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A BUSCA PELO APRIMORAMENTO
Um dos principais objetivos da Revista UPpharma é levar informações de qualidade 
e de interesse dos profissionais da indústria farmacêutica. Ao longo de mais de 
3 décadas, essa tem sido nossa missão, a qual temos conseguido cumprir com 
sucesso e com o reconhecimento do mercado.

Entretanto, nossos esforços nunca pararam por aí. Acompanhando as 
transformações do segmento, temos buscado o aprimoramento de nosso 
trabalho, sempre priorizando a informação séria e de utilidade aos nossos leitores.

Foi seguindo essa linha que, há cinco anos, idealizamos o Prêmio Top Suppliers. 
Muito mais do que uma premiação que contempla os melhores fornecedores 
do setor, o Top Suppliers é uma ferramenta, já reconhecida, que visa auxiliar 
os profissionais dos laboratórios na escolha de seus fornecedores, ou seja, na 
tomada de decisão.

Estamos na quarta edição do prêmio, que a cada ano ganha mais repercussão, 
atraindo maior número de participantes e de empresas que comparecem à 
cerimônia para prestigiar e receber os troféus e certificados.

Diante do crescimento desse projeto, identificamos, mais uma vez, uma nova 
oportunidade para oferecer aos profissionais um espaço para debate e reflexão 
de temas importantes do segmento, contribuindo para a discussão de assuntos 
que impactam toda a cadeia farmacêutica. Assim, neste ano, no mesmo dia da 
entrega do prêmio Top Suppliers, promovemos a I Clínica de Marketing e Vendas, 
que teve várias palestras e workshops. O encontro também contou com uma área 
de exposição de serviços e produtos, formada por empresas que acreditaram e 
patrocinaram o evento. Nosso muito obrigado a todos pela confiança e parceria 
nesse projeto que acaba de nascer, e que, temos a certeza, se consolidará no 
calendário de eventos do marketing farmacêutico.

O alto nível dos palestrantes, bem como a riqueza e a abrangência das 
apresentações, garantiu uma intensa troca de experiências e networking. Nas 
próximas páginas, os leitores conferem as matérias de cobertura dos eventos,  
além de uma resenha das palestras. Mais uma vez, nossos agradecimentos a 
todos que, de forma direta ou indireta, nos ajudaram neste projeto, reforçando a 
posição da Revista UPpharma como um importante veículo de comunicação que 
não somente traz informações úteis e atuais, mas também se preocupa com a 
formação dos profissionais e com o desenvolvimento do setor farmacêutico no 
País.

Boa leitura!

Madalena Almeida

Editorial
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A atual diretoria do Grupemef con-
tinua firme em seu compromisso de 
tornar a entidade cada vez melhor e 
mais representativa. Nesse aspec-
to, diversas ações já foram realizadas 
neste ano, bem como temos progra-
madas várias outras atividades para os 
próximos meses. 

Em 27 de março, tivemos a 
Assembleia Ordinária, que contou 
com a presença dos associados. 
Realizado  no Epaço Recilar, em São 
Paulo, o evento teve por objetivo dis-
cutir o balanço financeiro de 2011, 
além de outros projetos importantes 
para o crescimento da entidade. Um 
deles é a estruturação de células de 
trabalho. Para facilitar as decisões e 
aprimorar os serviços aos associados, 
a atual gestão atuará por áreas, e uma 
das novidades é a criação da Célula 
de Eventos, que será responsável 
por todos os encontros, eventos, en-
tre outras iniciativas, promovidos pelo 
Grupemef. A organização da Lupa de 
Ouro também estará a cargo dessa 
Célula.

Como parte das ações para criar 
maior aproximação com os associa-
dos, promoveremos, em abril, o 1° 

PharmPoint 2012, que será realiza-
do no Auditório da Sindusfarma (Rua 
Alvorada n.º 1.280 – Vila Olímpia – 
SP). Voltado aos profissionais do se-
tor, o evento versará sobre o tema 
“Promoção Digital”, abordando o 
uso dos tablets como plataforma de 
apresentação e gestão pela indústria 
farmacêutica. A adoção desta tec-
nologia é algo novo no Brasil, mas 
já desponta como forte tendência. 
Diversas Farmacêuticas estão inves-
tindo na aquisição dos tablets, criando 
um novo modelo de promoção médica 
que se mostra bastante atrativo.

Mas para se ter sucesso nessa 
iniciativa, é importante conhecer bem 
as vantagens e desvantagens da pro-
moção digital, no sentido de definir 
as melhores estratégias de marke-
ting e de criar campanhas de comu-
nicação mais eficientes para serem 
colocadas em prática pela equipe de 
representantes.

Outras informações sobre os 
nossos próximos eventos podem 
ser obtidas no site do Grupemef                      
(www.grupemef.com.br) ou pelo tele-
fone 11 5093-5385.

No mais, continuamos abertos a 
sugestões dos associados. Para apri-
morar os nossos serviços no setor, 
esperamos contar com a participa-
ção de todos, seja manifestando opi-
niões, críticas ou apresentando ideias 
que possam manter a credibilidade do 
Grupemef sempre alta. 

Humberto Katori
Diretor-Geral

NOVA ESTRUTURA DE TRABALHO

Grupemef
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Sindusfarma

AS ERAS DO CONHECIMENTO
Lauro Moretto

época de Platão, existiam apenas duas 
teorias. Sócrates, discípulo de Platão, 
considerava que a única função do co-
nhecimento era o “autoconhecimen-
to”, ou seja, o crescimento intelectual, 
moral e espiritual da pessoa. 

Por sua vez, Protágoras considera-
va que o objetivo do conhecimento era 
tornar seu portador eficaz, possibilitan-
do a ele saber o que dizer e como di-
zê-lo. Para Protágoras, o conhecimen-
to era o domínio da lógica, gramática 
e retórica, mais tarde conhecida como 
“trívio”, na Idade Média. 

Para Confúcio, o conhecimento 
também significava saber o que dizer 
e saber como dizê-lo, utilizado para o 
progresso e sucesso na Terra. Para os 
monges do Oriente (taoístas e zens), 
conhecimento significava autoconhe-
cimento e o caminho para o esclareci-
mento e para a sabedoria.

Embora as teorias tivessem en-
tendimentos não coincidentes, elas 

convergiam para o que o conhecimen-
to não significava, ou seja, capacidade 
para “fazer”. Não significava utilidade. 
Utilidade não era conhecimento, era 
habilidade, derivada da palavra grega 
techne. A techne não era conheci-
mento, pois não tinha princípios, não 
podia ser explicada por palavras; só 
podia ser aplicada e nada mais. A úni-
ca forma de aprender uma techne era 
por meio de aprendizado e experiência 
demonstrada. 

A partir do século XVIII, os ingle-
ses utilizaram o termo “mistérios” para 
caracterizar as habilidades que um in-
divíduo possuía e dominava, fazendo 
segredo delas a terceiros.

No campo farmacêutico, são iden-
tificadas várias coletâneas de conheci-
mento sobre drogas, remédios e enfer-
midades, que serviram de base para 
as farmacopeias.

A Era da Pré-industrialização en-
globa um longo período, desde os pri-
mórdios da civilização até o início da 
era tecnológica. 

Desde os primórdios da civilização, 
o ser humano desenvolveu mecanis-
mos para enfrentar as adversidades 
e aproveitar as oportunidades com 
base no conhecimento adquirido em 
suas experiências. Com o advento 
da escrita passou a registrar seus co-
nhecimentos, substituindo as figuras 
rupestres e os desenhos até então 
utilizados. Até esse período, o conhe-
cimento era aplicado ao “ser”, passan-
do, posteriormente, a ser aplicado ao 
“fazer”, segundo Peter Drucker.

O significado do “conhecimento” 
tem suas origens que podem ser res-
gatadas por meio das teorias de filó-
sofos, metafísicos e pensadores. Na 

As eras da
pré-industrialização

O conhecimento, nos moldes em que o estamos vivenciando no início deste 
século é muito diferente do de períodos anteriores.

Sem ter a pretensão de explorar em profundidade alguns aspectos relacio-
nados à evolução do conhecimento do ser humano, atualmente aplicado ao 
setor industrial, pode-se, de maneira simplificada, dividi-lo em eras para melhor 
entender as características prevalentes em cada uma delas. Neste artigo se-
rão feitas algumas correlações com as correspondentes eras relacionadas aos 
medicamentos.

A industrialização se inicia por volta de 1740, com os inventos que consti-
tuem a base do conhecimento de nosso período, sendo a máquina a vapor a 
primeira e mais importante invenção.

São cinco as principais eras do conhecimento que podemos identificar.

Desde os 
primórdios da 
civilização, o 
ser humano 
desenvolveu 
mecanismos 
para enfrentar 
as adversidades 
e aproveitar as 
oportunidades.
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Sindusfarma

A partir da Era Tecnológica, ou era 
da industrialização, passa-se a utilizar 
a palavra techne, ou seja, o mistério ou 
o segredo de uma arte que compõe 
com outra palavra grega logus, que 
significa estudo, para constituir o ter-
mo “tecnologia”, ou seja, o estudo da 
techne que compõe o conhecimento 
intencional, organizado e sistemático.

Um dos marcos, se não o maior 
deles, relacionados com a transforma-
ção da habilidade em tecnologia foi o 
trabalho realizado por Denis Diderot e 

Jean d’Alembert, que tentaram reunir 
o conhecimento de todos os ofícios, 
possibilitando ao não-aprendiz adquirir 
habilidades e se transformar em tecnó-
logo. Esse tipo de livro, hoje comum 
em todas as livrarias, é conhecido por 
enciclopédia. 

As atuais enciclopédias são escritas 
por especialistas, contêm ferramentas, 
processos e produtos e servem tan-
to para os profissionais, intelectuais 
quanto para o artesão tradicional.

É esse período que marca o início 
da Revolução Industrial, caracterizado 
pela existência de livros-texto, conver-
são da habilidade em tecnologia, que 

A era
científica

É na era científica que surge a primeira indústria farmacêutica, 
criada pelos irmãos John e Frank Wyeth, em 1862.

caracteriza a transformação da socie-
dade e da civilização do mundo todo 
pela tecnologia.

Como características desta era no 
campo farmacêutico surgiram os for-
mulários e farmacopeias, sendo mui-
to conhecidas a Farmacopeia Geral, 
publicada em Portugal, em 1794, a 
Farmacopeia dos Estados Unidos da 
América do Norte, em 1820, e muitas 
outras. 

A era
tecnológica

A partir de 1830, Justus Von Liebig 
incorporou ciência à tecnologia, mar-
cando um novo ciclo no entendimen-
to do termo conhecimento: a Era 
Científica. Liebig aplicou a ciência a in-
ventos de fertilizantes artificiais, à pre-
servação de proteínas animais, dando 
um novo impulso ao conhecimento, 
agora prospectado pelo domínio das 
ciências.

As artes farmacêuticas também flo-
resceram nesse período, caracterizado 
por descobertas de novos princípios 
ativos de origem botânica. É nessa era 
que surge a primeira indústria farma-
cêutica, criada pelos irmãos John e 
Frank Wyeth, em 1862.

A inserção da ciência na busca de 
novos conhecimentos gerou outras 
formas de mantê-los protegidos, agora 
caracterizados sob a forma de patente. 
Esses segredos, conquanto cataloga-
dos e de acesso ao público em geral, 
protegem comercialmente seus inven-
tores durante um prazo estabelecido 
no arcabouço constitucional de cada 
país. No entanto, o conhecimento está 
disponível, servindo de estímulos para 
outros conhecimentos, inclusive, para 
os mesmos artigos e produtos. 

É o que acontece atualmente com 
os medicamentos inovadores e os me-
dicamentos de referência. O sucesso 
deste mecanismo de incentivo à ino-
vação e ao risco do empreendedor é 
o grande responsável pelo surgimento 
dos medicamentos de maior relevân-
cia para a saúde humana e animal.

E embora o sistema de proteção 
aos inventos ainda não seja universal, 
sendo fonte de conflito entre países, 
povos e sociedades organizadas, é ele 
que garante os recursos necessários 
ao financiamento da pesquisa cientí-
fica com foco na inovação, motor da 
atuação da indústria farmacêutica e 
dos demais segmentos tecnológicos 
de ponta. 

Na segunda parte deste artigo, 
a ser publicado na próxima edição, 
apresentarei as Eras Administrativa e 
do Gerenciamento.

Dr. Lauro Moretto é Presidente da Academia 
Nacional de Farmácia e Vice-Presidente de Assuntos 
Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Treinamento

de problemas que persistem inabala-
dos quase 50 anos depois, como por 
exemplo, os temas abaixo:

Introdução à psicologia da pro-
paganda médica e sua técnica

Dr. Mateus Vasconcelos: A rela-
ção médico-propagandista apresenta-
-se sob a forma de dois aspectos: a 
normal e a patológica. Por relação 
normal entendemos a justaposição, a 
inter-relação destas duas classes no 
objetivo comum de combater as doen-
ças do homem. A relação patológica 
consiste na quebra desta identidade 
(páginas 38 a 40).

Propaganda vista pelo médico
Questionamento: Propaganda 

médica, farmacêutica ou divulga-
ção científica?

Dr. H. A. Sodré: Quanto à de-
signação do propagandista, seria a 
de “Representante de Laboratório”. 
Estaria, deste modo, tão qualificado 
como se fosse propagandista, elimi-
nando-se o sentido comercial da pa-
lavra propaganda (páginas 162 e 163).

A propaganda vista pelo 
propagandista

Debatedor não identificado: O 
Propagandista-vendedor é um eterno 

“quebrador de galhos”. Sua jornada de 
trabalho se assemelha a uma corrida 
de obstáculos (página 181).

Onde está o valor da propagan-
da médica? No homem? No labo-
ratório? No local escolhido para a 
propaganda? Nas literaturas? Nas 
amostras? 

Dr. Bernhard Gonik: Somos da 
opinião de que uma grande porcen-
tagem do valor da entrevista está no 
homem. (...) Somente de homens bem 
pagos poderemos exigir um trabalho 
eficiente, pois, em caso contrário, eles 
se dedicarão a outros misteres para 
reunirem, no fim do mês, o necessário 
para seu sustento (páginas 191 e 196).

Enfim, separei apenas essas quatro 
citações, entre dezenas de outras tam-
bém pertinentes, para mostrar que se 
o mundo mudou muito nas últimas cin-
co décadas, a essência da propagan-
da médica continua a mesma. Sem 
dúvida, a maior transformação global 
foi no ritmo das pessoas. Todos, ao 
contrário daquela época, estão de fato 
acelerados e sob constante estresse. 
No exercício da medicina, não só no 
Brasil, mas também no mundo, este 
fato gerou a deterioração na qualida-
de da relação médico-paciente, com 

Há cerca de cinco anos, desde 
que comecei a lecionar sobre propa-
ganda médica, venho obstinadamen-
te procurando livros em português 
sobre o assunto. Lamentavelmente, 
até o momento, só encontrei três tí-
tulos: Marketing Farmacêutico, de 
Fernando Italiani (Qualitymark, esgota-
do); Alta Performance, de Mario Grieco 
(Casa do Novo Autor) e Problemas da 
Propaganda Médica, de 1964 (Clube 
dos Girafas de São Paulo).

Este último se revelou bem interes-
sante. O texto é uma compilação de 
apresentações e debates – os anais, 
mas esta palavra caiu em desuso –, 
realizados no II Congresso Brasileiro 
de Propaganda Médica, em maio de 
1964. Sim, já houve evento de cinco 
dias sobre o tema no País!

Há poucas fotos, mas na sequên-
cia da página 16, há uma bela imagem 
em preto e branco mostrando um au-
ditório lotado de homens engravatados 
(não se vê mulheres) e a legenda: “A 
assistência foi sempre numerosa; mais 
de 800 pessoas presentes a cada ses-
são”. Ou seja, é provável que naquela 
semana, a cobertura de visitação te-
nha caído radicalmente nas grandes 
cidades do País.

A atenta leitura desse livro me re-
velou um quadro muito interessante 

O mundo mudou muito nas últimas cinco décadas, mas a 
essência da propaganda médica continua a mesma.

PROBLEMAS DA PROPAGANDA MÉDICA
ANTIGOS OU ATUAIS?
André Reis
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reflexos também na 
atenção à propagan-

da médica. Curioso 
foi saber que, em 
1964, a indústria já 

se queixava disso 
no seu evento.

Qual o melhor lo-
cal para a realização de 
propaganda?

Dr. Bernhard Gonik: 
Diremos que o consultório é 

o melhor local para a entre-
vista médica, às vezes. E por 

que às vezes? Porque um bom 
percentual de médicos não dá a 

devida atenção no consultório (pá-
gina 197).

Finalizo com uma mensa-
gem do Dr. Gonik, bem atual 
para quem deseja fazer carreira 
hoje na indústria, mas apesar de 

ótimos resultados de vendas, encon-
tra-se sem reconhecimento pelo ges-
tor imediato:

Dr. Bernhard Gonik: Muitas vezes, 
homens de bom gabarito em uma fir-
ma são relegados a segundo plano, 
quando existem cargos mais elevados 
disponíveis, e nestas funções são co-
locados homens que vêm de fora com 
uma auréola de “formidáveis”, mas 
que, às vezes, são uma grande decep-
ção. Hoje em dia, estamos cansados 
de ver grandes organizações sucumbi-
rem por falta de liderança, arruinando 
um trabalho profícuo de anos e anos, 
apenas com alguns meses de chefia 
(páginas 196 e 197).

Foi só ontem, ou a conjuntura da 
propaganda médica continua bem pa-
recida com a dos dias atuais? 

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



Comunicação

Dizem que Michelangelo, ao ser 
perguntado sobre como fizera a es-
cultura de Davi, respondeu: “Foi fá-
cil. Fiquei um bom tempo olhando 
o mármore até nele enxergar o Davi. 
Aí, peguei o martelo e o cinzel, e tirei 
tudo o que não era Davi”. Simples fa-
lar. Genialmente simples. Difícil fazer. 
Artisticamente difícil.

Os construtores de marca podem 
transformar essa lendária cena em 
uma poderosa metáfora para seu tra-
balho. Talvez, desenvolver uma marca 
tenha muito mais de remoção do que 
de adição. De tirar o que a marca não 

é do que colocar o que ela é. Em um 
mundo poluído pelo excesso, é cada 
vez mais comum que gestores errem 
pelo exagero. Não pela falta. No afã de 
ressaltar todas as qualidades possíveis 
de um produto ou empresa, acabam 
esvaziando seu significado em vez de 
incrementá-lo.

Da mesma forma que a persona-
lidade de uma pessoa está profunda-
mente marcada por suas escolhas, o 
posicionamento de uma marca tam-
bém está. Importante, nesse caso, é 
lembrar que escolher significa tanto 
abraçar algumas coisas quanto se 
abster de outras.

Se uma marca quer significar mui-
tas categorias de produto, virtudes, 

características e benefícios, ela acaba 
por carregar muita complexidade. E o 
cérebro humano, diante da complexi-
dade, acaba por descartar as mensa-
gens recebidas em um processo co-
nhecido por percepção seletiva.

Vamos a um exemplo. Durante 
as décadas de 1980 e 1990, a mar-
ca de tênis Puma estava adormecida 
no mercado brasileiro, e sonolenta no 
mundial. Até que alguns executivos e 
designers acertaram a mão e recolo-
caram o feroz felino de volta no mapa. 
Simplificando a história, focaram no 
design e se aproximaram da moda.    

A marca se posicionou como fashion 
e arrojada. Uma marca que oferecia 
beleza e usava a linguagem do espor-
te para transitar nesse novo universo. 
Era o mais esportivo que a moda podia 
ser. Era o mais fashion que o esporte 
podia ser. O crescimento foi absurdo. 
A visibilidade nem se fala. A marca se 
consolidava em um território em que 
dificilmente seria batida. Ela tinha che-
gado antes e de forma avassaladora. 
Era desejada. Era cultuada. Mas aí, a 
tentação de ser tudo se abateu sobre 
ela. Ela quis ser competição também. 
Quis lançar produtos de alta perfor-
mance também. Quis investir no de-
sign funcional também. E continua 
fazendo isso. Não podemos dizer que 

a marca vai mal, mas basta olhar nos 
displays das lojas, nas conversas dos 
vendedores e no comportamento nas 
ruas para perceber que ela está per-
dendo sua intensidade. É difícil signifi-
car desempenho esportivo e moda ao 
mesmo tempo. Tão difícil quanto resis-
tir a tentação do faturamento extra que 
os pares vendidos no novo segmento 
trazem. Mas pode ser a diferença entre 
ser mais um e ser um ícone. A Puma 
poderia ser um ícone dos tênis fashion 
e caminha para ser mais uma marca 
de tênis. Talvez continue ganhando um 
bom dinheiro. Talvez não.

E não interessa se você está ven-
dendo tênis, biscoito, carros ou me-
dicamentos: se você quiser que sua 
marca signifique mais coisas do que 
a mente do consumidor consegue 
abraçar, os problemas vão apare-
cer. Certamente, não em curto pra-
zo. Provavelmente, em médio prazo. 
Seguramente, em longo prazo.

Os budistas dizem que o segredo 
da felicidade está mais ligado à capaci-
dade de não ser do que à capacidade 
de ser. Não sei se tenho envergadura 
espiritual para captar toda a essên-
cia desse ensinamento, mas me sinto 
bastante seguro para usá-lo como me-
táfora para ilustrar esse ensinamento, 
que cabe em qualquer livro de bran-
ding: seja menos para ser mais. 

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

ESCULPINDO
MARCAS
Yuri Trafane

Da mesma forma que a personalidade de uma pessoa 
está profundamente marcada por suas escolhas, 
o posicionamento de uma marca também está.
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De olho em mercados mais pro-
missores, devido à crise na Europa 
e possibilidade de recuperação mais 
lenta do cenário dos EUA, muitas in-
dústrias multinacionais farmacêuticas 
estão reforçando suas apostas no 
Brasil em função do crescimento da 

economia local e maior acesso 
da classe média à saúde.

O caso que mais ilustra 
o atual momento da indús-

tria farmacêutica local é a 
construção da fábrica de 

biotecnologia para produ-
ção de vacinas no estado de 
Pernambuco, o que repre-
senta hoje um dos maiores 

investimentos da Novartis 
no mundo, estimado entre 
US$ 400 milhões e US$ 

500 milhões.  
Tal projeto também prevê transfe-

rências de tecnologia para a produção 
de medicamentos voltados à onco-
logia, transplantes e sistema nervoso 
central, incluindo reforço em pesqui-
sas para desenvolvimento de produ-
tos, aplicados em tratamento contra 
doenças tropicais (dengue e Chagas), 
com alta incidência em países com o 
clima que predomina no Brasil.

Em paralelo, o avanço desenfrea-
do do mercado de genéricos também 

exige elevadas cifras de investimento 
na capacitação técnica para defesa de 
recursos judiciais abertos pelas em-
presas de produtos patenteados, obje-
tivando, principalmente, a eficácia dos 
medicamentos em estudos de equiva-
lência e bioequivalência, um dos vários 
atributos que fortalecem a tese da efi-
cácia para que o registro seja mantido 
e/ou renovado. 

Nesse contexto, as áreas que re-
querem uma formação mais técni-
ca, tais como assuntos regulatórios, 

pesquisa clínica, médica, farmacovi-
gilância, garantia & controle da quali-
dade, produção, engenharia, saúde, 
segurança & meio ambiente, compras 
produtivas, entre outras, vêm exigindo 
o perfil de gestão executiva. Ou seja, 
com responsabilidade cada vez maior 
sobre processos, orçamentos e, prin-
cipalmente, pessoas.  

Em 2011, houve aumento no nú-
mero de posições da então denomi-
nada “carreira em Y” para um cenário 
mais complexo e que demanda ges-
tão, liderança, adaptabilidade, rela-
cionamento e, principalmente, muita 
resiliência. 

Adicionalmente, profissionais de 
áreas mais técnicas estão ganhando 
maior visibilidade e destaque no dire-
cionamento da estratégia do negócio. 

Não só por questões legais em um 
mercado altamente regulamentado, 
mas também pela necessidade de 
se dimensionar o volume produtivo e 
negociá-lo com a área comercial, que 
detém as projeções de vendas de uma 
forma que não haja estoque parado ou 
falta de produtos para abastecimento.

 Recrutando executivos para áreas 
tão críticas para a indústria farmacêu-
tica, os profissionais que chamam a 
atenção, e normalmente se destacam 
perante os nossos clientes, possuem 

algumas características em comum: 
todos eles, sem exceção, buscaram 
complementar a formação técnica com 
cursos de especialização, pós-gradua-
ção e mestrado em administração, ne-
gócios, marketing e finanças.

Outras características que saltam 
aos olhos são a comunicação e arti-
culação do discurso, a forma como 
passam a mensagem aos interlocuto-
res e a maneira como são percebidos 
em um panorama em que a influência 
e capacidade de persuasão de vários 
clientes internos e externos são essen-
ciais para que haja êxito na negocia-
ção de recursos, visando ao desenvol-
vimento de projetos. 

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

Recursos Humanos

A TRANSIÇÃO DA DENOMINADA 
CARREIRA ESPECIALISTA PARA 
A GESTÃO EXECUTIVA
André Jacques Pasternak

As áreas que requerem uma formação mais técnica vêm exigindo o 
perfil de gestão executiva. Ou seja, com responsabilidade cada vez 
maior sobre processos, orçamentos e, principalmente, pessoas. 
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Em 31 de janeiro de 2012, foi pu-
blicada a Consulta Pública (CP) nº 
12, da Anvisa, sobre Rotulagem de 
Medicamentos. Se aprovada, a resolu-
ção que dela resultar substituirá a atual 
RDC 71/2009. Mas, como o título aci-
ma indica, este artigo visa tratar espe-
cificamente das normas propostas na 
CP 12/2012 em relação às chamadas 
“logomarcas” e, tangencialmente, tam-
bém sobre o layout das embalagens de 
medicamentos.

Antes, contudo, convém esclarecer 
o conceito de “logomarca”. Utilizando 
o vocabulário do Direito Marcário, 
diríamos que “logomarca” é sinônimo 
de marca mista1 ou de marca 
figurativa2, tanto de produtos quanto 
de serviços e/ou de empresas, o que 
está em sintonia com os significados 
contidos no Dicionário Aurélio: “(1) 
Marca que reúne graficamente letras do 
nome da empresa e elementos formais 
puros, abstratos” e “(2) Qualquer 
representação gráfica padronizada 
e distintiva utilizada como marca; 
representação visual de uma marca”.

Entretanto, para a Anvisa, o signi-
ficado de “logomarca” é mais restri-
to. Um exame de suas resoluções e 

Coluna Legal

consultas públicas demonstra que esse 
termo é usado somente em relação às 
marcas mistas ou figurativas que iden-
tificam as empresas, e não os medica-
mentos. Para facilitar, ele também será 
usado neste texto dessa forma.

Mas quais são as mudanças pro-
postas na CP 12/2012 em relação às 
logomarcas e ao layout das embala-
gens? E será que elas são positivas? 
Sobre o uso de logomarcas, as mudan-
ças são positivas, mas não suficientes. 
E sobre a questão do layout, a mudan-
ça pode representar um retrocesso.

Em relação às logomarcas, a RDC 
333/2003 previa, em seu art. 4º, o uso 
apenas das logomarcas do detentor do 
registro do produto e das empresas fa-
bricantes que estivessem autorizadas a 
comercializá-lo. Em vista dessa restri-
ção, a Gerência Geral de Medicamentos 
(GGMED) proibia o uso de qualquer ou-
tra logomarca, mesmo que de empresas 
envolvidas na cadeia produtiva do medi-
camento. Por discordar dessa proibição, 
a Associação Brasileira das Indústrias 
de Medicamentos Genéricos solicitou à 
Procuradoria da Anvisa, em 2007, que 
emitisse um parecer sobre a questão. 
Mas, contrário ao esperado, o parecer3 

confirmou a posição da GGMED e ne-
gou a possibilidade de inclusão de 
quaisquer logomarcas nas embalagens 
que não correspondessem à empresa 
detentora da titularidade do registro.

Entretanto, a questão merecia mes-
mo ser revista. Assim, com o advento 
da RDC 71/2009, a Anvisa passou a 
permitir a inclusão das logomarcas das 
empresas responsáveis pela embala-
gem e pela comercialização do medica-
mento, desde que não prejudiquem a 
presença das informações obrigatórias. 
Outras condições foram introduzidas 
pelo art. 8º, VI, § 5º, da mesma RDC 
71/09, e demonstram a preocupação 
da Agência com a clareza das informa-
ções constantes dos rótulos:

“§ 5º - É permitido incluir o nome 
ou a logomarca das empresas respon-
sáveis pela fabricação, embalagem e 
comercialização dos medicamentos, 
desde que a mesma contenha o nome 
da empresa e seja informada a etapa 
da cadeia de sua responsabilidade, 
incluindo as frases: ‘Fabricado por:’, 
‘Comercializado por’; ‘Embalado por’, e 
não se prejudique a legibilidade das in-
formações exigidas para a embalagem 
primária.” (grifamos)

As mudanças propostas na CP 12/2012 em relação ao 
uso das logomarcas são positivas, mas não suficientes.

Deborah Portilho

A ROTULAGEM DE MEDICAMENTOS 
E O USO DAS 
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proprietária da marca do medicamento, 
mesmo se essa empresa não fizer parte 
da cadeia produtiva. E, pelos mesmos 
motivos expostos anteriormente, a fal-
ta de previsão normativa também não 
seria motivo para uma possível proibi-
ção. Além disso, a falta de uso dessa 
logomarca poderia implicar na caduci-
dade do registro correspondente pe-
rante o INPI e, consequentemente, na 
perda dos direitos da empresa sobre 
ele. Nesse aspecto, se a empresa titu-
lar não tiver provas de uso de sua lo-
gomarca, ela precisa justificar a falta de 
uso por “razões legítimas”. Entretanto, 
a menos que haja um ofício da Anvisa 
indeferindo a pretensão da empresa 
com relação ao uso de sua logomarca, 
ela pode vir a perder o registro corres-
pondente por não conseguir comprovar 
para o INPI a existência de uma proibi-
ção efetiva para o uso em questão.

Verifica-se assim que a redação 
da futura RDC em relação ao uso das 
logomarcas poderia/deveria ser mais 

abrangente, permitindo, com as devi-
das ressalvas, o uso das logomarcas 
de qualquer empresa, ou divisão de 
empresa que, comprovadamente, es-
teja direta ou indiretamente relacionada 
com o registro, fabricação, embalagem 
ou comercialização do medicamento e/
ou com sua marca.

Por fim, a questão do layout das 
embalagens. Entre as novidades mais 
positivas trazidas pela RDC 71/2009 
está a proibição (ainda em vigor) da 
malfadada “clonagem de embalagens 
de medicamentos”. De fato, com a im-
plementação dessa RDC, entre as proi-
bições listadas em seu art. 17, V, está 
a utilização de “rótulos com layout se-
melhante ao de um medicamento com 
o mesmo princípio ativo, forma farma-
cêutica e concentração, registrado an-
teriormente por outra empresa”.

Entretanto, essa proibição simples-
mente não foi incluída na proposta para 
a nova RDC, exposta na CP 12/2012, 
e isso pode representar um grande re-
trocesso. Na prática, não sendo mais 
proibido pela Agência, é possível que as 
empresas “pouco criativas” sintam-se à 
vontade para voltar a copiar as embala-
gens dos produtos de referência. Afinal, 
o que deixa de ser expressamente proi-
bido, pode ser interpretado como sen-
do permitido. 

Mas, na pior das hipóteses, se tal in-
terpretação prevalecer, ou seja, se o que 
não é proibido é permitido, ela pode ser 
utilizada em favor do uso de outras logo-
marcas nas embalagens, além daquelas 
previstas na futura RDC. 

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora 
de Direito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. 
Direito Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora 
da D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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Entre as novidades mais positivas trazidas pela RDC 71/2009 está a proibição 
(ainda em vigor) da malfadada “clonagem de embalagens de medicamentos”.

Essa mesma permissão foi man-
tida pela CP 12/2012, em seu art. 8º, 
VII, § 6º, e com uma ressalva adicional 
no art. 5º, XVIII, § 8º: “desde que esteja 
presente a logomarca da empresa titu-
lar do registro”. Outra exigência trazida 
pela CP é o destaque para a logomarca 
do titular do registro em relação às lo-
gomarcas das empresas responsáveis 
pela fabricação, embalagem ou comer-
cialização do medicamento.

Como visto, as mudanças relati-
vas ao uso das logomarcas, que vêm 
sendo gradativamente implementadas 
pela Anvisa, são positivas. O proble-
ma é que elas ainda não são suficien-
tes, pois existem logomarcas de outras 
empresas que também poderiam e até 
deveriam constar das embalagens dos 
medicamentos, mas que deixaram de 
ser contempladas pela CP 12/2012.

Por exemplo, em vista do crescen-
te número de fusões e incorporações, 
algumas empresas passaram a ter “di-
visões” que são identificadas por suas 
próprias logomarcas. Entretanto, como 
essas divisões geralmente não têm per-
sonalidade jurídica e como não existe 
previsão nas normas da Anvisa para 
o uso das logomarcas de “divisões”, 
tal utilização não tem sido permitida. 
Entretanto, o fato de o uso não ser con-
templado pela atual ou pela futura RDC, 
não significa que ele deva ser proibido. 
Afinal, desde que obedeça às mesmas 
condições impostas às outras logomar-
cas e não prejudique a presença das 
informações obrigatórias na embala-
gem, a utilização de uma logomarca 
com a indicação de o medicamento ser 
da “divisão fitoterápicos”, por exemplo, 
de forma alguma poderia ser prejudicial 
aos consumidores, ou causar qualquer 
tipo de risco sanitário.

Ademais, a futura RDC deveria con-
siderar o uso da logomarca da empresa 
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Recrutamento e Seleção

No globalizado mundo atual, a 
promoção da diversidade humana re-
presenta um valor estratégico para o 
desenvolvimento sustentável dos ne-
gócios e da sociedade. Mais do que 
uma ação ética ou de responsabili-
dade social empresarial, a diversida-
de proporciona, comprovadamente, 
muitos ganhos para as empresas em 
relação à possibilidade de novos ne-
gócios, sobretudo, no incremento da 
competitividade e no seu fortalecimen-
to financeiro.

Houve um tempo em que, em 
nome da padronização e competitivi-
dade, praticou-se uma política de re-
cursos humanos na qual os trabalha-
dores, chamados de colaboradores, 
eram levados a ter o mesmo compor-
tamento, estimulados a pensar e agir 
de uma maneira estandardizada. Para 
esses gestores de pessoas, era impe-
rativa a padronização dos sistemas de 
qualificação e/ou de desenvolvimento 
de competências, única forma de ga-
rantir a desejada harmonia dos que sa-
biam o que fazer e o faziam de maneira 
padronizada e ágil. 

Metaforicamente, poderia se dizer 
que eram componentes de uma roda 
dentada de iguais simetrias, funcio-
nando a todo vapor. Infelizmente, a de-
senfreada competitividade, agora sem 
fronteiras, e os desafios econômicos, 
engendrados no ventre da globaliza-
ção, com inesperados picos de crises, 
intercalados por curtos momentos de 

paz ou crescimento de índices eco-
nômicos, exigem muito mais do que 
contar com uma equipe afinada, que 
apresente o mesmo perfil.

Reportagem publicada no jornal 
Valor Econômico, de 22 de março de 
2010, sobre o tema indica também, 
na opinião do consultor Andrés Tapias, 
um peruano radicado há mais de duas 
décadas nos Estados Unidos e espe-
cialista em diversidade corporativa da 
Hewitt Associates, que faltam às orga-
nizações condições concretas para a 
efetiva prática da diversidade corpo-
rativa. Segundo ele, o problema não é 
apenas ter sensibilidade e tolerância, 
mas possuir as competências intercul-
turais para gerenciar as diferenças.

Algumas organizações têm receio, 
e muitas chefias têm verdadeiro pavor 
de funcionários, clientes etc. que pen-
sam de forma diferente, e, se pudes-
sem (felizmente, não podem com todo 
mundo), exigiriam que todos tives-
sem a mesma opinião (a das chefias, 
naturalmente).

Os jovens e talentosos que estão 
chegando ao mercado de trabalho (ge-
ração Y) não conviverão com chefias 
autoritárias, e tenderão a mudar de 
empresa quando o ambiente e o clima 
organizacional se mostrarem poluídos. 
E as empresas gastarão, como vem 
ocorrendo, fortunas para reter os seus 
principais talentos. Mesmo assim, mui-
tas não conseguirão sucesso porque 
pessoas talentosas não gostam ape-
nas de dinheiro, mas de autonomia, de 
liberdade para pensar e agir.

O jogo está para ser jogado, e ele 
inclui obediência restrita a um conceito 
moderno de diversidade corporativa.

As redes sociais incorporam uma 
nova realidade, ao permitir que os ci-
dadãos se manifestem, independente-
mente da ação de grupos de controle 
e da interferência das organizações 
que delas divergem. É a nova realida-
de do mundo globalizado e em plena 
transformação.

A sociedade passa por profundas 
mudanças demográficas que refletem 
diretamente na condução dos negó-
cios e nas relações de trabalho, e, 
cada vez mais, vamos ter de conviver 
com ela.

Andrés Tapias, em recomendação 
de ações às empresas, elegeu como 
a primeira medida a de se buscar con-
ceituar e impregnar a companhia com 
a cultura da diversidade. As organiza-
ções deveriam começar por enxergar 
a diversidade como vantagem compe-
titiva, que pode ser conquistada com 
base na criatividade coletiva. Tanto as 
diferenças quanto as semelhanças ba-
seadas em raça, sexo, etnia, religião, 
orientação sexual, estilo de comuni-
cação, geografia, educação, estado 
civil, estilos de pensamento, função de 
trabalho, habilidades físicas e demais 
características podem gerar frutos po-
sitivos, se bem administradas, segun-
do Andrés Tapias. 

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

DIVERSIDADE NO 
MUNDO EMPRESARIAL
Arnaldo Pedace

As organizações deveriam começar por enxergar a diversidade como vantagem 
competitiva, que pode ser conquistada com base na criatividade coletiva.
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HISTÓRIA DAS FUSÕES CONTADA EM PÔSTER
Madalena Almeida

Por meio de uma parceria com o Sindusfarma 
e Close-Up, a Revista UPpharma lançará a nova 
versão do pôster com a história das fusões na 
indústria farmacêutica, um produto já conhecido 
no setor, mas que será totalmente atualizado.

André Pasternak, Vice-
Presidente da Fesa, 
setor de Life Sciences

Destaque

Nos últimos anos, as fusões e aquisi-
ções no mercado farmacêutico brasilei-
ro têm sido algo cada vez mais comum. 
Com a expiração das patentes de vá-
rios medicamentos, principalmente dos 
grandes blockbusters, aliada ao cres-
cimento dos genéricos e similares e ao 
alto custo do desenvolvimento de novas 
drogas inovadoras, os laboratórios co-
meçaram a enfrentar uma consequente 
falta de pipeline. 

Diante desse novo cenário, uma das 
saídas encontradas pelas Farmacêuticas 
tem sido adquirir marcas ou empresas 
que possam complementar seu portfó-
lio de produtos e ajudar a manter sua 
rentabilidade.

“Na primeira década do milênio, 
especialmente em 2009, as operações 

de fusões e aquisições se mostraram 
bastante acentuadas no Brasil. Esse 
processo é reflexo das estratégias ado-
tadas pelas companhias para sobrevi-
vência em um mercado cada vez mais 
competitivo. Acreditamos que essa 
tendência de fusões deva continuar 
crescente nos próximos anos” comen-
ta André Pasternak, Vice-Presidente da 
Fesa para o setor de Life Sciences.

O especialista também lembrou que 
na outra ponta, especificamente o va-
rejo, segue pelo mesmo caminho.  “O 
varejo farmacêutico está passando por 
uma transformação, e já se percebem 
fusões entre algumas redes de droga-
rias. Esse movimento também deve se 
intensificar nos próximos anos. Além 
disso, com as dificuldades nos merca-
dos europeu e norte-americano, já se 
nota, inclusive, o interesse de grandes 
redes de farmácias internacionais pelo 
Brasil, que ainda demonstra potencial 
de crescimento e se apresenta muito 
atrativo para essas empresas”, analisa 
André.

Segundo Pasternak, considerando o 
atual panorama da indústria farmacêuti-
ca, outra tendência que desponta com 
força no País é o desenvolvimento de 
moléculas de alto custo, um mercado 
de nicho muito rentável, porém, de acor-
do com ele, com retorno em longo pra-
zo. “Algumas empresas devem se focar 
nesse nicho nos próximos anos também 
na busca por maior competitividade”, 

complementa.
Na verdade, a estabilidade da eco-

nomia brasileira, aliada ao aumento do 
poder aquisitivo da população, tem 
contribuído para maior acesso aos me-
dicamentos, favorecendo o lançamen-
to de novos produtos, especialmente 
na categoria dos genéricos. Por outro 
lado, com a concorrência mais acirra-
da, a melhor estratégia para crescer 
parece mesmo investir em aquisições. 

Para se ter ideia, dados do 
Indicador DFI da Intralinks mostraram 
que, em geral, as atividades de fusões 
e aquisições no Brasil cresceram 32% 
no quarto trimestre de 2011.

 “Esse é um processo mundial que 
tem se acentuado devido ao alto cus-
to para pesquisa de novos produtos. 
Além disso, hoje, em se tratando de 
eficácia e segurança, a aprovação de 
novas drogas também é muito mais 
rígida, o que dificulta o registro do me-
dicamento e exige muito mais inves-
timentos por parte dos laboratórios, 
que precisam inovar constantemente. 
Assim, adquirir uma empresa ou um 
portfólio de produtos tem sido a me-
lhor alternativa para as Farmacêuticas, 
que se fortalecem ainda mais”, ava-
lia Nelson Mussolini, Vice-Presidente 
Executivo do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo (Sindusfarma).

Na opinião do Vice-Presidente, a 
tendência é que com as fusões haja 
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uma especialização cada vez maior no 
setor. Ou seja, as empresas focarão 
suas estratégias nas especialidades 
em que possuem maior expertise, in-
clusive, quando decidirem comprar 
outras Farmacêuticas, criando assim 
um novo modelo de negócios.

“Embora as fusões e aquisições 
devam continuar no setor farmacêu-
tico em 2012, acreditamos que será 
um ano de consolidação, ou seja, as 
empresas estarão muito focadas em 
estratégias para consolidar seus port-
fólios de produtos e avançar nesses 
segmentos”, analisa.

Na opinião de Mussolini, esse pro-
cesso não traz, de forma alguma, riscos 
de um possível monopólio no setor, até 
porque se trata de um mercado muito 
pulverizado. O impacto das fusões no 
nível de emprego tampouco preocupa. 
Nesse sentido, Mussolini também tem 
uma visão otimista. Segundo ele, com 
a estabilidade da economia brasileira 
e as adversidades em mercados in-
ternacionais novas empresas estão se 
instalando no Brasil, absorvendo essa 
mão de obra disponível em tempos de 
fusões.

Acordos de cooperação

Como estratégia para enfrentar 
a falta de pipeline e manter o cresci-
mento em meio à alta competitivida-
de, André, da Fesa, acredita que as 
Farmacêuticas seguirão para acordos 
de cooperação e de licenciamento. 

Na verdade, essas relações coo-
perativas vêm adquirindo grande im-
portância no panorama econômico 
empresarial por gerarem vantagens 
para ambas as partes, como custos 
menores com pesquisa e desenvolvi-
mento, uma vez que essas despesas 
são subdivididas, redução de riscos do 
negócio e melhoria dos resultados.

 “Diante disso, é crescente a impor-
tância da área de Desenvolvimento de 
Negócios nas empresas, cujo foco será 
identificar no mercado possibilidades 

de alianças com companhias, espe-
cialmente as que ainda não atuam no 
Brasil,  que estejam desenvolvendo no-
vas moléculas, com as quais poderão 
fazer acordos, seja de distribuição, co-
marketing etc.”, prevê André.

Minuciosa pesquisa

Joint-ventures entre grandes gru-
pos também se mostram cada vez 
mais um processo comum na indústria 
farmacêutica, principalmente para ex-
ploração de novos nichos, como o de 
biomedicamentos, que cresce em mé-
dia 12% ao ano, acima da taxa atual de 
2% a 3% dos medicamentos conside-
rados tradicionais. A estimativa é que, 
dentro de 20 anos, o mercado de pro-
dutos biotecnológicos torne-se maior 
do que o segmento dos medicamentos 
considerados convencionais. 

Com o objetivo de atualizar os lei-
tores em relação a essa dinâmica das 
fusões no mercado farmacêutico, a 
Revista UPpharma, em parceria com 
o Sindusfarma, irá lançar a versão atu-
alizada do pôster com a história das 
fusões no segmento nos últimos anos. 
Trata-se de um produto da DPM, já 
conhecido pelo setor, que passará por 
uma atualização. Esse projeto está sen-
do patrocinado pelo Close-up e Banco 
Barclays. Todo o trabalho de pesquisa 
e criação da parte gráfica ficaram a car-
go da DPM Editora/Revista UPpharma. 
O Sindusfarma ficou responsável pela 
impressão e distribuição.

“Houve uma solicitação do setor 
para que o pôster fosse relançado com 
as devidas atualizações. Trata-se de 
um trabalho importante que envolveu 
muita pesquisa e contribuirá para man-
ter a memória da indústria farmacêu-
tica brasileira sempre viva”, comenta 
Mussolini. O pôster será apresentado 
ao mercado durante a cerimônia do 
Colar Cândido Fontoura, a ser realizada 
no WTC – World Trade Center SP, em 
São Paulo, no dia 26 de abril. 

Destaque

Nelson Mussolini, 
Vice-Presidente 
Executivo do Sindicato 
da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo 
(Sindusfarma)
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Prêmio

Em 22 de março, a DPM Editora/
Revista UPpharma anunciou os vence-
dores da Pesquisa Top Suppliers 2011, 
levantamento que anualmente aponta as 
empresas mais conceituadas do merca-
do farmacêutico em 18 categorias.

A cerimônia de premiação teve lugar 
no Club Transatlântico, em São Paulo, 
e reuniu mais de 200 pessoas do setor. 
Para promover maior networking entre 
os profissionais, a DPM Editora realizou 
no mesmo dia a I Clínica de Marketing 
e Vendas, que contou com várias pales-
tras e workshops, além de uma área de 
exposição de produtos e serviços (veja 
matéria nesta edição).

Coordenada pela Idea Brasil, a pes-
quisa recebeu apoio do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma), 
Grupo dos Profissionais Executivos do 
Mercado Farmacêutico (Grupemef), 
Associação de Profissionais de Crédito 
e Cobrança (Credinfar), Sociedade 
Brasileira de Medicina Farmacêutica 
(SBMF) e ABCFarma. 

Em sua quarta edição, o Top 
Suppliers vem alcançando grande re-
percussão no segmento, sendo reco-
nhecido pelos participantes como uma 
ferramenta de trabalho importante que 
auxilia na escolha dos melhores parcei-
ros comerciais, bem como contribui para 
o desenvolvimento de fornecedores em 

OS VENCEDORES DO 
TOP SUPPLIERS 2011
Madalena Almeida

toda cadeia produtiva. Tanto que o nú-
mero de pessoas que comparece para 
receber e prestigiar a premiação vem 
aumentando significativamente a cada 
ano. Nesta edição,  uma novidade foi 
que o levantamento ocorreu em duas 
etapas. Na primeira, gerentes e diretores 
dos laboratórios foram convidados a in-
dicar empresas para serem votadas.

Nesse período, foram realizados 
mais de 200 contatos telefônicos com 
diretores e gerentes de 12 diferentes áre-
as dentro das Farmacêuticas – adminis-
trativa, financeira, informática, eventos, 
RH, treinamento, inteligência de merca-
do, marketing, produção, vendas, negó-
cios e médica.

Na primeira fase, participaram apro-
ximadamente 40 laboratórios, entre 
nacionais e multinacionais. Além disso, 
473 empresas foram lembradas espon-
taneamente pelos pesquisados, dentro 
das 18 categorias do prêmio.

Votação pela internet

Já na segunda etapa, as empresas 
indicadas anteriormente foram avaliadas 
por meio de uma votação realizada pela 
internet. Dessa fase, além de diretores e 
gerentes, participaram também da vota-
ção coordenadores e analistas.

Importante ressaltar que na Pesquisa 
Top Suppliers, os participantes são 

convidados a responder espontanea-
mente ao questionário, ou seja, não é 
preciso inscrição prévia. Além disso, a 
participação dos profissionais não está 
ligada a qualquer tipo de premiação ou 
bonificação.

Mais uma vez nesta edição, os 
respondentes puderam convidar ou-
tros profissionais da própria área na 
empresa em que atuam ou de outras 
Farmacêuticas.

Para validar as indicações, o primei-
ro passo foi considerar somente e-mails 
coorporativos que remetessem aos la-
boratórios. Em uma segunda fase, a 
equipe da Idea Brasil manteve contato 
telefônico com as empresas dos indi-
cados, com a finalidade de confirmar as 
áreas e a atuação destes profissionais 
dentro da Farmacêutica.

É importante destacar que as infor-
mações da pesquisa são confidenciais 
e protegidas pelo Código de Ética ICC/
ESOMAR para pesquisa de mercado 
e pesquisa social, disponível no site 
www.abep.org

Os primeiros colocados de cada 
categoria foram contemplados com 
troféus. Já os segundos e terceiros 
receberam certificados. O ranking dos 
ganhadores, bem como outras infor-
mações referentes ao levantamento, 
estão disponíveis para download no 
site da DPM Editora.

O Top Suppliers vem alcançando grande 
repercussão no segmento, sendo reconhecido 
pelos profissionais como uma ferramenta 
de trabalho que auxilia na escolha dos 
melhores parceiros comerciais.
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Confira os vencedores da Pesquisa Top Suppliers 
2011 nos rankings Share of Mind e Conceito 

Share of Mind
1º Drogasil
2º Drogaria São Paulo
3º Pacheco

Conceito
1º Drogasil
2º Drogaria São Paulo
3º Droga Raia

Antonio Carlos de Azevedo (Drogasil) 
e Pedro Zidoi (ABCFarma)

Melissa Raia (Droga Raia)

REDE DE FARMÁCIAS/DROGARIAS

Share of Mind
1º Alphagraphics 
2º Leograf 
3º Pancrom 

Conceito
1º Alphagraphics
2º Leograf
3º Inprima

Paulo Hideo e Rodrigo 
Abreu (Alphagraphics)  

Girleide Oliveira (Inprima) e 
Nelson Grecov (ABCFarma) Ricardo Barros Cabral (Leograf)

GRÁFICAS

Share of Mind
1º CVC 
2º Alatur
3º Amex

Conceito
1º Carlson Wagonlit Travel 
2º CVC 
3º Amex

Elcio Cattin (CVC), Vanessa Guido (CVC) e 
Edy Lopes (Comercial Revista UPpharma)

Alberto Moane (Alatur) Roger Willian Santos e Fernanda 
Fernandes (Amex)

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Share of Mind
1º Ogiva
2º Tiee Propaganda
3º Blend

Conceito
1º Tiee Propaganda
2º Artéria
3º Tugarê

Márcia Trommer 
Faria (Ogiva) 

Flávio Canelas (Artéria) e 
Sebastião Capelli (Biolab)

Alber Rocha (Tiee) e 
Sandro Cardoso (Tiee)

Jobert Costa (Blend) Mark Szentmiklósy 
(Tugarê)

AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 

29



Share of Mind
1º Creative
2º Impacta
3º Estampa

Conceito
1º Creative
2º Impacta
3º Artpack

Fernando Nunes (Creative) 
e Marcelo Lima (SBMF)

Sérgio Luis Lopes (Estampa) Claudia Zalaoum (Impacta)

EMBALAGENS PROMOCIONAIS

Share of Mind
1º FGV
2º ESPM
3º Fundação Dom Cabral 

Conceito
1º FGV
2º ESPM
3º Fundação Dom Cabral 

Rogério Mori (FGV) e Mauro 
Veçoso (Idea Brasil)

Prof. Sérgio Santos (ESPM) Osvino Pinto de Souza Filho 
(Fundação Dom Cabral)

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Share of Mind
1º Santa Cruz
2º Panarello
3º Profarma

Conceito
1º Santa Cruz
2º Panarello
3º Profarma

Adriana de Souza (Panarello) e Sebastião Capelli (Biolab) Cristina Brochado (Profarma)

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Share of Mind
1º Resulta
2º DataFolha
3º IPSOS

Conceito
1º Resulta
2º DataFolha
3º GFK

PESQUISA AD HOC

Marli Dias (Resulta) e Humberto 
Katori (Grupemef)

Ivan Oliveira (à esquerda - GFK) e 
Ricardo Moura (centro - GFK)

Giulia Donatella (Ipsos)

Prêmio
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Nós fazemos 
sua comunicação ganhar vida.

A Arteria tem o expertise conceitual e o conhecimento tecnológico para criar 
uma comunicação que explora o máximo a promoção em tablet, transformando 
ideias inovadoras em resultados expressivos.

Pelo 4º ano consecutivo uma das agências 
mais conceituadas do mercado farmacêutico

www.arteriaonline.com.br tel (11) 5185 4580



Share of Mind
1º IMS
2º Close-Up
3º Nielsen

Conceito
1º IMS
2º Nielsen
3º Close-Up 

Paulo Paiva (IMS) e Fábio Nazboni (Novartis) Lincoln Rodrigues (Close-Up)

 PESQUISA CONTÍNUA

Share of Mind
1º Itaú
2º Bradesco
3º Santander

Conceito
1º Itaú
2º Bradesco
3º Santander

Rui Verdasca (Itaú), Fabio Pompeu (Itaú) 
e Sergio Albuquerque (3DGarage)

Daniel Capdeville Becheleni (Bradesco)

 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS / BANCOS

Share of Mind
1º Hilton
2º BlueTree
3º Caesar Park

Conceito
1º Hilton
2º Hyatt 
3º Bourbon Atibaia

Eliana Ribeiro (Blue Tree) 
e Jan Rabe (Blue Tree)

Ricardo Aly (Bourbon Atibaia) Milena Berucci (Hyatt) e Madalena 
Almeida (jornalista Revista UPpharma)

Thays Fernandes (Caesar) e 
Sergio Almeida (Caesar)

HOTEL PARA EVENTOS / VIAGENS / CONGRESSOS

Share of Mind
1º Elsevier
2º Segmento Farma 
3º Lancet

Share of Mind
1º HP
2º Apple 
3º Dell

Conceito
1º Elsevier
2º Lancet 
3º Segmento Farma

Conceito
1º Apple
2º HP 
3º Dell

EDITORA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HARDWARE

Hamilton Mele (Elsevier), Ana Bendersky 
(Elsevier) e Kelson Rodrigues (Grupemef)

Rafael Pinheiro (HP) e Mauro 
Veçoso (Idea Brasil)

Prêmio
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Estamos celebrando a conquista do prêmio Top Suppliers 2011 na categoria 
Gráfica, onde ganhamos nos critérios “Share of Mind” e “Conceito”.

Um prêmio tão importante que nos enche de orgulho e que temos grande 
prazer em dividi-lo com vocês.

alphagraphics.com.br  |  Onde Estamos:
São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Alphaville, Jundiaí, 

Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Brasília, Teresina, Goiânia e Fortaleza.

ObrigadO pela cOnquista nO 
Prêmio ToP SuPPlierS 2011



Share of Mind
1º Volkswagen
2º GM
3º FIAT

Conceito
1º GM
2º Volkswagen
3º Honda 

Alexander Ferguson (GM), Fabio Nabozni 
(Novartis) e José Luiz Vendramini (GM)

Cauê Faria (Fiat)

AUTOMÓVEIS PARA FROTA

Share of Mind
1º GM
2º Honda
3º Hyundai

Share of Mind
1º Microsoft 
2º Adobe
3º SAP 

Conceito
1º Toyota
2º Hyundai
3º Honda

Conceito
1º Microsoft 
2º Adobe
3º SAP 

Alexander Ferguson (GM), Nelson Mussolini 
(Sindusfarma) e José Luiz Vendramini (GM)

José Renato Gonçalves ((SAP) e 
Dr. Lauro Moretto (Sindusfarma)

AUTOMÓVEIS PARA EXECUTIVOS SOFTWARE – COMERCIAL / PRODUÇÃO / AUTOMAÇÃO

Share of Mind
1º Tiee Propaganda
2º Tugarê
3º Click Design

Conceito
1º Tiee Propaganda
2º Click Design
3º Tugarê 

Alber Rocha (Tiee), Sandro Cardoso 
(Tiee) e Jair Calixto (Sindusfarma)

Mark Szentmiklósy (Tugarê)

AGÊNCIAS DE PROPAGANDA VIRTUAL - WEB

Share of Mind
1º Vivo
2º TIM
3º Claro

Conceito
1º Vivo
2º Nextel 
3º TIM 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
TELEFONIA MÓVEL

Prêmio
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IMPORTANTES REFLEXÕES SOBRE UM SETOR 
EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO

Especial

Com o objetivo de promover maior 
networking entre os profissionais da 
indústria farmacêutica e fomentar o 
debate de temas importantes para as 
empresas, a Revista UPpharma/DPM 
Editora realizou, em 22 de março, no 
Club Transatlântico, em São Paulo, a 
I Clínica de Marketing e Vendas, que 
teve várias palestras e workshops.       
O evento aconteceu durante um dia 
inteiro e contou com atividades no 
período da manhã e no período da 
tarde. À noite, foram conhecidos os 
vencedores do Top Suppliers 2011, 
levantamento que aponta anualmente 
os melhores fornecedores da indústria 
farmacêutica em 18 categorias.

O alto nível das palestras e dos 
convidados foi um dos pontos fortes 
da I Clínica, que permitiu a discussão e 
o debate de temas atuais e de interes-
se dos presentes. Entre os palestran-
tes, Dr. Norberto Rech, Gerente-Geral 
de Medicamentos da Anvisa; Sérgio 
Müller, Coordenador da Coordenadoria 
de Ciência e Tecnologia e Insumos 
Estratégicos de Saúde de São Paulo, 
representando o Governador do 
Estado de São Paulo,  Geraldo Alckmin, 
e o Secretário de Estado da Saúde de 
São Paulo, Dr. Giovanni Guido Cerri; 
Cleiton Castro Marques, Presidente da 
Biolab; Dr. Lauro Moretto, Presidente 
do Conselho Nacional de Farmácia 
e Vice-Presidente de Assuntos 

Regulatórios e Programas Sociais e 
Educacionais do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sindusfarma); Dr. Nelson 
Mussolini, Vice-Presidente Executivo 
do Sindusfarma; Wilson Borges, 
Presidente do Zambon; Ubiratan 
Alexandre Lima, da Rede de Drogarias 
Tamoios (RJ); e Fábio Nabozni, Gerente 
Nacional de Varejo da Novartis.

Na parte da manhã, os trabalhos 
foram abertos pelo Dr. Lauro Moretto, 
que elogiou a iniciativa, afirmando se 
tratar de uma grande oportunidade 
para reflexões e troca de ideias.

Na parte da tarde foi a vez do Dr. 
Nelson Mussolini abrir as palestras. Ele 
reforçou a importância do debate en-
tre os profissionais da indústria farma-
cêutica. Também se mostrou bastante 
preocupado com o controle de pre-
ços do Governo e com a alta do dó-
lar. “Esses fatores vêm impactando a 
indústria farmacêutica drasticamente.   
O País poderá pagar um ônus muito 
caro no futuro por isso”, alerta.

Patrocinadores

Além das palestras, houve ainda 
uma área de exposição em que os 
participantes puderam conhecer solu-
ções em serviços e produtos, apresen-
tadas por empresas que patrocinaram 
o evento. São elas: Idea Brasil, Artéria 
Comunicação, Vogel Design, Vitale, 

E-Pharma, Sales Driver, Polar Técnica, 
Flicka, Conectfarma, Expo Farmácia, 
Bourbon Hotéis, Triunfo Grupo 
Empresarial, Bularium, AlphaGraphics 
e APP Applause.

“O evento contou com uma equi-
pe gabaritada e teve uma organização 
realizada de modo minucioso, além 
da participação de grandes exposito-
res, que trocaram conhecimentos com 
todos os envolvidos. Trata-se de uma 
iniciativa importante, que visou à inte-
ração dos profissionais da área. Por 
isso, nós, da Vogel Design, ficamos 
felizes em colaborar, dividir experiên-
cias e fazer parte de mais um evento 
da indústria farmacêutica”, destaca 

Nelson Mussolini, do Sindusfarma

Madalena Almeida
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Marcela Bianchin, Executiva de Contas 
da Vogel Design.

Para Flávio Canelas, da Artéria 
Comunicação, o alto nível das pales-
tras e a boa organização do evento 
foram pontos fortes da I Clínica de 
Marketing e Vendas. “Foi uma boa 
oportunidade para compartilharmos 
ideias e experiências. A área de ex-
posição contou com a participação 
de grandes empresas, que puderam 
mostrar suas soluções e serviços a 
um público qualificado. O patrocínio 
desse tipo de evento é bastante posi-
tivo, uma vez que permite estreitar o 
contato com os profissionais de mar-
keting da indústria farmacêutica em 
um ambiente mais propício para esses 
encontros”, comenta Flávio.

Confira a seguir uma resenha 
das palestras. 

A SAÚDE NO BRASIL EM 2012

Sérgio Müller, Coordenador 
da Coordenadoria de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos 
de Saúde de São Paulo, represen-
tando o Governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, e o 
Secretário de Estado da Saúde de 
São Paulo, Dr. Giovanni Guido Cerri.

Sérgio Müller ressaltou que uma das 
ações da Secretaria é manter a melhor 
relação com a indústria farmacêutica, 
no sentido de fornecer à população 
de São Paulo medicamentos moder-
nos a custos mais acessíveis. Segundo 
Müller, a assistência farmacêutica é um 
assunto de grande relevância para a 
Secretaria, que, em 2011, gastou R$ 
1,8 bilhão na aquisição de drogas para 
o programa de assistência farmacêu-
tica. Desse R$ 1,8 bilhão, R$ 650 mi-
lhões foram gastos com as chamadas 
ações judiciais, que têm 
provocado um impacto 
significativo no orçamen-
to do órgão. “Temos sido 
obrigados a importar me-
dicamentos que sequer 
têm registro na Anvisa e 
muito menos autoriza-
ção de comercialização 
no Brasil. Alguns, inclusi-
ve, temos sérias dúvidas 
quanto ao custo/benefício 
e desfechos clínicos. Essa 

é uma operação muito difícil. Nossos 
esforços são no sentido de buscar um 
melhor entendimento com o Poder 
Judiciário de São Paulo, a fim de se 
chegar a um consenso para o uso ra-
cional dessas drogas e, principalmente, 
valorizar a utilização dos medicamentos 
dentro de protocolos clínicos e daquilo 
que as evidências científicas mostram”, 
analisa.

É também objetivo da Secretaria 
diminuir os pontos de dispensação 
de medicamentos – hoje são mais 
de 200. Segundo Müller, a intenção é 
manter grandes farmácias regionais.                        
A Secretaria também trabalha para 
concentrar as compras de medicamen-
tos em uma única central. 

Ele ainda lembrou que a Secretaria 
de Saúde está organizando grupos de 
inovação tecnológica, que são estru-
turas vinculadas aos institutos de pes-
quisa, no sentido de se ter um marco 

Sérgio Müller, Coordenador da Coordenadoria de Ciência e 

Tecnologia  e Insumos Estratégicos de Saúde de São Paulo

Dr. Lauro Moretto, do Sindusfarma
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regulatório dentro da lei de inovação 
tecnológica no Estado de São Paulo.

“Para os próximos anos, os desa-
fios no combate e controle de várias 
doenças serão muitos. Nossa intenção 
é consolidar melhor essa relação en-
tre indústria farmacêutica e institutos 
de pesquisa para fomentar o desen-
volvimento de novas tecnologias e a 
prospecção de novos medicamentos, 
agregando maior valor à nossa produ-
ção industrial. Hoje, já contamos com 
uma rede paulista de pesquisa clínica 
e um banco com mais de 150 molécu-

las. Mas temos condições de avançar 
nesse processo. Acreditamos que de 
maneira conjunta, Poder Público e in-
dústria poderão vencer esses desafios 
e contribuir para a consolidação des-
se setor tão importante para o País”, 
finaliza.

Dr. Norberto Rech, Gerente-Geral 
de Medicamentos da Anvisa

Uma das participações mais aguar-
dadas do evento, Dr. Norberto Rech 
revelou os esforços da Anvisa no sen-
tido de agilizar os processos para re-
gistro de medicamentos. Inicialmente, 
Rech fez uma breve apresentação da 
estrutura da instituição, que faz parte 
do Sistema Único de Saúde e segue 
as definições e as formulações das 
políticas de saúde pública no País.

“É importante essa aproxima-
ção da Anvisa com a indústria 

farmacêutica. Conhecer melhor a es-
trutura da Agência e o que temos feito 
para agilizar as análises de registros de 
medicamentos contribui para orientar 
as empresas no processo decisório. 
Esse espaço para debate torna-se 
muito produtivo, porque, na maio-
ria das vezes, as áreas de marketing 
desconhecem como funcionam essas 
atividades dentro da Anvisa”, comenta 
Rech.

Como parte das ações do ór-
gão para melhoria dos seus serviços, 
buscando reduzir custos e estabele-

cer estratégias para ser 
mais eficiente, Rech ci-
tou o recente trabalho 
da Agência no sentido 
de estruturar no Brasil 
uma plataforma tecno-
lógica para produção 
do Interferon Alfa, droga 
utilizada no tratamento 
da Hepatite C, que con-
sumia boa parte dos re-
cursos do Ministério da 
Saúde.

A Anvisa atuou de for-
ma proativa, estabelecendo uma nova 
forma de fazer regulatório no Brasil. 
“Nossa participação ocorreu desde o 
início do projeto de construção da fá-
brica no Brasil. Enquanto acontecia a 
transferência de tecnologia e a estru-
turação da plataforma, já interagíamos 
com os produtores e também com as 
autoridades regulatórias dos países 
de origem da tecnologia, bem como 
criamos comitês técnicos regulatórios 
para acompanhamento des-
se processo. Assim, todas 
as exigências necessárias 
para funcionamento da ope-
ração já eram seguidas no 
momento da construção da 
fábrica. Isso reduziu em 56% 
o custo regulatório dessa 
transferência”, garante.

Outra preocupação da 
Anvisa é ajudar os labora-
tórios no cumprimento das 

exigências regulatórias. “Em avalia-
ções recentes de mais de 200 proces-
sos, verificamos que 70% das exigên-
cias estavam relacionadas à ausência 
de estudos de estabilidade dos medi-
camentos, que é algo mandatório para 
análise de um dossiê de registro. Em 
outros casos, identificamos que 26% 
das exigências se referiam à inconsis-
tência da fórmula padrão do medica-
mento, que é responsabilidade do pro-
dutor”, declara.

Rech assegurou que a Anvisa está 
totalmente aberta para discutir com 
a indústria farmacêutica os trâmites 
de um processo para registro de um 
medicamento. “Isso inclui a área de 
marketing, que precisa ter compre-
ensão dos prazos, da capilaridade 
da Agência e também dos problemas 
que o setor poderá ter na divulgação 
e disponibilização dos medicamentos 
no futuro. Acredito que inauguramos 
uma nova fase da Agência, que deseja 
manter uma interface positiva com o 
setor produtivo e com todos os entes 
envolvidos na cadeia farmacêutica do 
País”, destaca Rech.

A SAÚDE NO BRASIL EM 2012
SOB O PONTO DE VISTA 

EMPRESARIAL

Cleiton Castro Marques, Presidente 
da Biolab

Cleiton Castro Marques, Presidente 
da Biolab, trouxe informações sobre 

Dr. Norberto Rech, Gerente-Geral de 

Medicamentos da Anvisa

Cleiton Castro Marques, Presidente da Biolab
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os mercados farmacêuticos 
brasileiro e mundial. Em sua 
apresentação, abordou, inicial-
mente, a questão do bônus 
demográfico, mostrando que 
o País vive um momento favo-
rável, com muitas pessoas em 
idade produtiva. “Acredita-se 
que esse bônus demográfico 
dura em torno de 40 anos. É a 
hora das empresas se prepa-
rarem e montarem suas estra-
tégias para aproveitar esse momento 
único do mercado no País”, comenta.

Quanto ao mercado farmacêutico, 
o presidente mostrou que o Brasil se 
encontra na décima posição. As re-
giões que mais apresentaram cresci-
mento em 2011 foram, em primeiro lu-
gar, o Nordeste, com 17,8%, seguido 
pelas regiões Centro-Oeste (17,3%), 
Sul (17,3%), Sudeste (16,6%) e Norte 
(12,6%).

Cleiton ainda lembrou que a insta-
bilidade cambial vem prejudicando o 
setor, uma vez que a indústria utiliza 
matéria-prima essencialmente impor-
tada. “É fundamental a criação de uma 
política industrial para o setor farma-
cêutico. É uma questão de seguran-
ça nacional. E dentro dessa política, 
temos de analisar a questão de im-
postos. Hoje, é muito mais vantajoso 
para o empresário importar o produto 
acabado do que fabricar aqui. Ou seja, 
geramos empregos em outros países, 
enquanto poderíamos fabricar esses 
medicamentos no Brasil”, comenta.

Outro desafio do setor, na opi-
nião de Cleiton, é a questão regula-
tória. Para ele, é preciso um esforço 
conjunto entre as áreas regulatórias 
das empresas e a Anvisa, no sentido 
de entender melhor as exigências da 
Agência para agilizar as análises de 
pedidos de registro.

Para terminar, ele comentou o 
controle de preços do Governo, que 
também impacta de forma negativa o 
setor. “Em um País com uma inflação 
declarada de 6,5% em 2011, como 

é possível baixar os preços de medi-
camentos em 0,25%? Isso é um ab-
surdo. Controle de preços deve existir 
para nichos pouco competitivos. Essa 
decisão cria um represamento dentro 
da indústria farmacêutica, que vai cus-
tar muito caro para o setor e para o 
País”, alerta Cleiton.

PDV sob o ponto de vista 
empresarial

Wilson Borges, Presidente do 
Zambon

Em sua palestra, Wilson Borges res-
saltou que o varejo farmacêutico vem 
passando por uma grande transforma-
ção nos últimos anos. Com a chegada 
dos genéricos, que acirrou ainda mais 
a competitividade no setor, os labora-
tórios tiveram de rever sua relação com 
os pontos de venda e passaram a criar 
estratégias para se aproximar das far-
mácias. Isso para garantir que a receita 
prescrita pelo médico realmente gere 
venda. “O segmento de varejo farma-
cêutico está vivendo um grande boom. 
Por outro lado, a gestão desses estabe-
lecimentos também precisa ser vista de 
forma diferente, afinal, os clientes estão 
muito mais informados e exigentes. 
Hoje, um empresário do varejo farma-
cêutico se depara com várias questões, 
desde as relacionadas ao gerenciamen-
to de estoque, logística, chegada de 
novas regulamentações, até em como 
oferecer qualidade de atendimento ao 
cliente”, comenta.

A tendência de fusões de 
grandes redes no varejo far-
macêutico também é outro fa-
tor que, segundo Borges, irá 
impor uma nova dinâmica no 
segmento, trazendo mudanças 
no relacionamento com esses 
estabelecimentos, além de no-
vas regras e novas condições 
comerciais.

Durante sua apresentação, 
o presidente também abordou 

a questão da substituição de receitas, 
um problema recorrente do setor, que 
impacta os negócios dos laboratórios, 
especialmente as empresas que atuam 
essencialmente em prescrição.

“Acredito que a legislação da proibi-
ção da substituição de receita no ponto 
de venda deva ser melhor fiscalizada. 
Não somos contra os genéricos, e 
acreditamos que esses produtos são 
necessários para o País, mas é muito 
preocupante o grande volume de recei-
tas substituído nas farmácias”, opina.

O presidente revelou que para man-
ter um relacionamento mais estreito 
com os pontos de venda, o Zambon 
tem investido em educação continua-
da, por meio de um programa de ca-
pacitação de balconistas que contribui 
para maior profissionalização dos esta-
belecimentos e permite ao empresário 
atender melhor seu cliente e explorar 
melhor seu mix de produtos.

“Estamos vivendo o melhor mo-
mento do País em termos de consumo. 
O paciente vai à farmácia e dificilmen-
te leva só medicamentos. Por isso, os 
pontos de venda precisam ter um mo-
delo de gestão eficiente. Acreditamos 
que a indústria farmacêutica pode e 
deve se aproximar cada vez mais desse 
canal. Não adianta o esforço do repre-
sentante na propaganda para o médi-
co, se a receita não for aviada no PDV. 
O momento é de transição. A indústria 
farmacêutica precisa se focar inten-
samente em criar maior aproximação 
com o varejo”, conclui.

Wilson Borges, Presidente do Zambon

Especial
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Ubiratan Lima, da área de Trade 
da Rede de Drogarias Tamoios

Em sua palestra, Ubiratan também 
concorda que o relacionamento en-
tre o varejo farmacêutico e a indústria 
mudou totalmente nos últimos anos. 
Segundo ele, é um movimento natural 
diante de um segmento que se torna 
cada vez mais competitivo. “E isso é 
positivo, porque a troca de experiência 
e de informação com os laboratórios 
tem contribuído para melhorar a efeti-
vidade de nosso negócio”, afirma.

A rede Tamoios nasceu em Niterói, 
no Rio de Janeiro. Possui hoje 12 mi-
lhões de clientes que frequentam 49 
lojas estrategicamente montadas. Até 
2014, a rede pretende dobrar o núme-
ro de lojas e de vendas. Para isso, vem 
estreitando parcerias, inclusive com a 
indústria farmacêutica.

“O varejo depende de margem e 
precisa de novidades. A indústria far-
macêutica necessita de frequência e 
sequência. Esse conflito acaba impac-
tando nessa relação. Mas já estamos 
percebendo uma preocu-
pação maior dos labora-
tórios com os pontos de 
venda, no sentido de nos 
ajudar a melhorar nossos 
recursos e resultados, ao 
mesmo tempo em que 
passam a conhecer nos-
sa realidade”, comenta.

Para reduzir a proble-
mática da troca de recei-
tas, a Tamoios criou um 

novo conceito em farmácia: 
o Farmaútil, uma loja que tra-
balha somente com medica-
mentos de marca e de pres-
crição, localizada em Icaraí, 
uma região que tem 80% de 
ocupação médica. O foco é 
no trabalho do representan-
te e na receita do médico.             
É uma empresa auditada 
pelo IMS.

“Acreditamos que a apro-
ximação da indústria farma-

cêutica é muito positiva, pois para 
crescer em um mercado tão dinâmico 
e em constante transformação, será 
preciso a união de forças, no sentido 
de desenvolvermos estratégias que 
tragam mais lucratividade e a manu-
tenção dos negócios para ambos os 
lados”, comenta Ubiratan.

Fabio Nabozni, Gerente Nacional 
de Varejo da Novartis

Fábio Nabozni compartilhou com 
o público a experiência da Novartis na 
implementação de um time de varejo 
farma, uma iniciativa do laboratório 
para se aproximar dos pontos de ven-
da. “Por ser uma empresa focada em 
prescrição, tivemos de conhecer me-
lhor esse canal, que tem uma dinâmica 
muito complexa. A primeira lição que 
aprendemos é que os desafios desses 
estabelecimentos vão muito além da 
venda. As farmácias têm preocupa-
ções que envolvem questões, como a 
alta carga tributária, custo operacional 

elevado e baixa rentabilidade, quali-
dade da mão de obra, treinamento e 
alta taxa de turn over, legislação cada 
vez mais rígida, paciente/cliente mais 
esclarecido e exigente, além da guerra 
de preços e comercialização informal 
de medicamentos”, relata Nabozni.

Segundo ele, a experiência na cria-
ção do time de varejo farma na Novartis 
também mostrou ser fundamental se 
obter a excelência no atendimento do 
varejo. Portanto, os profissionais que 
irão compor essa equipe devem ser 
preparados para atender esse canal, 
reconhecendo sua importância e iden-
tificando oportunidades para estreitar 
o relacionamento.

“É imprescindível ainda mesclar no 
time pessoas com experiência na in-
dústria farmacêutica e de outras áreas, 
porque a troca de conhecimentos é 
muito positiva. Nesse projeto, apren-
demos também que o desenvolvimen-
to da liderança é um fator de sucesso.  
A empresa precisa investir na capa-
citação dos líderes para o êxito das 
ações”, comenta.

Outra conclusão, segundo Nabozni, 
é que o modelo tradicional de visita 
nos PDVs deve ser sempre revisto. É 
preciso personalizar o trabalho confor-
me as características de cada ponto 
de venda e também de acordo com o 
público de cada estabelecimento.

“Aprendemos que podemos aju-
dar também as farmácias na relação 
Distribuidor – PDV no que se refere ao 
nível de serviço, seja com o desenvol-
vimento de campanhas, sinalizando 
onde ele pode melhorar, contribuindo 
para escolha de ferramentas tecnoló-
gicas que ajudem a agilizar o atendi-
mento, entre outras ações. O fato é 
que mudanças acontecem todos os 
dias nesse canal. O desafio dos labo-
ratórios é encontrar o melhor modelo 
de trabalho no PDV, a fim de estabele-
cer uma verdadeira parceria de ganha-
-ganha”, finaliza Nabozni. Fábio Nabozni, Gerente Nacional de Varejo da Novartis

Ubiratan Lima, Trade da Rede de Drogarias Tamoios
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Responsabilidade Social

Este tema hoje é bastante polêmi-
co. E um exemplo atual amplamente 
divulgado nas mídias é a Usina de Belo 
Monte. 

Existem interlocutores de ambos 
os times, a favor e contra, e os dois ti-
mes possuem diversos dados técnicos 
para invalidar visões contrárias.

Porém, se focarmos sob o 
ponto de vista do desenvolvimen-

to sustentável, poderia se tentar 
chegar a um debate equilibrado, 
levando em consideração que 
por ser uma questão de opinião, a 
conclusão sempre será uma escolha.

Alguns pontos relevantes para uma 
reflexão sobre este projeto seriam: 

• O projeto é caro ou barato? Em 
cinco anos o orçamento avançou em 
mais de R$ 20 bilhões, podendo levar 
Belo Monte a ser a hidrelétrica menos 
produtiva da história brasileira.

• A potência é satisfatória? Devido a 
diversas adaptações para reduzir o im-
pacto ambiental direto, intensificou-se o 
questionamento técnico e econômico 
deste projeto.

• Os índios serão atingidos?  Dado 

o ineditismo do projeto, fica impossível 
garantir que a vida de quem depende 
da floresta continue a mesma.

• A população local será beneficia-
da? Considere que virão milhares de 
migrantes atraídos pela expectativa de 
progresso.

• Há alternativas para Belo Monte? 
Esta questão leva ao dilema do planeja-
mento energético nacional.

• Qualquer setor – hoteleiro, infraes-
trutura e até mesmo a indústria farma-
cêutica –, ao criar e implementar novas 
fábricas, sempre terá uma grande res-
ponsabilidade sobre os impactos gera-
dos no local e região. Nem sempre há 
um planejamento adequado e antecipa-
do, o qual, se existir, pode levar à cons-
trução de um bom projeto de desenvol-
vimento local, trazendo retorno positivo 
para todos os envolvidos, incluindo o 
próprio empreendedor. 

Geralmente, quando grandes em-
preendimentos são realizados, trazem 
consigo mudanças significativas para 
o local, gerando impactos positivos e 
negativos para as comunidades peran-
te as quais são inseridos. 

A expectativa de investimentos, 
progresso e emprego, invariavelmen-
te, atrai milhares de migrantes para 
os arredores, e esse fluxo migratório 

pode chegar a dobrar a população lo-
cal. Com isso, dobram-se também as 
demandas sociais e, eventualmente, 
os problemas. Alguns exemplos desta 
problemática seriam: invasão de terras 
públicas, desmatamento acentuado, 
inflação, falta de vagas em hospitais e 
escolas, aumento da criminalidade etc. 

A única maneira de se evitar ou 
mitigar os efeitos do inchaço popula-
cional seria antecipar medidas com-
pensatórias por meio de um bom pla-
nejamento, o qual deveria acontecer 
bem antes do início das obras. Porém, 
geralmente, o que acontece é que as 
licenças impõem investimentos proje-
tados para o futuro, sem alinhamento 
com o início da migração. 

GRANDES EMPREENDIMENTOS 
E SUSTENTABILIDADE
Marcelo Weber e Renata Schott

É fundamental a elaboração de políticas públicas que 
acompanhem grandes empreendimentos e, efetivamente, 
ajudem no desenvolvimento e estruturação local e regional.
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A FGV, por meio de um trabalho de 
consultoria para a elaboração de uma 
proposta de modelo de desenvolvimen-
to local de longo prazo, identificou algu-
mas premissas e fatores de intervenção, 
que, muito provavelmente, podem ser 
aplicáveis a diversos projetos:

Premissas:

• Necessidade de participação am-
pla e efetiva da sociedade;

• As transformações podem extra-
polar os limites municipais;

• As transformações podem se dar 
dentro de um contexto de dinâmicas de 
desenvolvimento regional;

• Geralmente, é necessária uma con-
tínua internalização da sustentabilidade 
dentro da empresa empreendedora.

Para a intervenção, identificou-se o 
que foi chamado de Tripé de Intervenção:

• Criação e articulação de um espa-
ço de mobilização social;

• Construção de indicadores para 
monitorar as transformações sociais, 
ambientais e econômicas locais e 
regionais;

• Formação de um fundo de apoio a 
projetos de desenvolvimento local. 

Além do planejamento antecipado, 
é necessário levar em consideração 
que o aumento de receita tributária, em 
decorrência da chegada do empreen-
dedor, não chega aos cofres públicos 
em prazo adequado para fazer frente 
às demandas imediatas (exemplos: áre-
as de saúde, saneamento e assistência 

social). Por questões de ordem física e 
financeira, surge um intervalo de tem-
po de desassistência social, que, mui-
tas vezes, demanda intervenção do 
empreendedor. 

Outra questão primordial é que se 
torna fundamental a elaboração de po-
líticas públicas que acompanhem gran-
des empreendimentos e, efetivamente, 
ajudem no desenvolvimento e estrutura-
ção local e regional. 

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

Quando grandes empreendimentos são realizados, 
trazem consigo mudanças significativas para o local.
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Com a Constituição de 1988 – que 
definiu a saúde como direito social uni-
versal, fazendo com que os hospitais 
deixassem de ser os centros do mode-
lo assistencial, transferindo aos municí-
pios a gestão dos serviços de saúde – 
passou-se a observar a importância do 
desenvolvimento de instrumentos ge-
renciais relacionados com a avaliação 
dos serviços oferecidos à população.

Na década de 1990, surgiram no 
Brasil iniciativas regionais relacionadas 
diretamente à Acreditação Hospitalar, 
mais especificamente nos Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 
Rio Grande do Sul.

O assunto acreditação come-
ça a ser discutido com maior inten-
sidade no âmbito do Ministério da 
Saúde em junho de 1995, com a 
criação do Programa de Garantia 
e Aprimoramento da Qualidade em 
Saúde (PGAQS).

Mas afinal, o que significa 
Acreditação Hospitalar? É uma cer-
tificação semelhante ao ISO, porém, 
exclusiva para instituições de saúde 
(hospitais). Trata-se de um método 

• Habilitação do corpo funcional;
• Atendimento aos requisitos fun-

damentais de segurança para o clien-
te nas ações assistenciais e procedi-
mentos médico-sanitários;

• Estrutura básica (recursos) ca-
paz de garantir assistência orientada 
para a execução de suas tarefas.

• Existência de normas, rotinas 
e procedimentos documentados e 
aplicados;

• Evidências de introdução e utili-
zação de uma lógica de melhoria dos 
processos nas ações de assistência e 
nos procedimentos médicos;

• Evidência de atuação focalizada 
no cliente/paciente.

• Evidências de vários ciclos de 
melhoria em todas as áreas;

• Sistema de informação institu-
cional consistente;

• Sistema de aferição do grau 
de satisfação dos clientes internos e 
externos;

• Programa institucional de qua-
lidade e produtividade implantado, 
com evidência de impacto sistêmico.

A QUALIFICAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Kelson Rodrigues

PRINCÍPIOS PARA OS PADRÕES RELATIVOS AOS NÍVEIS DE QUALIDADE

Opinião

de avaliação voluntário, periódico e 
reservado dos recursos institucionais 
de cada hospital, visando garantir a 
qualidade da assistência por meio de 
padrões previamente definidos. Não 
é uma forma de fiscalização, mas um 
programa de educação continuada.

Por meio dessa Acreditação 
Hospitalar, a instituição de saúde tem 
a possibilidade de realizar um diagnós-
tico objetivo acerca do desempenho 
de seus processos, incluindo as ativi-
dades de cuidado direto ao paciente e 
aquelas de natureza administrativa.

Atualmente, existem no Brasil algu-
mas organizações desenvolvendo pro-
cessos de Acreditação Hospitalar dis-
tintos. Dois dos mais representativos 
têm como referência o Manual Brasil 
de Acreditação Hospitalar, desenvol-
vido pelo Ministério da Saúde, com 
base no Manual de Acreditação da 
Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS); e o Manual de Acreditação 
Hospitalar do Consórcio Brasileiro de 
Acreditação de Sistemas e Serviços 
de Saúde (CBA), com base no Manual 
de Acreditação para hospitais da The 

Nível Nível Nível

Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JACHO).

Para gerenciar o Sistema Nacional 
de Acreditação e o Programa Brasileiro 
de Acreditação Hospitalar foi criada, 
em 1999, a Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). 

A metodologia utilizada pelo manual 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde 
consiste na verificação do cumprimento 
ou não de padrões pré-estabelecidos, 
que estão divididos em três níveis de 
complexidade crescente, sendo que 
cada padrão deve ser plenamente 
atendido para ser considerado satisfa-
tório. O nível 1 corresponde à referência 
básica para os serviços, ou seja, é o li-
mite mínimo de qualidade, com a qual 
deve funcionar um serviço hospitalar. 
Somente se acredita um hospital se to-
dos os serviços atingirem qualquer um 
dos níveis de qualidade, e a acredita-
ção do hospital será dada pelo menor 
nível obtido. A descrição dos princípios 
orientadores dos padrões de cada um 
dos três níveis é apresentada na tabela 
abaixo:
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Considerando esses níveis, 
a instituição avaliada se enqua-
drará em uma das seguintes si-
tuações: não acreditado – não 
atendimento aos padrões e 
níveis mínimos exigidos; acre-
ditado – conformidade com os 
padrões definidos no nível 1; 
acreditado pleno – conformidade 
com os padrões definidos no ní-
vel 2; acreditado com excelência 
– conformidade com os padrões 
definidos no nível 3.

O que se tem observado 
nesses últimos anos em que 
o Brasil vem convivendo com 
as certificações é que, além da 
valorização e diferenciação das 
instituições de saúde com a ob-
tenção desses selos, o mercado 

já reconhece o nível de investimento em 
capacitação dos profissionais provenien-
tes de instituições acreditadas. E aqueles 
que retornam ao mercado são recoloca-
dos com muita facilidade. É, sem dúvida, 
um profissional diferenciado, ou seja, o 
ganho é de todos. 

Bibliografia:

• Revista Melhores Práticas – edi-
ção 02 – julho/agosto/setembro 2011 – 
Editora Segmento MC;

• Revista fh – edição de dezembro de 
2011 – IT Mídia.

Kelson Rodrigues  é Diretor de Comunicação do Grupemef 
e Gerente de Produtos Hospitalares da União Química.                                                                 
E-mail: kelson.rodrigues@grupemef.com.br

Acreditação Hospitalar é uma certificação semelhante ao ISO, 
porém, exclusiva para instituições de saúde (hospitais).
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Parece que foi ontem, mas na ver-
dade já faz 17 anos que a internet exis-
te para o público em geral. Ao longo 
destas quase duas décadas, é inegável 
sua enorme influência na vida das pes-
soas e da sociedade como um todo. A 
velocidade com que as notícias se dis-
seminam, a multiplicidade de fontes de 
informação – boas e ruins, diga-se – e 
os novos e valiosos recursos ligados à 
atualização científica por meio da web, 
representam um grande desafio e tam-
bém uma importante oportunidade 
aos médicos de todas as localidades 
e especialidades.

Aqui, proponho-me a avaliar alguns 
destes aspectos, desenhar em linhas 
gerais essa influência e de que manei-
ra nós, profissionais de saúde, lidamos 
com a internet nos últimos anos.

“Dr. Google”

É muito comum recebermos pa-
cientes que já chegam ao consultório 
bem informados sobre doenças, trata-
mentos, efeitos adversos e benefícios 
de novas terapias, graças às informa-
ções disponíveis em uma rápida busca 
no Google.

Isso é positivo em muitos aspec-
tos: pacientes bem informados em 
geral aderem melhor a tratamentos. 
É comum que as informações sobre 
novas terapias venham acompanha-
das de recomendações para que não 
se iniciem tratamentos sem acompa-
nhamento médico e, neste sentido, os 

sites que divulgam essas informações 
de forma responsável à população 
prestam um serviço positivo à saúde 
pública.

Há, no entanto, muitos que leem 
informações “soltas”, “telegráficas” ou, 
simplesmente, de maneira superficial. 
Isso tem um efeito muito negativo: a 
pouca informação gera um senso de 
urgência, muitas vezes, desmedido, 
em que uma simples dor de cabeça 
pode transformar-se, aos olhos dos 
pacientes e familiares mais ansiosos, 
em um caso de vida ou morte.

Isso atrai mais pacientes ao 
consultório, o que é bom, já que, em 
teoria, permite mais diagnósticos 
e mais pacientes tratados para 
problemas de saúde comuns. Por 
outro lado, muitas vezes, pressiona o 
médico a prescrever tratamentos que 
podem não ser os mais adequados 
ou até desnecessários. “Doutor, será 
que esta é mesmo a melhor opção? 
Li na internet sobre um novo remédio 
que é mais potente do que este que 
o senhor está me prescrevendo.” A 
informação superficial, a visão de que 
necessariamente devemos prescrever 
o que há de mais novo para todo 
e qualquer caso, mesmo que não 
seja o mais adequado, tornou-se 
um problema para muitos médicos, 
que se veem obrigados a justificar-
se diante da objeção do paciente (e 
sua possível insegurança por não ter 
recebido a prescrição que imaginara), 
ou simplesmente pressionados a 
atender à sua solicitação, em uma 

clara inversão de responsabilidades.
A informação é bem-vinda, sem 

dúvida. Mas a heterogeneidade das 
fontes e das qualidades que oferecem 
é um desafio novo, com o qual mui-
tos médicos não se deparavam alguns 
anos atrás.

Donos da informação

Foi-se o tempo, felizmente, em que 
uma revista científica ficava “trancada” 
na sala dos diretores de departamen-
to, chefes de serviço e professores 
titulares. Poderiam transcorrer-se me-
ses até que um estudante pudesse ter 
acesso às informações ali contidas.

A internet mudou por completo 
este cenário, para melhor. É possível 
a qualquer médico assinar uma re-
vista científica e acessá-la a qualquer 

A INFLUÊNCIA DA INTERNET 
NO DIA A DIA DOS MÉDICOS
Dr. Marcelo Chiara Bertolami

Programas de educação continuada via internet estão entre os grandes 
benefícios dos quais os médicos podem usufruir atualmente.

Atualização Médica

Dr. Marcelo Bertolami
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momento, no seu computador, celu-
lar ou tablet. O acesso à informação 
tornou-se imediato, e não mais sofre o 
atraso de meses em relação à data de 
sua publicação.

Ao mesmo tempo, isso gera uma 
enorme responsabilidade para os pro-
fessores: alunos que antes sentavam-
-se apenas para escutar e aprender, 
hoje vêm às aulas para discutir e com-
partilhar. O ensino de medicina a alunos 
com maior repertório científico tornou-

-se uma experiência mais desafiado-
ra e, certamente, mais interessante, 
na medida em que exige professores 
sempre atualizados quanto às últimas 
novidades de sua especialidade.

Educação continuada via internet

Programas de educação continua-
da via internet estão entre os grandes 
benefícios dos quais os médicos po-
dem usufruir atualmente. Muitos deles, 
uma vez formados, tendem a afastar-
-se da vida acadêmica, voltando-se 
para o dia a dia no consultório ou nos 
hospitais e, com isso, perdendo o 
acesso à atualização e reciclagem per-
manentes que a academia oferece.

Antes da internet, a possibilidade 
de atualização desses médicos estava 
restrita a cursos presenciais ou à par-
ticipação em congressos e jornadas 
médicas. A limitação de tempo, a ne-
cessidade de deslocamento e os cus-
tos envolvidos dificultavam em muito 
o acesso a esses eventos e, quando 
aconteciam, ocorriam algumas poucas 
vezes ao ano.

O Brasil foi um dos pioneiros em 
iniciativas realmente sólidas de edu-
cação médica continuada via internet. 
Programas como o Dante na Web 
(www.dantenaweb.com.br) permitem 

que médicos de todo o País tenham 
acesso gratuito e frequente a infor-
mações científicas atuais, sem sair de 
casa, interagindo ao vivo com alguns 
dos mais respeitados especialistas do 
Brasil e tendo acesso ilimitado a um 
rico acervo de palestras e conteúdos, 
disponíveis 24x7x365.

O Instituto Dante Pazzanese acre-
dita que a capilaridade e a abrangência 
desse tipo de iniciativa promovem uma 
ampla e rica discussão e disseminação 

de melhores prá-
ticas que, espera-
mos, tendem a me-
lhorar a qualidade 
do atendimento a 
pacientes Brasil afo-

ra. O Dante na Web, por exemplo, en-
tra em seu sétimo ano com mais de 12 
mil médicos inscritos, de mais de 800 
municípios do País: uma capilaridade 
difícil de se atingir, mesmo nos maiores 
congressos médicos brasileiros.

Vale lembrar que a Anvisa tem to-
mado medidas bastante incisivas no 
sentido de restringir o oferecimento de 
jantares, patrocínios em congressos 
e brindes da indústria farmacêutica 
a médicos. Programas de Educação 
Médica via internet já provaram ser 
uma iniciativa bastante ética e bem 
aceita, que destaca positivamente 
aquelas empresas que patrocinam de 
forma realmente isenta essas valiosas 
iniciativas à classe médica.

As redes sociais e a interação 
entre médicos

Embora seja difícil imaginar médi-
cos utilizando-se de ferramentas, como 
Facebook ou Twitter para atualização e 
discussões científicas, é inegável que 
estamos na era da “troca de ideias”, 
muito mais do que meramente “exposi-
ção de informações”.

Neste contexto, abre-se a possibili-
dade de desenvolvimento de redes so-
ciais específicas, fechadas, voltadas ex-
clusivamente a especialidades médicas.

As sociedades de medicina, insti-
tuições de ensino, revistas científicas 
e indústria farmacêutica, certamente, 
caminham para o desenvolvimento 
de parcerias que viabilizem iniciativas 
que permitam aos médicos usarem 
a internet não apenas para estudar e 
se atualizar, mas também para expor 
seus casos clínicos mais interessantes 
e trocar experiências de forma saudá-
vel e enriquecedora com seus pares, 
em todo o País, seja por meio de fó-
runs de discussão, grupos de estudo 
ou meetings a distância, para debates 
científicos. As redes sociais médicas, 
certamente, terão um papel crescen-
te e cada vez mais importante neste 
contexto.

A internet definitivamente encurtou 
distâncias e abreviou o tempo para a 
disseminação de conteúdos na área 
médica, levou mais informações a 
pacientes, estudantes e médicos em 
todo o mundo, transformou a manei-
ra de se fazer educação médica, com 
iniciativas mais frequentes, mais aces-
síveis e mais interativas, em que deba-
ter é mais importante do que apenas 
expor.

Mesmo sendo tudo muito novo, e 
mesmo sabendo que ainda estamos 
“apenas começando”, os últimos 17 
anos são tempo mais do que suficiente 
para que nenhum médico tenha a des-
culpa de “não saber usar a internet”. 
Entidades de ensino, sociedades e 
indústria farmacêutica já tiveram tem-
po de saber o que funciona e o que 
não funciona. Passou-se a fase de se 
questionar se “o médico está na inter-
net”. Ele está. E, gosto de acreditar, 
isso se reflete em melhor qualificação, 
ética na disseminação de conteúdos e, 
potencialmente, melhores atendimen-
tos e tratamentos a pacientes em todo 
o Brasil. 

Dr. Marcelo Chiara Bertolami é Diretor Científico 
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.                           
E-mail: bertolami@uol.com.br

 Passou-se a fase de se questionar se 
“o médico está na internet”. Ele está. 

Atualização Médica
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Em 15 de março, a Credinfar, uma 
associação formada por profissionais 
de crédito e cobrança, comemorou 
40 anos de atividades. Desde o princí-
pio, o objetivo da entidade é facilitar o 
compartilhamento das informações de 
crédito entre as indústrias das áreas 
farmacêutica, cosmética e veterinária. 
Para celebrar a data, a entidade rea-
lizou, em 22 de março, uma festa de 
comemoração aos seus 40 anos, no 
Espaço Villa Bisutti, em São Paulo. 
Foram convidadas para o evento, 
duas pessoas por empresa associada, 
ex-presidentes e alguns parceiros de 
negócios. 

Aconteceu

OS 40 ANOS DE CREDINFAR

Sueli Cadah, Presidente da Credinfar Antonio Emidio da Silva, Vice-Presidente da Credinfar

Márvel Brasil Silva; Jaime Silva Tubarão; Cristina Foroni; Manuel Graça Moreira; José Marques G.Canello; 
Antonio Emidio da Silva e Gilson Antonio Leite foram homenageados pela contribuição à Credinfar 

Erica Reis, Mestre de Cerimônia
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As novas iniciativas
Em agosto de 2002, a Food and 

Drug Administration (FDA) anunciou 
uma nova iniciativa conhecida como 
“GMPs farmacêuticas para o século 
XXI”. A intenção não era propor novas 
GMPs, mas interpretá-las de uma ma-
neira mais “moderna” e “científica”.

No escopo internacional dessa ini-
ciativa, desenvolvida pela International 
Conference on Harmonisation of 
Technical Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for Human Use 
(ICH), estão órgãos das administra-
ções e associações industriais dos 
Estados Unidos, da União Europeia e 
do Japão. 

Ao longo do século XX, a noção de qualidade sofreu três grandes modificações. Começou com a antiga noção de 
“qualidade analisada”, ou seja, ao completar seu processo de fabricação, a excelência de um produto era determinada 
por meio de análises. 

Porém, como eram muitos os inconvenientes desse enfoque (tanto logísticos quanto técnicos), na metade do século ele 
foi substituído pela ideia de “qualidade fabricada”. O essencial era definir um procedimento de fabricação que desse certo 
e, depois, repeti-lo exatamente do mesmo modo. A validação do processo era o recurso empregado para verificar que, 
efetivamente, se dispunha de um processo que permitia obter o produto. A análise ficava restrita a um papel secundário. 

No final do século XX surgiu a noção de que a qualidade deveria ser “fabricada”, mas somente depois de ter sido 
“concebida”. O conceito é que um produto mal concebido dificilmente terá qualidade, mesmo que seja fabricado e anali-
sado sob o melhor dos conceitos de qualidade. A nova filosofia estabelece o conceito de que a qualidade inicialmente é 
concebida (no produto, no processo e no controle), para depois ser fabricada, controlada e avaliada, a qual se conhece 
como “qualidade global ou integrada”. 

Qualidade

ADOÇÃO DOS GUIAS ICH Q8, Q9 E Q10
UMA NECESSIDADE PARA O BRASIL
Jair Calixto / Dr. Lauro Moretto

Os procedimentos futuros de fabricação, controle e comercialização 
de medicamentos terão de se basear nas diretrizes ICH, as quais 
deverão trazer grandes benefícios às empresas.

A ICH não possui autonomia regu-
latória. Em consequência disso, as di-
retrizes elaboradas e aprovadas foram 
internalizadas no arcabouço regulató-
rio pela FDA (Estados Unidos), EMA 
(União Europeia) e PMDA (Japão).         
O documento ICH Q11 encontra-se 
ainda em fase de elaboração.

Importância da adoção do novo 
sistema da qualidade

As diretrizes ICH traduzem o novo 
pensamento sobre a qualidade dos 
medicamentos no mundo e, conforme 
já demonstrado anteriormente, foram 
internalizadas no Japão, nos EUA e na 
Europa.

Como o Brasil ainda não tomou 
esta iniciativa, é importante que tais 

diretrizes sejam incorporadas ao arca-
bouço regulatório, para que empresas 
e profissionais interessados possam 
aprendê-las e estudá-las.

Os procedimentos futuros de fa-
bricação, controle e comercialização 
de medicamentos terão de se basear 
nestas novas diretrizes, as quais deve-
rão trazer grandes benefícios às em-
presas, além daqueles intrínsecos aos 
Guias, dirigidos principalmente aos 
pacientes.  

As diversas razões pelas quais as 
diretrizes trarão maior agilidade e se-
gurança aos processos podem ser ex-
traídas destes Guias ao se realizar uma 
análise mais profunda. Podemos clas-
sificá-las em duas vertentes: Qualidade 
e Harmonização Global. 
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Mudança do Foco Baseado no 
Produto para Foco Baseado no 
Paciente
Melhoria Contínua

Gerenciamento do Risco

Flexibilidade Regulatória

Gerenciamento do Conhecimento

Faixas de Trabalho Provadas e 
Ampliadas

Decisões Baseadas no 
Conhecimento Científico

• O maior interesse está em alcançar os requisitos desejáveis pelos pacien-
tes, proporcionando-lhes segurança no uso do medicamento.  

• Instituir política e filosofia. Esforço contínuo em melhorar processo, produto 
e serviços.

• Transição de estabelecimento de pontos de controle baseados no conhe-
cimento prévio, histórico e percepção para análise de risco inerente a cada 
etapa do processo. 

• Implantar mecanismos que proporcionem a independência do processo.  

• Pessoal: administrar as competências pessoais adquiridas e possibilitar o 
desenvolvimento contínuo.

• Produto: o aprendizado específico de cada produto registrado ao longo do 
seu Ciclo de Vida, servindo como ferramenta de Melhoria Contínua.

• Garantir a qualidade do produto e redução drástica dos desvios de qualida-
de, ampliando as faixas das especificações e dos PCCs por meio do uso de 
técnicas modernas, como Delineamento de Experimentos.

• Resgatar as atitudes baseadas na ciência, em vez de atitudes empíricas, 
desprovidas de base científica.

• Decisões sobre qualidade por meio do uso da boa ciência.
•  Estabelecimento de parâmetros e especificações utilizando análise de risco.

VERTENTE: QUALIDADE

VERTENTE: HARMONIZAÇÃO GLOBAL

ª

ª

A adoção desses conceitos trará, como consequência imediata, vários benefícios diretos e indiretos para produto, 
paciente e empresa, sendo os mais importantes:

• Fortalecimento da qualidade do produto; 
• Aumento da segurança do paciente; 
• Melhoria na imagem da empresa; 
• Elevação no moral dos funcionários;
• Robustez do processo;
• Redução de desvios de qualidade e de alterações de pós-registro; 
• Redução no número de reclamações e devoluções;
• Reconhecimento ou aumento na percepção da qualidade do produto. 
Outros benefícios indiretos também podem ser relacionados ao analisarmos as diretrizes ICH.

•  Harmonização de requisitos técnicos de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF);

•  Harmonização de especificações farmacopeicas;
•  Harmonização de inspeção com vistas à certificação de 

BPF;
•  Padronização de normas que afetem a produção e o con-

trole de medicamentos em nível global;
•  Melhoria da qualidade dos medicamentos em nível global;
•  Facilitação de comercialização de medicamentos;

•  Integração das diversas agências regulatórias internacionais;
•  Uniformidade no combate à fraude em medicamentos;
•  Melhoria no acesso aos medicamentos em diferentes 

países;
•  Estabelecimento de requisitos únicos para rastreabilidade 

e autenticidade de medicamentos;
•  Implantação de procedimentos de reconhecimento mú-

tuo de CBPF entre diversas agências regulatórias.
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Qualidade

ICH Q8 (R2) - Desenvolvimento Farmacêutico
Um dos conceitos do Guia ICH Q8 (R2) é o estabeleci-

mento da qualidade no desenvolvimento do medicamento, 
atribuindo elevada importância de se fixar corretamente as 
especificações e os Atributos Críticos de Qualidade (ACQs) 
dos insumos farmacêuticos e do produto acabado, estan-
do implícitas a qualificação e a avaliação dos fornecedores 
dos componentes mais críticos.

No universo das matérias-primas torna-se necessária a 
qualificação dos fornecedores, processo em que são ava-
liados seu sistema de qualidade, sua aderência às especifi-
cações e ao sistema da qualidade do cliente, o tratamento 
que se dá às necessidades de Melhoria Contínua de seus 
processos, o modo como ele soluciona as queixas de seus 
clientes, por meio de um processo formal de investigação 
de desvios e falhas, e como ele aplica as ações corretivas, 
preventivas e contingenciais (Sistema CAPA = Corrective 
Action, Preventive Action) necessárias.  

ICH Q9 – Gerenciamento do Risco da Qualidade
O Guia ICH Q9 – Gerenciamento do Risco da Qualidade – 

trata do risco e de seu gerenciamento adequado, por meio 
de ferramentas que orientam o usuário a adotar técnicas de 
determinação, de avaliação e de controle do risco. A análise 
de risco liga a concepção do processo de fabricação à qua-
lidade do produto.

A utilização da análise de risco como ferramenta de quali-
dade propõe uma avaliação eficaz dos pontos centrais e dos 
limites dos processos de fabricação e dos Pontos Críticos de 
Controle (PCCs).

Trata também de avaliar a segurança dos produtos exis-
tentes, por meio da integração das ferramentas de concep-
ção de produtos e processos, utilizando análise de riscos 
potenciais e uma gestão integrada da qualidade.

No desenvolvimento de produtos, durante o estabeleci-
mento das especificações e dos ACQs, recomenda-se o uso 
de ferramentas de análise de risco para uma avaliação dos 
pontos e parâmetros sujeitos a controle do processo que au-
xiliarão na segurança, na eficácia e na qualidade do produto.

Entre as mais importantes ferramentas de análise de ris-
co destacam-se: 
• FMEA: Failure Mode Effect Analysis;
• FMECA: Failure Mode, Effects and Criticality Analysis;
• HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

O objetivo da utilização dessas ferramentas é encontrar 
os PCCs, onde estão os perigos e onde deveremos exercer 
controle efetivo para eliminá-los.

Tais ferramentas estão incluídas no principal meca-
nismo da análise de risco, o Gerenciamento do Risco da 

PRINCIPAIS CONCEITOS DOS GUIAS Qualidade, usado para estabelecer um produto e seu pro-
cesso de fabricação com qualidade, de modo a proporcio-
nar o desempenho de produção planejado. 

ICH Q10 – Sistema Farmacêutico da Qualidade
O Guia ICH Q10 – Sistema Farmacêutico da Qualidade – 

descreve um modelo para um sistema efetivo de gestão da 
qualidade na indústria farmacêutica, válido para todas as eta-
pas de Ciclo de Vida do Produto e aplicável tanto na fabrica-
ção de Insumos Farmacêuticos Ativos e excipientes, quanto 
na de produtos farmacêuticos. 

Os seguintes componentes pertencem ao ICH Q10:
1. Manual da Qualidade;
2. Responsabilidades da gerência perante a qualidade;
3. Estabelecimento de uma política de qualidade (inten-

ções em relação à qualidade);
4. Planejamento da qualidade (alinhamento com os pla-

nos estratégicos da empresa); 
5. Gestão da qualidade (recursos, comunicação, revisão, 

gerencial);
6. Processo de Melhorias Contínuas.

Conclusões
A adoção das diretrizes ICH mencionadas neste artigo 

contribuirá de maneira especial para melhoria no controle da 
fabricação de medicamentos, introduzindo novos princípios, 
novas abordagens e novos conceitos, além de resgatar con-
ceitos já conhecidos.

Conceitos novos como o foco na segurança do paciente, 
o resgate da visão e atuação voltada para a Melhoria Contínua, 
o Gerenciamento do Risco da Qualidade, o Gerenciamento 
do Conhecimento e as decisões, baseadas no conhecimento 
científico, mudarão a maneira de como as empresas e profis-
sionais passarão a controlar e gerenciar os processos e pro-
dutos farmacêuticos.

Como essas novas abordagens alcançarão mais e mais 
países, é sensato recomendar que esforços sejam direciona-
dos para a harmonização global dos regulamentos implícitos 
nessas diretrizes, como um mecanismo de padronização das 
BPFs, das certificações das BPFs e das inspeções referentes 
a elas. Outras harmonizações relativas a especificações e me-
todologias de controle de qualidade são, também, igualmente 
necessárias. 

   Para ver a matéria na íntegra, acesse o hotsite da 
Revista UPpharma no endereço: www.snifbrasil.com.br

Jair Calixto é Gerente de Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas do Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).                  
Dr. Lauro Moretto é Presidente da Academia Nacional de Farmácia e Vice-Presidente 
de Assuntos Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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A GRAVIDEZ E SEUS MITOS
Isabel Vasconcellos

Saúde Feminina

A violenta queda hormonal que ocorre depois do parto 
faz com que a depressão atinja o espantoso índice de 
80% das mulheres que têm filhos pela primeira vez.

Uma das complicações do estado 
gravídico é ainda muito pouco difundi-
da pela mídia. Trata-se da depressão 
pós-parto. Essa doença acomete alto 
percentual das mulheres que dão à luz 
e tem vários graus. O mais sério pode 
levar ao suicídio e até ao infanticídio.

Cada vez que vejo o nosso jorna-
lismo televisivo noticiando mães que 
abandonam filhos recém-nascidos em 
latas de lixo e vociferando contra essas 
mulheres, chamando-as de monstros e 
coisas piores, penso na depressão pós-
-parto. Mas penso também no quanto 
a gravidez, em nosso meio, é um dos 
maiores mitos que rondam – e aprisio-
nam – as mulheres.

É comum endeusarmos a grávida. É 
tão comum que, em estudos psicológi-
cos sobre a causa da gravidez precoce, 
da gravidez na adolescência, apare-
ce frequentemente a figura da menina 
que, sem muitas perspectivas de futuro 
brilhante, engravida para “ser alguém”, 
pelo menos por nove meses, para ter o 
“status de grávida”.

Esse status significa o respeito que 
a sociedade em geral tem pela grávida, 
os privilégios que ela adquire na prefe-
rência das filas de banco ou bancos do 
metrô, o respeito – até bem bonito – 
por aquela que está gerando uma nova 
vida.

É também comum, por isso, que se 
pense apenas positivamente na gravi-
dez; que se pense que toda mulher grá-
vida está realizada e feliz.

Será que está?
Certamente aquela que planejou 

sua gravidez, que está vivendo uma ex-
periência desejada e mesmo ansiada, 

ao lado de um companheiro, com uma 
situação de vida estável, emocional e 
economicamente, está feliz.

Agora me diga: quantas mulheres, 
no Brasil de hoje, estão nessa situação?

Quantas, por outro lado, estão grá-
vidas por “acidente”?

Quantas destas não tentaram, de 
todas as formas (do remédio proibido 
comprado no mercado negro à agu-
lha de tricô) dar um fim a essa gravidez 
indesejada?

Quantas estão grávidas como resul-
tado de uma violência sexual?

Quantas não terão um companhei-
ro ao lado para assumir a paternidade, 
para dar apoio e carinho à criança que 
virá?

E, quantas, mesmo vivendo uma re-
lação sadia e estável, não engravidaram 
apenas por pressão da sociedade e da 
família e não por desejo próprio?

As mulheres, durante a sua vida re-
produtiva, ou seja, da adolescência à 
menopausa, têm quatro vezes mais a 
doença depressão do que os homens. 
E não se pode explicar essa maior inci-
dência apenas pelas variações hormo-
nais (ou o preço pelo privilégio de poder 
gerar crianças), que acabam interferin-
do no trânsito dos neurotransmissores 
cerebrais e causando desde as mudan-
ças de humor da TPM até transtornos 
afetivos mais graves. Tem de se expli-
car a maior ocorrência de depressão no 
sexo feminino também pela condição 
social das mulheres e pela enorme pa-
nela de pressão em que elas estão hoje 
mergulhadas. 

Hoje em dia, é comum que as mu-
lheres adiem a gravidez até o último 

momento. A natureza fixou a idade 
ideal para engravidar entre os 15 e os 
25 anos (antes que os óvulos come-
cem a envelhecer, porque a mulher, 
diferentemente do homem que produz 
espermatozoides durante toda a vida, 
nasce com um determinado número 
de óvulos e eles envelhecem junto com 
ela). Mas nenhuma mulher moder-
na quer ter filhos antes de conquistar 
seus objetivos de vida, no estudo e no 
trabalho. Muitas renunciariam de bom 
grado à maternidade em nome da car-
reira. Como muitas renunciaram mes-
mo (a cirurgiã pioneira no Brasil, Dra.
Angelita Gama, é uma delas), mas a 
maioria sucumbe à pressão da socie-
dade, da família ou mesmo do marido. 

É bem fácil perceber, por todas as 
razões aqui colocadas, que, diferen-
temente do que se pensa, a maioria 
das mulheres grávidas não está total-
mente feliz. Muitas delas estão mesmo 
infelizes.

A prevalência da doença depressão 
em grávidas atinge a marca de 12% no 
terceiro mês de gravidez, e a violenta 
queda hormonal que ocorre depois do 
parto faz com que a depressão atinja 
o espantoso índice de 80% das mu-
lheres que têm filhos pela primeira vez.

Por isso, antes de apontar o dedo 
para censurar as mulheres que, por 
qualquer razão, abandonam seus filhos 
recém-nascidos, lembre-se daquela ve-
lha história da primeira pedra. 

Isabel Vasconcellos é colunista sexual da Band TV 
e da Rádio Tupi, onde tem seu próprio programa. 
Também é escritora com sete livros publicados.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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Branding

Se os seus olhos eu for cantar
Um seu olho me atura
E outro olho vai desmanchar
Toda a pintura
(Tanto Amar – Chico Buarque )

Nesta edição, vou escrever so-
bre dois paradoxos muito comuns no 
branding farmacêutico. 

Primeiro paradoxo: Quem dá o 
baralho não somos nós

O coração /Na minha mão suspira /
Quando ela se atira /No salão/

Pra esse ela pisca um olho /Pra 
aquele ela quebra um galho/

Com outro ela quase cai/ Na 
gandaia/

Porém, depois/ Que essa mulher 
espalha /Seu fogo de palha/ No salão/

Pra quem que ela arrasta a asa /
Quem vai lhe apagar a brasa/

Quem é que carrega a moça /Pra 
casa/ 

Sou eu/

Quem dá o baralho sou eu/ Quem 
dança com ela sou eu/

Quem leva este samba sou eu.
(Sou Eu – Chico Buarque/Ivan Lins)

Eta coisa maravilhosa a dessa du-
pla maravilhosa, assim como a cidade 
deles! Deixando um pouco de lado o 
também maravilhoso show (de bola) 

de Chico Buarque, em que can-
ta essa música com o baterista 
Wilson das Neves no papel de 
bom malandro, vamos conversar 
sobre branding. 

É assim que a maioria expressiva 
relaciona as suas marcas com os mé-
dicos. Pois é, qual médico será fiel a 
uma marca dessa que se propõe a cair 
na gandaia com o primeiro que sapa-
teia na sua frente, pergunto? 

A gente faz tudo para o médico 
ser fiel à nossa marca, e um dia con-
segue. Nesse exato dia, nesse grande 
dia, a marca deixa de ser nossa para 
ser do médico, e não nos damos con-
ta. Quem carrega a marca para casa 
é o médico, quem dança com ela é o 
médico, quem leva esse samba é o 
médico. E não adianta piscar o olho 
nem quebrar um galho. É paradoxal, 
eu sei, mas, é bom lembrar, a vida tem 
sempre razão.

Você já parou para pensar nessa 
situação em que o sócio majoritário da 
marca é o médico e não você? Quem 
decide o que fazer é ele, e cabe a você 
tão somente obedecer para continuar 
saracutiando pelo salão. Caso contrá-
rio vai dançar, no mau sentido.

Aí você vai ser o personagem 
da música Sem Compromisso, de 
Geraldo Pereira e Nelson Trigueiro, 
resgatado por Chico:

Quando para o samba eu lhe tiro 
pra dançar/

Você me diz, não eu agora tenho 
par/

E sai dançando com ele alegre e 
feliz/

Quando para o samba bate palma 
e pede bis.

Já era.

Segundo paradoxo: Vaidade de 
vaidades! É tudo vaidade debaixo 
do sol

Agora vou dar um pulo na Bíblia, 
lá no início do livro Eclesiastes, tido 
como escrito por Salomão, aquele a 
quem Deus deu sabedoria. Assim está 
escrito:

Que vantagem tem o homem de 
todo trabalho que faz debaixo do sol?  
Uma geração vai e outra geração vem; 
mas a terra para sempre permanece. 
E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao 
seu lugar de onde nasceu. 

O vento vai para o sul e faz o seu 
giro para o norte; continuamente 
vai girando o vento fazendo os seus 
circuitos.

MARCA BUARQUE 
DE HOLLANDA
Mario Fernandes

Quem carrega a marca para casa é o médico, quem dança 
com ela é o médico, quem leva esse samba é o médico.
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Todos os ribeiros vão para o mar e, 
contudo, o mar não se enche; para o 
lugar para onde os ribeiros vão, para aí 
tornam eles a ir.

Todas essas coisas se cansam tan-
to, que ninguém o pode declarar; os 
olhos não se fartam de ver, nem os ou-
vidos de ouvir*.

Engraçado isso. Já vi campanhas 
acertarem na mosca de tal maneira 
que a marca cai na graça do médico. 

Pois bem, no ano seguinte muda de 
gerente e lá chega ele debaixo do sol 
com suas vaidades e impondo suas 
vontades, jogando para o alto o signi-
ficado universal em que a campanha 
vitoriosa estava apoiada. A marca cai 
na desgraça. 

São muitas as possibilidades de 
fracasso, e o caminho mais corriqueiro 
é a mediocridade da concorrência de 
criação em que, na maioria dos casos, 
o primeiro é aquele que chegou como 
quem vem do florista, trazendo um bi-
cho de pelúcia, trazendo um broche 
de ametista. Conta as suas viagens 
e as vantagens que ele tem, mostra 
o seu relógio e chama a gente de rai-
nha, como disse Chico Buarque, em 
Terezinha.

Pode ser o caso de um Gerente 
Distrital com pretensão de ser Ibope, 
que determina a mudança de cam-
panha porque os médicos estão can-
sados dela. E lá vai o tesouro para o 
fundo mar.

Às vezes, gosto de ficar 
imaginando essas e outras bobeiras 
com a publicidade de Marlboro. Por 
exemplo: “Tira esse cowboy, ninguém 
aguenta mais. Entra ano e sai ano 
e lá vem esse cowboy. Sempre esse 
cowboy. Inclusive morreu de câncer no 

pulmão. Que falta de criatividade!” Ou 
essa: “gente isso é um absurdo! Nós 
não estamos aqui para vender para 
cowboys. Aliás, quantos cowboys 
existem? Vamos mudar o visual”, 
conclamam com pose de expert.

Certamente, esse gerente seria de-
mitido antes de terminar o pensamen-
to. Mas não estaria, esse gerente, com 
razão?

A comunicação de Marlboro foi 
eleita por grande júri mundial como 

a propaganda do século. Vamos aos 
fatos:

1924 – Lançamento do produto se 
dizendo o cigarro feito para mulheres;

1954 – Trinta anos de vendas 
inexpressivas;

1955 – Nova proposta de valor (du-
radouro). O Cowboy;

1956 – Crescimento de 5.000%;
1958 – Crescimento de 18 milhões 

para 14 bilhões de unidades;
1972 – Torna-se líder mundial com 

105 bilhões de unidades;
1994 – 400 bilhões de unidades 

vendidas;

É, a razão não estava com o 
gerente!

Retirar, trocar, seja lá o que for, não 
estará meramente mudando uma ideia 
de comunicação, mas sim jogando 
pelo ralo o equivalente a 400 bilhões 
de unidades/ano. 

O histórico de vendas é claro 
como a regra: os fumantes não fumam 
Marlboro, e sim o cowboy. Estou falan-
do de cigarro, mas a verdade contida 
no exemplo é universal e atemporal, 
comum a todos os eventos  envolven-
do o ser humano. E não há razão e 
comprovação científica de que medi-
camentos são um extraterrestre.  

A Coca-Cola já passou por isso 
ao fazer brincadeirinha com a marca.        
A Levi’s também. Olha o caso recen-
te da marca de roupas GAP. Imagina 
você, que ela resolveu mudar o logo-
tipo por conta própria, sem consultar 
os donos da marca. Resultado: assim 
como os presidentes da Coca e da 
Levi’s, o da GAP foi obrigado a ir em 
público se desculpar aos seus sócios 
e retornar com o logotipo. Há quem 
veja como uma boa estratégia. Então 
pensa comigo mais uma vez: alguém 
enfia a mão em seu bolso e leva seu 
celular. Mas você viu e o cara devolve 
juntamente com um perdão. Marcante 
será o perdão ou o furto, toda vez que 
você vir a pessoa?  

Foi chegando sorrateiro
E antes que eu dissesse não
Se instalou feito um posseiro
Dentro do meu coração.
(Terezinha – Chico Buarque)

“E nasce o sol e põe-se o sol e vol-
ta ao seu lugar de onde nasceu, mas 
os olhos não se fartam de ver, nem os 
ouvidos de ouvir”.* 

(*) Bíblia Sagrada Revista e 
Atualizada, de João Ferreira de 
Almeida.

Mario Fernandes é Fundador e Consultor 
de branding da Lápis de Cor.
E-mail: mario.fernandes@lapisdecorpublicidade.com.br

Qual médico será fiel a uma marca dessa que se propõe a 
cair na gandaia com o primeiro que sapateia na sua frente? 
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No final do ano passado, foi publi-
cada a Lei nº 12.551/2011, que alterou 
o artigo 6º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, equiparando os efeitos 
jurídicos da subordinação exercida por 
meios telemáticos e informatizados 
àquela exercida por meios pessoais 
e diretos, ou seja, estabelecendo que 
as ordens recebidas pessoalmente ou 

por meio de telefonemas, correios ele-
trônicos e mensagens de texto têm os 
mesmos efeitos e consequências.

O dispositivo da CLT estabelecia 
que não havia distinção entre o tra-
balho “realizado no estabelecimento 
do empregador” e o “executado no 
domicílio do empregado”, desde que 
estivessem caracterizados os pres-
supostos da relação de emprego. 
Mediante a alteração promovida pela 
Lei 12.551/2011, foi acrescido o tra-
balho “realizado a distância” a essa 
relação, deixando ainda mais explícita 
sua equiparação ao trabalho na sede 
da empresa.

Adicionalmente, a nova lei dispôs 
que “os meios telemáticos e infor-
matizados de comando, controle e 

Ponto de Vista

LEI DO TRABALHO A DISTÂNCIA
O QUE MUDA NAS RELAÇÕES DE EMPREGO?
Dr. Rogério Leal Damasceno

supervisão se equiparam, para fins de 
subordinação jurídica, aos meios pes-
soais e diretos de comando, controle e 
supervisão do trabalho alheio.” 

Cabe destacar que o tema do tra-
balho a distância é especialmente im-
portante para a indústria farmacêutica, 
em virtude do fato de que seus pro-
pagandistas exercem suas funções, 

grande parte do tempo, em atividades 
externas, principalmente em visitação 
médica e em farmácias. Além disso, 
significativo percentual da Força de 
Vendas dos laboratórios está espalha-
da por localidades, nas quais as em-
presas não possuem qualquer sede, 
tornando o trabalho a distância e a 
utilização de meios telemáticos o úni-
co caminho viável de desenvolvimento 
das atividades de promoção de seus 
produtos.

Mas, a despeito da grande celeu-
ma trazida pela publicação da Lei nº 
12.551/2011, o fato é que ela não al-
tera em nada o cenário jurídico já exis-
tente, tendo como única e meritória 
consequência trazer à baila o salutar 
debate sobre o trabalho a distância, 

que deve, cada vez mais, ganhar rele-
vância, ante os avanços tecnológicos.

É cada vez mais comum que em-
presas contratem pessoas para tra-
balharem não mais em suas sedes, 
mas nas próprias casas ou em qual-
quer outro local do mundo, uma vez 
que com um celular smartphone, um 
tablet ou um notebook, o escritório 

“viaja” com o trabalhador a todos os 
lugares para onde ele for, dando-lhe 
liberdade, em certa medida, ao torná-
-lo sempre acessível pelo seu empre-
gador. Porém, por essa mesma razão, 
também limitando-o. 

Todavia, a despeito dessa crescen-
te importância do trabalho a distância, 
a nova regulamentação nada acres-
centa ao tema.

De fato, a Lei nº 12.551/2011 é 
completamente redundante, pois o 
trabalho a distância já era admitido 
muito antes da edição dessa norma. 
Outrossim, jamais houve grandes dis-
cussões judiciais sobre o meio utiliza-
do para o exercício da subordinação 
na relação de emprego e, logo, se a 
ordem pronunciada ao telefone ou 

No trabalho a distância, o empregado pode dedicar-se a diversas atividades, 
inclusive não profissionais, durante o período de “expediente”.
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expressa em correio eletrônico teria 
mais ou menos validade do que aquela 
proferida pessoalmente.

Pode-se observar, por exemplo, 
que, além de o artigo 6º da CLT já 
prever a possibilidade de trabalho em 
casa, o artigo 62 da CLT, que dispõe 
sobre empregados que não fazem jus 
ao pagamento de horas extras, tam-
bém já considerava a existência de 
empregados que exerciam “atividade 
externa incompatível com a fixação de 
horário de trabalho”, ou seja, traba-
lhando a distância. 

Além disso, como já informado, a 
CLT nunca disciplinou acerca do meio 
como as ordens deveriam ser expli-
citadas, de forma que as decisões 
judiciais já consideravam os correios 
eletrônicos como meios aptos para 
comandar funcionários, havendo inú-
meros julgados que se basearam nes-
sa espécie de prova de subordinação 
para caracterizar o vínculo trabalhista.

Vê-se assim que a Lei nº 
12.551/2011 foi muito mais tímida do 
que seria de se esperar, uma vez que 

poderia ter disciplinado aspectos mais 
controversos da relação de trabalho a 
distância, que não deveria ser tratada 
da mesma forma rígida de uma relação 
de emprego comum.

No trabalho a distância, o empre-
gado pode dedicar-se a diversas ati-
vidades, inclusive não profissionais, 
durante o período de “expediente”. 
Assim, surgem as mais diversas dúvi-
das sobre como se mensurar o tempo 
efetivamente despendido pelo empre-
gado com o trabalho para seu empre-
gador e assuntos pessoais. 

Em uma sociedade em que a co-
municação é instantânea, as pessoas 
estão o tempo todo com acesso à in-
ternet, inclusive pelos telefones celu-
lares. Desse modo, é necessária uma 
disciplina mais detalhada do trabalho a 
distância, como forma de se evitar, de 

um lado, que os empregados fiquem 
submetidos a um trabalho incessável 
e, de outro, para assegurar às empre-
sas normas claras de como se relacio-
nar com seus empregados, evitando 
reclamações trabalhistas.

Enquanto essa regulamentação 
não existe, tem-se uma grande discre-
pância entre as decisões dos tribunais 
trabalhistas, que julgam casos idênti-
cos colocados à sua apreciação de 
modo diverso, deixando em dúvida, 
tanto trabalhadores quanto empresas, 
sobre a correta forma de se relaciona-
rem no trabalho a distância e criando 
uma insegurança jurídica que não traz 
benefícios a ninguém. 

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

É cada vez mais comum que empresas 
contratem pessoas para trabalharem não mais 
em suas sedes, mas nas próprias casas.
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O marketing é um setor muito im-
portante para as organizações. Sua 
expressão mais contemporânea teria 
surgido no século XX, quando a ofer-
ta de bens e serviços ultrapassou a 
demanda natural, fazendo com que 
as empresas lançassem uma série de 
procedimentos de inovação para per-
suadir os consumidores a comprar e 
preferir seus produtos e marcas.

Desde o século passado, o marke-
ting passou a contar com instrumentos 
poderosos para o incremento das ati-
vidades administrativas das organiza-
ções, como o uso intensivo de pesqui-
sa, redes de veículos de comunicação 
de massa e também mídia segmen-
tada, gestão de marcas, atendimento 
ao consumidor, monitoramento legal, 
novas tecnologias para embalagens, 
logística, além de muitas outras inova-
ções que ainda se sofisticam nos dias 
de hoje.

Há de se considerar que o 
marketing é uma área multissetorial, de 
forma que foi construído, enriquecido 

e configurado de acordo com 
contribuições recebidas de outras 
áreas do conhecimento humano. Não é 
possível estabelecer se cada área teve 
uma influência específica e isolada, 
pois a dinâmica e a complexidade 
das atividades mercadológicas não 
permitem essa resposta cabal. Mas é 
possível indicar possíveis influências 
ou contribuições, mesmo que não 
sejam pioneiras, nem exclusivas.

Da religião, o marketing teria herda-
do a organização e a hierarquia. O uso 
da propaganda tem uma raiz na deci-
são da Igreja Católica, na Idade Média, 
em divulgar suas ideias para todos 
(Propaganda Fide). O uso de símbolos 
na comunicação das igrejas pode ser 
entendido como um dos precursores 
do conceito de marca.

A área política contribuiu significati-
vamente com aspectos dos discursos 
de governantes e autoridades. São 
técnicas que remontam à Antiguidade 
Clássica, como o uso da retórica, ne-
gociação, ideologia, persuasão. 

Os conceitos modernos de estra-
tégia, objetivos de marketing, alvo/
público-alvo e marketing de guerrilha 
tiveram como importante inspiração 
o campo militar, sem falar no jargão 
“guerra”, comumente usado quando 
há conflitos expressivos entre em-
presas ou marcas – caso de guerra 
comercial ou guerra de preços. Não 
é comum profissionais de marketing 
denominarem “arsenal” para se referir 
a um poder de bala para enfrentar a 
concorrência, arsenal esse de produ-
tos, opções mercadológicas ou medi-
das/procedimentos comerciais.

Muitos contextualizam o marketing 
na administração e, de forma ainda 
mais ampla, economia. São temas 
muito usados nas atividades mercado-
lógicas: precificação, demanda e ofer-
ta, mercado, oportunidades, crises, 
valor para o cliente, ou seja, elementos 
que são encontrados de forma signifi-
cativa na atividade econômica.

Os conceitos modernos de marke-
ting estipulam que seu fim é atender 

Marketing

FORMAÇÃO MULTISSETORIAL
Gino Giacomini Filho

Para que o campo mercadológico tenha sempre inovações, muitas vezes, é necessário 
que se volte às fontes, ou seja, às áreas que lhe deram origem e sustentação.
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necessidades e desejos do cliente. 
Neste caso, então, podem ser vistas 
como fundamentais as contribuições 
da psicologia, sociologia e filosofia.             
A primeira oferece bases para aferir e 
delinear o comportamento do consu-
midor e seus aspectos culturais que 
levam empresas a entendê-lo melhor. 
A segunda disponibiliza uma série de 
conhecimentos que possibilitam a 
segmentação, estratégia central do 
marketing atual, além dos princípios 
do marketing social. A terceira contri-
bui com muitos aspectos, caso de filo-
sofia da empresa, ética organizacional, 
responsabilidade social empresarial, 
marketing holístico, entre outros.

Ao considerar o ambiente de 
marketing é sintomático associar 
esse procedimento com o campo da 
ecologia. Há os que até consideram 
analisar uma empresa como um 
organismo semelhante a um ser vivo, 
que interage com um ecossistema, 
ou seja, se algum fator ambiental 
muda (demografia, legislação, agentes 
naturais) é possível que ocorram 
mudanças no desempenho ou risco 
à sobrevivência desta empresa no 
mercado. É possível considerar outros 
termos mercadológicos que tiveram 
inspiração no campo ecológico, caso 
de canibalização de marcas, ambiente 

competitivo, nicho, ciclo de vida de 
produto, natureza dos serviços etc.

A área da engenharia emprestou al-
guns conhecimentos, como aspectos 
de logística, qualidade, reengenharia, 
obsolescência programada, feedback/
controle e a própria visão de sistema, 
caso dos modelos de macro e micros-
sistemas de marketing.

Até a medicina tem ação contribu-
tiva, caso da noção de prognóstico e 
diagnóstico, muito utilizada em planos 
de marketing. Outros termos também 
são extraídos de modelos da medici-
na, como marketing viral, estudo de 
casos, rejuvenescimento de marca ou 
produto e miopia de marketing. 

Assim como o marketing se bene-
ficia de outras áreas, estas também 
devem ao marketing parte de sua con-
figuração atual. Profissionais de me-
dicina e engenharia conduzem suas 
consultorias e assessorias aplicando 
técnicas mercadológicas e, alguns de-
les, o próprio marketing pessoal para 
lidar com sua carreira profissional ou 
imagem.

Casos de marketing e propaganda 
são utilizados nas escolas, inclusive 
como recurso adicional para a criança 
motivar-se.

Campanhas sociais de marketing 
viabilizam alcance de procedimentos 

medicinais e de saúde pública. O mes-
mo acontece com a área ecológica em 
que organizações não governamentais 
e entidades ambientais apresentam 
bom portfólio de ações mercadológi-
cas (sites, ações na mídia, venda de 
produtos com marcas próprias etc.).

Setores como turismo e moda al-
cançam faturamento superior em pe-
ríodos sazonais, motivados por datas 
comemorativas criadas por um es-
forço de marketing de associações e 
entidades.

Portanto, para que o campo mer-
cadológico tenha sempre inovações e 
se ajuste às transformações da socie-
dade contemporânea, muitas vezes, é 
necessário que se volte às fontes, ou 
seja, às áreas que lhe deram origem e 
sustentação, não só porque tais áreas 
também evoluem e mostram caminhos 
que podem ensejar melhora nos proce-
dimentos de marketing, mas também 
porque o conhecimento mercadológi-
co precisa sair das suas mesmices e 
paradigmas rotineiros para oferecer às 
organizações e pessoas um marketing 
mais eficaz. 

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

Os conceitos modernos 
de marketing estipulam 
que seu fim é atender 
necessidades e 
desejos do cliente.
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Dicas de Leitura Fique por Dentro

Nunca é tarde
Floriano Serra

Editora: Vida & Consciência 
 www.vidaeconsciencia.com.br

O psicólogo Floriano Serra, autor já co-
nhecido no campo de recursos huma-
nos e colunista da Revista UPpharma, 
encarou o desafio de escrever um ro-
mance sobre a espiritualidade, a fé, 
a felicidade e o amor que, como ele 
mesmo diz, “são as bases que podem 
fazer do ser humano uma criatura me-
lhor e mais feliz”.
O resultado da empreitada pode ser 
conferido em Nunca é tarde, da Editora 
Vida & Consciência, que aborda o de-
licado tema das relações familiares, 
mais especificamente a superação das 
dificuldades e dos conflitos entre mãe 
e filha, que atrapalham o caminho da 
felicidade.
Pelas páginas de Nunca é tarde, o lei-
tor vai se envolver em uma densa nar-
rativa, em que a complicada relação 
entre mãe e filha ultrapassa os limites 
da vida. Será por meio de uma crian-
ça que ambas conseguirão superar os 
desencontros, criando um elo profun-
do entre gerações diferentes.

Todas as Mulheres 
São Bruxas
Isabel Vasconcellos 

Editora: Pro Libera Editora
 www.proliberaeditora.com.br

Isabel Vasconcellos, escritora, apresen-
tadora de tevê e colunista da Revista 
UPpharma, lançou um novo livro: Todas 
as Mulheres São Bruxas II. A obra tem 
novos capítulos e novos contos, além 
de passar por nova revisão. Nos con-
tos, Isabel revela toda a sua capacidade 
literária. Já nos capítulos, dá conselhos 
preciosos para se reconhecer e desen-
volver a intuição.
“O poder das mulheres ainda passa, é 
claro, pelo poder de sedução. Mas fo-
ram todos os poderes femininos, que 
assustaram tanto os homens ao longo 
da história da humanidade”, explica 
Isabel.
Segundo ela, a natureza brindou as 
mulheres com o poder da intuição. Que 
tal usar plenamente esse poder na vida 
cotidiana? Que tal programar-se para 
sonhar com a solução de um proble-
ma? Esses e outros aspectos são abor-
dados no livro de Isabel Vasconcellos, 
que foi lançado pela editora Pro Libera.

TV SAÚDE BRASIL 
COMPLETA UM ANO

A Tv Saúde Brasil completou um 
ano de atividades. Idealizada pela 
Saúde Brasil, a emissora é a primeira 
empresa nacional a manter uma pro-
gramação 24 horas no ar, com atuali-
zações, novidades e notícias. 

Hospitais públicos e privados, con-
sultórios, clínicas, ambulatórios, farmá-
cias e laboratórios estão utilizando a Tv 
Saúde Brasil como uma ação de valor 
agregado. Reportagens especiais, di-
cas de lazer, cultura, esporte, orien-
tações sobre prevenção de doenças, 
alertas sobre sintomas e adesão a tra-
tamentos, informes sobre atualidades 
e avanços na medicina, além de dicas 
sobre hábitos saudáveis e direitos, são 
algumas das atrações do canal. 

A Tv Saúde Brasil, que nasceu de-
pois de três anos de pesquisas, parte 
do princípio de que multiplicar conhe-
cimento auxilia na transformação so-
cial e na prática da cidadania. 

“Cidadania que começa pelo co-
nhecimento e reconhecimento de 
direitos, deveres e compromissos 
de pacientes, médicos, corpo de en-
fermagem e profissionais da área. 
Transformação que inicia com a com-
preensão do que efetivamente signi-
fica ter saúde e ser saudável. Nossa 
missão é prestar orientações úteis à 
comunidade para a promoção da saú-
de e da qualidade de vida das pesso-
as”, enfatizam Gilnei Rodrigues e Lina 
Menezes, Diretores do canal.  
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Notícias

GOVERNO APOIA PROGRAMA DE DIABETES DA 
ADJ PATROCINADO PELO SINDUSFARMA

PESQUISA CLÍNICA 
PARA A INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA

ERRATA

O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, elogiou o Programa de 
Aprimoramento em Diabetes para 
Farmacêuticos, desenvolvido pela 
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), 
em parceria com o Sindusfarma.

Padilha disse que seu ministério 
dá total apoio ao Programa, que ca-
pacita farmacêuticos para a detecção, 
atendimento e prevenção da doença. 
Segundo o ministro, a iniciativa consti-
tui uma ação de educação continuada 
importante para o desenvolvimento da 
saúde no Brasil.

A declaração foi feita durante en-
contro em Brasília, em 14 de feverei-
ro, com Sérgio Metzger, da Federação 
Internacional de Diabetes e da ADJ 
Brasil; e Nelson Mussolini, Vice-
Presidente Executivo do Sindusfarma.

Nas oficinas realizadas em 2010 e 
2011, o Programa de Aprimoramento 
em Diabetes capacitou 1.853 

Como são desenvolvidos os me-
dicamentos? Quais os dilemas bioéti-
cos envolvendo pesquisas com seres 
humanos? Para saber as respostas, a 
REPFARMA, empresa que atua em ca-
pacitação na área comercial farmacêu-
tica, oferecerá um curso gratuito para 
funcionários da indústria farmacêutica 
no Rio de Janeiro. Os alunos apren-
derão sobre o processo de desenvol-
vimento de medicamentos, desde a 
molécula até as farmácias, e debaterão 
questões éticas relacionadas ao setor. 
Inscrições abertas para as turmas de 
3 de maio. Vagas limitadas!  Mais in-
formações:  21 3553 2673 ou e-mail 
http://www.repfarma.com. 

farmacêuticos, em 25 ci-
dades de 18 estados.

Em reunião realizada 
no mesmo dia, no gabinete 
da presidência da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o pro-
grama foi apresentado em 
detalhes para o Gerente-
Geral de Medicamentos 
da Anvisa, Norberto Rech. 
Participaram do encon-
tro Sérgio Metzger, Dr. Lauro Moretto, 
Presidente da Academia Nacional 
de Farmácia e Vice-Presidente de 
Assuntos Regulatórios e Programas 
Sociais e Educacionais Sindusfarma, e 
o prof. Walmir de Santi, Vice-Presidente 
do Conselho Federal de Farmácia.

Para Metzger, Ministério da Saúde 
e Anvisa entendem que o Programa 
de Aprimoramento em Diabetes ex-
trapola a simples relação de apoio das 

empresas, pois representa, por sua 
amplitude, um marco da responsabili-
dade sanitária com educação de todos 
os profissionais de saúde envolvidos.

“Com esta parceria o Sindusfarma 
mostra sua vocação educacional, bus-
cando sinergias com todos os setores 
do segmento farmacêutico e todos os 
agentes públicos e privados da saú-
de”, disse Dr. Moretto.

Da esquerda para a direita Alexandre Padilha, 
Sérgio Metzger e Nelson Mussolini

Na edição 130, na matéria de 
cobertura da Lupa de Ouro, na 
divulgação dos vencedores da 
categoria Campanha Extensão 
de Linha, deixamos de colocar 
o nome do responsável pela 
campanha de Ansolar Sport, da 
Stiefel, a GSK Company, que foi 
a grande ganhadora neste item. 
A campanha foi apresentada 
por Rodrigo Salman. O troféu 
foi entregue por  José Ricardo 
Mendes da Silva, representa-
do por Marcelo Neri, Diretor 
da Unidade de Prescrição II do 
Aché (na foto).

Nossas desculpas!
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É uma pena que o Homem não 
observe e não escute devidamente 
as lições da Natureza. Está perdendo 
excelentes oportunidades de aprender 
com ela para evoluir e melhorar sua 
qualidade de vida.

Já há tempos devíamos ter perce-
bido que a solução de muitos proble-
mas que afligem a saúde do ser hu-
mano está cada vez mais próxima dele 
e mais distante das fórmulas químicas. 
Os resultados das pesquisas com as 
células-tronco estão aí para demons-
trar isso. Agora vem da Suécia mais 
um exemplo, conforme notícia publi-
cada no conceituado British Medical 
Journal: (http://www.bmj.com/con-
tent/343/bmj.d7157).

Segundo estatísticas pediátricas, 
na primeira infância, uma de cada qua-
tro crianças apresenta alguma forma 
de anemia pela falta de ferro, o que 
pode comprometer o desenvolvimento 
neurológico delas.

Pois na Suécia, um grupo de mé-
dicos acaba de descobrir que esse 
problema pode ser evitado de forma 
muito simples: basta cortar o cordão 

Dose Única

DOIS UNIVERSOS À NOSSA ESPERA
Floriano Serra

umbilical três minutos mais tarde. Nos 
dias de hoje, e já há muito tempo, 
diante da pressa com que esse corte 
é feito (cerca de dez segundos após 
o nascimento), o recém-nascido deixa 
de receber uma quantidade de sangue 
equivalente a uma xícara de leite, cer-
ca de 100 mililitros. Uma das hipóteses 
para aquele grande número de casos 
de anemia é justamente a falta desse 
suprimento extra de sangue, vindo da 
placenta pelo cordão umbilical para o 
bebê.

A questão é: quem foi que disse 
que o cordão umbilical deve ser corta-
do imediatamente após o nascimento 
da criança, mesmo nos partos nor-
mais? Ninguém sabe, ninguém viu.

Como boa mãe, a natureza ensina 
coisas excelentes, mas pune quan-
do necessário. A falta de respeito e 
a violência do Homem contra ela es-
tão sendo vistas e sentidas em todos 
os cantos do mundo. São reações 
duras e implacáveis de quem está 
sendo irresponsavelmente agredida. 
Certamente, não se trata de troco nem 
de revanchismo, mas da lei de Causa 
e Efeito em ação, o que nos remete ao 
fato de que o ser humano precisa se 
reconciliar com a Natureza.

Não há dúvida de que são impor-
tantes para a raça humana as pesqui-
sas que vêm sendo feitas para escla-
recer os muitos mistérios do Universo. 
Mas, além de redescobrir a Natureza, 
o Homem precisa lembrar que há um 
outro universo dentro dele, que tam-
bém precisa ser pesquisado e desco-
berto. Isso é muito fácil de se fazer, in-
clusive sem custos: basta atentar para 
o Universo do Espírito, ao alcance de 
qualquer pessoa, porque está dentro 
dela. 

Portanto, conhecer o Espírito e a 
Natureza é um passo básico e indis-
pensável a ser dado por quem quer 
ver este mundo melhor, mais saudável, 
harmonioso e sustentável, tornando-
-se um legado digno e seguro para 
nossos descendentes. 

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

Conhecer o Espírito e a Natureza 
é um passo básico e
indispensável a ser dado por 
quem quer ver este mundo 
melhor, mais saudável, 
harmonioso e sustentável.
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Idea Brasil traz novidades em 
pesquisa para seus clientes.

Perfil –  Conheça as características e os hábitos de seus consumidores e trace novas estratégias 
para alcançar êxito na satisfação de seus clientes.

Fluxo -  Descubra a melhor forma de estabelecer o layout de seu ponto de venda e o quanto  
a organização dos produtos influencia nas vendas.

Geo -  Avalie como a localização de sua loja e de seus concorrentes interfere em suas vendas. 

Utilize o que há de mais moderno atualmente para testes de conceito e comunicação.
A Idea Brasil traz ao mercado a mais poderosa metodologia para testes de atenção  
e sentimentos causados por diferentes materiais de comunicação.  
A partir da medição e análise das reações psiconeurofisiológicas:
• Monitore o percurso e fixação do olhar diante de peças publicitárias
• Avalie o grau de memorização de seu material ou campanha publicitária
• Mensure o esforço de atenção
• Identifique o nível de emotional arousal e emotional engagement

Trazemos com exclusividade para o mercado farmacêutico.

Perfil do Consumidor Estudo de GeomarketingFluxo no PDV

55 11 3937 8800
portalmoderna.com.br
contato@portalmoderna.com.br
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Rua Demóstenes, 967 
Campo Belo - São Paulo-SP

Você tem 10 minutos para vender o seu 
produto para os médicos?

A gente tem.

www.snifdoctor.com.br

.com.br

• Mais de 10 minutos a cada visita 

• Mais de 65.000 mil assinantes = 25% do painel médico brasileiro

• Mais de 130.000 visitas por mês

Seu produto por mais tempo perto do 
médico mais distante e do mais ocupado.

Ligue (11) 5533-5900 e marque uma 
visita com um de nossos representantes.


