Para produtos farmacêu-
ticos e de consumo, o máximo bem 
realista é de três produtos por ciclo. 

3. Tenha claramente estabelecido 
um Produto “top” para cada Plano 
de Ciclo.

Se você tem quatro ciclos no ano, 
decida quais produtos terão priori-
dade um para cada ciclo. Esse é um 
exercício difícil. Porém, estabelecendo 
um produto “top”, você irá aumen-
tar o foco da equipe de vendas. Isso 
também irá aumentar o valor da pri-
meira posição na mente dos geren-
tes de produto, o que resultará em 
maior foco e preparação por parte do 
 marketing para cada Plano de Ciclo.

4. Estabeleça pesos para posições 
de contato padrão.

Antes de começar a completar o 
seu Plano de Contatos, decida quais 
pesos usar para um contato normal. 
Por exemplo: se um estabelecimento 
de prioridades padrão prevê 3 produ-
tos, você poderia ter o peso 60% para 
o primeiro produto, 30% para o se-
gundo e 10% para o terceiro. Quando 
você completar as prioridades de pro-
dutos para cada ciclo, seja fiel ao que 
estabeleceu. Só altere o seu plano 
se houver uma boa razão para isso. 
Não fique tentado a ajustar os pesos 
simplesmente para que a alocação de 
esforços se encaixe às expectativas. 

5. Crie novas equipes onde quer 
que haja prioridades diferentes.

Simplesmente porque duas pes-
soas têm o mesmo gerente não sig-
nifica que elas estejam na mesma 
equipe. Uma equipe é um grupo de 
vendedores com o mesmo Plano de 
Contatos (i.e. prioridades de vendas). 
Por exemplo, você pode ter um ge-
rente que tenha oito pessoas que se 
reportam a ele, das quais duas delas 
passam todo o tempo promovendo 
produtos para médicos em hospitais, 
enquanto as outras seis, com clínicos. 
Mesmo que internamente elas sejam 

vistas como uma equipe, seria interes-
sante dividi-las em duas equipes (por 
exemplo, Hospital e Clínicas). O Plano 
de Contatos resultante será muito 
mais claro e muito mais fácil de expli-
car para a Força de Vendas. 

6. Ao calcular o custo de um repre-
sentante, inclua todos os custos 
embutidos.

O custo de um representante de-
veria contemplar todos os elementos 
necessários para mantê-lo na rua. Por 
exemplo: custos gerenciais, gastos 
com viagens, treinamentos etc.

7. Inclua cada segmento de pú-
blico como se fosse um público 
separado.

Se o seu público mais importante é 
dividido em segmentos A, B e C, adi-
cione cada segmento como se fosse 
em separado. Isso facilitará a seção 
de prioridade de visita do Plano de 
Contatos. Isto significa que o Plano de 
Contatos total será mais simples de 
ser entendido pela Força de Vendas. 

8. Estabeleça uma frequência de 
visitação mínima aceitável.

A frequência de visitação é o nú-
mero médio de vezes no ano em que 
um segmento de público é visitado 
por um representante. Ao preencher 
esses dados para cada segmento de 
público, pergunte a si mesmo qual é o 
número mínimo de visitas por ano ne-
cessárias para se formar um bom re-
lacionamento com o cliente, de forma 
que um representante seja capaz de 
influenciar o uso do produto que está 
vendendo. 

Pode acontecer que, ao analisar 
os dados históricos de visitação, 
você se dê conta de que a média foi 
apenas duas vezes ao ano. Ainda 
que você suba a frequência para 
uma mais aceitável de quatro vezes 
ao ano, as visitas excedem a capa-
cidade da Força de Vendas. Nesse 
caso você pode considerar reduzir 
o alcance e manter uma frequência 
aceitável. 

9. Seja realista ao calcular a capa-
cidade de visitação.

Capacidade de visitação refere-se 
ao número de dias em que um repre-
sentante em média é capaz de vender, 
bem como o número médio de visitas 
por dia. A chave é ser realista. Se o 
representante realmente gastou um 
dia por semana fazendo serviço admi-
nistrativo no último ano, você precisa 
refletir em termos de números. Porém, 
você tem a oportunidade de mudar 
isso nos anos seguintes, caso consi-
dere isso inaceitável. Da mesma for-
ma, você não deve aumentar o núme-
ro de visitas diárias, a menos que haja 
uma boa razão para isso (por exem-
plo, territórios menores). Se você não 
for realista, todo o Plano de Contatos 
não será aceito pela Força de Vendas.

10. Lembre-se de que o Plano de 
Contatos é uma ferramenta para 
comunicar prioridades.

A regra número um a ser lembrada 
é que o Plano de Contatos é uma fer-
ramenta para comunicar para a Força 
de Vendas as prioridades de produ-
tos e de público. O sucesso está em 
capturar essas prioridades e não fazer 
um plano muito complexo e difícil de 
ser divulgado. Quando você se pega 
somando produtos demais às priori-
dades de ciclo, pergunte a si mesmo 
se seria possível simplificar o plano 
por meio da adição de outro público 
(ou segmento de público). Ou mesmo 
dividir a equipe em grupos de espe-
cialistas que estejam mais próximos, a 
fim de refletir a realidade. 

Espero que estas dicas tenham 
sido valiosas para os leitores. Caso 
necessitem de informações adicio-
nais, será um prazer contribuir. 

Newton Velloso é Sócio-Diretor da Trends 
Consultoria, empresa de serviços focada na 
área SFE (Sales Force Effectiveness).
E-mail: newton.velloso@consultoriatrends.com.br
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Turismo

Localizada em Maldonado, a 130 
quilômetros ao leste de Montevidéu, 
Punta del Este é o balneário mais fa-
moso do Uruguai. Bastante procura-
do no verão pelos turistas que vêm 
em busca de sol e paisagens para-
disíacas, o local também é uma ex-
celente opção de viagem em outras 
estações do ano, até porque a cidade 
é famosa pela vida noturna, que ofe-
rece cassinos, restaurantes, prédios 
e casas de luxo.

No outono, Punta possui um clima 
com temperaturas agradáveis durante 
o dia e frescas à noite. É a época ideal 
para visitar os lugares históricos da ci-
dade, pescar e curtir a natureza a pre-
ços mais atrativos. A cidade oferece a 
opção de vários passeios ecológicos, 

Um paraíso logo ali

como caminhadas por serras e cháca-
ras marítimas. 

Com uma rede hoteleira bastante 
estruturada e preparada para receber 
turistas de todo o mundo, Punta del 
Este tem recebido muitos investimen-
tos nas últimas décadas, que contri-
buíram para fazer do local o principal 
polo turístico do Uruguai.

O balneário se destaca pelo seu 
glamour e sua sofisticação, combi-
nando a natureza com uma intensa 
vida social. Com mais de 40 quilôme-
tros de litoral, o local tem opções de 
praias para todos os gostos, desde as 
mais solitárias, com águas mansas ou 
bravas, até as mais agitadas que reú-
nem pessoas que desejam desfrutar a 
beleza da região.

Cartão-postal
Punta fica entre o Rio da Prata e o 

Oceano Atlântico. Isso faz que o lado 
da península tenha águas doces e cal-
mas (propriamente chamada de Praia 
Mansa), e do outro o mar com ondas 
mais agitadas. Uma das praias mais 
famosas é a Brava, de mar aberto, on-
das fortes e água fria. Está sempre lo-
tada na alta temporada. O local abriga 
também o cartão-postal mais famoso 
de Punta: o monumento La Mano, 
obra do chileno Mario Irarrazabal, que 
mostra “dedinhos saindo da areia”.

Seguindo em direção ao sul da 
península, encontra-se El Emir, uma 
praia pequena e pedregosa, porém, 
bem mais tranquila, com menos gen-
te. Logo em seguida, o turista tem 

Punta del Este

Bastante procurada no verão pelos turistas 
que vêm em busca de sol e paisagens 
paradisíacas, Punta também é uma excelente 
opção de viagem em outras estações do ano.
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outra opção bastante interessante: a 
Praia dos Ingleses, que é a menos fre-
quentada de todas. Estreita e cheia de 
pedras, é desfavorável para o banho, 
mas vale a pena conferir a bela vista. 

Para quem gosta de animais, a 
cerca de uma hora da costa está a Isla 
de los Lobos, que abriga uma colônia 
permanente de lobos marinhos e di-
versas aves aquáticas. Outro passeio 
imperdível fica a uns 20 minutos ao 
norte de Punta, onde se encontra o La 
Barra, balneário bastante frequentado 
por jovens, especialmente, a praia de 
Bikini, que é conhecida por suas gran-
des ondas para surfistas, areia grossa 
e muitos bares na orla. 

Outra praia que vale a pena conhe-
cer é a praia de Montoya, repleta de 
adolescentes e palco de campeona-
tos de surfe e shows. No centro de La 
Barra, está a La Posta dei Cangrejo, 
uma praia pequena de ondas suaves 
e ideal para banho. Esse é o local pre-
ferido dos milionários de Punta.

Diferente do hábito brasileiro, as 
praias do balneário só começam a 
receber os turistas após o meio-dia. 
Mesmo que esteja calor, antes desse 
horário elas ficam vazias. Isto porque 
as pessoas têm uma vida mais notur-
na e costumam dormir até mais tarde.

Longe das praias, um dos pon-
tos de maior visitação na cidade é a 
avenida “Gorlero”, a principal do bal-
neário, onde estão as galerias comer-
ciais, os restaurantes, os cinemas, 
os cassinos, as lojas e muitos outros 
atrativos. Na Gorlero não se pode 
deixar de conhecer a Praça Artigas, 
onde está montada a feira popular de 
artesanato. O local atrai muitos tu-
ristas que adquirem produtos feitos 

de couro, pedra, metal, vidro e outros 
materiais.

Outras atrações
Casa Pueblo – É um símbolo de 

Punta del Este. Trata-se de uma fas-
cinante obra do pintor e escultor uru-
guaio Carlos Páez Vilaró, que apresen-
ta uma arquitetura ímpar e inigualável. 
Possui várias salas com vista para o 
mar, onde são realizadas exposições 
de esculturas, pinturas e cerâmicas. 

O Farol de Punta del Este – Foi 
construído por Tomás Libarena com 
a intenção de guiar os navegantes no 
Oceano Atlântico e no Rio da Prata. 
Para erguê-lo, utilizou-se uma mistura 
de terras de procedência vulcânica tra-
zidas de Roma, combinação mais dura 
do que o cimento, o que fez com que 
se conservasse até hoje em perfeito es-
tado. O farol tem 45 metros de altura e 
os prismas de cristal que fazem parte do 
sistema de iluminação foram trazidos da 
Europa, mais exatamente da França. O 
farol funciona com eletricidade e para os 
casos de emergência, com gás de ace-
tileno. No interior da estrutura há uma 
escada em caracol de 150 degraus, a 
qual permite o acesso à parte superior.

Ilha de Gorriti – A ilha de 21 hec-
tares de superfície é percorrida pelos 
visitantes que buscam maior contato 
com a natureza. No local, 
há duas belas 
praias: Porto 
Jardim e 

Praia Funda. Como se fosse um por-
to natural, a ilha abriga embarcações, 
sendo também um ótimo lugar para a 
prática de esportes aquáticos.

Punta Ballena – É o lugar de 
entardeceres magníficos. A estrada 
panorâmica sobre a serra oferece 
uma vista incomparável da Baía de 
Maldonado e de Portezuelo. Perto 
dali, está a Laguna del Sauce, onde se 
pode desfrutar banhos de sol ao som 
dos pássaros. Também é um local 
ideal para esportes, como asa-delta, 
trekking e pesca. 

Museu do Mar em Punta del 
Este – Este museu faz parte da cole-
ção privada de uma pessoa que, em 
1961, começou reunindo peças mari-
nhas do mundo todo. Sua construção 
iniciou-se em 1993, e as suas portas 
abriram-se pela primeira vez ao públi-
co em 15 de janeiro de 1996. Desde 
aquela época, o Museu do Mar tripli-
cou sua superfície original. Situado na 
Barra de Maldonado, possui em seu in-
terior uma coleção de mais de 10.000 
exemplares da fauna marinha local e 
de outras partes do mundo, diferentes 
espécies de caracóis marinhos, ouri-
ços, cavalos-marinhos, estrelas-do-
-mar, caranguejos, carapaças de 
tartaruga, crustáceos, mandíbu-
las de tubarão, ossos de ba-
leia etc. 



Dicas de leitura

Mídias sociais 
nas empresas - 
Colaboração, Inovação, 
Competitividade 
e Resultados
Arthur Jue, Jackie Alcalde Marr
e Mary Ellen
Editora Évora – www.evora.com.br

Hoje, as novas tecnologias de rede – 
wikis, blogs, sites e redes sociais – es-
tão mudando radicalmente a forma de 
construir relacionamentos profissionais 
e trabalhar colaborativamente. Mas mui-
tas empresas e executivos não estão 
preparados para utilizar tais tecnologias 
como uma vantagem estratégica. Neste 
livro, escrito por líderes da Oracle e do 
grupo de Desenvolvimento de Talentos, 
Arthur Jue, Jackie Alcalde Marr e Mary 
Ellen apresentam cases e formas de 
como implementar os meios de comu-
nicação social dentro da organização. A 
obra oferece insights importantes para 
ajudar a alavancar os executivos do 
poder da mídia social para construir or-
ganizações mais eficazes e ágeis, ajuda 
os seus funcionários a melhorar o de-
senvolvimento de liderança e apresen-
ta exemplos de relatos de empresas, 
como Oracle, Hewlett-Packard, Cisco, 
Intel, Genentech, IBM, Dow, Nokia e 
British Telecom.

Jardim da Luz - Um 
museu a céu aberto
Ricardo Ohtake e Carlos Dias
Editora Senac São Paulo - www.senacsp.com.br

Construído a partir do horto botânico, 
um viveiro de mudas de plantas, de 
1798, o Jardim da Luz foi o principal 
centro de convivência urbana até o final 
dos anos 1920, quando se iniciou sua 
decadência. No ano 2000, passou por 
uma grande restauração que devolveu 
ao local sua beleza arquitetônica e pai-
sagística. O arquiteto e designer gráfico 
Ricardo Ohtake e o historiador Carlos 
Dias, dois dos principais responsáveis 
por essa reforma, escreveram Jardim 
da Luz – um museu a céu aberto, que 
resgata a história e a importância do 
Jardim da Luz, o mais antigo parque 
público de São Paulo.

Ao documentar todo esse pro-
cesso e a importância social do es-
paço para o lazer, os autores recom-
põem também a história da cidade 
de São Paulo. O título é uma referên-
cia à nova política introduzida para o 
Jardim da Luz, em 1998, segundo a 
qual o local foi considerado um mu-
seu a céu aberto, com edificações, 
paisagismo, fauna e flora, compondo 
um acervo permanente no coração 
da capital paulista.  

Coaching de Vendas – 
Conduza seu Cliente 
para a Solução e Venda 
Paulo Gerhardt
Editora Literalis – www.literalis.com.br

Assim como toda habilidade humana, 
o ato de vender ideias, produtos ou 
serviços também pode ser aprimora-
do por meio de treinamento. O autor, 
com experiência de 25 anos na apli-
cação de treinamentos nas áreas de 
tecnologia, vendas e comportamento, 
inova ao apresentar um método em 
que se aplicam os processos de coa-
ching em vendas. Detalhe: tal metodo-
logia é focada nos problemas. Com a 
pretensão de atingir de vendedores a 
executivos, a obra traça um amplo pa-
norama dos mecanismos de vendas 
atuais. Em seguida, aproxima o leitor 
dos métodos utilizados no processo 
de coaching e como ele pode melho-
rar a produtividade e capacidade de 
vender. Em 24 capítulos, a narrativa 
do livro é guiada por casos práticos e 
analogias tanto de empresas quanto 
de pessoas.
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V

"Apóie este evento e fortaleça sua imagem institucional em todos os segmentos 
da indústria, ponto de venda, classe médica, fornecedores e atacado". 

Mais informações, Lugh Sports - tels. 2738-6862/3867-4303.

"Quem pratica esporte 

vive mais e melhor"

Vem aí o maior 
evento esportivo da 

indústria farmacêutica!! 

Organização:Realização:

patrocínio

"Empresas que investem no esporte, no lazer e na 
qualidade de vida das pessoas são percebidas de modo 

diferenciado e as suas marcas associadas a 
valores como saúde, competitividade, garra e superação.

Ganham o reconhecimento junto ao público 
e rejuvenescem a sua imagem".
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Em muitas culturas empresariais, 
diante da existência de conflitos, 
cultiva-se a prática do “deixa pra lá” 
ou são colocados “panos quentes”, 
fazendo-se vistas grossas às relações 
e situações de choque – declarado 
ou disfarçado. Trata-se de uma grave 
miopia em gestão de pessoas. 

Na maioria das vezes, essa resis-
tência da empresa ou do gestor em 
admitir o conflito vem do medo de ter 
de tomar as decisões que a situação 
poderá exigir, e daí surgir um novo 
conflito. É uma posição cômoda, po-
rém, perigosa, porque, enquanto não 
se reconhecer o conflito, ele conti nua-
rá crescendo nos bastidores e poderá 
chegar ao ponto de não mais se ter 
controle sobre ele. 

Não há como impedir a ocorrên-
cia de conflitos entre pessoas em um 
contexto tão naturalmente competitivo 
como o das organizações. Nesse am-
biente, todos os profissionais buscam 
o desenvolvimento da carreira, e não 
podemos nos esquecer de que o topo 
da pirâmide hierárquica é muito mais 
estreito do que a sua base. Portanto, 
nem todos aqueles que se encontram 
aqui caberão ali. Dessa corrida para o 
alto, costuma resultar um tipo frequen-
te de conflito, por força de uma compe-
tição nem sempre honesta e ética. Em 
empresas com boa liderança, pode-se 
observar que é perfeitamente possível 
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conviver com a competição dos seus 
membros, desde que sejam respeita-
dos os princípios do profissionalismo, 
da ética e do “jogo limpo”. 

Popularmente, diz-se que o brasi-
leiro só fecha a porta depois de rou-
bado. Analogamente, algumas em-
presas só tomam providências para 
resolver um conflito depois que ele já 
se instalou. Por isso, neste capítulo, 
talvez o mais importante para o ges-
tor seja ficar atento aos sinais e adotar 
providências tão logo eles apareçam 
ou sejam percebidos.

Todo conflito – pessoal ou pro-
fissional – emite sinais antes de vir à 
tona. É a tal fumaça que antecede ao 
fogo. Só que os sinais anunciadores 
de conflito são mais sutis, menos vi-
síveis. É preciso uma habilidade espe-
cial do gestor para captar mensagens 
ocultas, dissimuladas, disfarçadas en-
tre palavras de duplo sentido, ou em 
um olhar, sorriso ou balançar de cabe-
ça de desqualificação.

Tais sinais ocultos são relativamen-
te comuns em reuniões de trabalho, 
quando alguém deseja ridicularizar ou 
mostrar sua desaprovação à ideia de 
algum colega – mas não tem a devida 
coragem de fazê-lo explicitamente, o 
que impede que o assunto seja de-
batido e esclarecido de forma profis-
sional.  Durante uma troca de e-mails 
entre departamentos, muitas vezes, 

uma frase ou palavra aparentemente 
simples contém uma contundência ou 
um sarcasmo que não são percebidos 
à primeira vista. Em ambos os casos, 
a desqualificação está nas entrelinhas, 
denunciando que há um conflito la-
tente, não assumido, entre as partes. 
Esses e-mails e aqueles gestos nas 
reuniões são como a ponta de um ice-
berg: o que se vê pode parecer insig-
nificante, mas é preciso ir fundo para 
saber sua exata dimensão. 

A psicologia organizacional – 
principalmente por meio da Análise 
Transacional – oferece várias técnicas 
específicas para promover encontros 
e confrontos administráveis, harmo-
niosos e, sobretudo, construtivos. 
No entanto, cada organização deve 
optar por aquele instrumento que se 
mostre mais adequado à sua cultura, 
ao seu modelo de gestão ou às suas 
políticas de RH. 

Repito: o importante é agir tão 
logo se perceba a ponta do iceberg. 
A empresa que ignorar os sinais ou fi-
car esperando pelo choque, pode ter 
o mesmo destino do poderoso Titanic: 
afundar – simbólica ou literalmente. 
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Enquanto não se 
reconhecer o conflito, 

ele continuará crescendo 
nos bastidores e 
poderá chegar ao 

ponto de não mais se 
ter controle sobre ele.
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