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o atual modelo de 
propaganda médica





O propagandista e o futuro
A função básica do propagandista não tem se alterado ao longo dos anos. Mas 
os recursos para realizar a promoção médica mudaram sim, e muito. E para 
melhor. Os veteranos vão se lembrar da dependência dos trens, ônibus ou, os 
mais felizardos, do jipe usado para vencer as intempéries do tempo nas estradas 
de terra. A comunicação com a matriz e familiares então nem se fala: era uma 
façanha arrojada, uma espera sem fim na única linha pública que funcionava na 
central de telefonia das cidades por onde esses profissionais passavam. Raros 
eram os estabelecimentos que possuíam uma linha telefônica para que seus hós-
pedes pudessem se comunicar com quem quer que fosse.

Os relatórios eram entregues em reuniões, algumas vezes, mensais, quando o PV 
visitava a matriz. E o mais interessante é que essa situação ocorria há menos de 
cinquenta anos. 

Se a função básica do PV de levar as informações aos médicos não mudou, a 
forma como essas informações são levadas hoje apresentou um salto gigantes-
co, principalmente nos últimos dez anos. É um desafio acompanhar a evolução 
tecnológia de gadgets e da própria comunicação com seu rápido avanço. Esta 
última se valendo de antenas e até satélites à nossa disposição.

Nossa meta sempre foi mostrar em nossas matérias um pouco deste mercado 
fascinante, movido por uma Força de Vendas que vem desmitificando novos 
equipamentos e recursos, utilizando-os sem receio em sua função diária.

Se há pouco tempo era quase impossível manter um contato diário com a 
matriz, hoje essa comunicação pode ser realizada de dentro do consultório do 
médico, sem atrapalhar a visita.

Nesta edição, fizemos uma matéria para homenagear o PV, que se desenvolve 
e acompanha as novidades da comunicação. Entrevistamos profissionais de 
vendas e médicos que opinaram sobre a novidade que a indústria farmacêutica 
começou a disponibilizar para sua Força de Vendas.

Se o olhar nostálgico do início deste editorial visou lembrar os últimos 50 anos, 
pense como será olhar para um tablet hoje, um futuro que já começou agora. 
Queremos parabenizar este profissional, que sempre será imprescindível para a 
comunicação entre os laboratórios e os médicos.

Parabéns, PV! 

Nelson Coelho
Publisher
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ePharma Specialty Products. 
Levando saúde ao alcance de todos. 

A ePharma, com a mesma expertise de quem 
beneficia mais de 19 milhões de brasileiros com 
seus programas, oferece agora uma solução rápida 
e segura para o acesso a produtos e medicamentos 
especiais: o ePharma Specialty Products.

Criado com uma estrutura adequada para atender 
às necessidades de cada cliente e melhorar  
a qualidade e a expectativa de vida de todos,  
o serviço ePharma Specialty Products: 

Além de todos esses importantes e exclusivos 
diferenciais, a epharma Specialty Products  
possui outros produtos e serviços que podem  
ser implementados de forma customizada  
ao seu produto ou programa. 

Para mais informações, entre em contato conosco 
pelo e-mail produtosespeciais@epharma.com.br 
ou pelo telefone 11 4193-8463.

•  Capta, organiza, uniformiza e consolida todas 
as informações relacionadas ao acesso  
aos produtos e oferece, num formato fácil  
e estratégico para ações futuras, todos esses 
benefícios online e real time;

•  Agrega assistência farmacêutica  
aos seus usuários, aumentando  
o compliance no tratamento; 

•  Conta com um call center especializado, 
operado por profissionais de saúde, como 
farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos  
e enfermeiras, que podem desenvolver  
ações remotas e presenciais;

•  Possui expertise que permite realizar  
uma interface com planos de saúde  
e seguradoras, facilitando a inclusão de 
medicamentos em listas de acesso especial;

•  Foca a demanda da indústria farmacêutica 
de acordo com suas ações e compliance.
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Mesmo reconhecendo-se os be-
nefícios que os medicamentos promo-
vem para os seres humanos, refletidos 
na elevação da qualidade de vida e 
no aumento da longevidade, várias 
questões de natureza econômica, le-
gislativa, política, sociológica, norma-
tiva, científica e tecnológica estão im-
pingindo significativas alterações nas 
práticas ética e farmacêutica, e muito 
especialmente no setor industrial far-
macêutico mundial, em velocidade e 
extensão sem procedentes.

Nas últimas quatro décadas, tem 
sido frequente o debate sobre o ris-
co potencial dos medicamentos à 
saúde humana, temática que parece 
ainda não ter assumido contornos 
definitivos.

Muitos fatores podem predispor 
os pacientes a efeitos adversos aos 
fármacos. Os mais importantes são: 
características individuais que defi-
nem a absorção, metabolização e ex-
creção de fármacos; princípios ativos 
com baixos índices terapêuticos ou 
múltiplos efeitos farmacológicos; ida-
de dos pacientes; fatores hereditários; 

Sindusfarma

A era das Boas Práticas de  
Farmacovigilância
Lauro Moretto e Rosana Mastelaro

doenças preexistentes; e uso simultâ-
neo de medicamentos.

Datam de 1964 os primeiros estu-
dos sobre a importância de se avaliar 
o potencial efeito nocivo dos medi-
camentos. Neles, Schimmel e Cluff 
relataram que cerca de 10% dos pa-
cientes hospitalizados apresentaram 
reações adversas a medicamentos 
prescritos (estudos mais recentes re-
velaram índices que variaram de 0,8 a 
8,6% de pacientes hospitalizados).

Anos mais tarde, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançou as 
bases do Programa Internacional de 

Monitoração de Medicamentos, do 
qual participam mais de 60 países-
-membros. Na América Latina, a 
Costa Rica foi o primeiro país a ade-
rir a esse programa, em 1991, segui-
da por Argentina, Venezuela, Chile e 
México. O Brasil faz parte desse pro-
grama desde 2001.

Surgia a Far ma covigilância, 
neo lo gis mo para Vigilância Pós- 
-Comercialização de Medicamentos, 
que além de desenvolver a consciên-
cia de que um sistema confiável desse 
tipo era necessário à saúde pública e 
ao uso racional e seguro de medica-
mentos, promoveu mudanças signi-
ficativas no eixo Medicina – Indústria 
Farmacêutica – Farmácia.

No Brasil, a Resolução RDC nº 4,  
de 2009, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), inaugurou 
no País a Era das Boas Práticas de 
Farmacovigilância.

Em seu amplo sentido, a 
Farmacovigilância engloba os prin-
cípios básicos da iatrogenia, da te-
ratogênese, das reações adversas 
imprevistas, das não conformidades 

Segundo a OMS, 
as bases de 

Farmacovigilância são 
a Reação Adversa 

a Medicamento 
(RAM) e o Evento 

Adverso (EA).
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Sindusfarma

técnicas, das interações medicamen-
tosas, dos procedimentos relaciona-
dos à dispensação e administração 
de medicamentos, da adesão do pa-
ciente e cuidadores à prescrição mé-
dica, do diagnóstico da enfermidade 
e, inclusive, com os atos inescrupu-
losos relacionados à falsificação de 
medicamentos.

Segundo a OMS, as bases de 
Farmacovigilância são a Reação 
Adversa a Medicamento (RAM) e o 
Evento Adverso (EA). 

Uma RAM constitui uma respos-
ta a um medicamento que é nocivo 
e não intencional e que ocorre em 
doses, normalmente, utilizadas para 
profilaxia, diagnóstico ou tratamento 
de doen ças ou para a modificação 
de uma função fisiológica. Su per do-
sagem, abuso/dependência e intera-
ção medicamentosa podem ser con-
siderados como sendo RAM. 

As RAMs se manifestam sob a 
forma de alterações em diferentes sis-
temas ou órgãos do corpo humano, 
entre os quais se destacam: reações 
dermatológicas, doenças hepáticas; 
doenças gastrintestinais; desordens 
hematológicas; distúrbios nos ou-
vidos; distúrbios oculares; doenças 
pulmonares; doenças renais; efeitos 
teratogênicos. 

Um exemplo clássico de RAM, 
que causou grande impacto na tera-
pêutica, foi aquele relacionado com o 
ácido acetilsalicílico. Há cerca de 50 
anos, os medicamentos à base deste 
fármaco continham como advertência 
uma aberrante reação: alteravam o 
processo de coagulação sanguínea. 
Logo após, foi identificado o seu efeito 
sobre a coagulação sanguínea e, des-
de então, seu uso na cardiologia tem 
sido ampliado gradualmente. Hoje, 
constitui indicação terapêutica espe-
cífica, independentemente da ação 
analgésica/antitérmica/anti-inflamató-
ria do fármaco. 

Um Evento Adverso (EA) é qual-
quer episódio clínico não intencional 
que pode ocorrer durante tratamento 
com um produto farmacêutico, mas 
que não tenha, necessariamente, 
uma relação causal com o referido 
tratamento. 

Há também o desvio de qualidade, 
que se refere a problemas técnicos ou 
não conformidade do produto e pode 
estar relacionado com a qualidade do 
medicamento (impurezas, teor etc.); 
suas características (estabilidade, 
contaminação microbiana e outras 
alterações); desvios na composição 
da embalagem (falta de unidades ou 
de componentes); desempenho; ou 
segurança.

Quando o desvio de qualida-
de ocorre em um dispositivo médi-
co denomina-se Queixa Técnica, e 
seu monitoramento é atribuição da 
Tecnovigilância.

Diante desse quadro, é de se es-
perar que a sociedade como um todo, 
assim como seus segmentos espe-
cializados, avalie e reavalie perma-
nentemente as novas descobertas e 
as substâncias e produtos já consa-
grados, com vistas a encontrar novas 
aplicações, aperfeiçoar a prática exis-
tente, ou identificar algum novo risco 
potencial, bem como tomar medidas 
contingentes para reduzir seu impacto 
– se e quando ocorrerem.

É nesse contexto que o propa-
gandista (e o pessoal da área de ven-
das) se destaca, ao lado dos diversos 
agentes que ocupam posição estraté-
gica na coleta de relatos dos Eventos 
Adversos: os médicos e demais pres-
critores e dispensadores, e os profis-
sionais dos SACs.

Condição privilegiada que a própria 
RDC nº 04/2009 reconhece ao deter-
minar que as “pessoas responsáveis 
pelo processo de vendas” sejam apro-
priadamente treinadas para atuar no 
processo de Farmacovigilância.

Um Evento Adverso 
é qualquer episódio 

clínico não intencional 
que pode ocorrer 

durante tratamento 
com um produto 

farmacêutico, mas 
que não tenha, 

necessariamente, uma 
relação causal com o 
referido tratamento.

Trata-se de uma atribuição natural 
para profissionais que, além de man-
ter contato direto e periódico com os 
médicos, possuem conhecimentos 
técnicos que os capacitam a transmitir 
informações sobre as competências 
científicas e tecnológicas dos labora-
tórios farmacêuticos, as característi-
cas terapêuticas de medicamentos 
e o lançamento de novos produtos.  
E que torna a missão dos propagan-
distas ainda mais relevante. 

 
Lauro Moretto e Rosana Mastelaro, respectivamente, 
Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e Programas 
Sociais e Educacionais e Gerente de Legislação Industrial 
Farmacêutica do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Alanac

Muito se tem discutido dentro das 
organizações econômicas e financei-
ras a respeito de qual área e/ou depar-
tamento é mais importante, e, cada 
vez mais, chegamos à conclusão de 
que todas as áreas ou setores fazem 
parte do todo, o que é fundamental 
para o sucesso dos nossos negócios. 

Guardadas as proporções e as par-
ticularidades, costumo comparar os di-
versos departamentos de uma empresa 
aos órgãos do corpo humano, em que 
todos têm uma função específica e 
muito importante para a plena “saúde” 
do conjunto. Assim, funciona o corpo 
humano, assim deveriam funcionar as 
empresas. O importante é que todos 
precisam ter consciência do papel de 
cada setor e da importância de todos 
eles para o sucesso do negócio. Esse é 
o grande diferencial.

Não importa o tamanho da empre-
sa, todas precisam investir na qualifi-
cação, quer seja de seus colaborado-
res, quer seja em seus equipamentos 
ou ainda na segmentação de ativida-
des, a fim de termos profissionais ha-
bilitados para o atendimento de forne-
cedores e de nossos clientes.

Em virtude de sua natureza, o setor 
industrial farmacêutico tem diversas 
particularidades. Uma delas é o fato 
de ter de atender e “encantar” a dois 
tipos de cliente: aquele que necessita 
e consome os seus produtos/medica-
mentos, ou seja, o paciente: e aquele 
que necessita do conhecimento e/ou 

Dia do 
Propagandista 
Farmacêutico
Serafim Branco Neto

O propagandista reúne 
diversas qualificações 
técnicas, mas, acima 

de tudo, possui 
sensibilidade para 
transmitir palavras 
de conhecimento e 
levar atualização e 
credibilidade para a 
construção de um 

mundo melhor. 

atualização para a devida prescrição 
dos remédios, ou seja, o médico, que 
tem a responsabilidade de receitar 
nossos produtos.

Como fazer essa “venda”? E qual 
tipo de profissional tem essa habilida-
de de transmitir ao profissional médico 
as inovações terapêuticas no merca-
do farmacêutico e, ao mesmo tempo, 
“atingir” o consumidor/paciente, que, 
normalmente, não inclui o medica-
mento em seu orçamento, afinal, sem-
pre acreditamos que nunca ficaremos 
enfermos?

Se considerarmos ainda que, 
atual mente, com o desenvolvimen-
to da internet as informações estão 
mais acessíveis e os consumidores/

pacientes estão bem mais atualizados 
ao ponto de discutir determinadas pa-
tologias e quadros clínicos com bas-
tante propriedade, aí sim essa tarefa 
fica ainda mais difícil.

E é neste momento que temos a 
importante participação do propagan-
dista, um profissional que reúne diver-
sas qualificações técnicas, além de 
criatividade, seriedade, determinação 
e capacidade de comunicação pe-
rante os clientes, mas, acima de tudo, 
sensibilidade para transmitir palavras 
de conhecimento e levar atualização e 
credibilidade para a construção de um 
mundo melhor. 

Não obstante a árdua rotina no 
cumprimento do número de visitas 
programadas, tais profissionais, “de 
fino trato”, têm de enfrentar, com o 
bom humor que lhes é peculiar, a dura 
agenda dos consultórios médicos, a 
concorrência “leal” com os pacientes, 
além do trânsito caótico das grandes 
cidades.

É neste momento que rendemos 
nossas sinceras homenagens a es-
ses profissionais, que dedicam seu 
trabalho para oferecer muito amor, 
dedicação e conhecimento sobre 
medicamentos inovadores para uma 
melhor saúde à população brasileira. 
Parabéns aos Propagandistas da in-
dústria farmacêutica! 

Serafim Branco Neto é Gerente Executivo da Alanac – 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais.
E-mail: alanac@alanac.org.br
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Equipe de Propagandistas
Equipe de Promovendedores
Customer Care / Nurse Adviser
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Vacancy Management

HÁ 18 ANOS 
GERENCIANDO EQUIPES 
PARA A INDÚSTRIA 
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Programa de Aderência ao Tratamento e 
Orientação a Pacientes

Gerenciamento de Marcas Farmacêuticas
Novos serviços:

Parabéns Propagandistas! 



Recursos Humanos

Estamos vivenciando uma fase 
exuberante da nossa economia com o 
menor nível de desemprego registrado 
em abril, na comparação do mês de 
maio nos últimos nove anos. Em tem-
pos de mercado altamente aquecido, 
existem excelentes problemas para 
serem resolvidos. Estoques mais bai-
xos devido ao giro maior dos produtos 
provocam incertezas de que pode fal-
tar mercadoria disponível para entre-
gar aos clientes. É um problema para 
ser resolvido, decorrente da bonança 
e prosperidade.

No entanto, mercado em céu de 
brigadeiro também gera os possíveis 
gargalos futuros que ficam muito mais 
visíveis quando o ciclo do crescimen-
to diminuir sua intensidade. Nessas 
horas, pecados mortais como o mau 

captação de recursos, controles in-
ternos, contabilidade, controladoria, 
fiscal, e por aí vai.

A demanda por executivos de fi-
nanças nunca foi tão forte. Em com-
paração com o primeiro trimestre de 
2010, nossas buscas por executivos 
financeiros aumentaram em pelo 
menos 30%. E é com essa mesma 
velocidade que o perfil do líder da 
área financeira vem se transforman-
do radicalmente.

A visão no passado do financeiro 
que só consolidava balanços e fe-
chava livros contábeis mudou radical-
mente. Cada vez mais, esse executivo 
deve ficar mais próximo do negócio e 
da estratégia. Deve atuar como braço 
direito do Presidente e se posicionar 
com firmeza junto aos gestores de 
negócios e, principalmente, precisa 
desenvolver pessoas e preparar su-
cessores. Com o aumento do assédio 
de empresas estrangeiras interessa-
das na compra de ativos e moléculas 
locais, a área financeira passou a ter 
atuação ainda mais forte para poder 
elaborar os estudos e realizar a aná-
lise da saúde financeira de poten-
ciais parceiros, sócios e investidores 
internacionais. 

Por muitas vezes, é a área de fi-
nanças que toma a dianteira e faz toda 
a negociação com auditorias externas 

uso dos orçamentos para campanhas 
de comunicação, que geraram muito 
mais barulho do que resultado, tam-
bém começam a aparecer, às vezes 
muito maiores do que possam real-
mente ser em tempos de menor cres-
cimento ou recessão. 

O mercado farmacêutico não é ex-
ceção. Faça sol ou faça chuva, nes-
sas horas a gestão financeira profis-
sionalizada e responsável ajuda muito 
ao lidar com cenários de mercado de 
maior dificuldade e instabilidade. Nos 
últimos anos, as empresas produtoras 
de medicamentos, incluindo as na-
cionais, intensificaram esforços para 
aproveitar o bom momento e reforçar 
seu quadro de executivos de finanças, 
a fim de diminuir o grau de exposição 
e risco em operações de tesouraria, 

O paraíso dourado dos 
executivos financeiros
André Jacques Pasternak

Se você não se propuser a se reinventar, existe uma 
boa chance de que você não consiga ser percebido 
no mercado como um executivo de finanças com 
foco em estratégia para agregar valor ao negócio.
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COORDENAÇÃO GERAL

ANDRÉ REIS
COORDENAÇÃO GERAL

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

também que os candidatos que obti-
veram sucesso possuíam boa adapta-
bilidade e habilidade de argumentação 
e articulação com públicos distintos. 

A lição que fica é a seguinte: man-
tenha-se próximo das pessoas e pro-
cure entender as particularidades e 
dificuldades do negócio e das áreas. 
Exercite mais a influência e capacida-
de de vender suas crenças e lutar pelo 
que acredita. Mas se não se propuser 
a se reinventar para não permanecer 
em zona de conforto, existe uma boa 
chance de que você não consiga ser 
percebido no mercado como um exe-
cutivo de finanças com foco em estra-
tégia para agregar valor ao negócio.  
E são executivos financeiros com es-
sas características que o mercado dis-
puta acirradamente. 

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

isolados em seu próprio meio e não 
desenvolveram sua habilidade de 
relacionamento.

Em resumo, toda e qualquer apro-
vação de um investimento de alto 
custo e com impacto na estratégia 
de longo prazo da empresa precisa 
ser muito bem justificada. Verificamos 

internacionais. E por incrível que pa-
reça, existem situações frequentes em 
que muitos candidatos identificados 
para trabalhar na área ainda não pos-
suem um conhecimento pelo menos 
avançado do inglês. Muitos também 
não conseguem se desconectar do 
lado mais operacional e tático da fun-
ção para pensar no todo, no macro, 
na estratégia. 

Para o leitor que deseja seguir car-
reira em finanças, algumas dicas para 
expressar o critério de desempate 
na seleção de Diretores Financeiros, 
Diretores de Controladoria, Tesoureiros 
e Gestores de Planejamento Financeiro: 
os candidatos mais bem-sucedidos fo-
ram os que investiram na melhoria da 
comunicação verbal e diminuição da ti-
midez. Pela própria natureza do traba-
lho, que demanda foco e atenção aos 
detalhes, muitos executivos financeiros 
acabaram ficando excessivamente 

A demanda por 
executivos de finanças 

nunca foi tão forte. 
Em comparação com 
o primeiro trimestre 

de 2010, nossas 
buscas por executivos 

financeiros aumentaram 
em pelo menos 30%.



Nos artigos desta coluna me de-
bruço sobre o tema “comunicação” 
dentro da perspectiva da “comunica-
ção com o mercado”, mas não pos-
so me esquecer de que esse é um 
tema muito mais amplo. Envolve, en-
tre outras coisas, as interações entre 
pessoas nas empresas. Interações 
que, muitas vezes, são massacradas 
por performances questionáveis em 
apresentações enfadonhas. Tenho me 
assustado com o número de profis-
sionais gabaritados que, munidos de 
seus PowerPoints, destroem a aten-
ção das pessoas e desanimam equi-
pes inteiras. Aliás, esse parece ser 
o erro mais comum: achar que uma 
apresentação é uma coleção de sli-
des. Muitos profissionais “juntam” um 
monte de dados, despejam em charts 
sobrecarregados e os desfilam diante 
dos olhos de uma audiência, que os-
cila entre atônita e entediada.

Uma boa apresentação é muito 
mais que isso. É uma forma de mo-
tivar e informar. Convencer e envolver. 
Gerar coesão e direção. Mas para 
isso, não pode ser qualquer apresen-
tação. Cada exposição deve ser enca-
rada como uma oportunidade de bus-
car a excelência. E que tal excelência 

Muito além do PowerPoint
Yuri Trafane

está construída sobre um tripé funda-
mental a ser trabalhado intensamente: 
conteúdo, forma e exibição?

O coração, o cerne da apresenta-
ção, é um conteúdo que valha a pena. 
Se o que você tem a dizer não vale uma 
apresentação, não a faça. Escreva um 
e-mail, grave um pequeno vídeo ou 
use outro canal de comunicação, mas 
não faça as pessoas perderem tempo 
com uma história ruim. Quer você vá 
vender uma ideia, apresentar um novo 
projeto ou estimular uma equipe, saiba 
que você está contando uma história. 
Ela precisa ser rica.

Precisa fazer sentido. Precisa ter 
começo, meio e fim. E precisa ser 
dominada a ponto de você dispen-
sar uma muleta feita em PowerPoint. 

Os softwares de gerenciamento de 
apresentação devem servir para guiar, 
apoiar e ilustrar sua exibição. Não 
para escorá-la. É aí que entra o papel 
da forma.

Se você domina o conteúdo a ponto 
de não ser dependente de slides cheios 
de frases, pode fazer com que eles cum-
pram seus verdadeiros papéis. Os slides 
devem ter muitas imagens e pouco tex-
to que reforcem suas ideias e façam-
-nas ganhar significados emocionais 
que apoiem seus argumentos racionais.  
É o design funcionando a seu favor. Mais 
diagramas e menos explicações. Mais 
gráficos e menos tabelas. Mais imagens 
e menos palavras. Tudo organizado de 
forma harmônica e coerente, com uma 
mesma linguagem visual.

Se isso acontecer, o campo estará 
aberto para uma exibição impactan-
te. Note bem, o campo estará aber-
to, mas a missão ainda não estará 
cumprida.

Para que isso aconteça, o apre-
sentador precisa fazer a sua parte.  
O conteúdo e a forma não fluirão auto-
maticamente para a mente das pesso-
as. O apresentador precisa ser como 
um maestro que transfere o som po-
tencial da orquestra para o ouvido an-
sioso do público. Precisa falar com na-
turalidade e convicção, além de usar 
a linguagem não verbal a seu favor.  
E isso não acontece automaticamen-
te. Acontece quando o apresentador 
domina as técnicas da oratória e se 
prepara exaustivamente para aquela 
apresentação em especial.

O trabalho é árduo. Mas o resul-
tado vale a pena. Quando você per-
cebe que as pessoas entendem seu 
raciocínio, compram suas ideias e 
saem energizadas pela sua exposi-
ção, fica claro que cada gota de suor 
derramado não foi perda de tempo, 
mas um investimento com rentabili-
dade inigualável. 

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

O coração, o cerne da 
apresentação, é um 

conteúdo que valha a 
pena. Se o que você 
tem a dizer não vale 
uma apresentação, 

não a faça.

Comunicação
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Recrutamento e seleção

Em 14 de julho é comemorado o Dia 
do Propagandista.  Portanto, é preciso 
homenagear esses valorosos profissio-
nais que, sem ser médicos, odontólogos, 
farmacêuticos ou bioquímicos, obrigam-
-se a ter conhecimento em ciências igual 
ou até superior ao desses profissionais, 
transmitindo assim informações precisas 
e completas sobre os medicamentos 
dos laboratórios que representam. 

As características e atitudes neces-
sárias para a função de propagandista 
são: ser comunicativo, ser persuasivo 
sem ser chato, ter um bom papo, bom 
humor, usar trajes discretos, habilidade 
no trato pessoal, ter também disposi-
ção/paciência de enfrentar muito “chá 

Razão e 
afetividade
Arnaldo Pedace

de cadeira”, estabelecendo contatos e 
mantendo uma rotina árdua de visita-
ções. Em contrapartida, conhece muitas 
pessoas e lugares diferentes e tem, além 
do trabalho, vasto repertório de anedo-
tas e histórias hilárias para contar.

Sabemos que muitos desses pro-
fissionais fizeram história viajando por 
todos os recantos deste País, em uma 
época em que estradas e veículos 
eram precários, fossem eles automo-
tores ou de comunicação. Lá estavam 
eles divulgando as novidades terapêu-
ticas a médicos e dentistas. 

Representar é viver intensamente 
a missão de traduzir em gestos, pala-
vras e sentimentos propostas para um 
mundo melhor. A informação passada 
com credibilidade ao médico pode ser 
a solução para o problema de muitos 
pacientes. É missão cumprida!

O propagandista tem uma caracte-
rística muito especial, que é a afetividade 

e, a cada visita, um novo desafio, uma 
nova meta a conquistar. Por isso tudo, 
poderia ser chamado de divulgador 
da ciência, divulgador científico. Tudo 
isto torna sua atividade imprescindível. 
Depois de viajarmos um pouco no 
tempo, voltamos aos dias atuais, em 
que as informações fluem de muitas 
formas, com muito mais rapidez do 
que há 25 anos. Mas nenhum desses 
mecanismos é tão eficiente em nosso 
segmento quanto a palavra e o rela-
cionamento do propagandista com os 
profissionais da saúde.

Você, propagandista, que é um pou-
co “marqueteiro”, matemático, psicólo-
go, farmacêutico, comunicador, ven-
dedor, enfim, VENCEDOR, receba esta 
carinhosa homenagem pelo seu dia! 

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



Recebi um e-mail bem interessan-
te de uma conhecida que queria mui-
to ingressar na indústria farmacêutica 
como Representante. Sua experiência 
profissional mais recente fora trabalhar 
por oito anos em lojas de uma rede de 
fast food. No entanto, a transição para 
o rigoroso modelo de treinamento téc-
nico do laboratório multinacional de 
pequeno porte a surpreendeu. Segue 
seu emocionado relato abaixo.

“Olá, André!
Eu sou a Juliana (nome fictício), da 

turma da faculdade, lembra-se? Pois 
é, nesta semana eu iria lhe telefonar 
para lhe dizer que consegui entrar 
para a indústria. Estava muito feliz. Era 
o meu sonho, só que ele se tornou pe-
sadelo em apenas seis dias.

Entrei como estagiária para o labora-
tório X (nome real omitido). Fiz um Curso 
de Novos em um hotel em que ficamos 
cinco dias sem podermos sair. Foi des-
gastante, mas muito bom. Tivemos 
treinamento de técnicas de vendas e 
produtos. Fizemos provas. Em uma, 
obtive nota alta; na outra, por não ter 
assimilado o nome dos fármacos, de-
vido ao pouco tempo, tive nota ruim. 
Na sexta-feira, tivemos prova de pro-
paganda médica. Sortearam logo um 
produto que eu tinha menos conheci-
mento. Assim, minha propaganda não 

Treinamento

A avaliação de colaboradores no mundo 
corporativo da indústria farmacêutica 
está cada vez mais simplória.

Fui reprovada no Curso de Novos.  
Estou sem chão!
André Reis

foi muito boa. Eles disseram que as 
pessoas que tirassem nota baixa te-
riam de ficar em observação para me-
lhorar. Até aí tudo bem. 

Ontem fui para campo com uma 
Representante. Trabalhei durante todo 
o dia, me apaixonei e tive a certeza 
que era exatamente isso que eu queria 
para minha vida. Mas, ontem à noite, 
a supervisora foi ao nosso encontro e 
me pediu para assinar uma carta de 
cancelamento do estágio, porque eles 
alegaram que sou muito simpática, 
mas não tenho perfil e não estou pre-
parada para o cargo.

Não telefonei para não lhe inco-
modar. Achei que, dessa forma, você 
iria entender melhor. Carimbaram 
minha carteira de trabalho. E agora, 
o que vou dizer se entrar em outro 
laboratório?

Estou sem chão, estou mal. André, 
me oriente, por favor. Conto com você!”

Julguei a situação como sendo 
emocionalmente grave e, por isso, 
preferi ligar para a Juliana a responder 
por e-mail. Ao telefone, ela reafirmou 
com mais detalhes todos os pontos 
mencionados anteriormente e ainda 
incluiu uma nova expressão: “Ao ser 
desligada, me senti tratada como um 
cachorro!”.  

Como confortar minha conhecida 
que queria entender apenas o sig-
nificado da sua ascensão e declínio 
profissional em apenas uma semana?  
Então, relatei para Juliana que, na mi-
nha experiência, a avaliação de cola-
boradores no mundo corporativo da 
indústria farmacêutica está cada vez 
mais simplória. Ou seja, você não terá 
a segunda chance de causar uma boa 
primeira impressão. Porque ninguém 
tem tempo, ou disposição, para ser 
seu mentor nas empresas. A defini-
ção de mentor passa pelo conceito de 
uma pessoa protetora do funcionário 
que ingressa na empresa. Poderia ser 
facilmente o gestor, se ele tivesse inte-
resse em ensinar as tarefas com afinco 
e paciência para melhor desenvolver 
seus colaboradores. Infelizmente, não 
é isso que se observa em grande par-
te dos Gerentes Distritais e Regionais, 
cujo modelo de liderança individualista 
é copiado de modelos antecessores 
ou da própria Diretoria. 

Portanto, não basta passar pelo 
processo seletivo para se sentir ga-
rantido no emprego. Na indústria far-
macêutica só há estabilidade para sin-
dicalistas, que, inclusive, sofrem forte 
preconceito dos colegas e desprezo 
dos diretores. Os demais represen-
tantes, especialmente nas extensas 
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O mentor é uma pessoa 
protetora do funcionário 

que ingressa na 
empresa. Poderia ser 

facilmente o gestor, se 
ele tivesse interesse 
em ensinar as tarefas 
com paciência para 
melhor desenvolver 
seus colaboradores.

e maçantes reuniões de treinamento, 
terão sempre de provar sua compe-
tência técnica e comportamental. Isso 
significa muito estudo a respeito dos 
produtos promovidos e concorrentes, 
foco em resultados de vendas por 
meio de extenuantes jornadas diárias 
de visitação e nenhum questionamen-
to sobre remuneração, perspectivas 
de promoção ou decisões dos ges-
tores. Como esses fatores são muito 
difíceis de ficarem perfeitamente ali-
nhados em longo prazo, há alta rotati-
vidade, com abertura de novas vagas 
para neófitos. Para os GDs (Gerentes 
Distrais), a vantagem da contratação 
de neófitos é porque eles, apesar da 
falta de experiência, trazem nova mo-
tivação para a equipe e assim agitam 
times acomodados.

Juliana, espero ter deixado cla-
ro que a questão com você não teve 
nada de pessoal. Empresa não é 

escola. É um local competitivo, e, por 
isso, apresenta carência de pessoas 
interessadas no seu desenvolvimen-
to. Compreendo seu abalo emocional, 
mas o fato concreto é que você não 
tem motivos para se sentir tratada 

como um cachorro. Porque, obser-
vando pelo lado prático da GD que fez 
seu desligamento, a empresa a sele-
cionou e investiu no seu treinamento. 
Você, assim como os outros alunos, 
teve sua chance, mas por autolimita-
ção nas avaliações conduzidas exibiu 
performance aquém da esperada. Em 
compensação, foi melhor ter saído 
logo do que daqui a três ou seis me-
ses, pois seu investimento em esforço 
e tempo teria sido maior ainda.

Acredito que essa dura experiên cia 
lhe sirva como aprendizado do alto ní-
vel de exigência acerca da função de 
representante da indústria farmacêu-
tica. Você está mais madura agora. 
Outras portas se abrirão e, certamente, 
em breve você dará a volta por cima! 
Sucesso e conte comigo sempre! 

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

Só cliente Polar Técnica dispõe da 
mais alta tecnologia em elemento 
refrigerante: Ice Foam.

Total segurança no transporte de 
produtos perecíveis, como vacinas, 
medicamentos, reagentes, entre outros.

Confie em quem mais entende de gelo.

POLAR TÉCNICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
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 vendas@polartecnica.com.br  -  www.polartecnica.com.br
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Farmacoeconomia

Alocação de Recursos 
e o Benefício Coletivo
Marcos Veçoso

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

Orçamento total disponível – R$ 600.000          *valores em R$

Tratamento Anos de vida Custo por paciente (*) N° de pacientes Total de anos de vida Custo total (*)

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

Escolha baseada no 
benefício gerado pelos 

produtos.

Gasto: R$ 593.000

180 pacientes 
beneficiados (45,3%)

1.422 anos de vida

Tabela 1

Tabela 2

Na edição anterior, encerrei o artigo com um desafio ao leitor.
Imagine que você é o gestor de um serviço de saúde e tem R$ 600.000,00 para gastar com determinado tipo de tra-

tamento. A tabela 1 identifica dez diferentes produtos disponíveis e demonstra os benefícios de cada produto a partir da 
quantidade de anos de vida adicionais que proporciona. Mostra quantos pacientes precisariam de cada produto e também 
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 verba, mas sim gastá-la da melhor forma possível. 

1ª. Tentativa: Escolha com base nos produtos que proporcionam maior benefício individual:

Se organizarmos a tabela 1 segundo a quantidade de anos de vida que o produto proporciona aos seus usuários (por-
tanto, pelo benefício gerado), teremos a seguinte ordem de priorização na cobertura:
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Farmacoeconomia

Comparação Priorização segundo o 
benefício de cada produto

Priorização segundo o custo 
por unidade de benefício

Investimento Dentro da verba Dentro da verba
Número de produtos custeados 6 de 10 9 de 10
Percentual de pessoas cobertas 45% 82%

Benefício proporcionado (em anos) 1422 1878

Escolha baseada no custo 
por unidade de benefício

Gasto: R$ 592.475

327 pacientes beneficiados 
(82,4%)

1.878 anos de vida

Orçamento total disponível – R$ 600.000          *valores em R$

Tratamentos 
Anos de 

vida
Custo por 
paciente (*)

N° de 
pacientes

Total de anos 
de vida

Custo total (*)
Custo por ano de 

vida (*)

10 3,8 300 50 190 15.000 79

4 8,3 1.000 5 42 5.000 120

6 6,8 950 40 272 38.000 140

9 4,0 875 65 260 56.875 210

3 8,6 2.300 30 258 69.000 267

1 9,5 3.000 20 190 60.000 316

2 9,0 3.800 15 135 57.000 422

8 4,3 2.200 18 77 39.600 512

7 5,4 3.000 84 454 252.000 556

5 7,5 5.200 70 525 364.000 693

Tabela 3

Tabela 4

Ao priorizarmos a escolha a partir do benefício gerado pelos produtos, 
conseguimos:

•	Gastar R$ 593.000,00;
•	Custear os produtos 1 a 6, mas não os de 7 a 10;
•	Atender a 180 pacientes, o que equivale a 45,3% do contingente considerado;
•	Gerar 1.422 anos de vida como benefício decorrente do investimento 

da minha verba.

2ª. Tentativa: Escolha com base no custo por unidade de benefício 
proporcionado:

Se, em vez de organizar os produtos segundo o benefício que proporcionam, 
você organizar segundo o custo por unidade de benefício, terá o seguinte quadro:

Ao priorizar a escolha a partir do custo por unidade de benefício gerado pelos 
produtos, conseguimos:

•	Gastar R$ 592.475,00;
•	Custear 9 dos 10 produtos disponíveis (ou seja, não cobertura apenas 

do produto 5);
•	Atender a 327 pacientes, o que equivale a 82,4% do contingente considerado;
•	Gerar 1.878 anos de vida como benefício decorrente do investimento da 

minha verba.

Comparando-se as duas possibilidades fica clara a vantagem da segunda 
maneira em relação à primeira:

É importante destacar que em nenhuma das formas de alocação consi-
deradas objetivou-se economia da verba. Pelo contrário, buscou-se a me-
lhor forma de investir o montante previsto, e não formas de poupar parte da 
verba destinada para investimento. 

Marcos Veçoso é CEO – Healthcare da ResultaCNP.
E-mail: marcos.vecoso@resultacnp.com
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No último dia 9 de maio, em de-
cisão bastante polêmica e inusitada, 
o juiz federal substituto da 7.ª Vara da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, 
José Márcio da Silveira e Silva, de-
clarou a nulidade dos registros sani-
tários dos medicamentos similares 
e genéricos com o princípio ativo 
oxalato de escitalopram de titularida-
de das empresas Aché Laboratórios 
Farmacêuticos S.A. e Biosintética 
Farmacêutica Ltda., bem como deter-
minou à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa que se abstivesse 
de conceder novos registros sanitá-
rios para medicamentos genéricos e 
similares com esse mesmo princípio. 

A referida decisão, que representa 
um retrocesso em todo o sistema de 
saúde do Brasil, foi proferida nos autos 
do processo nº 2008.34.00.016643-4,  
ação ordinária movida pela empresa 
Lundbeck Brasil Ltda. contra a Anvisa 
e as referidas empresas, nas quais 
a Lundbeck alegou que as mesmas 
teriam se utilizado do dossiê subme-
tido pela Lundbeck para obtenção 
do registro sanitário do medicamen-
to Lexapro. Tal registro contém resul-
tados de testes e outros dados pro-
tegidos por segredo de indústria, os 
quais teriam exigido grandes investi-
mentos das autoras. 

Na ação em questão, a Lundbeck 
afirma que a suposta utilização des-
ses dados por terceiros, concorrentes 

Ponto de vista

Dos riscos da decisão 
proferida no caso Lexapro 
aos medicamentos genéricos 
e similares no Brasil
Dr. Rogério Damasceno Leal

não licenciados, configuraria infração 
ao art. 39 do Decreto 1.355/94 e ao 
art. 195, XIV da Lei 9.279/96, o que 
a impediria de reaver investimentos 
na qualidade, segurança e eficácia do 
Lexapro. Assim, se conclui que tais 
informações não podem ser utilizadas 
por terceiros, nem pela Anvisa, sem 
sua prévia autorização. Em sua de-
fesa, a Anvisa sustentou que outras 
empresas não poderiam ter acesso 
aos dossiês e testes realizados pela 
Lundbeck, visto que as empresas que 
desejam obter registros de medica-
mentos similares ou genéricos têm 
de fazer seus próprios testes, não se 
valendo dos estudos clínicos já reali-
zados. Além disso, informou que os 
medicamentos genéricos são produ-
zidos após a expiração ou a renúncia 
da proteção patentária (o Lexapro não 
é patenteado). 

Não obstante os argumentos da 
Anvisa, o juiz substituto entendeu que 
a aceitação dos testes de bioequiva-
lência e biodisponibilidade, para fins 
de registro de medicamentos gené-
ricos e similares, apoiam-se em con-
clusões obtidas com base nos testes 
realizados pelas empresas titulares 
dos registros dos medicamentos de 
referência, implicando a utilização de 
tais dados confidenciais.  

Em sua decisão, o magistrado 
entendeu que a autorização para pe-
didos de registro de medicamentos 

genéricos e similares somente poderia 
ser concedida caso as empresas in-
teressadas procedessem novamente 
a todos os estudos, ensaios e testes 
que foram necessários para demons-
trar que o medicamento de referência 
atende às exigências de eficácia e 
segurança terapêuticas ou após o de-
curso do prazo da suposta proteção 
ao sigilo de tais informações.

Ante a falta de disciplina específica 
sobre o tema, a sentença aplicou, por 
analogia, a Lei nº 10.603/2002, que 
determina a proteção dos dados si-
gilosos apresentados para aprovação 
de medicamentos de uso veterinário, 
fertilizantes e agrotóxicos, conferin-
do aos dados do dossiê do Lexapro 
uma proteção de dez anos, contados 
a partir da concessão de seu registro 
até 18 de setembro de 2002.

Julgou ele que o direito à prote-
ção dos testes e dados submetidos a 
agências governamentais para apro-
vação de medicamento de referência 
estaria previsto na Seção 7, art. 39, do 
Acordo TRIPS, integrante do anexo do 
Decreto nº 1.355/94, que incorporou 
ao ordenamento jurídico brasileiro os 
resultados da rodada do Uruguai de 
negociações comerciais multilaterais 
do GATT.

Verifica-se, portanto, que essa 
decisão atinge não apenas os direi-
tos das empresas titulares dos regis-
tros dos medicamentos que foram 
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anulados, mas todo o sistema de 
saúde brasileiro, uma vez que significa 
uma ameaça gravíssima aos medica-
mentos genéricos e similares, que tan-
to facilitaram o acesso da população 
ao tratamento adequado. 

A sentença discutida descon-
siderou completamente a Lei nº 
9.787/1999, que criou os genéricos, 
atingindo fortemente a indústria na-
cional e favorecendo o interesse dos 
laboratórios internacionais com atua-
ção em diversos países, que realizam 
seus testes clínicos uma única vez e 
os reproduzem em inúmeros dossiês 
de registro em várias nações, fracio-
nando seu custo, já amortizado pelo 
prazo de sua proteção patentária.

Por outro lado, as indústrias far-
macêuticas brasileiras com atua-
ção apenas no território nacional te-
riam despesas muito elevadas para 
a realização desses estudos, que 

inviabilizariam, em muitos casos, o re-
gistro de medicamentos genéricos ou 
similares no Brasil.

Além desses relevantes aspectos, 
o próprio raciocínio que embasou a 
decisão judicial não se sustenta, uma 
vez que não há nenhum aproveita-
mento de dado sigiloso do dossiê do 

medicamento de referência, quando 
da análise do registro de medicamen-
to similar ou genérico, ocorrendo ape-
nas a análise de novos estudos que 
comparam o medicamento de refe-
rência aos mesmos e seus efeitos nos 
organismos dos pacientes. 

O único dado que se aproveita do 
registro do medicamento de referência 
– por mera dedução – é que o mesmo 
foi aprovado (obviamente) e, logo, é 
seguro e eficaz. Todavia, tal informa-
ção não é sigilosa.

Diante dessa preocupante decisão, 
resta apenas aguardar o posicionamen-
to dos tribunais sobre o tema, quando 
da análise do recurso, esperando que 
haja sua reforma pelo bem da  saúde 
pública e da indústria nacional. 

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

A decisão do Juiz 
Federal, José Márcio 

da Silveira e Silva, 
atinge não apenas os 
direitos das empresas 
titulares dos registros 

dos medicamentos 
que foram anulados, 
mas todo o sistema 
de saúde brasileiro.

Faça já sua assinatura!

Valor anual da assinatura:

R$ 56,oo

Tel.: 11 5533-5900 
revista@dpm.srv.br
www.dpm.srv.br



A utilização dos tablets na propa-
ganda médica já começa a se tornar 
tendência no mercado farmacêutico 
brasileiro. Muitas Farmacêuticas estão 
apostando nessa ferramenta como 
forma de criar maior relacionamento e 
maior interatividade com os médicos. 
Com amplos recursos, os tablets ofe-
recem uma infinidade de aplicações 
que podem ser desenvolvidas para 
tornar a propaganda médica mais efi-
ciente, dinâmica e ilustrativa.

É o que podemos chamar de era 
da digitalização na propaganda mé-
dica, ou seja, com os tablets os pro-
pagandistas estão dando adeus aos 
tradicionais visual-aids e outros mate-
riais impressos e adotando um novo 
modelo de promoção médica, que 
permite, como nunca antes, utilizar a 
inteligência de marketing para obter 
informações valiosas e atingir a má-
xima otimização dos esforços promo-
cionais na marca.

Na opinião dos propagandistas, os 
principais usuários da ferramenta em 
campo, os tablets serão responsáveis 
por uma verdadeira revolução na pro-
paganda médica, permitindo conhe-
cer o perfil e o interesse dos médicos 
visitados e preparar uma apresenta-
ção sob medida para cada um desses 

Especial Tecnologia

Propagandistas 
analisam o 
novo modelo de 
promoção médica

clientes. Ou seja, a customização da 
comunicação será também um dos 
grandes benefícios proporcionados 
pela ferramenta.

“Apesar do pouco tempo de im-
plementação desse recurso, os ta-
blets estão facilitando a propaganda 
médica, que fica muito mais interati-
va”, comenta Clarimundo dos Passos 
Lima, Representante da Ipsen Brasil. 
Segundo ele, a novidade está cha-
mando a atenção dos médicos, que 
se mostram interessados em conhe-
cer a ferramenta.

Silvana Proença, Propagandista 
da Biolab Farma, conta que a agili-
dade no momento de apresentar as 

informações, gerada por meio das ani-
mações contidas nas apresentações, 
é o que mais está agradando aos mé-
dicos. “Tudo isso contribui para maior 
retenção da marca”, acrescenta ela.

Manter o foco
Por outro lado, Jorge Pelz, 

Representante da Ipsen Brasil, lembra 
que é preciso cuidado para que o re-
curso tecnológico não se sobreponha 
à propaganda médica. “Nosso foco é 
a promoção dos medicamentos e não 
a ferramenta. Por ser novidade, mui-
tos médicos querem conhecer o equi-
pamento, mas não podemos perder 
o foco, utilizando o tempo que temos 
disponível para efetivamente fazer a 
promoção. Os tablets são somente 
mais uma ferramenta inovadora que 
pode ajudar na propaganda médica”, 
lembra Pelz.

Nesse aspecto, Lima também res-
saltou que apesar das vantagens que 
o recurso oferece, é importante que os 
laboratórios fiquem atentos a alguns 
aspectos, como o desenvolvimento 
de materiais mais objetivos.

“Não adianta digitalizar os mate-
riais que eram entregues em papel ou 
criar materiais com conteúdos mui-
to longos, pois não teremos tempo 

Clarimundo dos Passos Lima, da Ipsen Brasil
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suficiente para mostrar isso aos médi-
cos”, frisa Lima.

Segundo ele, novas tecnologias 
são sempre bem-vindas e ajudam na 
visitação médica, mas o profissional 
continua sendo a peça-chave nesse 
processo.

“Acredito que temos em mãos uma 
tecnologia que oferece várias facilida-
des, mas o representante sempre será 
a peça fundamental da propaganda 
médica, pois nada substituirá o rela-
cionamento, o conhecimento, o caris-
ma e a habilidade interpessoal de um 
propagandista”, compartilha Sérgio de 
Albuquerque Nunes, Propagandista 
da Biolab Farma

Mas Lima, da Ipsen, vai ainda 
mais além. Para ele, as empresas 
devem desenvolver material objetivo 

que desperte o interesse do médico, 
mas o representante também neces-
sita conhecer muito bem os medica-
mentos e o trabalho de promoção, 
usando de criatividade para buscar o 
interesse do cliente para o conteúdo 
apresentado. “Os tablets podem ser 
grandes aliados nesse sentido, mas o 
propagandista precisa estar prepara-
do”, analisa Lima.

Jorge Pelz, da Ipsen Brasil, tam-
bém lembrou da importância da in-
tegração do marketing com a Força 
de Vendas para o desenvolvimen-
to de estratégias mais assertivas.  
“O tempo de visitação é o mesmo, 
ou seja, não teremos mais tempo na 
frente do médico com a chegada dos 
tablets. Por outro lado, com a ferra-
menta, ganhamos mais dinamismo 
e maior agilidade na apresentação 
dos produtos. Ou seja, conseguimos 
passar com imagens o que, muitas 
vezes, não conseguimos com pa-
lavras. Nesse sentido, a interface 
 marketing-campo continua sendo 
muito importante, pois o marketing 
precisa ter criatividade para desen-
volver links interessantes e outras 
aplicações que tornem o conteúdo 
mais atrativo para os médicos. Já os 
representantes precisam ter criativi-
dade para utilizar os recursos que lhe 
são oferecidos em abordagens ainda 
mais diferenciadas. Até porque, em 
pouco tempo, essa ferramenta será 
massificada, ou seja, quase todos os 
laboratórios terão adotado a tecnolo-
gia”, explica Pelz.

Segundo ele, para tornar o tra-
balho do propagandista ainda mais 
dinâmico com os tablets, uma su-
gestão seria segmentar o conteúdo 
por ciclos. “Não adianta também 
despejar um monte de conteúdo, 
trabalhos científicos no equipamento 
todo mês, correndo o risco de suba-
proveitar os recursos dos tablets. É 
necessário criar uma estratégia para 
cada ciclo, que os propagandistas 
irão seguir, ressaltando os diferenciais 

competitivos dos produtos. As estra-
tégias e os links precisam ser muito 
bem elaborados e estudados pelo 
marketing, a fim de se atingir os obje-
tivos traçados”, analisa Pelz.

Atualização instantânea
Na opinião de Danusa Lelis Ferreira 

Fonseca, Coordenadora de Vacinas, 
da MSD, a introdução de uma nova 
tecnologia de informação sempre traz 
mais agilidade na disseminação de 
conhecimento, tornando mais atraen-
te e ágil o dia a dia dos profissionais 
do campo.

“É atrativo para quem recebe, po-
tencializando a receptividade do nos-
so cliente. Outro ponto importante é a 
atualização, praticamente instantânea, 
da informação a ser trabalhada”, co-
menta Danusa.

Segundo ela, a apresentação de 
resultados de estudos científicos aos 
médicos, utilizando-se gráficos/slides 
para enfatizar aspectos importantes 

Jorge Pelz, da Ipsen Brasil

Sérgio de Albuquerque Nunes, da Biolab Farma

Danusa Lelis Ferreira Fonseca, da MSD

Os propagandistas 
acreditam que 
os tablets serão 
responsáveis por uma 
verdadeira revolução na 
propaganda médica.
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dos medicamentos de maneira mais 
intuitiva, é o que mais tem feito suces-
so perante os clientes.

“Uma sugestão seria criarmos uma 
biblioteca no site para disponibilizar as 
apresentações e possibilitar aos mé-
dicos que as acessem. Desse modo, 
poderíamos monitorar o interesse de 
cada médico sobre cada assunto”, ex-
põe Danusa.

Para ela, os tablets são uma gran-
de inovação. Mas Danusa lembra que 
para o propagandista ter sucesso com 
o uso dessa tecnologia é fundamental 
a atualização da informação a ser de-
monstrada. “Caso contrário, cairemos 
no amadorismo. Teremos uma ferra-
menta de ponta que não será utilizada 
de modo a alcançar o objetivo dese-
jado. Deve existir um grupo multidis-
ciplinar nas empresas empenhado na 
preparação de conteúdo atualizado, 
rico e interessante para embasar a 
nossa atuação. Quando esse recurso 
se tornar um commodity, o conteúdo 
e a preparação da equipe farão a dife-
rença!”, observa.

Mário Augusto Basílio, Represen-
tante do EMS-Sigma Pharma, ressal-
tou que o tablet permite ao campo 
ter informações mais detalhadas so-
bre os principais prescritores. “Com 
isso, conseguimos elaborar melhor 
a pré-visita e levar informações no-
vas sobre os medicamentos que 
esses médicos mais prescrevem. A 

propaganda fica mais eficiente e fo-
cada”, explica Basílio.

Qualidade de vida
Além de maior dinamismo na pro-

paganda médica, os tablets também 
trouxeram qualidade de vida para os 
representantes, que não precisam 
mais carregar um grande volume de 
papel. “É uma ferramenta moderna 
que atende com muitas vantagens as 
necessidades da Força de Vendas. 
Inclusive, nosso trabalho diário ficou 
mais fácil, pois não precisamos car-
regar uma grande quantidade de ma-
terial, mas não perdermos a agilidade 
de atender o médico. Podemos solici-
tar informações sobre os produtos na 
hora da visita para esclarecer dúvidas 
dos clientes. Com isso, conseguimos 
agregar valor para a marca”, acres-
centa Basílio.

Ele também lembrou que o ta-
blet é uma ferramenta de atualiza-
ção pessoal. “Enquanto aguarda 
para ser atendido, o propagandis-
ta tem a oportunidade de usar o 
equipamento para se atualizar, ler 
notícias e saber o que acontece no 
mundo, o que pode até ser utilizado 
para um ‘quebra-gelo’ com o médi-
co. Ou seja, o representante com-
plementa seu conhecimento, o que 
é importante não somente para sua 
vida profissional, mas também pes-
soal”, cita Basílio.

Marcos Lourenço de Mello, Repre-
sentante da Ipsen Brasil, também 
elege a interatividade como maior 
vantagem da utilização dos tablets na 
propaganda médica. 

“A velocidade para envio de es-
tudos e materiais,  que, eventual-
mente, os médicos tenham interes-
se e podem ser encaminhados na 
hora para esses clientes, também é 
um ganho importante. Outro benefí-
cio é a disponibilização imediata de 
vídeos sobre mecanismo de ação 
dos medicamentos, por exemplo”, 
ressalta Mello.

Segundo ele, os médicos têm 
aprovado a novidade, mas, no início, 
alguns mostraram resistência por te-
rem a impressão de que a visita fica-
ria muito extensa. “Por isso, é funda-
mental que o propagandista conheça 
todos os recursos do tablet, receba 
treinamento, esteja bem orientado e 
preparado para manusear o equipa-
mento com segurança, a fim de não 
atrapalhar a visitação e aborrecer o 
médico, demonstrando inabilidade 
na operação da ferramenta”, comen-
ta Nelson Almeida, Representante da 
Biolab Farma.

A mesma recomendação faz 
Nunes, também da Biolab Farma.  
“O tablet é apenas mais uma ferra-
menta de promoção médica, o que 
realmente fará a diferença são a habi-
lidade e a expertise dos departamen-
tos de criação no desenvolvimento 

É necessário criar 
uma estratégia para 
cada ciclo, que os 
propagandistas irão 
seguir, ressaltando 
os diferenciais 
competitivos 
dos produtos.

Mário Augusto Basílio, do EMS-Sigma Pharma Nelson Almeida, da Biolab Farma
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Qual a importância do Representante
Médico para a FQM?*

“Os Representantes são aqueles que, no final das contas, constroem a nossa imagem, 
pois eles “encarnam” a empresa na frente dos médicos e farmacistas. Na FQM, 
consideramos os Representantes como parte vital da nossa estratégia, pois eles têm voz 
ativa e nos municiam de informações, que podem criar ou mudar o planejamento de um 
produto. Além disso, nosso crescimento é, em grande parte, fruto do trabalho deles.”
Marcelo Geraldi
Diretor-Presidente

*parte da entrevista concedida por Marcelo Geraldi à edição 119 desta revista.

14 DE JULHO - DIA DO PROPAGANDISTA
Parabéns, Força de Vendas FQM
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das campanhas a serem trabalhadas 
pelos representantes. Os profissio-
nais do campo, por sua vez, precisam 
ter conhecimento técnico dos produ-
tos e das abordagens promocionais, 
conhecer bem todos os atalhos dos 
programas e todas as peças promo-
cionais com objetividade”, acrescen-
ta Nunes.

De acordo com ele, hoje a grande 
maioria dos médicos aceita bem o uso 
dos tablets por parte dos propagan-
distas e interagem observando mais 
de perto a propaganda. Portanto, mais 
participação e atenção do médico. 

Integração com 
o marketing
Almeida, da Biolab, também con-

corda que com o uso dos tablets os 
propagandistas têm conseguido seg-
mentar a visitação. “A grande e rápida 
disponibilidade de material online pos-
sibilita que os representantes possam 
oferecer para os médicos um conteú-
do mais detalhado sobre o produto 
que lhes é mais relevante”, frisa.

Entretanto, ele alerta que os repre-
sentantes precisam se atentar para o 
fato de que a utilização dos tablets é 
um plus a mais na propaganda mé-
dica, mas isso não quer dizer que os 
profissionais do campo não precisem 
se aprofundar no conhecimento dos 
medicamentos.

“Não é porque temos uma diver-
sidade de conteúdos no tablets, que 
não necessitamos conhecer sobre 
fisiologia, anatomia etc. O propagan-
dista deve continuar estudando os 
produtos e, principalmente, conhecer 
o perfil do médico, a fim de tornar sua 
visitação cada vez mais assertiva”, co-
menta Almeida.

Para o representante, é funda-
mental que o marketing dos labora-
tórios ouçam a opinião dos propa-
gandistas em relação às estratégias 
adotadas para o uso dos tablets. 
“Muitas vezes, o marketing é su-
percriativo, mas a campanha pode 
não ser a melhor para garantir uma 
boa promoção médica. Nesse caso, 
os propagandistas podem dar esse 
 feedback”, opina Almeida.

Na verdade, melhorar a produti-
vidade da Força de Vendas também 
é um dos objetivos dos laboratórios 
com a implementação dos tablets. 
Com um processo mais dinâmico, os 
representantes conseguem otimizar o 
tempo da visitação e passar informa-
ções mais atualizadas para os médi-
cos de forma mais eficiente. “E o mais 
importante: é possível fazer qualquer 
ajuste de conteúdo ou de estraté-
gia, seja em função de uma ação da 

concorrência, por exemplo, ou pela 
chegada de algum dado novo do me-
dicamento, de forma muito mais rápi-
da. Com o material impresso isso não 
era possível. Muitas vezes, demora-
vam semanas para termos uma com-
plementação em algum dos materiais 
promocionais”, ressalta Francisco 
Comenale Vieira, Representante do 
EMS-Sigma Farma.

Status de consultoria
Para Comenale, com os tablets a 

atividade do propagandista ganhou 
um status de consultoria. “A partir 
de agora, não somos mais somente 
aqueles profissionais que deixam ma-
teriais e amostras para os médicos. 
Hoje, temos condições de acessar di-
versas informações que complemen-
tam a propaganda médica e deixam 
o médico muito mais satisfeito com a 
visitação”, garante o representante.

Nesse cenário, ele acredita que 
os médicos associam a imagem do 
laboratório à inovação. “Os médicos 
acreditam que as Farmacêuticas que 
estão investindo nesse tipo de tec-
nologia são empresas de ponta, que 
buscam tornar a propaganda médica 
mais impactante. Mas o propagan-
dista precisa evoluir também. Ele ne-
cessitará das mesmas competências 

O que realmente fará 
a diferença serão a 
habilidade e a expertise 
dos departamentos 
de criação no 
desenvolvimento 
das campanhas 
que poderão ser 
trabalhadas pelos 
representantes.

Francisco Comenale Vieira, do EMS-Sigma 
Farma, com o Dr. Osmar Feres

Especial Tecnologia
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que sempre foram necessárias para o 
bom exercício da profissão. Ou seja, 
continua nas mãos do representante 
tornar a visitação mais interessante 
e relevante para o médico”, analisa 
Comenale.

Uma sugestão do propagandis-
ta é os laboratórios desenvolverem, 
por meio dos tablets, alternativas que 
possam ser usadas como “quebra-
-gelo” pelos representantes. “Muitos 
médicos ficam tão focados em suas 
atividades diárias, que não desviam 
muito a atenção para o que o propa-
gandista está falando ou mostrando. 
Nessa hora, o quebra-gelo é impor-
tante. A tecnologia permite melhorar 
esse aspecto. O marketing pode usar 
o potencial dos tablets para aprimorar 
as ações de ‘quebra-gelo’, de modo 

que o propagandista consiga criar vín-
culos e estreitar o relacionamento com 
o médico. O nosso objetivo é ofere-
cer o melhor atendimento possível ao 
cliente com qualidade e diferenciação. 
E nesse sentido, os tablets podem ser 
grandes aliados”, analisa Comenale.

Redução de papel
Além de possibilitar maior dina-

mismo e interatividade na propagan-
da médica, os tablets também estão 
recebendo elogios quando o assunto 
é sustentabilidade. Ou seja, a redução 
de papel tem sido uma das vantagens 
da ferramenta.

“O simples fato de reduzirmos 
a quantidade de papel impresso (li-
teraturas, folhetos etc.) na mesa do 
médico já é um ganho, pois muitos 
deles acabavam nem lendo a grande 
quantidade de material deixada pelos 
propagandistas. Hoje, não apresenta-
mos mais uma simples literatura está-
tica ao cliente. Passamos a ter outras 
maneiras de abordar os profissionais 
de saúde com mais objetividade por 
meio de gráficos e pequenos vídeos, 
destacando os pontos de maior re-
levância para cada médico visitado.  
O fato de termos internet 24 horas 
possibilita também atendermos várias 
solicitações desses clientes na hora. 
O nosso trabalho é facilitado, uma vez 
que temos acesso full time ao nosso 
e-mail corporativo, e podemos resol-
ver algumas solicitações da empresa, 
por exemplo, do local em que estiver-
mos. Enfim, temos mais mobilidade”, 
comenta Nunes, da Biolab Farma.

Para Marcelo Lelli, Propagandista 
da Eurofarma, o grande benefício 
do tablet foi permitir concentrar todo 
material promocional em uma só fer-
ramenta. “Hoje, temos todas as in-
formações necessárias para uma 
propaganda na ponta do dedo em se-
gundos. Com isso, fica mais fácil e rá-
pido arrumar a ‘mala’ para a visitação 
médica. Basta colocarmos as amos-
tras e poucos materiais impressos, 

não sendo mais necessário aquele 
monte de papel”, destaca Lelli.

Na visão de Domenico Patella, 
Representante da Galderma, com a 
introdução dos tablets, o propagan-
dista consegue planejar melhor sua 
apresentação. “Por termos o material 
todo compactado em um único local, 
buscamos a informação com maior 
agilidade e rapidez, bem como escla-
recemos as dúvidas dos médicos de 
maneira pontual e assertiva. Acredito 
que uma sugestão de aprimoramento 
é investir na diversificação de links, a 
fim de tornar a propaganda ainda mais 
impactante”, avalia Patella.

Na opinião de Lelli, da Eurofarma, 
a promoção médica torna-se também 
mais rica. “Com a ferramenta, aquela 
propaganda mais monótona e estática 
deixou de existir. Os médicos já não 
aturavam mais tanto papel. Por meio 
do tablet, é possível dar zoom, colocar 
som e interagir, tornando a visita mais 
atrativa. Hoje, tornou-se fácil, prático 
e prazeroso trabalhar com o equipa-
mento”, garante o representante da 
Eurofarma.

Marcelo Lelli, da Eurofarma

Hoje, a grande maioria 
dos médicos aceita 
bem o uso dos 
tablets por parte dos 
propagandistas e 
interagem observando 
mais de perto a 
propaganda.
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Estamos conduzindo  
o futuro Biofarma. 

Juntos.

Estamos caminhando para o futuro da Biofarma e 

você é parte essencial para chegarmos cada vez 

mais longe, com excelência e inovação. 

Obrigado, Representante BMS, pela dedicação 

e compromisso que tem demonstrado todos os 

dias com suas atitudes vencedoras.

Junte-se a nós nesta jornada... e 
imagine o quão longe poderemos ir.
www.bristol.com.br

14 de Julho. Dia do Representante.

Uma jornada compartilhada  
está nos movendo adiante na  
Bristol-Myers Squibb. Em todo o 
mundo, somos apaixonados em 
causar um impacto positivo na 
vida de pacientes com doenças 
graves. Com o poder de utilizar 
nossos talentos individuais 
e ideias para que possamos 
aprender e crescer juntos. 
Estamos focados em fazer a 
diferença, desde pesquisas 
inovadoras até o apoio efetivo 
da comunidade.
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Nesse sentido, é importante res-
saltar que por ser bastante intuitivo, o 
equipamento não apresenta grandes 
dificuldades para os propagandistas 
quanto ao manuseio.

“Utilizar o tablet não é um bicho 
de sete cabeças. Até para os repre-
sentantes mais veteranos, que são os 
de gerações que não tiveram muito 
contato com tecnologia, a operação é 
algo simples. Mas é importante tam-
bém o treinamento dado pela empre-
sa. Na verdade, o tablet é uma tecno-
logia bem democrática que pode ser 
utilizada sem dificuldades pelos mais 
jovens e pelos mais velhos”, enfatiza 
Nelson Almeida, da Biolab Farma. 

Gostar de tecnologia
Simone de Andrade Torres, 

Representante Sênior da Galderma, 
disse que ter afinidade com a tecnolo-
gia contribui para a melhor adaptação 
do propagandista a esse novo modelo 
de promoção médica. “Saber manu-
sear o aparelho e gostar de desvendar 
novas tecnologias, descobrindo assim 
sempre novas utilidades é importante 
para o profissional do campo. Mas o 
que faz e sempre fará a diferença na 
propaganda médica é um conjunto 
de fatores: a imagem da empresa e a 
qualidade dos seus produtos, a ética 
na utilização de materiais interativos 

e, fundamentalmente, representantes 
bem preparados e criativos no uso da 
ferramenta”, destaca Simone.

Luis Paulo Lima Alves, Propagan-
dista da Eurofarma, também acredita 
que, mesmo com a nova ferramen-
ta e a criatividade do marketing no 
desenvolvimento do conteúdo, os 
representantes terão de encontrar 
maneiras para diferenciar sua abor-
dagem perante os médicos. “Sem 
dúvida, com os recursos do tablet e 
a forma como são desenvolvidos os 
materiais pelo marketing, posso pas-
sar a mensagem com maior ênfase 
para os clientes. Mas é preciso a cria-
tividade do propagandista para fazer 
a diferença”, analisa.

De acordo com ele, a maior par-
te dos médicos acredita que com o 
tablet haverá um melhor dinamismo 
quanto às informações passadas, 
bem como que terão suas solicitações 
rapidamente atendidas. “Seria interes-
sante ainda se houvesse por meio do 
tablet a integração direta com a área 
médico-científica do laboratório para 
que a solicitação de estudos científi-
cos feita pelo médico estivesse dispo-
nível em seu e-mail particular o mais 
rápido possível”, sugere Alves.

Carolina Pedrussian, Re pre sen-
tan te Sênior da Galderma, acredita 
que a possibilidade de apresentar 
imagens em alta definição, fotos 

Além de maior 
dinamismo na 
propaganda médica, 
os tablets também 
trouxeram qualidade 
de vida para os 
representantes, que 
não precisam mais 
carregar um grande 
volume de papel.

e vídeos para o médico é a grande 
vantagem dos tablets. “Podemos 
mostrar, de uma maneira ética e di-
nâmica, as informações de nossos 
produtos”, comenta.

Ela também considera funda-
mental saber utilizar não só o equi-
pamento, mas também os apli-
cativos que a ferramenta oferece.  
“O propagandista precisa ser pro-
ativo e procurar conhecer todos os 
recursos que o tablet disponibiliza. 
Com isso, poderemos aproveitar 
melhor a praticidade de ter em mãos 
uma ferramenta que reúne todo con-
teúdo necessário para nosso traba-
lho, mas de uma maneira muito mais 
completa”, complementa Carolina.
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Soluções digitais
Para Lelli, da Eurofarma, o futuro 

da propaganda médica passará pela 
evolução cada vez mais rápida dos 
tablets. “O futuro serão os aplicativos, 
a tecnologia e a criatividade utilizados 
para desenvolver soluções no mun-
do digital. Isso, com certeza, fará a 
diferença quando os tablets virarem 
commodity na propaganda médica. 
Acredito que uma sugestão interes-
sante para aprimorar a ferramenta é 
criar um canal de comunicação médi-
co/propagandista e o marketing, tal-
vez por Bluetooth. Com mais rapidez, 
poderíamos dinamizar ainda mais a 
apresentação das informações”, ex-
põe Lelli.

De acordo com José Carlos 
Carneiro da Silva, Coordenador 
Cien tífico de Vacinas da MSD, mes-
mo que em processo inicial, os 

Wagner Bernardes, Diretor de Marketing e 
Vendas da Seal

José Carlos Carneiro da Silva, da MSD

Ações de 
alcance efetivo

As mudanças trazidas pelos tablets 
assemelham-se às que os smartphones 
e outros equipamentos começaram anos 
atrás: trouxeram mobilidade, geolocaliza-
ção, internet em qualquer lugar, integração 
com vários sistemas e uma série de outras 
facilidades. 

Na verdade, no mundo corporativo, os 
departamentos de Tecnologia da Informação 
(TI), Marketing, Criação, além das agências, 
terão grandes desafios, diante da necessi-
dade de se desenvolver adaptações, aplica-
tivos e conteúdos criativos para a promoção 
médica.

“Além de proporcionar total mobilidade 
e facilitar acesso a informações no mundo 
corporativo, os tablets vêm sendo usados 
para ações de marketing de alcance efetivo. 
Na indústria farmacêutica, os equipamentos 
são cada vez mais uma ferramenta de tra-
balho dos representantes, potencializando 
e segmentando o perfil de cada cliente e 
permitindo customização do conteúdo com 
discurso, forma e visual particulares. Além 
disso, possibilita às Farmacêuticas a análise 
dessas interações e conteúdos”, observa 
Wagner Bernardes, Diretor de Marketing e 
Vendas da Seal Tecnologia, que atua desde 
1988 no mercado de captura automática de 
dados e computação móvel.

Segundo ele, cada vez mais os labo-
ratórios buscam a interação do médico 
com o conteúdo científico proposto, a fim 
de que ele entenda mais sobre o produ-
to e suas mensagens-chave. “Os tablets 
proporcionam dinamismo na comunicação 
interna e nas estratégias de marketing, de 
forma que os médicos passam a intera-
gir com o material, facilitando a promo-
ção. O produto explora melhor o tempo 

do consultor junto ao médico e permite, 
por exemplo, detalhar profundamente as 
ações do produto em cada patologia-alvo”, 
analisa Bernardes.

Plataforma preparada
Por outro lado, o diretor ressaltou que 

o treinamento das equipes de vendas é um 
fator de sucesso para a implementação 
dos tablets. “É necessário treinar a equipe 
para evitar resistência. As empresas de-
vem alinhar a operação às estratégias de 
marketing e ter uma plataforma preparada 
para receber novos dados e feedbacks”, 
destaca Bernardes.

Segundo ele, o mercado se mostra 
cada vez mais receptivo em relação à im-
plementação dos tablets. “Pode-se de-
senvolver e criar inúmeros aplicativos para 
auxiliar a propaganda médica, como geo-
posicionamento para otimização de rotas, 
pesquisa de mercado, treinamento a dis-
tância, visita remota etc. A ferramenta eco-
nomiza papel, mas, por outro lado, ainda 
não o substituiu”, acrescenta.

Para que a implantação dos tablets 
seja bem-sucedida nas empresas, o diretor 
ressalta pontos extremamente importantes, 
como por exemplo, levantar as mensagens-
-chave efetivamente relevantes a serem 
exploradas de maneira dinâmica por meio 
da tecnologia, e procurar um parceiro es-
pecializado em desenvolver este tipo de 
aplicação.

“Os tablets ainda estão sendo introdu-
zidos no mercado corporativo. Pensando 
exclusivamente no setor farmacêutico, evo-
luções podem ocorrer em pouco tempo, 
como por exemplo, tirar pedido utilizando 
os tablets”, prevê.
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tablets, certamente, serão um divisor 
de águas na promoção médica por 
oferecer um material de maior quali-
dade e mais moderno aos profissio-
nais de saúde.

Segundo ele, os médicos já per-
ceberam que o tablet veio para ficar. 
“Eles elogiam esse tipo de investimen-
to que a indústria farmacêutica realiza, 
pois é ecologicamente correto. Além 
disso, percebem uma otimização no 
tempo da visita. O médico fica mais 
atento à ampla gama de informações 
que tem à sua frente, como os estu-
dos científicos, gráficos, imagens e 
outras animações. Gostaria ainda de 
trabalhar com tablets com tecnologia 
3G, para estar online full time e ter 
acesso às demais ferramentas, como 
a Teams Sams (ferramenta de cadas-
tro médico e visitação), outlook, guia 
etc.”, propõe Silva.

Flexibilidade na visitação
O fato é que os laboratórios preci-

sam se manter cada vez mais atentos 
aos desejos dos médicos, investindo 
em melhorias tecnológicas para corres-
ponder às expectativas de seus clien-
tes. O tablet é, portanto, uma tentativa 
de tornar a visitação menos mecânica.

“A nova ferramenta permite maior 
flexibilidade nas interações com os 
médicos. Com links, podemos apre-
sentar uma única página para o pro-
fissional de saúde e integrar muitas 

informações sem aquele vai e vem 
do papel. Toca-se no link e um novo 
conteúdo, estudo ou informação é 
apresentado”, revela Marcus Vinicius 
Anaya, Coordenador de Negócios de 
Vacinas da MSD.

Ele conta que não teve dificulda-
des para manusear o equipamento. 
Entretanto, alerta para alguns deta-
lhes que, às vezes, podem passar 
despercebidos pela Força de Vendas. 
“É preciso tomar cuidado para ade-
quar o tablet de forma a garantir uma 
perfeita visualização do profissional 
de saúde. É que, dependendo da luz 
do ambiente e da posição do equipa-
mento, o médico pode perder o con-
tato visual com o conteúdo”, aconse-
lha Anaya.

Além disso, ele lembra que assim 
como todo material promocional, é 
preciso ter bom senso na sua utiliza-
ção. “Devemos respeitar o tempo e o 
momento do médico. O equipamen-
to é fantástico e desperta a atenção, 
mas é preciso entender o médico e 
adequar a abordagem ao tempo que 
ele tem disponível. A preocupação 
com esse aspecto continua sendo o 
que faz a diferença entre o sucesso 
e o fracasso na interação médica”, 
acrescenta o representante.

Diante de tantas vantagens, a uti-
lização cada vez maior dos tablets 
no setor farmacêutico contribui para 

Marcus Vinicius Anaya, da MSD

Enquanto aguarda 
a hora da visita, o 
propagandista tem a 
oportunidade de usar 
o equipamento para 
se atualizar e saber 
o que acontece no 
mundo, o que pode 
até ser utilizado como 
um “quebra-gelo” 
com o médico.

explicar o crescimento acelerado da 
venda dos tablets também no mer-
cado corporativo. Para se ter ideia, 
segundo previsões da DisplaySearch, 
o mercado de tablets deverá crescer 
200% em 2011 nos Estados Unidos. 
Em 2014, esse crescimento será ain-
da mais acelerado: os tablets ultra-
passarão a venda dos 170 milhões de 
unidades.

Portanto, a nova era da propa-
ganda médica com a utilização dos 
tablets está apenas começando. Em 
breve, muitas outras funcionalidades 
serão anunciadas e testadas em cam-
po, tornando a visitação médica muito 
mais atrativa e impactante.
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Uma das principais ponderações 
dos médicos em relação à propa-
ganda médica tradicional refere-se 
ao grande volume de papel impresso 
distribuído pelos representantes. Para 
a grande maioria dos profissionais de 
saúde, a redução desse volume é, 
sem dúvida, o maior benefício gerado 
pela introdução dos tablets na promo-
ção médica.

“Acredito que a propaganda fi-
cou mais prática, interativa e dinâ-
mica, com menos desperdício de 
papel. Os tablets têm sido ótimos 

A opinião  
dos médicos

para mostrar pesquisas, estudos etc. 
Particularmente, gostaria que todos 
os laboratórios pudessem disponibi-
lizar, automaticamente, os trabalhos 
e estudos apresentados nas visitas”, 
opina Dra. Helena Maria Guerra Costa, 
Ginecologista e Obstetra.

Para o Dr. Marcelo Genofre Vallada, 
Pediatra e Infectologista, o recurso au-
diovisual do equipamento não é o que 
torna a propaganda diferenciada. “Já 
presenciei representantes apresentan-
do imagens no tablet como se fosse 
um material impresso, e repetindo um 
texto visivelmente decorado. Há ne-
cessidade do domínio da ferramenta 
e, principalmente, de material mais in-
terativo, que possa interessar ao mé-
dico”, avalia Dr. Vallada.

Ele também considera que, em al-
gumas situações, é importante o mé-
dico ter alguma referência impressa 
para avaliar, posteriormente, com mais 
tempo. “Quando bem utilizado, o ta-
blet deixa a propaganda mais ágil. Há 
a possibilidade de serem mostrados 

gráficos interativos e até arquivos de 
vídeo com determinados procedimen-
tos (por exemplo, a administração de 
alguma vacina que exija um procedi-
mento especial, diferente do habitual). 
Porém, o tablet não substitui total-
mente a propaganda tradicional, pois 
em alguns momentos há a necessida-
de de o médico ter uma referência im-
pressa, para analisar as informações 
com mais calma e sedimentá-las”, 
avalia Dr. Vallada.

Dra. Helena Maria Guerra Costa

A chegada de novas 
tecnologias é uma 
evolução natural de 
um mundo que se 
torna cada vez mais 
tecnológico e virtual.
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14 de julho.
Dia do Representante.

Nos dias de hoje nada substitui o contato pessoal, a palavra ou a confi ança.

E nenhuma tecnologia é tão efi ciente quanto o relacionamento.

Parabéns, representante. Você é indispensável para o sucesso da empresa.

Uma homenagem da Bayer HealthCare.
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Mais objetividade
Outra vantagem, segundo o mé-

dico, é a flexibilidade da propaganda. 
“Quando só se trabalha com o ma-
terial impresso, geralmente, o foco é 
muito específico, e, muitas vezes, as 
informações que o médico precisa ou 
solicita não estão disponíveis naquele 
momento. Com a utilização do tablet, 
o representante tem um arquivo, que 
pode acessar na hora e responder às 
dúvidas do médico imediatamente. 
Porém, é importante que o represen-
tante se sinta à vontade com a utiliza-
ção do aparelho, e mesmo opte, em 
algumas situações, por não utilizá-lo. 
Às vezes, o médico já recebeu a in-
formação, e não quer ficar olhando 
uma sucessão de imagens, preferin-
do conversar sobre o produto”, orien-
ta Dr. Vallada.

Na visão do médico, a apresen-
tação de vídeos mostrando procedi-
mentos específicos também poderia 
ser mais explorada pelos laborató-
rios. “Acredito que o equipamento é 
mais eficaz para conteúdos dinâmi-
cos, como por exemplo, a apresen-
tação de um gráfico que ‘se constrói’ 
aos poucos, à medida que o repre-
sentante vai descrevendo as caracte-
rísticas do produto. Particularmente, 
gostaria que as principais referências 
(publicações médicas) e monografias 
dos produtos estivessem disponíveis 

em PDF, a fim de que, se alguma me 
interessar, o representante possa, via 
tablet/internet, me enviar o artigo in-
tegral por e-mail naquele momento, 
sem que eu tenha de ficar esperando 
por um contato do serviço de aten-
dimento ao médico do laboratório”, 
acrescenta o médico.

Evolução natural
O ginecologista e obstetra Dr. 

Ronaldo Baptista Nunes considera a 
chegada de novas tecnologias uma 
evolução natural de um mundo que 
se torna cada vez mais tecnológico 
e virtual.

Ele também elege como maior 
vantagem da ferramenta o fato de o 
médico poder receber estudos sobre 
os medicamentos com mais agilidade, 
além da animação de vídeos que pos-
sibilitam conhecer melhor o mecanis-
mo de ação dos medicamentos, por 
exemplo.

 “O fato de não recebermos tanto 
papel facilita, inclusive, o armazena-
mento desses materiais, já que antes 
precisávamos de um local físico para 
isso. Além disso, torna mais simples 
também uma posterior consulta des-
sas informações, que estarão dispo-
níveis em meu computador”, destaca 
Dr. Nunes.

Por outro lado, ele considera que 
mesmo com os recursos audiovisuais, 
a propaganda deve continuar sendo 
objetiva. “Espero que os laboratórios 
continuem melhorando no que se refe-
re ao conteúdo científico apresentado 
ao médico, procurando fazer propa-
gandas curtas, mas com objetividade 
e eficácia”, recomenda o médico.

Dra. Inês Pereira Soares, ginecolo-
gista, também sugere materiais mais 
compactados em função do tempo 
reduzido dos médicos. “Infelizmente, 
não temos muito tempo no consultório 
para podermos assimilar toda a infor-
mação passada. Daí, a necessidade 
do material mais reduzido”, observa a 
médica. 

Ela acredita que a ferramenta ain-
da facilita a visualização e memoriza-
ção do conteúdo, tornando-o mais 
atrativo. “Um avanço seria utilizar o 
equipamento para incrementar as in-
formações passadas aos médicos so-
bre resultados e uso clínico dos medi-
camentos”, analisa Dra. Inês. 

Prestação de serviços
Dr. Dario Baldo Jr., neurologista, 

destacou a interatividade como prin-
cipal vantagem do novo modelo de 
promoção médica. “Trata-se de uma 
tecnologia que estimula a interação do 
propagandista com o médico. O diá-
logo sempre foi o melhor método de 
abordagem na propaganda médica.  
O uso do tablet, sem dúvida, estreita 
ainda mais esse relacionamento”, opi-
na Dr. Baldo.

Ele também cita a agilidade e a 
velocidade na transmissão das in-
formações para os médicos como 
importantes diferenciais desse novo 
modelo de propaganda médica.  
“A nova abordagem ajuda a conhe-
cer melhor os novos medicamentos, 
mas acredito que a prescrição conti-
nua dependendo do conhecimento e 
de uma adequada educação médica 
continuada. Gostaria de sugerir a de-
monstração e a transmissão de alguns 

Dr. Ronaldo Baptista Nunes

Em algumas situações, 
é importante o médico 
ter alguma referência 
impressa para avaliar, 
posteriormente, 
com mais tempo.
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14 de Julho
Dia do PROPAGANDISTA
O sucesso do Herbarium é feito da dedicação, garra e coragem 

de um time de representantes, que dia após dia leva à classe 

médica brasileira, soluções para uma vida melhor. 
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dados via bluetooth, com origem no 
tablet, como por exemplo, de artigos 
científicos referentes ao medicamento 
propagado no momento da visita do 
propagandista”, propõe Dr. Baldo.

Dr. Fábio Freire Jr. elogiou a objeti-
vidade que o novo modelo traz à pro-
moção médica. “Com certeza, a maior 
vantagem está na maior objetividade 
da propaganda, o que torna, inclusi-
ve,  o conhecimento da medicação e 
a prescrição mais fácil para o médico. 
A visita ficou mais ágil e criativa, eli-
minando-se papel, que é um aspecto 
importante nos dias de hoje”, comenta 
Dr. Freire.

A ginecologista e obstetra Dra. 
Giselle Fachetti Machado concorda 
que a animação do conteúdo facilita a 
fixação dos dados e informações.

Além disso, ela destaca a agi-
lidade na transmissão dos dados. 
“As perguntas que faço para os 

representantes têm resposta imediata 
e são ilustradas por gráficos e tabelas, 
com análises rápidas. Uma sugestão 
seria a transferência de arquivos do 
tablet para o nosso PC. Podemos 
receber uma mais ampla prestação 
de serviço da indústria para nossos 
pacientes e, o melhor, escolher os ar-
quivos que mais nos interessam para 
copiarmos. Recursos audiovisuais po-
deriam ser usados no esclarecimen-
to e instrução de nossos pacientes 
quanto à fisiopatologia das doenças e 
à ação das vacinas e medicamentos. 
Cumprimento a indústria farmacêuti-
ca pela busca de novas mídias com 
o objetivo de elevar a qualidade da 
interação entre o propagandista e o 
médico”, avalia Dra. Giselle.

  Na visão do Dr. Delson José da 
Silva, neurologista, os tablets permi-
tem uma propaganda médica com 
informações mais diretas e elucidati-
vas, estreitando o relacionamento dos 
laboratórios com os médicos. Para 
ele, uma sugestão seria utilizar o tablet 
para a educação médica. “Criar uma 

conexão com os tablets dos médicos 
para fins educacionais, com acesso a 
revistas, artigos etc. e outros links para 
a troca de informações em módulos 
avançados na área de educação mé-
dica, seria um serviço importante para 
a classe médica”, comenta Dr. Silva.

Era virtual
Dra. Ana Maria Noyama, psiquia-

tra, também aprovou a novidade, res-
saltando que o uso de novos recur-
sos de mídia torna a visita bem mais 
interessante.

 “Sabemos que as normas da pro-
paganda médica devem seguir pa-
râmetros diferentes das normas da  
publicidade comum, mas o uso dos 
recursos de mídia deixa a visita mais 
atrativa e chama mais a nossa aten-
ção. Ajuda ainda a associar nome e 
marca do laboratório a novas apre-
sentações, que cada vez surgem mais 
rápido, assim como a fixar novas do-
sagens”, aponta Dra. Ana Maria.

O dinamismo na apresentação de 
gráficos de eficácia do medicamento, 

Dra. Giselle Fachetti Machado

É essencial que o 
representante se 
sinta à vontade com a 
utilização do aparelho, 
e mesmo opte, em 
algumas situações, 
por não utilizá-lo.
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de dados sobre relação custo/benefí-
cio e de estatísticas, que, geralmente, 
torna-se mais cansativa no modelo 
tradicional de promoção médica, são 
os aspectos que mais agradaram a 
médica.

“Vivemos uma era visual e virtual.  
É inevitável que isso atinja a divulgação 
médico-farmacêutica. Principalmente, 
para alguns colegas com menor dis-
ponibilidade de tempo, a rapidez e a 
clareza com que o material pode ser 
exibido por meio do tablet, com cer-
teza, deverá otimizar a visitação. Uma 
contribuição seria oferecer aos médi-
cos material que pudesse ser repas-
sado para o paciente”, complementa 
Dra. Ana Maria. 

Individualizar a abordagem
De fato, a introdução dos tablets 

está agradando aos médicos, mas, 
para eles, a participação do repre-
sentante e sua criatividade no uso 
das ferramentas de promoção mé-
dica continuam fazendo a diferença.  
“O que agrega na prescrição do médi-
co é a percepção que temos em rela-
ção ao conhecimento que o profissio-
nal demonstra sobre o medicamento.  
É o diálogo que ele mantém com os 
médicos, de forma a criar um relacio-
namento duradouro”, comenta Dr. Jairo 
Iavelberg, ginecologista e obstreta.

Ele também ressaltou que com 
o tablet, o propagandista consegue 

individualizar a visita, ou seja, apre-
sentar para o médico as informações 
que realmente mais lhe interessam. 
“O representante já acessa a página 
ou lâmina que eu quero ver, sem ficar 
manuseando um monte de papel im-
presso. Isso é muito importante, por-
que o médico não tem muito tempo 
para a visitação. Isso faz com que a 
propaganda seja mais eficaz”, acres-
centa Dr. Iavelberg.

Segundo os médicos, quanto mais 
ferramentas interativas os laboratórios 
utilizarem na promoção, mais tornarão 
a abordagem impactante e asserti-
va. “Oferecer por meio do tablet, por 
exemplo, serviços aos médicos, que 
podem ajudá-los também no dia a dia 
do consultório, como modelos de pa-
pelaria que eles podem usar para co-
municação com seus públicos, infor-
mações e dicas para criar programas 
de fidelização de pacientes etc., são 
algumas ações que estreitam o conta-
to e melhoram o relacionamento com 
os profissionais de saúde”, comenta 
Dr. Iavelberg.

Para Dr. Nilson Becker, neurolo-
gista, a ferramenta possibilita que o 
médico tenha informações sobre um 
número maior de produtos de forma 
detalhada e sem precisar armazenar 
um grande volume de materiais im-
pressos. “Com as animações, temos 
um material mais rico e consistente, 
com uma apresentação mais leve e 
atrativa. Hoje, visualizar vídeos e ou-
tros materiais sobre o uso e mecanis-
mo de atuação da medicação deixou 
de ser algo cansativo. Sem contar que 

conseguimos obter na hora acesso a 
informações importantes que podem 
agregar na prescrição, como estudos 
comparativos de substâncias e casos 
clínicos. Tudo isso a apenas um clique 
e com grande economia de papel”, 
ressalta Dr. Becker.

O médico espera que os laborató-
rios continuem investindo nesse novo 
modelo de propaganda médica. “As 
animações são muito interessantes. 
Materiais mais ilustrativos e menos es-
táticos terão sempre a preferência dos 
médicos. Os laboratórios que inves-
tem em novas ferramentas também 
demonstram uma imagem mais mo-
derna em relação ao desenvolvimento 
tecnológico. Acredito que a evolução 
nessa área ainda nos reserva grandes 
surpresas. Muitas outras novidades 
poderão ser introduzidas pelos labora-
tórios para tornar a propaganda médi-
ca mais impactante, beneficiando mé-
dicos e pacientes”, opina Dr. Becker. 

Dr. Jairo IavelbergDra. Ana Maria Noyama
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Após algum tempo de experiência 
na construção de relações interpesso-
ais, a sociedade atual, com suas ma-
ravilhas modernas, busca destacar a 
comunicação eletrônica móvel, sejam 
os celulares, os torpedos e o mais uti-
lizado e disseminado “e-mail”.

É comum a utilização do e-mail 
corporativo como forma de comunica-
ção entre funcionários e mesmo entre 
as empresas. Nos cartões de visita, 
geralmente, constam o número do 
telefone fixo e o endereço de e-mail. 
Alguns incluem o número do celular 
corporativo ou pessoal.

Interação, integração, 
interatividade e isolamento
Nelson Coelho

Tal prática está se tornando co-
mum com a instalação dos siste-
mas de telefonia denominados DDR 
– Discagem Direta ao Ramal, supri-
mindo a existência de telefonistas e 
secretárias que anotavam o recado 
anteriormente. Algumas pessoas, 
constrangidas pelo atendimento ele-
trônico do correio de voz, não deixam 
recado, preferindo enviar, posterior-
mente, um e-mail como alternativa de 
comunicação pela tentativa frustrada 
do não atendimento telefônico.

Alguns cuidados básicos devem 
ser tomados nesse universo de co-
municação desprovido da presença 
física, que nos priva da interpretação 
da expressão corporal do interlocutor, 
mas exige atenção na maneira como 
escrevemos, a fim de se evitar inter-
pretações errôneas. Algumas vezes, 
com o objetivo de nos comunicarmos 
melhor pela troca de e-mails, pode-
mos ofender quem recebe o comuni-
cado pela forma com que destacamos 
algumas palavras ou frases.

Não que seja uma regra básica e 
nada que não possa ser alterado, mas o 
simples uso de cores e letras maiúscu-
las no texto pode gerar um conflito, sem 
que seja a intenção de quem escreve.

O exemplo da utilização de uma 
frase inteira em letras maiúsculas pode 
ser interpretado como o equivalente a 
elevar o nível de voz ou mesmo gritar. 
Pode parecer algo sem importância, 
mas se um e-mail for recebido em um 
momento desfavorável, a interpreta-
ção ficará deturpada, podendo, inclu-
sive, levar a desentendimentos. 

Ficou convencionado pelos utili-
zadores de comunicação escrita ele-
trônica, como o MSN e seus pares, 
a abreviação de palavras como uma 

maneira de utilizar os teclados na 
mesma velocidade da voz, algo seme-
lhante a uma conversa pessoal. Mas 
na comunicação empresarial tal atitu-
de não é bem vista, assim como os 
nelogismos advindos desses meios de 
comunicação mais descontraídos. 

Outra dica importante é a utiliza-
ção da cor vermelha em parte do tex-
to. Nada contra a cor, mas tal prática 
pode demonstrar que a intenção é de 
advertência, ou seja, chamar a aten-
ção de forma agressiva.

O mais indicado, quando se quer 
destacar alguma palavra ou frase é o 
uso do sublinhado ou “underline” na 
palavra, sempre em letras minúsculas, 
salvo nome próprio ou início de frase.

Não se pode afirmar com precisão 
que o uso dessas formas de escrita 
seja absoluto, mas se existe uma ma-
neira para se evitar o conflito com a 
sua utilização, por que não utilizar?

É comum recebermos e enviar-
mos diversos e-mails diariamente em 
nossas atividades pessoal e corpora-
tiva. E quanto maior o uso desse sis-
tema eficaz de comunicação, maior a 
chance de cometermos enganos com 
prejuízo para nossa imagem ou para 
a imagem da empresa. Finalizando, 
seguem algumas definições sobre as 
palavras interação, interatividade, inte-
gração – retiradas da internet –, para 
evitarmos, sob a desculpa de usarmos 
a web para tudo por falta de tempo, o 
isolamento:

Interação: Influência recíproca, a 
interação é uma ação de um objeto 
físico sobre outro.

Interatividade: estabelecer formas 
comuns de vida, de aprendizagem e 
de trabalho entre pessoas.

Interagir não é apenas seduzir o 
usuário, mas sim deixá-lo apto a expe-
rimentar ou modificar o ambiente onde 
ele está presente. 

Nelson Coelho é Publisher da Revista UPpharma.
E-mail: nelson@snifbrasil.com.br

Alguns cuidados 
básicos devem ser 
tomados nesse universo 
de comunicação 
desprovido da presença 
física, que nos priva 
da interpretação da 
expressão corporal do 
interlocutor, mas exige 
atenção na maneira 
como escrevemos.
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Tech & Specs

Ao mesmo tempo que o mago 
Steve Jobs demite funcionários no 
elevador da Apple em Cupertino, 
Califórnia, de lá são lançados novos 
gadgets que causam um habitual fris-
son em todo o mundo. O mais recen-
te filhote de Jobs é o iPad 2, que já 
chegou ao Brasil. Mal chegou e já não 
se encontra mais nas lojas. Produção 
não preparada para atender à feroz 
demanda, ou uma proposital lentidão 
para provocar ainda mais desejo. Eu 
fico com a segunda opção.

O iPad 2 é o filé-mignon do novís-
simo mercado de tablets. É item de 
desejo de uma boa parcela de con-
sumidores. Em relação ao primeiro 
modelo, ele é mais leve, mais fino 

iPad 1, iPad 2, iPad 3... iPad 17
Marcos Hiller

O iPad 1, que até o ano 
passado estava na crista 
da onda, hoje já é velho. 
Dentro de poucos anos, 
será item de museu.

e mais rápido. No que diz respeito 
a design, encontra-se no estado da 
arte. Uma extrema atenção aos de-
talhes e tudo muito intuitivo. Nunca 
mexemos, mas parece que já sa-
bemos onde as coisas estão. Todo 
produto da Apple é assim. O iPad 2,  
logicamente, não possui manual 
de instruções, pois aprendemos a 
operá-lo sozinho. Mas se você é da 
geração X e gosta de ler manuais, 
sem problemas. Vá no site da Apple 
e baixe o PDF.

Os livros digitais e o mercado de 
e-Books crescem de forma avassala-
dora. A maior evidência disso é o pe-
dido de falência da gigante Borders 
(simplesmente era a segunda maior 
livraria dos Estados Unidos), e uma 
das grandes razões da quebra se 
deve ao fato de eles não terem ido 
de forma tão agressiva para o seg-
mento de e-Books. Os livros de 
papel estão com os dias contados. 
Livros físicos ocupam andares e 
mais andares de bibliotecas. Livros 
físicos são ecologicamente incorre-
tos e pesam nas nossas mochilas. 

Os livros digitais não pesam nada, 
são mais fáceis de compartilhar, são 
gostosos de ler e a natureza agrade-
ce. Se eu fosse dono de uma editora 
de livros de papel, eu estaria muito, 
mas muito preocupado.

A chegada do iPad 2 no Brasil 
mostra como a Apple, que dita a van-
guarda tecnológica mundial, provoca 
uma rápida obsolescência de produ-
tos. O iPad 1, que até o ano passado 
estava na crista da onda, hoje já é ve-
lho. Dentro de poucos anos, será item 
de museu. Não restam dúvidas que 
Steve Jobs e seu brilhante time de en-
genheiros e designers já estão com o 
iPad 3 pronto e o iPad 4 já em protó-
tipo, e o iPad 17 já idealizado. E cabe 
a nós, consumidores cada vez mais 
ávidos por engenhocas tecnológicas, 
sermos engolidos por esse tsunami 
de gadgets. A verdade é que eu não 
preciso de um iPad 2, mas eu tenho 
que ter um. 

Marcos Hiller é coordenador do MBA Gestão 
de Marcas da Trevisan Escola de Negócios.
www.trevisan.edu.br.
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Não é novidade para ninguém que 
a tecnologia sempre esteve presen-
te em nossas vidas. Tampouco que 
ela, entendida como um jeito mais 
eficiente e prático de fazer as coisas 
em geral, tem sido uma das grandes 
responsáveis por passos mais largos 
em nossa escala evolutiva. Entretanto, 
a questão maior nos dias de hoje não 
é a tecnologia e sua importância em 
nossa vida cotidiana, mas a sua ve-
locidade de progressão. Descomunal 
e sem comparação na breve história 
humana, a tecnologia conquista hoje 
milhares de seguidores em uma pe-
quena fração de tempo. 

Alguns vão me questionar dizendo: 
isso se aplica apenas à tecnologia da 
informação. Eu, do alto de meu pouco 
conhecimento sobre o tema, mas com 
certa presunção de almanaque, repli-
co: e o que não é hoje uma questão 
de domínio de informação? E mais, 
presa dos domínios poderosos do 
conhecimento? 

Da conquista da Lua às mais re-
centes conquistas no campo da medi-
cina, a capacidade de armazenamen-
to e processamento da informação foi 
crucial para avanços importantes em 
nossa sociedade. 

Responsabilidade social

Tecnologia da Palavra
Marcelo Weber e Renata Schott

Hoje, a tecnologia, ou as novas 
tecnologias, define nossa maneira de 
estar no mundo. Define nossa forma 
de viajar e de se divertir. Não bastas-
se, tem alterado até nossa forma de 
nos conhecermos e nos relacionar-
mos com as pessoas. O que se dirá 
do trabalho?

O problema disso tudo é que mui-
tos são aqueles que, ao avaliarem a 
velocidade de transformação do mun-
do por causa das novas tecnologias, 
têm um olhar do que podemos cha-
mar de “base zero”. Ou seja, tudo o 
que existiu até hoje deixará de existir, 

e o espaço deixado será tomado de 
súbito pelo novo, como um implacável 
assalto noturno do que até então não 
existia. E pior: vai-se o ontem, vai-se a 
memória e apenas o presente passa a 
ser o detentor das coisas boas e váli-
das. Pois bem, em muitos setores ou 
mercados essa dinâmica é verdadeira, 
e em um quase piscar de olhos o atual 
torna-se velho e obsoleto. E o novo 
surge absoluto e irrevogável. Já não 
importa como era feito. O que vale é 
como será daqui para frente. Cruel, 
porém, verdadeiro. 

Já em outros setores ou proces-
sos, temos o que podemos chamar de 
processo dialético, ou seja, no velho 
já encontramos sinais do novo, e, aos 
poucos, vemos uma transformação, 
cujo produto final é um pouco do pre-
térito e um pouco do que se parecia 
com o futuro. É como se tivéssemos 
uma sinergia positiva entre o antes e 
o depois. Entre a tese e a antítese. 
A esse produto novo chamamos de 
síntese. Particularmente, acredito que 
mesmo os processos que nos pare-
cem de ruptura radical, entre o antes e 
o depois, são em verdade processos 
dialéticos de construção de síntese. 

A verdadeira 
tecnologia de 

ponta, aplicada com 
excelência diariamente 
pelos representantes 
em cada visita, tem 

um nome: PALAVRA.
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Contudo, não é esse o foco da dis-
cussão aqui. 

Voltando ao que interessa. O que 
quero dizer é que mesmo em um mun-
do de alta velocidade de mudanças e 
transformações, o ontem convive com 
o hoje, e boa parte da modernidade é 
um jeito diferente de fazermos o que 
já fazíamos. Com outros instrumentos 
e ferramentas, mas com sua essência 
preservada. Esse não é apenas um 
processo que podemos chamar de 
mudança, mas de evolução. 

No avião supersônico e no grande 
Boeing ou Airbus mora a essência do 
sonho de voar. Vai ela embarcada em 
cada um dos passageiros e tripulan-
tes. A mesma essência estava presen-
te no voo inaugural do 14-bis. 

Nas novas drogas e produtos ob-
tidos por sofisticados processos bio-
tecnológicos estão unidos cada áto-
mo, cada molécula, a força da cura e 
da esperança por uma vida melhor. 

Nas redes sociais, a cada cli-
que um aperto de mão, um abraço.  
A cada novo membro, a eterna von-
tade humana de estabelecer laços e 
fazer amigos.

Nas mensagens de texto, SMS, 
um pouco da emergência e brevidade 
do telégrafo. São um bom dia ou uma 
boa noite abreviados. Um dizer para 
alguém distante sobre nosso desejo 
de bem querer. 

Em tempos de tablets, a cada 
propaganda médica com o novo 

dispositivo vai junto com os gráficos 
animados, vídeos, teclas interativas e 
apps a vontade de cada propagandis-
ta de mostrar a seus clientes novida-
des e benefícios, mas, vai, acima de 
tudo, a força da palavra, o mais antigo 
e moderno instrumento humano. A 
maior conquista tecnológica de nossa 
espécie é a capacidade de se expres-
sar e de se comunicar, e, com isso, 
estabelecer relações duradouras. 

As tecnologias deram à palavra 
formas distintas de se apresentar. 
Hoje, muitos são os propagandis-
tas que já utilizam computadores, 
smartphones e agora tablets como 
suporte ao diálogo com o médico. 
São todos frutos desse processo de 
inovação e transformação tecnológi-
ca que citei no início do texto. São 
todos a síntese de uma longa e rica 
jornada de aprendizado. Mas em to-
dos eles a essência é a da palavra.  

A palavra escrita. A palavra com teor 
e cara científica. A palavra com apelo 
promocional. A palavra dita repetidas 
vezes por cada um dos milhares de 
propagandistas de nosso País.

A tecnologia é transformadora, mas 
ainda não se transformou em essên-
cia. Ela é meio, instrumento, mas não 
é fim. E isso porque a essência ainda é 
exclusividade humana. Apenas nós so-
mos, por meio de nossos sonhos, de-
sejos e vontades maiores, capazes de 
garantir a essência das coisas do mun-
do. E é por meio da palavra que boa 
parte de tudo isso se expressa. É por 
meio do diálogo que revelamos esses 
sonhos e desejos. E quando bem dito, 
engajamos outros no mesmo caminho. 
Na mesma jornada. 

Por isso, meus caros colegas pro-
pagandistas, acostumem-se às novas 
tecnologias. Acostumem-se às novas 
formas de comunicação que a cada 
instante surgem. Tirem delas o melhor 
proveito possível em seu trabalho de 
diálogo com o médico. E nunca se 
esqueçam: a verdadeira tecnologia de 
ponta, aplicada com excelência diaria-
mente por vocês em cada visita, tem 
um nome: PALAVRA, algo até aqui in-
substituível. 

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

A maior conquista 
tecnológica de 

nossa espécie é a 
capacidade de se 
expressar e de se 
comunicar, e, com 
isso, estabelecer 

relações duradouras.
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Aparentemente, todos sabem que 
a aposição do símbolo ® a um sinal in-
dica que se trata de uma marca regis-
trada. Entretanto, inúmeras empresas 
utilizam o ® justaposto a marcas ain-
da em processo de registro, ou sim-
plesmente sem registro perante o INPI 
– Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial.  Diante dessa constatação 
e em vista da escassez de doutrina a 
respeito do assunto, é comum surgi-
rem algumas dúvidas: será que esse 
uso é ilegal ou, de alguma forma, pre-
judicial a terceiros? E, em caso afirma-
tivo, qual seria a penalidade aplicável?

De acordo com o art. 5º, D, da 
Convenção da União de Paris, da qual 
o Brasil é partícipe, não há obrigatorie-
dade de uso do símbolo ® ou de qual-
quer outro sinal ou menção ao registro 
da marca para que o direito do titular 
seja reconhecido. Além de não haver 
essa obrigatoriedade, não existe na le-
gislação brasileira qualquer dispositivo 
específico que regule o uso do símbo-
lo em questão. Assim sendo e consi-
derando que tanto o art. 5º, XXXIX, da 
Constituição Federal (CF), como o art. 
1º do Código Penal (CP) estabelecem 
que “não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia comi-
nação legal”, em princípio, tal uso não 
pode ser considerado ilegal. 

Entretanto, o fato de não existir 
um dispositivo legal específico que 
trate desse uso não significa que ele 
não possa ser enquadrado em algum 

Coluna legal

Uso do Símbolo ® em 
Marcas não Registradas
Deborah Portilho

Mesmo que seja 
improvável que 

algum concorrente 
ou consumidor venha 

a reclamar sobre o 
uso indevido do ® 
em relação a uma 

marca não registrada, 
definitivamente, tal 

uso deve ser evitado.

outro preceito legal. Nesse sentido, 
as possibilidades existentes seriam 
a de crime de concorrência desleal 
(art. 195, incisos I, III e VII, da Lei da 
Propriedade Industrial – LPI1), crime 
de falsidade ideológica (art. 299 do 
Código Penal2), e/ou crime contra as 
relações de consumo (art. 37, § 1º, do 
Código de Defesa do Consumidor3). 
Contudo, parece-nos que nenhum 
desses dispositivos poderia ser apli-
cável em relação ao uso indevido do 
símbolo ® se não houver um prejuízo 
efetivo para um terceiro, seja ele um 
concorrente ou um consumidor. 

Com efeito, mesmo podendo ser 
considerada uma “falsa afirmação” 

a respeito do status de determinada 
marca, qual a vantagem que poderia 
ser obtida pelo suposto titular do re-
gistro marcário em detrimento de seus 
concorrentes? Em outras palavras, de 
que forma essa falsa afirmação po-
deria ser prejudicial a esses concor-
rentes? E com relação aos consumi-
dores, será que eles observam se as 
marcas dos produtos que consomem 
são registradas, ou pelo menos osten-
tam uma indicação de registro? E, em 
caso positivo, qual seria a relevância 
dessa informação para eles? A que 
tipo de erro os consumidores pode-
riam ser induzidos pela indevida apo-
sição do ® a uma marca não registra-
da? Será que a “distinção” obtida com 
a aposição de tal símbolo seria capaz 
de influenciar a decisão de compra a 
ponto de desviar a clientela de uma 
empresa cuja marca não ostentasse o 
mesmo símbolo? 

Muitas outras perguntas pode-
riam ser formuladas com base nos 
dispositivos legais mencionados, mas 
acreditamos que apenas em situa-
ções em que o símbolo ® possa de 
fato agregar valor a determinado pro-
duto ou serviço, a falsa informação a 
respeito do status da marca poderia 
ser considerada publicidade enga-
nosa e crime de concorrência des-
leal. Um exemplo que pode ilustrar 
bem a questão, tanto com relação à 
aplicação do art. 37, § 1º, do CDC, 
como do art. 195, I, da LPI, ocorreu 
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De acordo com o art. 
5º, D, da Convenção da 
União de Paris, da qual 

o Brasil é partícipe, 
não há obrigatoriedade 

de uso do símbolo ® 
ou de qualquer outro 
sinal ou menção ao 

registro da marca para 
que o direito do titular 

seja reconhecido.

há alguns anos com um nome de te-
cido, supostamente registrado como 
marca. Tratava-se de uma etiqueta 
aposta a roupas de microfibra, na 
qual a fabricante (aqui denominada 
“Tecidex”) se intitulava detentora do 
registro da “marca” “microfibra light” 
(nominativa) – expressão de uso co-
mum, declarada irregistrável pelo 
INPI. Ela não só utilizava nas etique-
tas o nome do tecido acompanhado 
do ® –“microfibra light®”  – como 
também declarava textualmente nas 
mesmas etiquetas: “Um tecido de 
marca registrada ‘Tecidex’ ”.

Neste caso específico, parece-
-nos viável a aplicação do art. 195, I, 
da LPI, pois tanto o uso da frase “Um 
tecido de marca registrada ‘Tecidex’”, 
como do símbolo ® constituem falsas 
afirmações e podem ter sido prejudi-
ciais aos concorrentes. Com efeito, 
os concorrentes da empresa que se 
intitulava detentora do registro mar-
cário para “microfibra light” podem 
ter deixado de usar o nome do teci-
do para indicar a composição de seus 
produtos por pensarem se tratar de 
uma marca efetivamente registrada 
(tal como LYCRA). Realmente, se “mi-
crofibra light” fosse uma marca regis-
trada, os concorrentes estariam infrin-
gindo o suposto direito da empresa ao 
uso exclusivo da “marca”. Em relação 
aos consumidores, eles poderiam ter 
sido induzidos a acreditar em uma 
suposta superioridade do produto da 
empresa “Tecidex” e terem optado por 
ele em detrimento dos produtos dos 
concorrentes. 

Muito provavelmente pela falta de 
um dispositivo legal que regule o uso 
do símbolo ®, bem como de literatu-
ra sobre o tema, não se tem notícia 
de qualquer disputa sobre a questão, 
seja perante o CONAR – Conselho 
de Autorregulamentação Publicitária 
ou no Judiciário. De qualquer modo, 
havendo um prejuízo pelo uso indevi-
do do símbolo ®, que possa ser efe-
tivamente demonstrado, é possível 

construir uma argumentação capaz 
de impedir tal uso.

De qualquer modo, mesmo que 
seja improvável que algum concorren-
te ou consumidor venha a reclamar 
sobre o uso indevido do ® em rela-
ção a uma marca não registrada, de-
finitivamente, tal uso deve ser evitado. 
Nesse sentido, é importante observar 
que o ® e o MR (marca registrada) de-
vem ser usados apenas em relação a 
marcas devidamente registradas. Para 
as marcas em processo de registro, o 
correto é usar a sigla MD (marca de-
positada), ou ™ (“trademark”), que é a 
indicação comumente usada nos EUA 
e em outros países para identificar 
marcas ainda não registradas. 

Por fim, vale mencionar que em 
países como a Alemanha, por exem-
plo, o uso do símbolo ® aposto a 
uma marca que não esteja registrada 
naquele país é considerado crime. 
Assim sendo, se a marca em questão 
identificar produtos para exportação, 
é aconselhável que, mesmo que ela 
esteja registrada no Brasil, seja usado 
apenas o ™. Afinal, é sempre melhor 
prevenir do que remediar. 

1 Lei 9.279/96 - Art. 195 - Comete crime 
de concorrência desleal quem: 

I - publica, por qualquer meio, falsa 

afirmação, em detrimento de concorrente, 
com o fim de obter vantagem; 

(...)
III - emprega meio fraudulento, para des-

viar, em proveito próprio ou alheio, clientela 
de outrem; 

(...)
VII - atribui-se, como meio de propagan-

da, recompensa ou distinção que não obteve;

2 Código Penal - Art. 299 - Omitir, em 
documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que de-
via ser escrita, com o fim de prejudicar direi-
to, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos, e multa, se o documento é público, e 
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, 
se o documento é particular. 

3 Código de Defesa do Consumidor - Art. 
37 - É proibida toda publicidade enganosa ou 
abusiva.

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade 
de informação ou comunicação de caráter 
publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omis-
são, capaz de induzir em erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualida-
de, quantidade, propriedades, origem, preço 
e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços.

Deborah Portilho é Advogada especializada 
em marcas farmacêuticas, professora de Direito 
de Propriedade Industrial do LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora da 
D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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Todos nós já tivemos um novo che-
fe em nossa carreira profissional. Uma 
nova pessoa no comando sempre traz 
dúvidas e incertezas. Em alguns ca-
sos, o primeiro mês de trabalho, nor-
malmente, é caótico. Muitas divergên-
cias, temor e insegurança, que levam 
à desmotivação. Mas são alguns dos 
sentimentos comuns com os quais os 
grupos acabam se deparando no dia 
a dia. Afinal, uma equipe é composta 
de pessoas e cada uma com perfil dife-
rente. Portanto, os conflitos são inevitá-
veis. Se o novo chefe faz alguma crítica 
ao trabalho de um membro da equipe, 
ela é interpretada como confirmação 
de que ele não gosta desse membro. 
Se ele o elogia, é interpretado por ten-
tar ser politicamente correto.

E quando a relação profissional 
com o chefe anterior foi muito boa, a 
recepção do novo líder pode ser ainda 
mais difícil. Todas essas questões tra-
zem embutidas uma carga emocional 
grande, que pode comprometer as 
tarefas diárias, impedindo que a nova 
chefia desenvolva sua função de ma-
neira proveitosa sem perder o verda-
deiro foco de seu cargo. É conveniente 
reconhecer que os seus sentimentos 
de insegurança, desconfiança e receio 
não figuram entre as principais ques-
tões da agenda do recém-chegado 
chefe. Esse profissional tem de geren-
ciar e implementar novas estratégias 
juntamente com as próprias emoções.

Segundo a consultora de recursos 
humanos da Catho Online, Gláucia 

Reciclagem

Temos um novo 
comandante
Fernando Loaiza

Se você acabou de 
ganhar um novo chefe, 

seja receptivo. É 
necessário agir assim, 
afinal, ele será o seu 
líder e é para ele que 
você deve respeito, 
comprometimento e 

qualidade no trabalho.

Santos, a reação resistente dos fun-
cionários é comum, mas pode ser pre-
judicial: “A entrada de um novo líder 
é uma mudança muito significativa, 
pois exige compreensão e adaptação 
de ambas as partes. Se a equipe se 
mostra muito resistente ao novo líder, 
as chances de que haja desligamen-
to podem ser grandes, pois o chefe 
passará a ver essa pessoa como uma 
ameaça ao seu trabalho”, disse.

Os dois lados da integração
Para um bom envolvimento pro-

fissional, também é necessário que o 
líder faça a sua parte. De acordo com 
Gláucia, o primeiro passo que o líder 
deve dar é o de se apresentar, explicar 
suas expectativas, marcar uma entre-
vista com cada um dos colaboradores, 
a fim de conhecê-los individualmente 
e se integrar com todas as atividades. 
“Isso facilita bastante o processo de 
integração e torna a comunicação 
mais direta”, afirma a consultora.

Se você acabou de assumir a li-
derança de uma equipe, tenha calma. 
Um erro muito cometido pelos novos 
líderes é o de tentar mudar a rotina da 
equipe. Isso gera uma grande insa-
tisfação nos colaboradores. Por mais 
que tenha bons motivos, o processo 
de mudança deve exigir um pouco 
mais de paciência. Assim, aos pou-
cos, as coisas vão acontecendo.

Agora, se você está do outro lado e 
acabou de ganhar um novo chefe, seja 
receptivo. Embora difícil, é necessário 
agir assim, afinal, ele será o seu líder e é 
para ele que você deve respeito, com-
prometimento e qualidade no trabalho.

A consultora também explica que 
se aliar ao novo chefe é um ponto po-
sitivo para a aproximação entre chefe 
e subordinado. Isso ajuda no seu pró-
prio destaque dentro da equipe. “Isso 
pode ajudar não somente para que o 
profissional não seja indicado em uma 
possível demissão, mas também para 
que continue crescendo dentro da em-
presa”, lembra ela.

Mas vale um aviso: quando se tra-
ta de aproximação, é comum alguns 
colaboradores confundirem esse pro-
cesso com “puxa-saquismo”. Se você 
acabou de ganhar um novo chefe, 
aprenda a fazer uma boa recepção e 
não ser um “puxa-saco” de primeira, 
ou seja, não vá contra ele, mas tam-
bém não seja um acolhedor de todos 
os seus pensamentos. Mantenha seu 
ponto de vista com respeito e com-
prometimento com a equipe.
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Estilos diferentes 
exigem e valorizam 
comportamentos 
distintos. Procure 

conhecer e respeitar a 
cultura do outro e, na 
medida do possível, 

adapte-se a ela.

Às vezes, pensamos: “o novo chefe 
não gosta de mim”.   Essa sensação é 
ainda mais comum quando o comporta-
mento do chefe, fundamentado em uma 
cultura diferente, se choca com aqui-
lo que consideramos “normal” ou com 
aquilo que estamos acostumados a es-
cutar e sentir. Porém, considero impor-
tante sempre refletir que quando o novo 
chefe vem de outra empresa, com dife-
rentes valores, formas de atuar, princípios 
etc., talvez seja importante tentar enten-
der que é difícil tanto para ele, quanto 
para os membros do grupo. Devemos 
todos tentar uma estratégia que nos au-
xilie a lidar com a nova situação. Nesse 
aspecto, podemos estabelecer seis 
pontos que podem ajudar a melhorar 
seu ambiente com o novo chefe:

1. Ganhe sua confiança: Tente saber 
qual é cultura de seu novo chefe e 
demonstre que você está disposto 
a apoiá-lo, independentemente das 
circunstâncias. Se a sua empresa, 
por exemplo, valoriza a relação 
horizontal e a crítica direta (outras 
valorizam a hierarquia e desen-
corajam o confronto), tente então 
desenvolver relações de confiança, 
para que todos se sintam confortá-
veis para dar e receber críticas.

2. Não julgue as aparências, nem 
crie estereótipos: A pessoa nova 
sempre terá atitudes diferentes e 
comportamento fora do “normal”. 
A cultura influencia apenas par-
cialmente as atitudes, enquanto 
estereótipos são, muitas vezes, 
baseados em ideias erradas, para 
não dizer preconceituosas. Por 
isso, procure compreender o outro 
como indivíduo e não espere que 
todas as pessoas de uma mesma 
cultura ajam da mesma forma.

3. “Morto o Rei; que viva o Rei”: 
Estilos diferentes exigem e valo-
rizam comportamentos distintos. 
Procure conhecer e respeitar a 

cultura do outro e, na medida do 
possível, adapte-se a ela. O chefe 
anterior já era.

4. Flexibilidade: Todo ambiente de 
trabalho requer flexibilidade, mas 
ela é ainda mais importante em 
um ambiente multicultural, em 
que há constante necessidade de 
adaptação.

5. Comunique-se: Certifique-se de 
que você compreendeu exatamen-
te o que seu novo chefe quis dizer, 
ainda que isso signifique que você 
tenha que fazer perguntas ou pedir 
que ele/ela repita. 

6. Aprenda com o líder: Se ele foi 
contratado pela empresa deve ter 
competências e conhecimentos va-
liosos que você pode aprender. Por 
isso, aproveite a experiência dele.

É importante lembrar que, se ele é 
novo, cabe a você ser o anfitrião, de-
monstrando cortesia e compreensão 
e tentando, de alguma forma, fazê-lo 
conhecer a empresa. Porém, aceitan-
do de uma forma honesta sua autori-
dade e sendo leal a ele. 

Segundo Stephen P. Robbins, 
no seu livro Comportamento Orga ni-
zacional, no capítulo 8 Fundamentos 
do Com portamento de Grupo, na pá-
gina 213, “existem estágios de desen-
volvimento de grupo”. Ele diz que os 
grupos permanentes de trabalho pas-
sam por uma sequência padronizada 

em sua evolução, existindo, dessa 
maneira, quatro estágios.

1. Formação: É um estágio carac-
terizado por uma grande dose 
de incerteza. Os membros estão 
testando o terreno para des-
cobrir quais são os comporta-
mentos aceitáveis. Este estágio 
termina quando os membros 
começam a pensar em si como 
parte do grupo.

2. Tormenta: O momento dos confli-
tos dentro do grupo. Os membros 
aceitam a existência do grupo, po-
rém, mostram resistência a limites 
impostos à individualidade, além de 
existir um conflito sobre a liderança 
do time. Quando o estágio terminar 
haverá uma hierarquia de liderança 
relativamente clara.

3. Normalização: Desenvolvem-se 
re la cionamentos e o grupo pas-
sa a mostrar coesão. Existe um 
forte sentido de identidade grupal 
e camaradagem que se completa 
quando a estrutura do grupo se 
solidifica.

4. Desempenho: A energia do grupo 
transfere-se para o esforço de co-
nhecer e compreender uns aos ou-
tros para o desempenho da tarefa 
que deve ser realizada.

Em resumo, um novo chefe é uma 
experiência que, se você ainda não vi-
veu, seguramente, vai ter oportunida-
de no futuro. Saiba ter paciência e a 
suficiente inteligência emocional para 
aceitar e administrar da melhor forma 
essa situação. E lembre-se: nunca 
desista antes de passar pelos obstá-
culos. Você é um guerreiro que deve 
lutar com coragem cada batalha. Feliz 
Dia do Propagandista! 

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente 
dos Laboratórios Bagó Brasil.
E-mail: floaiza@bago.com.br
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Recentemente, li um livro chama-
do A Solução Quadrante - A Novela de 
Negócios que soluciona o Mistério do 
Sucesso de Vendas, dos autores Howard 
Stevens e Jeff Cox. Vou relatar de uma 
forma bem resumida trechos da obra, 
destacando alguns pontos interessantes:

A história desenvolve-se a partir 
da contratação de um executivo de 
marketing para uma grande empresa 
norte-americana de tecnologia. Tal 
companhia possui um portfólio diversi-
ficado de produtos, de alta tecnologia 
e de baixa tecnologia. Os negócios da 
empresa não vão bem. É necessário 
reverter os resultados drasticamente. 

Na medida em que esse executivo 
começa a conhecer a área comercial 
da corporação, ele se depara com 
uma estratégia de marketing estabe-
lecida em que todos os vendedores 
precisam vender todos os tipos de 
produtos de A a Z.

Esse executivo vai conhecendo 
alguns dos principais vendedores por 
meio de observações, entrevistas e 
muitas visitas acompanhadas. Fica 
claro que os estilos individuais de ne-
gociação desses vendedores variam 
muito, sendo que alguns possuem 
estilos próprios para vender determi-
nados tipos de produtos e outros não. 

Esse processo leva esse executivo 
a sugerir uma estratégia segmentada, 
combinando os estilos pessoais de 
negociação dos vendedores ao perfil/

Administração

Sr. Representante:  
Em que quadrante você está?
Newton Velloso

Confiram algumas características de um 
processo de segmentação. Quem sabe vocês 
poderão facilmente identificá-las, em termos de 
afinidades, em suas vidas profissionais.

características específicas de determi-
nados grupos de produtos. Surge en-
tão a “Solução Quadrante”, em que são 
criados quatro grupos distintos de ne-
gociadores em função de suas afinida-
des com determinados produtos, suas 
habilidades comerciais e os perfis dos 
compradores desses produtos.

Para validar essa “tese”, uma re-
gional de vendas dessa empresa é 
escolhida como “teste-piloto”, e, se-
gundo o autor, os resultados foram 
excepcionais quando comparados às 
demais regionais de vendas. No futu-
ro, a empresa programa essa nova es-
tratégia de forma generalizada.

Confiram algumas características 
desse processo de segmentação. 
Quem sabe vocês poderão facilmente 
identificá-las, em termos de afinida-
des, em suas vidas profissionais. Fica 
também a dica para lerem esse livro 
bastante interessante.

Focalizando a Solução Quadrante: 
Tipos de pessoas de vendas e clientes

Qual abordagem de marketing e 
vendas melhor descreve você (ou seu 
negócio)?

1 – Vendas de Superfechamento:  
Marketing de Alta Tecnologia/Baixo 
Contato

Clientes Alta Tecnologia/Baixo 
Contato:

•	Compram por especulação;
•	Frequentemente aceitam alto 

grau de risco;

•	Precisam da pessoa de venda 
para dar mais um empurrão 
emocional.

A Personalidade da Venda de 
Superfechamento:

•	Extrovertida;
•	Energética;
•	Otimista;
•	Competitiva;
•	Forte ética de trabalho;
•	 Imagem de sucesso, mas não 

necessariamente frugal;
•	Atitude mental positiva;
•	Elevada autoconfiança.

Habilidades de vendas mais 
importantes:

•	Qualificação;
•	Apresentação;
•	Resposta às objeções;
•	Fechamento.

Foco de Venda do estilo Fechamento:
•	Demonstração do produto ou 

serviço;
•	 Interessando no cliente 

potencial.

Estilo de Venda:
•	Teatral;
•	Confiante.

2 – Vendas Consultivas: Marketing 
de Alta Tecnologia/Alto Contato

Clientes de Alta Tecnologia/Alto 
Contato:

•	Compram sistemas complexos;
•	Possuem pequena ou nenhuma 

experiência interna;
•	Precisam de uma pessoa de 

vendas conhecedora e paciente.
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A Personalidade da Venda 
Consultiva:

•	Orientada pela carreira, 
especialmente para gerência;

•	Consciente de status e 
imagem;

•	Mais inclinada como 
acadêmica;

•	 Independente e 
autodesenvolvida;

•	Orientada para a equipe;
•	Autoconfiante;
•	Não impulsiva e paciente;
•	Contra-aceitação de alto risco.

Habilidades de Vendas mais 
importantes:

•	Construção da imagem;
•	Apresentação;
•	Resposta às objeções;
•	Promoção de boas relações 

com clientes.

Foco de Venda Consultiva:
•	Educação e treinamento de 

clientes potenciais;
•	Supervisão de implantação 

após a venda.

Estilo de Venda:

•	Especialista;
•	Competente.

3 – Vendas de Relacionamentos: 
Marketing de Baixa Tecnologia/Alto 
Contato

Clientes de Baixa Tecnologia/Alto 
Contato:

•	Compram produtos/serviços 
complexos, mas padronizados;

•	Possuem especialistas internos 
e dependem menos do 
fornecedor;

•	Ainda precisam de compra 
confiável e suporte na entrega.

Personalidade da Venda de 
Relacionamento:

•	Forte trabalho ético;
•	Sentimento de culpa quando 

não está fazendo algo;

•	 Infeliz quando o chefe está por 
perto;

•	Cooperativo;
•	Leal;
•	Tradicional, mesmo com valores 

rígidos;
•	Conservador;
•	Resistente a detalhes 

administrativos ou burocracia.

Habilidades de Vendas mais 
importantes:

•	Resposta às objeções;
•	Fechamento;
•	Promove boas relações com 

clientes;
•	Garante serviço ao cliente;
•	Promove vendas repetidas.

Foco de Venda de Relacionamento:
•	Provê serviço ao cliente;
•	Estabelece sentimento bom.

 Estilo de Venda:

•	Confiável;
•	Leal ao cliente.

Valores providos pelas pessoas de 
Vendas de Relacionamento:

•	Experiência Prática;
•	Conhecimento do cliente;
•	Conhecimento do produto;
•	Habilidade de serviço de 

entrega de alto nível;
•	Advoga: cliente em primeiro 

lugar;
•	Confiabilidade e acessibilidade.

4 – Vendas de Mostruários:  
Marketing de Baixa Tecnologia/
Baixo Contato

Clientes de Baixa Tecnologia/
Baixo Contato:

•	Compram produtos e serviços 
padronizados;

•	Principais variáveis são preço e 
conveniência.

A Personalidade da Venda de 
Mostruário:

•	Dá prazer às pessoas;
•	 Impulsiva;
•	Alto nível de energia física;
•	Aborrece-se facilmente; fica 

contente quando há coisas 
para fazer;

•	Baixa ambição por promoção 
de carreira;

•	Trabalho de casa ou metas 
pessoais secundários.

Habilidades de Vendas mais 
importantes:

•	Garante habilidade de serviços 
ao cliente;

•	Encoraja negócios repetidos.

Foco de Venda de Mostruário:
•	Comunicação da disponibilidade 

do produto;
•	Resposta ao cliente.

Estilo de Vendas:

•	Não confrontante;
•	Sistematizado.

Valores providos pelas pessoas de 
Venda de Mostruário:

•	Conhecimento do preço e prazo;
•	 Informações básicas do produto;
•	Serviço amistoso consistente.

Espero que essas dicas sejam inte-
ressantes e que vocês possam refletir 
um pouco sobre suas abordagens co-
merciais em relação ao perfil de seus 
clientes! Deixo, com muito respeito, 
sinceros parabéns a todos os profis-
sionais representantes pela passagem 
do Dia 14 de Julho! 

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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Dicas de leitura

Líder com Mente 
de Mestre
Jamil Albuquerque e Júlio de Oliveira
Editora Napoleon Hill – www.napoleonhill.com.br

Se na década de 90 não era ser che-
fe, era ser líder; agora, no século 21, 
não é ser líder apenas, é ser Líder com 
Mente de Mestre,  que é aquele que 
tem uma sabedoria prática, que ensi-
na e faz. A simplicidade, normalmen-
te, traz um alto nível de genialidade.  
O simples é o complicado tornado fá-
cil. Por isso, a simplicidade é a coisa 
mais difícil de se alcançar, mas quan-
do a alcançamos ela se torna eterna.

É o caso deste livro, pois com excep-
cional capacidade de transmissão dos 
conceitos, faz pensar sobre como um 
líder se referenda. O Brasil hoje é ad-
mirado e copiado por diversos outros 
países, pois produz conhecimento de 
ponta. Nasce então do ventre brasileiro 
este novo conceito de liderança huma-
na de resultados, que traz no seu con-
teúdo a essência da recente cultura ad-
ministrativa brasileira: o gerenciamento 
dos três pontos. Esse movimento que 
vem tomando corpo no Brasil logo es-
tará além das fronteiras, uma vez que 
trata do conceito de liderança gerencial 
que cuida dos lucros, das pessoas e 
da sustentabilidade.

Inovação: A Arte 
de Steve Jobs
Carmine Gallo
Editora Lua de Papel – www.luadepapel.leya.com.br

Inovação é a mensagem do momento. 
Em um mundo que atravessa crises fi-
nanceiras a todo momento e que exige 
sempre mais recursos naturais, os ino-
vadores e os criativos são os que con-
seguem transformar as adversidades 
em oportunidades de crescimento.

Em recente carta aberta a Barack 
Obama, o colunista do New York Times 
Thomas Friedman ressaltou como o 
mercado de trabalho precisa de profis-
sionais com o perfil de Steve Jobs. No 
livro, Carmine Gallo comenta a impor-
tância de aprender a realizar grandes 
apresentações de projetos e ideias. 
Na obra, ele destaca alguns princí-
pios orientadores do estilo Steve Jobs, 
mostrando como o slogan da Apple é 
fundamental: “Pense diferente”.

Com dicas práticas sobre como apro-
veitar os momentos das chamadas 
“maluquices”, o autor mostra como 
Steve Jobs usa sua arte empreende-
dora para superar concorrentes, atrair 
clientes e desenvolver produtos re-
volucionários. E como é possível que 
façamos o mesmo em nossas vidas 
profissional e pessoal.

Carreira Sustentável
José Augusto Minarelli
Editora Gente – www.gente.com.br 

Ao longo de quase 30 anos de atua-
ção aconselhando executivos demiti-
dos por suas empresas, José Augusto 
Minarelli construiu uma certeza: para 
não sofrer com períodos de desem-
prego ou redução de rendimentos 
decorrente de demissões ou aposen-
tadoria é preciso construir uma car-
reira sustentável que gere trabalho e 
renda permanentemente. O objetivo 
do livro Carreira Sustentável é mostrar 
aos executivos que é preciso pensar 
a carreira como quem administra um 
negócio, investindo em informação 
e conhecimento, desenvolver com-
petências que permitam aproveitar 
transições que o mercado impõe, e, 
o mais importante: construir uma rede 
de relacionamentos ampla a partir de 
iniciativas de marketing pessoal per-
manentes, tais como participar de 
associações, comparecer a eventos 
e lançamentos de livros e até usar a 
internet intensivamente para ampliar 
contatos e relacionamentos.
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Dose única

Já há algum tempo tenho ouvido 
alguns especialistas da área farma-
cêutica afirmarem que a profissão 
de Propagandista está em extinção. 
Sabem o que penso a respeito dis-
so? Que é tão verdadeiro quanto o 
fim do mundo em 2012. Ou quanto o 
terremoto que deveria ter ocorrido em 
Roma em 12 de maio passado. Ou 
seja, puro achismo: a arte de achar 
que. Com licença dos leitores, com a 
liberdade de quem não é especialista, 
vou me permitir também “achar que”.

Acho que certas atividades jamais 
poderão dispensar a presença do ser 
humano – e as do Propagandista é um 
perfeito exemplo disso. Simples assim.

Os visionários que preveem o fim 
da carreira do representante afirmam 
que ele será substituído por note-
books, ipads, iphones e outras maqui-
ninhas geniais. Pode? Não pode. 

Sou autor de um livro chamado  
E por que não? e ministro um workshop 
com esse mesmo nome, com o ob-
jetivo de desenvolver o pensamento 
criativo dos participantes, levando-
-os a acreditar que toda ideia é vi-
ável. Portanto, eu deveria ser a últi-
ma pessoa do mundo a duvidar de 
qualquer sugestão, por mais absur-
da que pareça à primeira vista. Mas, 
convenhamos, tudo tem um limite. 
Quem lida com criatividade sabe que 
o “brainstorming” – a conhecida téc-
nica de provocar “tempestades de 
ideias” – em uma primeira etapa lida 
com o “impossível”, o “absurdo”, 
sem repressões, para, em uma etapa 
posterior, usar o crivo da viabilidade, 

O propagandista é  

Floriano Serra

O princípio da “venda” 
começa com a 

presença, a atitude, o 
carisma, a simpatia, 

a expressividade 
do representante.

da possibilidade, da conveniência –  
enfim, da racionalidade.

Querem um exemplo? E por que não 
substituir o psicoterapeuta por um robô? 
Eis uma ideia sem nenhuma chance de 
aprovação, por motivos óbvios.

Na minha modesta opinião, o pro-
pagandista está nesse mesmo barco. 
Não estou comparando sua profissão à 
do psicólogo ou do psiquiatra. Estou me 
referindo à importância da sua presença 
física na dinâmica do processo de apre-
sentação dos produtos farmacêuticos 
ao médico.

O princípio da “venda” começa 
com a presença, a atitude, o caris-
ma, a simpatia, a expressividade do 
representante. A empatia, a afinida-
de e a fluidez da comunicação entre 
médico e propagandista começam 
com a força da presença desse pro-
fissional. No breve diálogo entre esses 
dois profissionais, não ocorre apenas 
uma simples transmissão de informa-
ções e dados – isso, sim, poderia ser 
passado até por um atraente folheto. 
Trata-se de uma troca em que são 
esclarecidas dúvidas (impossíveis de 
serem previamente conhecidas), são 
respondidos questionamentos (idem), 

são feitas comparações (lembradas 
na hora), são dados exemplos para 
reforçar a informação, tudo isso com a 
ajuda da percepção e da intuição (que 
nenhuma máquina do mundo possui) 
e, principalmente, da parte mais im-
portante, aquela que estabelece defi-
nitivamente a importância da presença 
do propagandista. 

Refiro-me ao seu contagiante ca-
lor humano, seu permanente sorriso e 
bom humor, sua inesgotável paciên-
cia, que se manifesta desde a longa 
espera para ser atendido até a com-
preensão diante da costumeira pres-
sa do médico. Por essas e outras ra-
zões, não acho consistência na ideia 
de substituir esse profissional por uma 
máquina, por mais perfeita que seja. 
Acho que o propagandista é eterno.

Para concluir, permitam-me um 
último achismo: acho que, em vez de 
certos especialistas ficarem prevendo 
o fim dessa profissão, que reflitam e 
coloquem em prática ideias sobre 
como melhorar suas condições de 
trabalho e vida.

Porque quem conhece as árdu-
as condições sob as quais a maioria 
desses valentes profissionais trabalha, 
sabe perfeitamente que muita coisa 
pode ser melhorada. 

Simples assim. 

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

eterno
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aqueles que estão fora do seu painel, também.
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www.snifdoctor.com.br
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Solicite uma apresentação.
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