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TRANSFORMANDO A PROPAGANDA 
MÉDICA
Como acontece todos os anos, na edição especial comemorativa do Dia do 
Propagandista procuramos homenagear esses profissionais com a elaboração 
de uma matéria especial, com temas do universo da propaganda médica, mas 
que também forneça informações práticas que possam ser aplicadas pelos 
representantes em seu dia a dia.

Neste ano não foi diferente. A reportagem de capa trata de um assunto 
extremamente importante para a Força de Vendas: o cadastro médico.                          
O gerenciamento eficiente dessa ferramenta é fundamental para o sucesso da 
visitação e das estratégias traçadas pelos laboratórios.

Nesse aspecto, uma das dificuldades encontradas pelos representantes refere-se 
à atualização dos dados do cadastro médico. Ainda hoje existe distorção sobre 
o número de médicos ativos no País, o que dificulta o planejamento e reflete na 
qualidade da visita.

A Revista UPpharma entrevistou alguns propagandistas que falaram da ferramenta 
e colocaram sugestões para melhoria desse recurso. Também estamos 
publicando os resultados do censo Demografia Médica por especialidades, que 
traz informações que poderão auxiliar os representantes na atualização do painel 
médico.

Outra matéria desta edição traz os vencedores do Prêmio Qualidade Sindusfarma, 
que reconhece os fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica, 
que se destacaram no ano anterior, tendo em vista a elevação constante dos 
padrões de qualidade e segurança exigidos em todas as etapas da fabricação de 
medicamentos.

Nossos cumprimentos a todos os propagandistas na passagem do dia 14 de 
julho, dedicado a estes profissionais que fazem a diferença no campo e vêm 
transformando a história da propaganda médica no Brasil.

Nelson Coelho

Publisher

Editorial

 

Revista UPpharma
DPM Editora LTDA.
Rua Demóstenes, 967 – Campo Belo
CEP 04614-014 – São Paulo (SP) – Brasil
Tel./Fax: (11) 5533-5900
E-mail: revista@dpm.srv.br

Publisher 
Nelson Coelho – Mtb 50.499

Editora-Assistente
Madalena Almeida – Mtb 20.572

Comercial
Edy Lopes – Executiva de Contas 
Tel.: (11) 5533-5900 
edy.lopes@dpm.srv.br
anuncio@dpm.srv.br

Direção de arte
Victor Hugo de Moraes

Revisão
Josias A. Andrade

Colaboradores desta Edição
André Jacques Pasternak, André Reis, 
Arnaldo Pedace, Cleverson Porto, Fernando 
Loaiza, Floriano Serra, Hamilton Conde, 
Helder Conde, Henrique Tada, Humberto 
Katori, Marcelo Weber, Mario Fernandes, 
Nelson Mussolini, Renata Schott, Rogério 
Leal Damasceno e Yuri Trafane.

Tiragem
12.000 exemplares

A Revista UPpharma – GRUPEMEF é uma 
publicação bimestral da DPM Editora Ltda.

Este descritivo está em conformidade com as leis 
de imprensa, uma vez que a DPM é responsável 
pela produção do conteúdo editorial da Revista. 
As informações contidas nos artigos 
de nossos colaboradores não refletem 
necessariamente a opinião desta Editora.

Cartas para a redação
Revista UPpharma
Rua Demóstenes, 967 – Campo Belo CEP 
04614-014 – São Paulo (SP) Brasil
E-mail: cartas@dpm.srv.br

Assinatura
E-mail: assinatura@dpm.srv.br
Tel.: (11) 5533-5900

Fale com o editor
editor@dpm.srv.br

Site
www.dpm.srv.br

Apoio

GRUPEMEF
Grupo dos Profissionais Executivos 
do Mercado Farmacêutico
Rua Roque Petrela, 97 - Vila Cordeiro 
CEP 04851-050 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5093-5385 – Fax: (11) 5531-8103
E-mail: grupemef@grupemef.com.br

Diretoria Geral
Humberto Katori

Diretoria de Informação de Mercado e Efetividade
Lucas Vieira
José Luiz Cardoso
Clóvis Nogueira
Camila Monzani

Diretoria de Comunicação, Eventos e Treinamento
Fabiana Ordani
Kelson Rodrigues
Ieda Block
Renato Vernet

Diretoria Grupo Sustentabilidade
Marcelo Weber 
Renata Schott

Diretoria Financeira
Eurípedes Fernandes
Ana Maria Antonucci

Conselho
Gabriel Tannus
Oswaldo Escobar

 

3



sumário

 6 Grupemef

 8 Sindusfarma

 10 Alanac

 12 Recursos Humanos

 14 Comunicação

 16 Treinamento 

 18 Responsabilidade Social

 22 Branding

 24 Recrutamento e Seleção

 44 Opinião

 58 Ponto de Vista

 60 Reciclagem

 64 Farmacogenômica

 66 Dose Única

20 Aconteceu

Em sua quinta edição, o Pharma 
Meeting Brazil é considerado um evento 
que muito contribui para a realização 
de negócios no setor farmacêutico.

48 Evento

Sindusfarma anuncia os vencedores 
do Prêmio Qualidade, que contempla 
os melhores fornecedores da 
indústria farmacêutica.

26 Especial Dia do Propagandista

Nesta edição especial, não deixe de conferir 
a opinião dos propagandistas em relação à 
atualização do cadastro médico, uma ferramenta 
fundamental para o sucesso da visita. Veja 
também os resultados do censo Demografia 
Médica por especialidades, desenvolvido 
pelo Conselho Federal de Medicina.
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A PARCERIA COM A EPHARMA
É UM EXEMPLO DE COMO 
PODEMOS PROPORCIONAR
O ACESSO AO TRATAMENTO
POR MEIO DA INOVAÇÃO.
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS,
MEIO MILHÃO DE PACIENTES
JÁ FORAM BENEFICIADOS.

ROBERTO SLEPETYS
Diretor de BI
Boehringer Ingelheim

A Boehringer Ingelheim foca seus esforços
no desenvolvimento de soluções inovadoras que 
promovam saúde, bem-estar e acesso à população. 

O ePharma Follow contribui com esta missão.

O ePharma Follow possibilita à sua empresa criar e gerenciar

programas de descontos em medicamentos, facilitando o acesso

dos pacientes aos seus produtos. A ferramenta conecta mais de 14 mil 

farmácias e oferece atualização de regras e condições comerciais

em tempo real, permitindo tomadas de decisões rápidas e seguras.

Utilize o ePharma Follow e aumente os seus negócios promovendo

mais acesso aos seus medicamentos.

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686
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O mercado farmacêutico está 
em constante transformação. Cada 
vez mais nos deparamos com novas 
tecnologias, conceitos e ferramentas 
que garantem o aprimoramento das 
estratégias e mais assertividades nas 
ações.

Mas apesar das facilidades do 
mundo moderno, a atuação do propa-
gandista é ainda fundamental para a 
boa relação entre indústria e médicos. 
São profissionais que atravessaram o 
tempo e acompanharam atentamen-
te a evolução tecnológica, tornando 
a propaganda médica cada vez mais 
moderna e atualizada para os clientes.

Na passagem deste 14 de julho, 
não poderíamos deixar de cumpri-
mentar o propagandista, que continua 
sendo uma base sólida de carreira, 
informando a classe médica e os pa-
cientes sobre o que existe de mais 

Grupemef

novo em termos de medicamentos 
para o tratamento e cura de diversas 
doenças.

Trata-se de uma profissão com 
mais de 50 anos, que exige conhe-
cimentos globais e uma formação 
abrangente. Parabéns a todos os pro-
fissionais que atuam nesse mercado 
tão dinâmico e tornam a propaganda 
médica mais humana e diferenciada.

Outro assunto que gostaria de 
abordar nesta edição é um treinamen-
to que o Grupemef realizará em São 
Paulo, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, 
em parceria com a TNS. Este treina-
mento terá como tema a introdução à 
pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Na ocasião, serão abordados as-
suntos como o uso da estatística no 
desenho das amostras, redes de re-
lacionamento médica etc. Além dis-
so, também haverá palestras sobre o 

panorama do mercado, proferidas por 
convidados. 

Importante explicar que o conteú-
do será o mesmo nos três dias. Dessa 
forma, o profissional poderá escolher 
entre as três datas aquela que lhe for 
mais conveniente.

Já começamos a divulgação deste 
projeto, e os interessados podem nos 
procurar para obter outras informa-
ções ou, se preferirem, podem entrar 
em nosso site (www.grupemef.com.br). 

 O objetivo é contribuir para o apri-
moramento dos profissionais, levando 
aos participantes informações atua-
lizadas e úteis sobre o universo far-
macêutico. Esperamos por todos em 
mais esse encontro.  Até lá! 

Humberto Katori
Diretor-Geral
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Sindusfarma

SAÚDE EM CAIXINHAS
Nelson Mussolini

O setor sempre esteve 
e continua engajado 
no esforço para que o 
problema da falsificação 
de medicamentos 
seja resolvido. É um 
compromisso de honra.

A falsificação de medicamentos 
é um grave problema de saúde no 
mundo. Mas no Brasil, felizmente, não 
atinge as proporções de nações me-
nos desenvolvidas da América do Sul, 
África e Ásia.

Isso porque o País conta com um 
eficiente sistema de controle fiscal e 
sanitário, que inibe a entrada de con-
trafações no mercado regular, espe-
cialmente nas grandes cidades.

Mesmo antes da criação da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), em 1999, uma série 
de medidas importantes tinham sido 
adotadas para resguardar a população 
contra medicamentos falsificados ou 
que estivessem fora dos padrões de 
qualidade e segurança.

E o divisor de águas foi um aciden-
te, uma falha de fabricação: o famoso 
caso das pílulas anticoncepcionais fei-
tas de farinha, em vez de hormônios, 
ocorrido nos anos de 1990.

Desde então, os processos de 
controle de qualidade da indústria 
farmacêutica em todas as etapas de 
fabricação foram aperfeiçoados; os 
sistemas de farmacovigilância foram 
aprimorados; e toda embalagem de 
medicamento disponível no mercado 
brasileiro contém informações e dis-
positivos de segurança que permitem 
aferir sua autenticidade. 

segurança já citados, verifiquem se a 
embalagem não está amassada, ras-
gada, rasurada ou tem falhas de im-
pressão que possam indicar fraude, 
má conservação ou adulteração do 
produto.

Em qualquer caso, o consumidor 
pode tirar suas dúvidas entrando em 
contato com o Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC) da empresa fabrican-
te do medicamento. Os telefones dos 
SACs costumam vir impressos com 
destaque nas embalagens.

É sempre importante ressaltar que 
a falsificação é uma prática que acon-
tece à margem do processo de fabri-
cação dos medicamentos originais.                                
E que, portanto, trata-se de uma ques-
tão de responsabilidade da Polícia e 
das autoridades sanitárias. Mas é cla-
ro que a questão preocupa a indústria 
farmacêutica. 

Na última década, o Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma) 
participou de inúmeros encontros na-
cionais e internacionais sobre o tema. 
E tem discutido permanentemen-
te com as autoridades brasileiras da 
área da saúde o aprimoramento das 
medidas e mecanismos destinados a 
rastrear os medicamentos legalmente 
produzidos pelo segmento farmacêu-
tico, prevenindo a falsificação, o roubo 
de cargas e o contrabando de medica-
mentos no País.

O setor sempre esteve e continua 
engajado no esforço para que esse 
problema seja resolvido. É um com-
promisso de honra. Pois, afinal, o ne-
gócio da indústria farmacêutica é ven-
der saúde em caixinhas. 

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

Vêm impressas nas caixas as ca-
racterísticas do medicamento, o nome 
do fabricante, o número de registro do 
produto no Ministério da Saúde e o 
nome do farmacêutico responsável e 
seu número de inscrição no Conselho 
Regional de Farmácia (CRF).

São informados também o número 
do lote e as datas de fabricação e vali-
dade do produto.

Os principais dispositivos de se-
gurança nas embalagens de medica-
mentos são a tinta reativa (raspadinha), 
o adesivo ou lacre de segurança e a 
colagem hot melt, que indica a inviola-
bilidade do produto.

A raspadinha é um retângulo bran-
co coberto com uma tinta reativa que, 
ao ser raspado com uma peça de me-
tal (moeda, anel, chave etc.) expõe a 
palavra “qualidade” e a logomarca da 
empresa fabricante. Todas as emba-
lagens de medicamentos vendidas no 
Brasil precisam obrigatoriamente des-
sas identificações.

Uma questão relevante, que con-
funde a opinião pública, é que as esta-
tísticas da Anvisa e da Polícia embutem 
medicamentos de origem ilegal, como 
os contrabandeados e roubados, na 
categoria de produtos falsificados.

São, geralmente, produtos autênti-
cos que, por terem ingressado no mer-
cado por vias irregulares e clandesti-
nas, podem oferecer riscos à saúde da 
população. 

Na verdade, no contexto brasileiro, 
esses dois problemas são bem maio-
res do que o da falsificação propria-
mente dita.

Por isso, recomenda-se que os 
consumidores comprem os medica-
mentos prescritos pelos médicos e 
profissionais da saúde apenas em far-
mácias e drogarias conhecidas.

 E que, além de prestar atenção 
às informações e aos dispositivos de 

8  | Edição Especial - Julho - 2012



9



Alanac

A Vigilância Sanitária serve para 
promover (orientar e educar) e proteger 
a saúde da população (ao criar barrei-
ra à perda da saúde, por exemplo, por 
meio de campanhas de vacinação e 
uso de EPI), garantindo a segurança 
sanitária de produtos, serviços e a saú-
de do trabalhador e do meio ambiente. 
O conceito de Vigilância Sanitária, além 
de englobar a qualidade, a segurança e 
a eficácia dos medicamentos, também 
participa da construção do ACESSO a 
tratamento da população do País em 
consonância com as competências do 
Sistema Único de Saúde (SUS), defini-
do pela Constituição Federal de 1988 
e amparado pelo arcabouço legal (leis, 
decretos, portarias, resoluções e ins-
truções normativas).

Sob os aspectos econômico e polí-
tico, o arcabouço legal criado e utilizado 
para promover a “Vigilância Sanitária” 
serve também para definir barreiras téc-
nicas aos produtos importados de bai-
xa qualidade e de segurança e eficácia 
não comprovados. Por outro lado, se o 
marco legal for balizado de forma ina-
dequada, ele pode inviabilizar o desen-
volvimento/manutenção do parque fa-
bril nacional dos produtos de vigilância 
sanitária (medicamentos, cosméticos, 
saneantes, produtos para saúde etc.).

Neste sentido, o nível técnico das 
normas para registro, boas práticas e 
consumo deve estar alinhado com o 
grau de desenvolvimento tecnológico 
do parque fabril nacional, no qual este 
nível se eleva na proporção do avanço 
técnico das empresas fabricantes insta-
ladas no País.

Focando o Mercado Farmacêutico 
Brasileiro (MFB), nota-se que ele tem 
registrado aumentos consistentes ano 

MAS AFINAL, PARA QUE SERVE A 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA?
Henrique Tada

após ano desde 2003, e os laborató-
rios farmacêuticos nacionais se desen-
volveram e aumentaram a participação 
no mercado neste mesmo período, 
enquanto que os laboratórios trans-
nacionais tiveram uma diminuição no 
MFB. Cabe lembrar que o marco legal 
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sanitário foi desenvolvido e consolida-
do neste mesmo período com a cria-
ção da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa. 

Os gráficos abaixo ilustram bem 
esta situação:

10  | Edição Especial - Julho - 2012



Contudo, mesmo com este resul-
tado expressivo das indústrias farma-
cêuticas nacionais, o quadro do MFB 
pode se alterar nos próximos anos 
com o advento dos medicamentos 
biológicos/biotecnológicos, que de-
sencadeou uma “corrida” entre os 

países desenvolvidos e as nações que 
têm alguma experiência nesse seg-
mento, como Cuba, Argentina, Índia, 
China e Brasil. Não somente o desen-
volvimento de novas drogas de origem 
biológica/biotecnológica, mas também 
o desenvolvimento tecnológico e de 

infraestrutura de fabricação destes 
produtos acarretou um novo divisor 
de águas no campo da pesquisa, de-
senvolvimento e produção de medica-
mentos, que difere substancialmente 
do modo tradicional. Para tanto, o 
setor produtivo nacional e a socieda-
de e o GECIS – Grupo Executivo do 
Complexo Industrial da Saúde espe-
ram que o nível deste marco regulató-
rio, definido recentemente pela Anvisa, 
esteja condizente com o estágio de 
desenvolvimento das indústrias far-
macêuticas de capital nacional para 
viabilizar o registro e fabricação de 
produtos biológicos / biotecnológicos 
nacionais, o que fortalecerá ainda mais 
a soberania nacional do nosso País. 

Henrique Tada é Diretor-Executivo da Associação 
dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac).
E-mail: alanac@alanac.org.br

A Vigilância Sanitária serve para promover e 
proteger a saúde da população, garantindo a 
segurança sanitária de produtos, serviços, saúde 
do trabalhador e do meio ambiente.
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Diante de um cenário provável de 
menor crescimento do mercado em 
2012, impactado pelo cenário econô-
mico externo desfavorável da Europa, 
com uma recuperação ainda tímida da 
economia dos EUA e aliado a um con-
sumo menor da China, este ano deve 
oferecer maiores dificuldades para que 
muitas das metas sejam alcançadas.   

Como consequência do panorama 
macroeconômico descrito, o mercado 
farmacêutico também vem se depa-
rando com a falta de novos produtos 
no pipeline, resultado de várias quedas 
de patentes dos blockbusters, lançados 
nos anos 90, além do vertiginoso cres-
cimento de mercado de medicamentos 
genéricos e similares no País nos últi-
mos anos.  

Os desafios do ponto de vista de 
gestão organizacional são imensos, e 
é justamente nos momentos de maior 
adversidade que grandes lideranças 
se provam. A começar pelo conflito de 
gerações presentes numa mesma em-
presa, com especial ênfase na tão men-
cionada “Geração Y”, jovens nascidos 
no começo da década de 80 e que hoje 
beiram os 30 anos de idade, estando no 
auge da disposição e energia para fazer 
o algo a mais e se destacarem perante 
a média. 

Começam aí os problemas das or-
ganizações que, no discurso, dizem ter 

se modernizado e se reinventado, mas 
na prática ainda estão em direção opos-
ta. Lideranças excessivamente formais, 
hierárquicas e autoritárias ainda existem 
e geram verdadeira repulsa dos executi-
vos que apreciam uma gestão mais au-
tônoma e empreendedora, já que este 
universo não se sustenta em um clima 
organizacional pesado e tenso.     

Não é nenhum exagero afirmar que, 
cedo ou tarde, os profissionais mais ta-
lentosos comecem a ver o mercado em 
busca de um ambiente mais saudável, 
informal e empreendedor. Estas pesso-
as buscam “lideranças” e não “chefias”, 
palavras que possuem conotação com-
pletamente distinta neste caso, e o que 
faz a real diferença na retenção dos me-
lhores talentos não tem nada a ver com 
a idade média de uma liderança, mas 
sim com o seu grau de resiliência.

A definição de resiliência vem da fí-
sica. É a capacidade de um material de 
suportar tensões, pressões, intempéries 
e adversidades. Ademais, é a capaci-
dade de se esticar, assumir formas e 
contornos para manter sua integrida-
de, preservar sua anatomia, manter sua 
essência. Transportando esse conceito 
para o mundo das organizações, a re-
siliência é frequentemente atribuída a 
processos que explicam a superação 
de crises e adversidades em indivíduos, 
grupos e empresas.

E é nestas horas que grandes em-
presas ainda perdem o jogo na reten-
ção dos melhores executivos. Pessoas 
realmente diferenciadas não se apegam 
somente ao aspecto financeiro, mas, 
principalmente, na liberdade de tomar 
decisões e de não pensar de forma 
engessada, no sentimento de poder fa-
zer acontecer, de realizar, de agir como 
dono da empresa e não como mero fun-
cionário por trás de um status social.

E reforçando que faixa etária nada 
tem a ver com grau de resiliência. 
Existem excelentes executivos na casa 
dos 50 anos extremamente resilientes 
e jovens que ainda se posicionam com 
forte apelo ao status hierárquico e ao di-
tado de “manda quem pode, obedece 
quem tem juízo”. 

Como consultor de seleção de exe-
cutivos desde 1997, já vivi e acompanhei 
a carreira de milhares de profissionais 
no mercado farmacêutico. Com base 
nisso, posso afirmar que os executivos 
que revisitaram sua postura mais auto-
ritária e hierárquica estão colhendo os 
frutos de terem se reinventado. Nunca 
é tarde demais quando existe o desejo 
real de se querer mudar para melhor. 

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

Recursos Humanos

RESILIÊNCIA

André Jacques Pasternak

UMA DAS COMPETÊNCIAS MAIS DEMANDADAS DE UM LÍDER 
NOS DIAS DE HOJE

Os executivos que revisitaram sua postura mais 
autoritária e hierárquica estão colhendo os frutos de 
terem se reinventado. Nunca é tarde demais quando 
existe o desejo real de se querer mudar para melhor.
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Comunicação

Se o tema de nossa seção é co-
municação e a edição é dedicada aos 
profissionais que fazem a divulgação 
médica, sinto-me impelido a sair da 
esfera da comunicação ampla e mer-
gulhar mais uma vez no universo do 
diálogo, já que essa é a comunicação 
que interessa ao nosso homenageado. 
E quando discutimos o tema “conversa 
frente a frente”, fica sempre a tentação 
de focar a parte ativa da comunica-
ção. A mais visível. Ou seja, o que falar, 
como falar, como se expressar e assim 
por diante. Mas a marca dos grandes 
comunicadores é o equilíbrio entre falar 
e ouvir. E nesse caso o equilíbrio não 
é simétrico, assim como também não 
é o número de equipamentos biológi-
cos de que dispomos para falar e ouvir. 
Os melhores na arte do diálogo falam 
um pouco – e na hora certa – e ouvem 
muito. E ouvem porque sabem que a 
melhor maneira de conseguir sintonia 
com o seu interlocutor é entendendo 
genuinamente o que ele quer expres-
sar. Mas não é só isso. Um bom co-
municador é aquele que durante uma 
conversa, não só entende o que o 
outro quer dizer, mas consegue dei-
xar a sensação de interesse genuíno. 
Existem algumas pessoas que real-
mente se concentram uma na outra, 
mas não sabem parecer tão concen-
tradas quanto realmente estão.

Quando isso acontece, perde-se 
uma oportunidade ímpar de alimen-
tar a empatia além da compreensão. 
Especialmente na área de vendas, pa-
recer que entendeu é tão importante 
quanto realmente ter entendido. Um 
bom profissional de vendas entende e 
transmite a certeza de que entendeu. 

Presta atenção e faz o outro sentir que 
estava atento.

A pergunta que se segue é qua-
se automática: e como eu faço para 
transmitir a sensação de que estou co-
nectado e entendendo?

Antes de tudo, é necessário es-
tar realmente atento. Dessa forma, 
você estará imerso em um processo 
de comunicação eficaz. Com forma e 
conteúdo. Em que você compreende 
seu interlocutor que sente isso de for-
ma sincera. Partindo dessa premissa, 
existem alguns cuidados simples que 
ajudam bastante.

•Olhar: a maioria das pessoas acha 
que olhar nos olhos é o correto, mas 
olhar fixamente para os olhos do seu 
interlocutor tem mais chance de ser 
entendido como desafio do que aten-
ção. Um bom ouvinte mantém o olhar 
entre a parte inferior dos olhos e a base 
da boca. Os olhares devem se cruzar 
eventualmente, mas não podem se fi-
xar um no outro.

•Posição do Corpo: lance mão das 
técnicas de rapport para aumentar a 
identidade. Se a outra pessoa se in-
clinar para frente, incline-se também. 
Se ela encostar-se no espaldar da ca-
deira, faça o mesmo. Mimetizar delica-
damente alguns movimentos também 
ajuda.

•Movimento da Cabeça: acene 
positivamente com a cabeça em inter-
valos regulares, cuidando para não ser 
artificial. Se a intensidade da voz subir, 
intensifique a velocidade do aceno e, 
eventualmente, arregale ligeiramente 
os olhos em sinal de admiração.

•Feedback Sonoro: lance mão de 
sons de confirmação para indicar que 
está entendendo. “Hãrrã”, “entendo” e 
“Ahhhh!” são expressões que servem 
a esse fim. Lance-as regularmente, 
mas sem automatismo.

•Perguntas: faça pequenas per-
guntas de esclarecimento, demons-
trando sua atenção ao tema e interes-
se nos detalhes.

•Resumo: quando seu parceiro de 
conversa terminar uma ideia, resuma 
e confirme o entendimento. Diga algo 
como: “Deixe-me ver se entendi. Você 
está dizendo que ...”.

Essas pequenas providências farão 
com que seu interlocutor sinta-se ou-
vido com atenção, o que é um ótimo 
alicerce para a construção da empa-
tia sobre a qual se erguem os bons 
relacionamentos – pessoais e profis-
sionais. E lembre-se: essas não são 
técnicas para fingir que se está ouvin-
do quando não se está. Ao contrário, 
trata-se de fazer com que a outra pes-
soa sinta que sua atenção é real e sin-
cera. Se for assim, vai funcionar. Pode 
apostar! 

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

NÃO BASTA OUVIR
Yuri Trafane

Um bom profissional de vendas entende e transmite a certeza de que entendeu. 
Presta atenção e faz o outro sentir que estava atento.
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Treinamento

3) Não aguento mais trabalhar 
com ele (ela)!

Relacionamento interpessoal é 
uma competência fundamental na pro-
fissão de representante. Cuidado! Ao 
chutar o balde dentro da equipe, você 
também poderá ficar respingado. Por 
outro lado, você já tentou, de todas as 
formas possíveis, esgotar o assunto 
com a pessoa em particular?!? Quem 
sabe, uma simples conversa cara a 
cara poderá resolver muitos problemas 
de comunicação entre você e o cole-
ga, sem envolver o gerente distrital no 
desgastante “disse me disse”.

4) Isso não é culpa minha! 
Encaminhei um e-mail a respeito na 
semana passada!

Quando as coisas dão errado e 
começa a caça aos culpados, defen-
der-se atrás da barricada de e-mails 
talvez não seja a melhor solução. 
Segue uma dica para prevenção de 
futuros problemas de comunicação: 
assuntos importantes devem ser pri-
meiramente tratados pessoalmente, 
depois confirmados por telefone e, fi-
nalmente, documentados por e-mail. 
Imprescindível: follow-up constante.

5) Eu não sei!
Aconteceu comigo! Trabalhava em 

uma multinacional e havia uma sema-
na que tinha sido promovido a gerente 
da linha hospitalar. Em uma reunião 
sobre planejamento estratégico em 
que estavam presentes vários geren-
tes de produto, o diretor de marketing 
e o presidente, este último me pergun-
tou de supetão: “Quantos hospitais 
existem no Brasil?” Pânico. Não tinha 
ideia. Então disse muito constrangido: 
“eu não sei.” O diretor de marketing, 
que havia me promovido, me fuzilou 

com um olhar tão duro, que percebi na 
hora ter dado uma grande bola fora! 
Quem me salvou da saia-justa foi a an-
tiga gestora da linha, também presente 
na reunião, que afirmou que eram sete 
mil. Foi horrível!

6) Sempre fizemos assim!
Em um contexto dinâmico como na 

indústria farmacêutica, querer frear as 
mudanças para permanecer na zona 
de conforto é suicídio profissional. Seja 
o primeiro a aceitar as inevitáveis mu-
danças e será assim percebido como 
uma pessoa flexível, inovadora e im-
portante dentro da equipe.

7) Já falei com o gerente regional!
Despreze a hierarquia somente 

em situações desesperadoras como 
assédio moral, ou na completa ina-
cessibilidade do gerente distrital. Todo 
GD sofre muito com a pressão sandu-
íche – equipe por baixo e gerente re-
gional por cima cobrando resultados. 
Ao decidir procurar o GR, sem antes 
comunicá-lo a respeito, você tornará 
sua função irrelevante.

Enfim, gestão de carreira é uma 
daquelas coisas pessoais que não po-
dem ser terceirizadas. Se você é um 
representante e quer ser demitido, co-
mece a falar estas frases para o GD, 
tendo em mente que talvez você seja 
encaminhado ao departamento pes-
soal antes de ter a oportunidade de 
chegar na última. 

Mas, se você é um GD, realize um 
trabalho de coach eficiente com sua 
equipe para evitar perda de talentos, 
rescisões trabalhistas, setores vagos, 
recrutamento, seleção e treinamento. 
O que é mais prático? 

Artigo original: http://career-advice.
monster.com/in-the-office/workplace-
-issues/things-not-to-say-to-your-
-boss/article.aspx  

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

Megan Malugani e Charles Purdy, 
editores do site monster.com, especia-
lizado em RH, recentemente publica-
ram um interessante artigo sobre algu-
mas frases que nunca devem ser ditas 
para seu gestor imediato. Selecionei as 
melhores e adaptei-as ao contexto da 
propaganda médica.

1) Preciso de um aumento!
O gerente distrital não tem culpa 

se você está quebrado! Aumentos 
salariais na indústria farmacêutica en-
volvem negociações anuais entre sin-
dicatos patronais e de propagandistas, 
além das políticas corporativas de car-
gos e salários. Se você já está no sex-
to ano na empresa, não ficou feliz com 
o dissídio de 2,5%; aquela prometi-
da promoção a representante sênior 
tampouco ocorreu, e o Programa de 
Participação de Resultados só garan-
tiu 50% do 14º salário, melhor então 
procurar outro emprego do que revelar 
sua fragilidade financeira, ou, pior ain-
da, seu sentimento de desvalorização 
profissional. 

2) Visitar 18 médicos e quatro 
farmácias por dia?

Isso é impossível! Não obstante a 
definição de metas irreais de visitação 
ser uma constante no planejamento 
de marketing de algumas indústrias 
farmacêuticas, em geral não são os 
representantes que apontam este 
fato para a diretoria comercial. Então, 
ao ouvir sua afirmação, a tendência 
imediata do gerente distrital será em 
pensar em alguém, talvez até neófito, 
que possa cumprir o objetivo diário, ou 
pelo menos, não trazer este problema 
para ele.

SETE FRASES QUE O GD 
NUNCA DEVERÁ ESCUTAR
André Reis
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Responsabilidade Social

na venda de qualquer tipo de produto. 
Afinal, vendedor que é bom vende qual-
quer tipo de produto.

Para os adeptos do papel de Mídia, 
o importante era a forma ou o formato 
da abordagem. Tão importante quan-
to um bom conteúdo, era a “ embala-
gem”. Os treinamentos eram focados 
na simulação de diálogos e conversas. 
As palavras aplicadas eram cientifica-
mente colocadas em frases ou expres-
sões. E ambas, decoradas de maneira 
exemplar.

Outro ponto importante era a fre-
quência e sequência com que esse 
discurso padrão era entregue aos mé-
dicos. Da mesma forma que um plane-
jamento de mídia para uma campanha 
qualquer, era importante manter certo 
padrão e repetição das visitas.  

Por fim, para os defensores do pa-
pel de Consultor Técnico, o fundamental 
era o conhecimento do produto, ca-
racterísticas e, sobretudo, benefícios. 
Cada detalhe do produto precisava ser 

conhecido à exaustão. Assim como 
cada benefício correspondente. Afinal, 
era o benefício e, não a característica, o 
gatilho de conversão do potencial clien-
te em cliente propriamente. 

Pois bem, tantos anos depois a que 
conclusões chegamos? Existe de fato 
um único papel a ser desempenhado 
por nossa legião de profissionais da 
propaganda médica? Esse papel pode 
sofrer mudanças por influência de novas 
tecnologias? E quanto a mudanças na 
dinâmica do mercado? 

A resposta para tais perguntas, 
no meu ponto de vista, é sim e não. 
Vejamos por quê.

Digo NÃO para a indagação da exis-
tência de um único papel. Acredito que 
o profissional de propaganda desempe-
nha papéis múltiplos no seu trabalho. 
Ele VENDE conceitos e hipóteses para 
o médico em uma visita de trabalho. 

Nesses meus vinte e poucos anos 
de indústria farmacêutica, atuando nas 
áreas de marketing e negócios, uma 
questão sempre foi muito discutida e 
nada conclusiva: qual o verdadeiro pa-
pel do propagandista na promoção dos 
produtos farmacêuticos? Vendedor? 
Mídia? Ou um consultor técnico?  

Para cada uma dessas hipóteses 
surgiam diversos argumentos, todos 
voltados a explicarem ou justificarem 
a posição de quem as defendia. E o 
pior: para cada um desses papéis, um 
contingente infindável de técnicas, fer-
ramentas de treinamento e desenvolvi-
mento surgiam. 

Para os que defendiam o papel de 
Vendedor, eram apresentadas novas 
técnicas de vendas, sugestão de aber-
turas, avanço e fechamento de vendas. 
Cada médico era um cliente a ser per-
suadido pelas características do produ-
to em questão e, como tal, convertido 
em um “comprador” dos mesmos. Por 
isso, os treinamentos eram focados 

O QUE FAZ UM PROPAGANDISTA, 
AFINAL DE CONTAS ? 
Marcelo Weber e Renata Schott

O propagandista é um profissional multifunção, altamente 
adaptável e com uma importância fundamental em um negócio.
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Contudo, ele também desempenha a 
função de uma poderosa MÍDIA para 
seus clientes, quando, diante desses, 
literalmente veicula informações so-
bre sua linha de produtos. E essas in-
formações, por sua vez, são sempre 
apresentadas de forma CONSULTIVA, 
não promocional. Ou seja, é a vez do 
conhecimento técnico surgir como a 
ferramenta de trabalho daquele que 
promove o produto. 

Já para os impactos da tecnologia, 
minha resposta é um simples e convic-
to SIM. A tecnologia altera sim a função 
de mídia na propaganda médica. Vejam 
o advento dos tablets na indústria far-
macêutica. Vivemos hoje uma verda-
deira febre de aplicativos, invenções e 
inovações no uso desses instrumentos. 
E com os tablets, o papel de mídia na 
propaganda médica saiu da condição 
do estático para o dinâmico-interativo. 
Ainda há muito a aprender, mas não há 

dúvida que nesse quesito a propaganda 
nunca mais será a mesma. 

E quanto à repercussão das mu-
danças de mercado, temos um outro 
sonoro SIM. O  que dizer da entrada 
dos produtos genéricos, do lado da 
comoditização, e dos produtos de bio-
tecnologia do lado da diferenciação?                           
A promoção de cada uma dessas ca-
tegorias exigiu a criação de forças de 
promoção específicas com característi-
cas, competências e habilidades muito 
particulares. E mais, do surgimento de 
profissionais diferenciados, com uma vi-
são de negócios muito aguçada.

Com isso, chegamos ao final deste 
artigo sem nenhuma resposta absoluta, 
o que é muito bom, mas também sem 
muitas dúvidas sobre qual o papel do 
profissional de propaganda médica. Ele 
é um profissional multifunção, altamen-
te adaptável e com uma importância 

fundamental em um negócio que mis-
tura os três papéis aqui mencionados:

a) A venda de conceito;
b) A mídia voltada à veiculação de 

informação;
c) A abordagem consultiva calcada 

em conhecimento. Tudo isso, é claro, 
lastreado por uma relação construída 
com base na confiança e no profissio-
nalismo. 

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
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PHARMA MEETING BRAZIL 
2012 SUPERA EXPECTATIVAS

Aconteceu

Em sua quinta edição, o 
Pharma Meeting Brazil é 
considerado um  evento 
imprescindível para todas 
as empresas e profissionais 
que objetivam desenvolver 
novos negócios no setor 
industrial farmacêutico.  

Trezentas e trinta e duas reuniões 
formais, conduzidas por 86 profissio-
nais de 51 empresas farmacêuticas, 
startups, agências de inovação, for-
necedores e prestadores de serviços.  
Tudo realizado em um período de oito 
horas.

Este é o resultado do Pharma 
Meeting Brazil 2012, evento que teve 
sua  quinta edição realizada em 16 de 
maio, em São Paulo. 

O encontro deste ano superou to-
das as marcas anteriores, batendo re-
corde em número de empresas partici-
pantes e reuniões. 

Empresas provenientes do Brasil, 
EUA e França tiveram prazo aproxima-
do de 60 dias para seleção e agenda-
mento de reuniões, por meio de siste-
ma totalmente automatizado, podendo 
verificar informações, aceitar ou decli-
nar convite de acordo com sua estra-
tégia de ação.

Isso permitiu uma gran-
de diversidade de empresas, 
ponto de destaque do evento 
segundo os participantes. 

O grande contingente de in-
dústrias farmacêuticas presen-
tes dividiu espaço com empre-
sas que baseiam suas atividades 
na pesquisa e desenvolvimento 
de novos medicamentos, assim 
como incubadoras, entidades 
de fomento à pesquisa, forne-
cedores de tecnologia e con-
sultorias especializadas no seg-
mento farmacêutico. 

Ao todo, foram 16 empre-
sas ligadas à Agência UFRJ de 
Inovação, à Agência USP de 

Inovação, à Biominas Brasil, à Cietec  
(incubadora de empresas da USP, 
em São Paulo), à Fipase-Supera  (in-
cubadora de empresas da USP, em 
Ribeirão Preto-SP) e à Inova-Unicamp. 
Profissionais destas agências e enti-
dades universitárias também tiveram 

oportunidade de realizar contatos in-
tegrando a academia com a iniciativa 
privada.

Durante o encontro, cada empre-
sa participante teve a oportunidade de 
realizar até 20 reuniões formais, além 
do grande número de contatos infor-
mais estabelecidos nos intervalos para 
café e almoço.

Iniciativa bem-sucedida

Neste quesito, é interessante notar 
que, apesar das reuniões serem agen-
dadas previamente, de acordo com o 
grau de interesse apresentado entre os 
participantes, os encontros informais 
foram muito frequentes, permitindo aos 
profissionais contatos adicionais àque-
les planejados inicialmente.

Estes são alguns dos motivos que 
fazem com que o Pharma Meeting 
Brazil seja considerado um  evento im-
prescindível para todas as empresas e 
profissionais que objetivam desenvol-
ver novos negócios no setor industrial 
farmacêutico.  

O Pharma Meeting Brazil é uma ini-
ciativa do Clube de Novos Negócios da 
Indústria Farmacêutica (www.clubeno-
vosnegocios.com.br), entidade privada, 
criada em 2003, que atua como um 
catalisador de oportunidades de negó-
cios, proporcionando a aproximação 
entre os representantes das áreas de 
Novos Negócios das Farmacêuticas. 
Mais informações: www.pharmamee-
tingbrazil.com.br  
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Branding

Não que fosse especialmente um 
“14 de julho”, mas aqueles dias es-
tão registrados em minha memória 
como se fossem especiais dias dos 
propagandistas.

A história começa assim: era uma 
vez um dia de 1997, quando Manoel 
Werneck (um dos mais brilhantes ho-
mens de marketing com quem traba-
lhei) me telefonou:

“—  Mario, meu bem, estou envian-
do as passagens e o aguardo amanhã 
aqui em Campinas (SP).”

“— Que história é essa de 
Campinas, Neneo?”

“— Estou aqui na Medley, meu 
bem.”

“— Medley? O que é Medley, 
Neneo? Nunca ouvi falar.”

“— Meu bem, é a antiga 
IQC-Hosbon.”

“— Você está de brincadeira?”
“— Sou o Gerente de Marketing, 

meu bem. Até amanhã” – e sem mais, 
desligou.

Fui.

Quando apresentei o primeiro pro-
jeto (e o Rondão apresentava outro 
projeto com enorme competência) 
comemorava-se o primeiro ano de 
existência da Medley. Jairo Yamamoto 
fez sua apresentação. Em seguida, 
um tal de Zé Maria, Gerente Nacional 
de Vendas, assim como Yamamoto, 
esforçou-se para motivar a plateia, 
composta por Regionais e Distritais de 
todo o Brasil.

Não sei por que cargas-d’água, 
justo na minha vez, aquele povo levan-
tou em grande euforia. Jairo e aquele 
tal de Zé Maria me obrigaram a entrar 
no aviãozinho (que avião!!!) do Xande 
Negrão e fazer a mesma apresentação 
pelas Regionais, projeto brilhantemen-
te chamado por Neneo de “bye bye 
Brazil”.

O objetivo — não dito — seria con-
tagiar toda a Força de Venda. Logo 
eu, que via propagandista como uma 
espécie de estorvo do meu trabalho. 
Logo eu, que me sentia superior àque-
la turma de chatos. Mas aquele tal 
de Zé Maria havia me dito assim su-
tilmente algo profundo, de tal maneira 
que os limites da minha consciência 
e o complexo de superioridade do 
ego não atingiram, mas a alma não 

deixou escapar. De modo que enfiei na 
mala um CD de Maria Bethânia com 
a música Brincar de Viver. A letra de 
Guilherme Arantes diz assim:

Quem me chamou?/ Quem vai 
querer voltar pro ninho/ Redescobrir 
seu lugar... /Prá retornar /E enfrentar o 
dia a dia/ Reaprender a sonhar...

Você verá que é mesmo assim/ 
Que a história não tem fim/ Continua 
sempre que você

Responde “sim”/ A sua imagina-
ção/ A arte de sorrir/ Cada vez que o 
mundo/ Diz “não”...

Você verá/ Que a emoção começa 
agora/ Agora é brincar de viver.../ Não 
esquecer. Ninguém é o centro do uni-
verso/ Assim é maior o prazer.../ Você 
verá que é mesmo assim/

Que a história não tem fim/ Continua 
sempre que você/ Responde “sim”/ A 
sua imaginação/  A arte de sorrir/ Cada 
vez que o mundo/ Diz “não”...

Vazei para o então trabalho.
Lembro-me de como se fosse 

hoje. Domingo de manhã, aeroporto 
Santos Dumont, sol lindo nas águas da 
Guanabara, e o aviãozinho do Xande 
me pegando. Primeira apresentação 
foi no Recife (PE) para as turmas das 
regiões Norte e Nordeste. 

Na veia.
Ainda não havia compartilhado 

aqueles sentimentos com pessoas 
estranhas, que se  transformariam em 
seres importantes no meu dia a dia.            

UNS CERTOS DIAS DO 
PROPAGANDISTA.
UM CERTO ZÉ MARIA.
Mario Fernandes

22  | Edição Especial - Julho - 2012



E por onde passamos, o filme foi o 
mesmo. Indiscutivelmente, aquela mú-
sica tinha algo de muito especial nos 
sonhos do tal Zé Maria e de sua equi-
pe. Lecionou. 

Até então havia me dado com ge-
rentes de vendas nada gratificantes e, 
assim como eu, arrogantes. Agora, ali 
na minha frente, apreciava qualquer 
coisa muito nova. Zé Maria amava um 
por um daquela turma, e a turma o 
amava assim como pintos à galinha. 
Meio sem jeito, fui percebendo que 
aquele pessoal me amava, e, sem gra-
ça, ia sentindo aquele amor entrando 
sorrateiramente em meu coração. Em 
vez de ciúmes, Zé era o cupido.

Os propagandistas do Rio de 
Janeiro visitavam a Lápis de Cor e ali 
contavam as últimas. O restante do 
Brasil usava o aposentado fax para me 
pôr a par das últimas.

E mensalmente um novo “bye bye 
Brasil”.  Assim ia me dando conta de 
que os propagandistas tinham sonhos 
e tinham lições para me transmitir. 
Uma noite estava sozinho com meus 
pensamentos em um daqueles hotéis. 
Zé Maria percebeu e convocou uma 
patotinha do Pará, seu estado natal, e 
dançando carimbó, marcado com pal-
mas das mãos, me cercaram.

Contagiou.
Na convenção nacional do lança-

mento de Plenty, em Gramado (RS), 
aquele povo foi ao delírio. Apesar da 
temperatura abaixo de zero do lado 
de fora, a turma acalentava Jairo que 
havia apostado suas fichas naquele 
lançamento.

Certamente, Jairo se acha res-
ponsável pelo sucesso da Medley. Eu 
também. Mas cá entre nós, o título de 
responsáveis pela construção do valor 

da marca Medley vai para o Zé Maria e 
sua turma de propagandistas.

Quando me contaram que Zé havia 
partido assim como quem vai comprar 
pão na esquina e não volta pro café, 
debrucei-me, entre soluços sorrateiros 
no canto da sala, buscando entender a 
parte da letra, quando recomenda sor-
rir cada vez que o mundo diz “não”, me 
veio à lembrança a cena do Zé à frente 
da turma de propagandistas do Pará, 
dançando carimbó. Dancei.

Peço licença aos milhares de pro-
pagandistas espalhados por esse 
imenso Brasil para dedicar esse dia ao 
Zé Maria, agora o tal, e aqueles propa-
gandistas da Medley. Celebrarei.

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

Até então havia me dado com gerentes de vendas nada gratificantes 
e, assim como eu, arrogantes. Agora, ali na minha frente, apreciava 
qualquer coisa muito nova.
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Recrutamento e Seleção

Em 14 de julho é comemorado o 
Dia do Propagandista, este profissio-
nal tão importante para a indústria 
farmacêutica. Bom de papo, trajes 
discretos e uma enorme pasta como 
acompanhante compõem o perfil do 
propagandista. 

O Propagandista exerce uma das 
profissões mais antigas da humani-
dade. Apenas as formas de trabalho 
é que mudaram, mas não se perdeu 
a sua essência, ou seja, ele continua 
sendo o elo entre a ciência e o médico.

Sabemos que muitos desses pro-
fissionais fizeram história, viajando por 
todos os recantos deste País, em uma 
época em que os veículos eram pre-
cários, fossem eles automotores ou 
não. Lá estavam eles divulgando as 
novidades terapêuticas a médicos e 
dentistas. 

Esses valorosos profissionais vi-
sitam consultórios, clínicas médicas, 
odontológicas e hospitais. Precisaram 
buscar a profissionalização com o ob-
jetivo de melhor divulgar os medica-
mentos fabricados pelos laboratórios, 
a fim de que sejam receitados aos pa-
cientes na busca da prevenção ou da 
cura das doenças. 

Hoje, além de possuir um curso su-
perior em Administração, Publicidade 
e Propaganda, Marketing ou outros 
cursos pertencentes à área da saúde, 
como Fisioterapia e Farmácia, pre-
cisam ser também fluentes em pelo 
menos uma língua estrangeira e ter 
conhecimentos de computação, bem 
como uma qualidade que, em minha 
opinião, é fundamental: uma boa dia-
lética, uma boa comunicação. E digo 
mais: precisam enxergar muito bem 
para conseguir ler e decifrar aquelas 
“letrinhas” tão pequenas que estão co-
locadas nas bulas dos medicamentos. 

Os propagandistas de produtos 
farmacêuticos precisam estar prepa-
rados para responder aos questiona-
mentos dos profissionais da medici-
na, da odontologia, a todas as suas 
dúvidas sobre os medicamentos que 
representam. Para tanto, realizam pe-
riódicos cursos de reciclagem.

A missão do propagandista é tra-
duzir em gestos, palavras, emoção, 
sentimentos e com credibilidade as 
soluções médicas para um mundo 
melhor. A cada visita um novo desa-
fio, uma nova meta a conquistar. Tudo 
isso torna sua atividade de suma im-
portância para o médico.

Gostaria também de fazer uma 
menção à propagandista – estou me 
referindo à mulher. Vale abrir um pa-
rêntese: neste ponto, esta profissão 
avançou muito nos últimos 20 anos, 
não se prendendo ao preconceito tão 
badalado entre os grupos femininos 
que lutam por igualdade também no 
meio profissional, uma verdadeira que-
bra de paradigma. No Brasil, a com-
petitividade está em pé de igualdade. 
Seja como propagandista ou como 
gestor, “supervisor, gerente, diretor e 
presidente”: o que tem definido a em-
pregabilidade e formas de remunera-
ções é a competência e não o sexo.

Parabéns, Propagandista, pela 
digna profissão que você escolheu, 
mas não se esqueça de lutar para que 
ela seja sempre respeitada como me-
rece, com dignidade! Você escolheu 
uma profissão para servir a humanida-
de. 

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

PROPAGANDISTA
O ELO ENTRE A CIÊNCIA E O MÉDICO
Arnaldo Pedace

Parabéns, Propagandista, 
pela digna profissão que 
você escolheu, mas não se 
esqueça de lutar para que ela 
seja sempre respeitada como 
merece, com dignidade.
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Qual o número exato de médicos 
no Brasil? Quantos são os especialis-
tas e quais as regiões que concentram 
a maior quantidade de profissionais ge-
neralistas e com títulos?

As respostas a estas e outras ques-
tões são fundamentais para o dia a dia 
do propagandista, que tem no cadas-
tro médico sua principal ferramenta de 
trabalho.

Entretanto, ainda hoje existe uma 
grande distorção quanto ao número de 
profissionais por especialidade no País, 
o que interfere diretamente no planeja-
mento das visitas e, muitas vezes, até 
mesmo na produtividade da Força de 
Vendas.

Recentemente, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), juntamente com 

ONDE ESTÃO E QUANTOS SÃO 
OS MÉDICOS ESPECIALISTAS?

Especial Dia do Propagandista

o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp), publi-
cou o estudo Demografia 
Médica no Brasil: dados 
gerais e descrições de 
desigualdades, que traz 
revelações importan-
tes que podem ser 
utilizadas pelos labo-
ratórios e pela Força 
de Vendas, auxilian-
do no gerenciamento 

do painel médico.
Segundo este cen-

so, realizado em 2011, 
existem no País  371.788 
médicos em atividade, dos 
quais 204.563 são espe-
cialistas e 167.225 gene-
ralistas. Esses números 

foram obtidos com o cruzamento dos 
dados registrados pelos Conselhos 
Regionais de Medicina, que compõem 
a base do Conselho Federal de Medina 
(CFM), pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) e pelas 
sociedades brasileiras de especialida-
des médicas, reunidas na Associação 
Médica Brasileira (AMB).

É importante explicar que o estudo 
considerou “médico especialista” aque-
le que possui título oficial em uma das 
53 especialidades médicas reconhe-
cidas no Brasil. Já um “médico gene-
ralista” é aquele que não possui título 
formal de especialista. No estudo, ge-
neralista (médico sem título) não deve 
ser confundido, como frequentemente 
ocorre, com o especialista em clínica 

médica, pois esta é uma especialidade 
reconhecida pela CME, cujo detentor do 
título é denominado “especialista em clíni-
ca médica”, popularizado também como 
“clínico geral” ou simplesmente “clínico”. 
O generalista também não se refere ao 
especialista em Medicina da

Família e Comunidade ou ao espe-
cialista em Medicina Preventiva e Social, 
especialidades igualmente reconhecidas 
pela CME. Em outros casos, designa-
ções diversas para o mesmo especialista 
estão ligadas

à evolução do nome, extinção ou sur-
gimento de especialidades.

No censo foi explicado que as diver-
gências no registro de informações, em 
parte, têm a ver com o fato de que o mé-
dico não necessita ter um título de espe-
cialista para exercer a Medicina. Ou seja, 
após a conclusão do curso de graduação 
de seis anos, com posse do registro no 
CRM, é comum o exercício profissional 
de médicos não-especialistas, principal-
mente nos atendimentos que compõem 
os campos das especialidades básicas 
(cirurgia geral, clínica médica, pediatria, 
ginecologia e obstetrícia, medicina de 
família e comunidade), que apresentam 
grandes demandas em postos de saúde, 
prontos-socorros, serviços de triagem, 
plantões, ambulatórios, programas de 
saúde da família, consultórios etc. 

Atualmente, existem duas formas 
de obtenção do título de especialista. 
Após a conclusão de um programa de 
Residência Médica, reconhecido pelo 
MEC, ou mediante concurso da respec-
tiva sociedade de especialidade médica 
vinculada à AMB.

Existem no País 371.788 médicos em atividade, dos quais 
204.563 são médicos especialistas e 167.225 médicos 

generalistas
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com o levantamento, a razão especialista/
generalista por grandes regiões reflete de 
alguma forma a distribuição de médicos 
pelo Brasil.     O Sul é a região que tem o 
maior número de especialistas: 1,95 para 
cada médico generalista. Em contrapar-
tida, o Norte, com 0,83, e o Nordeste, 
com 0,96, ocupam posição oposta, com 
mais generalistas do que especialistas. A 
região Centro-Oeste tem 1,66 especia-
lista para cada generalista. Já no Distrito 
Federal, a razão é de 2,11, a mais alta do 
País. O Sudeste, ao contrário do que se 
possa imaginar, aparece abaixo da mé-
dia nacional – 1,16 especialista para cada 
generalista. 

Por opção metodológica, o levanta-
mento considerou apenas a primeira es-
pecialidade titulada. Aproximadamente, 
27 mil médicos têm duas ou mais 
especialidades. 

Os maiores contrastes em relação à 
divisão entre especialistas e generalistas 
ocorrem quando a comparação é por es-
tados. Em 12 deles há mais generalistas 
que especialistas. Em linhas gerais, as re-
giões mais pobres têm o menor número 
de médicos à disposição, como também 
o menor número de especialistas.

O Rio de Janeiro tem mais generalis-
tas do que especialistas e São Paulo qua-
se empata. O estudo revela que diversos 
fatores podem estar relacionados a esse 
perfil: são os dois estados com o maior 
número de cursos de Medicina, atraem 
médicos de todo o País, concentram a 
maioria dos programas de Residência 
Médica, mas as vagas não são suficien-
tes para todos. Além disso, são, ao mes-
mo tempo, locais de formação de espe-
cialistas que, muitas vezes, migram para 
seus estados de origem.

Por outro lado, três estados do 
Nordeste – Paraíba, Alagoas e Sergipe – 
e os três do Centro-Oeste – Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás – têm entre 
1,3 e 1,6 especialista para cada genera-
lista. Proporcionalmente à população mé-
dica, esses estados têm mais especialis-
tas que São Paulo e Rio. 

Fonte: CFM/AMB/CNRM; Pesquisa Demogra�a Médica no Brasil, 2011.

DISTRIBUIÇÃO DA RAZÃO ESPECIALISTA/GENERALISTA, SEGUNDO 
GRANDES REGIÕES

BRASIL, 2011

Os títulos são reconhecidos por uma 
Comissão Mista de Especialidades (CME), 
formada pelo CFM, AMB e CNRM, legal-
mente instituída em 2000, que também 
estabelece os critérios para reconheci-
mento e denominação de especialidades 
e áreas de atuação na Medicina.

As entidades também decidem 
conjuntamente a forma de concessão 
e os registros de títulos de especialista. 
Periodicamente, a relação das especia-
lidades médicas e áreas de atuação é 

renovada e republicada. A última ver-
são foi aprovada pela Resolução CFM 
1973/2011 e reconhece no Brasil 53 es-
pecialidades e 53 áreas de atuação.

Mais da metade é de especialistas

Dos 371.788 médicos brasileiros em 
atividade, segundo o estudo, 55,1% são 
especialistas. Outra constatação do cen-
so é que o País conta com 1,23 espe-
cialista para cada generalista. De acordo 
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Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia 
concentram quase um quarto dos es-
pecialistas, ou seja, reúnem 24,46% 
de todos os profissionais titulados. 
Sete especialidades concentram mais 

ESPECIALIDADE NÚMERO % ESPECIALIDADE NÚMERO %

Pediatra 27,232 13,31

Ginecologia e Obstetrícia 22,815 11,15

Anestesiologia 14.826 7,25

Cirurgia Geral 13.609 6,65

Clínica Médica 10,640 5,2

Ortopedia e Traumatologia 9.515 4,65

Oftalmologia 9.280 4,54

Medicina do Trabalho 9.065 4,43

Cardiologia 8,708 4,26

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 7.212 3,53

Psiquiatria 7.032 3,44

Dermatologia 5.132 2,51

Otorrinolaringologia 4.640 2,27

Cirurgia Plástica 4.016 1,96

Urologia 3.253 1,59

Medicina de Família e Comunidade 2.632 1,29

Neurologia 2.629 1,29

Endocrinologia e Metabologia 2.553 1,25

Medicina Intensiva 2.464 1,2

 Nefrologia 2.228 1,09

Gastroenterologia 2.133 1,04

Neurocirurgia 2.071 1,01

Infectologia 2.056 1,01

Pneumologia 1.997 0,98

Cirurgia Vascular 1.877 0,92

Medicina de Tráfego 1.847 0,9

Acupuntura 1.810 0,88

Homeopatia 1.766 0,86

Patologia 1.725 0,84

Cancerologia  (Oncologia) 1.457 0,71

Hematologia e Hemoterapia 1,420 0,69

Reumatologia 1.243 0,61

Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 1.148 0,56

Cirurgia Cardiovascular 1.102 0,54

Cirurgia do Aparelho Digestivo 1,056 0,52

Endoscopia 1.056 0,52

Medicina Preventiva e Social 942 0,46

Cirurgia Pediátrica 905 0,44

Coloproctologia 874 0,43

Alergia e Imunologia 768 0,38

Geriatria 716 0,35

Nutrologia 689 0,34

Mastologia 669 0,33

Medicina Física e Reabilitação 570 0,28

Medicina Nuclear 499 0,24

Cirurgia Torácica 491 0,24

Radioterapia 444 0,22

Medicina Esportiva 413 0,2

Cirurgia de Cabeça e Pescoço 384 0,19

Medicina Legal e Perícia Médica 314 0,15

Angiologia 282 0,14

Cirurgia da Mão 202 0,1

Genética Médica 156 0,08

TOTAL 204,563 100,00

Fonte: CFM/AMB/CNRM; Pesquisa Demogra�a Médica no Brasil, 2011.

DISTRIBUIÇÃO DA RAZÃO ESPECIALISTA/GENERALISTA, SEGUNDO GRANDES REGIÕES
BRASIL, 2011

da metade dos profissionais, 52,75% 
deles. As dez primeiras no ranking 
com mais especialistas reúnem 
64,97% do total de médicos titulados. 
Além de Pediatria e Ginecologia estão 

O estudo considerou “médico especialista” aquele que possui título 
oficial em uma das 53 especialidades médicas reconhecidas no Brasil. 

Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica 
Médica, Ortopedia e Traumatologia, 
Oftalmologia, Medicina do Trabalho, 
Cardiologia, e Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem.

Especial Dia do Propagandista
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Concentração por regiões

O censo também mostrou que onde se concentram médicos em geral, tam-
bém estão concentrados os especialistas. Considerando-se pediatras e especia-
listas em clínica médica, percebeu-se que esses profissionais estão igualmente 
mais concentrados no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

O censo também 
mostrou que onde se 
concentram médicos 
em geral, também 
estão concentrados os 
especialistas. 

Ao comparar ginecologistas e obs-
tetras com cirurgiões gerais, a situação 
é a mesma: ambas as especialidades 
estão mais presentes no Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais e, com uma 
pequena concentração em relação aos 
pediatras e clínicos gerais, também na 
Bahia.

Ainda nas especialidades gerais, 
Medicina de Família e Comunidade 
mantém a concentração das de-
mais, mas destaca-se em dois ou-
tros estados: Santa Catarina e Ceará. 
Anestesiologistas, cardiologistas, can-
cerologistas e ortopedistas estão con-
centrados exatamente nos mesmos 
estados. 

O que o estudo apontou é que as 
concentrações praticamente se repe-
tem em cada especialidade – reforçan-
do a conclusão de que, geralmente, 
regiões bem servidas em uma espe-
cialidade, são bem servidas em todas. 
O especialista, assim como o médico 
em geral, tende a se instalar onde há 
trabalho para sua especialidade, onde 
se paga melhor, conforme a competi-
ção do mercado, onde ele tem possi-
bilidades de aprimoramento e onde há 
qualidade de vida. 

Esse local costuma coincidir com 
polos econômicos que abriguem hos-
pitais de referência, centros de ensino, 
programas de Residência Médica e 
clientela privada. 

A íntegra do censo pode ser confe-
rida no portal do CFM                         
(www.portalmedico.org.br). 

Fonte: CFM; Pesquisa Demografia Médica no Brasil, 2011. 

DISTRIBUIÇÃO DA RAZÃO ESPECIALISTA/GENERALISTA, 
SEGUNDO GRANDES REGIÕES

BRASIL, 2011

Sudeste 56.38%

Sul 14.94%

Centro-Oeste 7.52%

Norte 4.21%

Nordeste 16.96%

Fonte: CFM/AMB/CNRM; Pesquisa Demografia Médica no Brasil, 2011.

DISTRIBUIÇÃO DE ESPECIALISTAS TITULADOS (TOTAL), 
SEGUNDO GRANDES REGIÕES

BRASIL, 2011

Sudeste 54.97%

Sul 17.93%

Centro-Oeste 8.52%

Norte 3.47%

Nordeste 15.11%

Especial Dia do Propagandista
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10 anos contando com você.

Juntos a favor da vida.

Este mês comemoraremos com muita alegria o 
dia de quem é a imagem da Torrent.

Daquele que ajudou a construir um ótimo 
relacionamento com a classe médica, há 10 anos 
atendendo-a da melhor maneira possível.

Mais do que levar a melhor informação, antes 
de conquistar a primeira prescrição do médico, 
nosso REP trabalha para conquistar a sua 
confiança, por meio de um relacionamento  
baseado em admiração, respeito e simpatia.

Que bom que estamos juntos esse tempo todo!

Uma homenagem aos nossos Representantes

anuncio rep.indd   1 6/11/12   10:15 AM



Especial Dia do Propagandista

CADASTRO MÉDICO
COMO GERENCIAR ESSA FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL PARA O TRABALHO EM CAMPO

O exercício da profissão de propa-
gandista envolve a realização de uma 
série de atividades que não se restrin-
gem somente à visitação médica. Este 
profissional participa de reuniões e trei-
namentos, elabora relatórios, aprende 
sobre medicamentos e técnicas de 
vendas, mantém o laboratório sem-
pre informado sobre as mudanças no 
campo, busca novos conhecimentos 
e, sobretudo, cria uma maneira mais 
humana para divulgar os produtos aos 
médicos.

Atualmente, com a alta competitivi-
dade do mercado farmacêutico, cada 
vez mais a atuação do representante 
torna-se estratégica para os laborató-
rios. Com isso, os profissionais preci-
sam também cada vez mais colocar 
diferenciais em seu trabalho. Uma 
ferramenta eficaz nesse sentido é o 

cadastro médico. Quando bem geren-
ciado, pode contribuir para maior inte-
ração com o médico, auxiliando a criar 
novas formas para melhor atendê-lo.

Nesta edição especial e come-
morativa do Dia do Propagandista, a 
Revista UPpharma entrevistou alguns 
representantes para conhecer as di-
ficuldades no gerenciamento do ca-
dastro médico, bem como a maneira 
como estes profissionais inserem os 
dados e utilizam esse recurso em tem-
pos de concorrência acirrada.

“Hoje, os laboratórios dispõem 
de várias ferramentas que norteiam 
o trabalho do representante, ajudan-
do a identificar o potencial de cada 
médico, permitindo uma atualização 
mais focada dentro dos objetivos qua-
litativos e quantitativos da empresa. 
Nesse aspecto, vale ressaltar que é 

de fundamental importância registrar 
todas as informações obtidas na ficha 
do médico, pois cada visitado apre-
senta características diferentes, que 

É essencial buscar mais informações nas farmácias locais, além das 
abordagens feitas diretamente aos médicos, anotando e filtrando os dados 
obtidos.

Sérgio Brandão, da Torrent
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vão desde hábitos prescritivos, como 
estilo de vida, conduta profissional 
etc., até preferências por horário ou dia 
para atender os representantes. Esse 
registro fornece algumas dicas para a 

próxima visita e traz dados que podem 
ser a base de uma abordagem bem-
-sucedida”, opina Sérgio Brandão, 
propagandista da Torrent, no Rio de 
Janeiro.

Em relação às informações que de-
vem ser priorizadas em um cadastro 
médico, Brandão afirma que depende 
muito da necessidade de cada labora-
tório ou do projeto que se está traba-
lhando. “Porém, em regra, buscamos 
cada vez mais ser assertivos no que 
tange à conquista de receituário mé-
dico. Dessa forma, toda a atenção ao 
potencial prescritivo é muito importan-
te, bem como a influência dos médi-
cos em alguns setores, tais como aca-
dêmico, hospitalar e nas sociedades 
médicas, o que pode facilitar nosso 
relacionamento com esse profissional.       
Os interesses pessoais, quando iden-
tificados, também oferecem maior 
oportunidade de relacionamento inter-
pessoal mais abrangente. Saber quase 
tudo sobre seu cliente é fundamental 
para se alcançar o sucesso na promo-
ção médica”, observa Brandão.

Na visão de Kellen Souza Reis, 
Propagandista da Glenmark, de Minas 
Gerais, a secretária ainda tem um pa-
pel importante na elaboração e atuali-
zação do painel médico. “Outra manei-
ra é compartilhar dados também com 

os colegas de campo. É preciso que 
estas informações estejam registradas 
nas fichas médicas ou ainda em bases 
de dados informatizadas, no tablet ou 
nos pockets, para que em uma possí-
vel troca de setores isso não se perca 
e possa ser usado pelos nossos su-
cessores”, comenta Kellen.

Para a propagandista, as informa-
ções essenciais em um cadastro médi-
co iniciam com o potencial prescritivo, 
perfil de pacientes (classe A, B ou C), 
quantidade mensal de atendimentos, 
perfil do médico (inovador, conserva-
dor, cordial, dominante etc.), entre ou-
tros dados. 

Vanderlei Proença, Representante 
do Zambon Laboratórios, que atua no 
interior de São Paulo, acredita que a 
melhor maneira de manter o cadastro 
atualizado ainda é médico a médico, 
por meio da visitação. “Não existe 
sistema de captação mais eficien-
te do que a conversa com o médico.                           
A melhor forma de registrar é justa-
mente o uso correto do sistema que 
a empresa disponibiliza, seja via fichas 
de papel ou algum sistema informati-
zado. Nesse aspecto, sempre o há-
bito prescritivo deve ser priorizado. 
Conseguir identificar com o máximo de 
acuracidade as preferências e hábitos 
dos visitados é o que faz o cadastro 
ser uma ferramenta importante, pois é 
isso que irá nortear o representante no 
seu trabalho diário”, destaca Proença. 

Para alguns propagandistas, as 
informações fornecidas pelas empre-
sas, com base em ferramentas como 
Audith, DDD, cadastro das entidades 
médicas etc., contribuem também 
para o bom gerenciamento do cadas-
tro médico.

“É essencial buscar mais informa-
ções nas farmácias locais, além das 
abordagens feitas diretamente aos 
médicos, anotando e filtrando os da-
dos obtidos. O advento dos tablets 
também ajudou esse trabalho do 
propagandista, permitindo mais agi-
lidade na atualização da ferramenta.                             

É recomendável ainda cruzar as infor-
mações da empresa com o cadastro 
fornecido pelas sociedades médicas. 
Informação é tudo na tomada de de-
cisão. Por isso, considero que as mais 
importantes devem constar nesse diá-
rio de sequência e frequência”,  lembra 
Rogério F. Varela Jr., Coordenador de 
Treinamento da Valeant Farmacêutica, 
em São Paulo.

Distorção no número de médicos

Apesar dos diversos avanços tec-
nológicos utilizados hoje na propagan-
da médica, uma das dificuldades das 
empresas é obter o número exato de 
médicos, principalmente por especiali-
dades, a fim de garantir maior asserti-
vidade na visitação.

Acontece que ainda hoje existem 
muitas distorções em relação à quan-
tidade de médicos no Brasil, fazendo 
com que, em alguns momentos, cada 
laboratório trabalhe com um núme-
ro diferente. “Algumas divergências 
acontecem, principalmente, quando o 
médico tem mais de uma especialida-
de. Dessa forma, muitas vezes, o pro-
fissional atende em um local com uma 

Kellen Souza Reis, da Glenmark

A tecnologia transformou 
sim a propaganda médica 
e, consequentemente, o 
gerenciamento do cadastro 
médico.
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especialidade e no seu consultório se 
dedica a outra. Mas quase sempre as 
informações são fidedignas, com algu-
mas variáveis encontradas em casos 
específicos. Existem médicos também 
que desenvolvem atividades extracur-
riculares, pós-graduação em locais di-
versos, atividades políticas em outros 
municípios e estados ou até mesmo 
dentro da própria sociedade médica, o 
que também dificulta o contato”, cita 
Varela, da Valeant.

Paulo F. Curti, Representante da 
Mantecorp-Farmasa, empresa do Grupo 
Hypermarcas, também lista como difi-
culdade no gerenciamento do cadastro 
o fato de o médico ter mais de uma es-
pecialidade. “Por esse motivo fica real-
mente difícil atender todos os médicos 
em suas especialidades”, acrescenta 
Curti. 

Além disso, muitas informações for-
necidas por prestadores de serviços con-
tratados pelas Farmacêuticas, que detêm 
o cadastro médico nacional, apresentam 
distorções, como endereço de atendi-
mento e telefone da clínica errados, 

data de aniversário incorreta e médi-
co inexistente. “Essa base de dados é 
passada para cada representante em 
todo território nacional, que tem um 
esforço a mais para atualizar constan-
temente o painel médico”, descreve 
Curti.

Para Kellen, da Glenmark, muitas 
vezes, o fato de a Força de Vendas tra-
balhar com um número menor de mé-
dicos, comparando-se ao número ab-
soluto de profissionais que exercem a 
função no País, deve-se também à es-
tratégia de cada laboratório. “Os moti-
vos são diversos para essa realidade. 
Muitas vezes, há empresas com uma 
Força de Vendas mais restrita, por-
tanto, existem setores no interior dos 
estados que o representante não con-
segue ir, e ainda há médicos que não 
possuem um perfil que justifique o in-
vestimento e o custo da visitação para 
o laboratório”, pontua a representante.   

Segundo ela, para se conseguir 
obter um cadastro de qualidade e de 
alta performance é importante utilizar 
as ferramentas de informação hoje dis-
poníveis, a fim de filtrar dentro deste 
universo o grupo que melhor corres-
ponderá às expectativas da empresa.

“Mas mesmo assim sabemos que 
as ferramentas também podem apre-
sentar falhas. No interior, por exemplo, 
é preciso contar com know-how do 
propagandista e ir além dos dados for-
necidos pelo laboratório, pois ainda é 
baixo o número de praças auditadas”, 
comenta ela.

A propagandista lembra que de-
vido à falta de um cadastro confiável 
torna-se mais difícil para o propagan-
dista conseguir uma média de visita-
ção. “Por exemplo, diante dos desen-
contros de endereços, perde-se muito 

tempo para se ter um painel assertivo. 
Outro problema enfrentado é a dificul-
dade de identificar o real potencial do 
médico. E aí, novamente o tempo gas-
to é significativo”, relata Kellen.

Proença, do Zambon, também re-
lata que existem algumas distorções 
em relação ao número real de médicos 
e a quantidade trabalhada em cam-
po. “A grande questão é o fato de os 
médicos atuarem em diversos locais. 
Isso dificulta a identificação correta. 
Por isso, é importante a atuação dos 
representantes em campo corrigindo 
esses desvios”, analisa.

Segundo ele, a falta de um cadas-
tro atualizado que reflita a realidade 
interfere na qualidade do trabalho do 
propagandista. “Os recursos huma-
nos e materiais que são disponibiliza-
dos pelo laboratório consideram as 
diferentes especialidades, o potencial 

Especial Dia do Propagandista

O cadastro médico, quando bem gerenciado, pode 
contribuir para maior interação com o médico, 
auxiliando a criar novas formas para melhor 
atendê-lo.

Paulo Curti, da Mantecorp

Patrícia Maria da Silva, da Bayer, com a Dra. 
Daniela Souza Lima, de Ribeirão Pires (SP)
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prescritivo, o perfil do médico etc. 
Aplicar esses recursos de forma incor-
reta coloca todo o trabalho em risco e 
acaba não gerando o resultado espe-
rado”, complementa Proença.  

Para Patrícia Maria da Silva, 
Representante de Saúde Feminina da 
Bayer, no ABC, em São Paulo, outra 

amostragem nos indicam o caminho, 
mas as decisões que definem o bom 
trabalho do propagandista vêm do 
somatório de informações. Os proble-
mas podem se tornar oportunidades 
quando o representante foca sua abor-
dagem buscando o acerto e não so-
mente na captação das informações”, 

principais ativos dos laboratórios. 
“O cadastro está cada vez mais 

sofisticado, contribuindo para o de-
senvolvimento do profissional. As em-
presas buscam aprimorá-lo, inserindo 
diversos filtros que facilitam o dia a dia 
do representante. Entretanto, como a 
demanda de informação a completar 
e registrar aumentou, é preciso que o 
profissional se adéque para poder dar 
conta do recado. Isso significa mais 
tempo para atualização de dados. E o 
representante precisa saber lidar com 
a escassez de tempo, visto que tem 
outras prioridades e desafios, como 
visitação diária, elaboração de relató-
rios, visitação em PDVs, participação 
em eventos etc.”, avalia Kellen, da 
Glenmark. 

Na visão de Paulo Curti, do 
Mantecorp/Farmasa, o bom geren-
ciamento do cadastro faz com que o 
representante proporcione uma pres-
tação de serviço diferenciada e ex-
clusiva para cada médico, atendendo 
suas necessidades e obtendo êxito em 
suas estratégias.

“Na década de 90, utilizávamos 
essa ferramenta somente para loca-
lizar o endereço do médico e montar 
um roteiro de trabalho. Hoje, temos 
muitas informações no painel que nos 
permitem saber como atender melhor 
aos anseios dos nossos médicos e ser 
mais assertivos”, lembra Patrícia, da 
Bayer.

O impacto da tecnologia

O fato é que a tecnologia transfor-
mou sim a propaganda médica e, con-
sequentemente, o gerenciamento do 
cadastro médico. “As inovações tecno-
lógicas utilizadas pelas Farmacêuticas 
nos permitem acessar as informações 
da vida profissional do médico, sejam 
elas quais forem, com muito mais rapi-
dez. Em um curto espaço de tempo, 
consultamos o que foi realizado no 
ciclo anterior e com muitos detalhes, 
o que há alguns anos não era assim 

Especial Dia do Propagandista

grande dificuldade no gerenciamento 
das informações do cadastro é quando 
o médico se muda sem deixar o novo 
endereço, e, na maioria das vezes, 
os sites de consulta não apresentam 
os dados atualizados. “Por meio das 
sociedades conseguimos identificar a 
quantidade de médicos por especiali-
dade, e hoje temos também outros si-
tes que podemos consultar para saber 
se estamos atendendo os profissionais 
ativos no Brasil. O gerenciamento efi-
ciente do cadastro é essencial para o 
desenvolvimento de um bom trabalho 
no mercado farmacêutico atual, pois a 
qualidade e a rapidez da informação 
permitem um planejamento muito mais 
preciso e agilizam a tomada de deci-
são frente ao médico e frente à con-
corrência”, analisa Patrícia.

Varela, da Valeant, afirma que os 
principais problemas no gerenciamen-
to do cadastro ocorrem quando as 
estratégias que são direcionadas pelo 
marketing não estão alinhadas com 
a principal especialidade do médico.                                        
“As informações nos ajudam na to-
mada de decisão, e números de 

expõe Varela.

Principal ativo dos laboratórios

Para a totalidade dos propagan-
distas entrevistados, o cadastro médi-
co continua sendo ainda hoje um dos 

Rogério Varela, da Valeant

Vanderlei Proença, do Zambon
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possível”, comenta Ismael Vianna de 
Lima, Propagandista da Theraskin, de 
São Paulo.

Entretanto, apesar da eficácia des-
ses recursos, ele aconselha o propa-
gandista a fazer sempre o bom e ve-
lho backup das informações de seu 
painel. “Novas tecnologias vieram para 
ficar e trouxeram também ganhos im-
portantes em sustentabilidade, já que 
não necessitamos mais de grandes 
quantidades de papel para realizar o 
trabalho em campo. Além disso, po-
demos fazer registros do que foi con-
versado na visita anterior e ainda sobre 
o produto abordado. Por meio dos 
tablets, temos condições de garantir 

Especial Dia do Propagandista

mais interatividade na visita médica e 
ainda oferecer ao médico uma referên-
cia bibliográfica, que é encaminhada 
na hora para seu e-mail pessoal”, des-
taca Lima.

Da mesma opinião compartilha 
Mário Ivaldo de Albuquerque Melo, 
Propagandista da Merck Serono, do 
Recife (PE). Para ele, a introdução de 
novas tecnologias trouxe a possibilida-
de de um trabalho mais assertivo, sem 
falhas e mais focado, bem como criou 
a oportunidade de se fazer uma propa-
ganda dirigida. 

“Os avanços tecnológicos agiliza-
ram o acesso à informação, bem como 
otimizaram o tempo da visita, levando-
-se em consideração que grande nú-
mero de médicos trabalha em mais 
de dois locais. Sinceramente, não vejo 
dificuldade no gerenciamento do ca-
dastro, desde que a ferramenta esteja 
sempre atualizada”, garante Melo.

Para Brandão, da Torrent, a tecno-
logia e a informática, com certeza, são 
responsáveis pela grande mudança 
no gerenciamento do cadastro médi-
co. “Hoje, podemos nos beneficiar do 
volume de informações e perfil do mé-
dico, tanto prescritivo quanto pessoal, 
em tempo real. Não trabalhamos mais 
de forma empírica, engessada ou indi-
vidual. Temos de ser mais assertivos. O 
uso da tecnologia no dia a dia melhora 
a qualidade do cadastro médico, am-
plia o gerenciamento de forma setorial 
e oferece uma visão ampla da realida-
de em todo o território de atuação. O 
painel médico é muito importante para 

todos os laboratórios, contribuindo 
para o sucesso ou fracasso da visita. 
Por isso, devemos sempre reavaliar 
essa ferramenta em todos os aspec-
tos: qualitativo e quantitativo”, avalia 
Brandão.

Varela, da Valeant, citou como um 
dos avanços no gerenciamento do ca-
dastro médico o aperfeiçoamento das 
ferramentas de informação, que permi-
tem corrigir rapidamente os possíveis 
desvios nas estratégias. Ele acredita 
que os pockets e tablets também são 
peças fundamentais nesse processo 
de melhoria de cadastro. “O impacto 
das novas tecnologias foi positivo para 
a Força de Vendas, facilitando o foco 
em ações definidas. Essas novas tec-
nologias, quando disponibilizadas pela 
empresa, permitem uma agilidade im-
portante na implementação dos proje-
tos e respectivos feedbacks”, ressalta 
Varela.

Por outro lado, o propagandis-
ta lembra que um grande desafio da 
Força de Vendas é saber utilizar essas 
inovações de maneira racional, traba-
lhando as informações oferecidas por 
tais ferramentas de modo a produzir 
resultados significativos para o repre-
sentante e para a empresa. “Nesse 
aspecto, uma opção é melhorar o trei-
namento da Força de Vendas, facilitar 
o envolvimento das equipes na colo-
cação de sugestões e criar a partici-
pação efetiva dos propagandistas na 
implantação das tecnologias existen-
tes e nas que estão por vir”, resume o 
representante.Ismael Vianna de Lima, do Theraskin

Ainda hoje existem distorções em relação à quantidade de 
médicos no Brasil, fazendo com que, em alguns momentos, cada 
laboratório trabalhe com um número diferente.
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Na visão de Proença, do Zambon, 
o cadastro médico é vital para focar o 
trabalho nos profissionais mais rele-
vantes, direcionando esforços e recur-
sos. Por outro lado, ele revela que a 
captação dos dados no início do pro-
jeto é sempre o mais difícil.

 “Existem mais de 300 mil médicos 
espalhados pelo Brasil e cada em-
presa prioriza especialidades, poten-
cialidades – e até áreas geográficas 

– distintas. Nesse sentido, o cadastro 
médico é uma ferramenta fundamental 
para o dia a dia do campo. Entretanto, 
o gerenciamento também é complexo, 
porque são muitas perguntas, muitas 
informações e o tempo perante o mé-
dico é realmente muito curto. Depois 
de iniciado o projeto, a dificuldade 
está justamente em manter esses 
dados atualizados, um trabalho que 
deve ser constante. Nesse aspecto, a 

tecnologia veio para ajudar. Hoje, com 
a forma de captação eletrônica ganha-
mos tempo e eficiência. E também re-
cebemos diretrizes estratégicas cada 
vez mais eficientes dos nossos supe-
riores, com informações baseadas no 
cadastro”, ressalta Proença. 

Desafios futuros

Fa la r  do  fu tu ro  do  cadas t ro 
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médico é falar em desafios. Mesmo 
com as facilidades do mundo mo-
derno, o bom gerenciamento dessa 
ferramenta dependerá, em muito, dos 
propagandistas. 

“O representante precisa estar fa-
miliarizado com as novas tecnologias 
do mercado atual, pois elas serão nos-
sas aliadas para mantermos o cadastro 
sempre atualizado de maneira prática e 
rápida. Para melhorar o gerenciamento 
do painel médico é importante que os 
representantes transmitam, de forma 
precisa, os erros que ocorrem com os 
sistemas que hoje armazenam as in-
formações do cadastro, pois, muitas 
vezes, as informações são atualizadas, 
mas quando vamos consultar a altera-
ção, os dados não foram registrados. 
Portanto, é fundamental uma boa co-
municação entre os laboratórios e as 
empresas, que hoje detêm as infor-
mações do nosso cadastro”, observa 
Patrícia, da Bayer.

Brandão, da Torrent, também diz 
ser importante compartilhar com a 
liderança possíveis oportunidades 
para melhoria qualitativa do cadas-
tro. “Um dos desafios do propagan-
dista de hoje em relação ao cadastro 
médico é manter cada vez mais o in-
teresse de assimilar as informações 
e colocá-las em prática da forma 
original que o projeto propõe, bem 
como de atualizar os dados com re-
gularidade. Quando visualizar uma 
oportunidade de aprimoramento, 
o propagandista deve compartilhar 
com seus líderes e solicitar uma ava-
liação”, opina.

Na visão de Brandão, é funda-
mental que o número de médicos seja 
também compatível com o trabalhado 
por cada setor. “O cadastro não deve 
ser estático, pois mudanças ocorrem 
a todo momento e se faz necessário 
manter as informações atualizadas. 
Os dispositivos de alteração por meio 
das ferramentas eletrônicas devem 
ser desbloqueados, pois, em alguns 
casos, o representante precisa fazer 

essas solicitações por e-mail, sms etc.  
a  seus gestores”, lembra Brandão.

Para Proença, do Zambon, o 
maior desafio do propagandista em re-
lação ao cadastro médico é conseguir 
transformar uma grande quantidade de 
dados em informações relevantes para 
o trabalho do representante. “De nada 
adianta ter um enorme painel com mui-
tas informações, se esses dados não 
se transformam em análises úteis para 
a atuação em campo. Minha sugestão 
é para as empresas que desenvolvem 
ferramentas de cadastro médico que 
se mantenham sempre próximas do 

gerenciamento do cadastro médico. 
“Seria útil ter ferramentas que atendam 
às necessidades do campo com uma 
total liberdade para cadastrarmos e 
atualizarmos os dados dos médicos 
em tempo real. Hoje, as empresas 
prestadoras desse serviço ainda uti-
lizam processos burocráticos para a 
inserção de dados de novos médicos 
no setor. Por outro lado, também sa-
bemos que o desenvolvimento de uma 
ferramenta assim exige grande investi-
mento”, argumenta Curti.

A sugestão de Ismael Lima, da 
Theraskin, para aprimorar o cadas-
tro médico é a Força de Vendas atuar 
sempre próxima dos profissionais. “Em 
minhas visitas, procuro sempre colher 
as informações com as secretárias, ve-
rificando se ocorreu alguma mudança 
interna, como e-mail ou de números 
de telefones. Acredito que manter es-
ses dados sempre atualizados é funda-
mental. Procuro ainda registrar datas de 
aniversários tanto do médico quanto da 
secretária”, expõe Lima.

Já Mario Melo, da Merck Serono, 
revela que o maior desafio no gerencia-
mento do cadastro médico é assegurar 
a praticidade na elaboração da ferra-
menta, no sentido de se explorar ape-
nas as informações essenciais. “Não 
vejo grande dificuldade no gerencia-
mento do painel médico. Acredito que 
o que ainda atrapalha esse trabalho é 
a falta de informações básicas corretas, 
como endereço, local de trabalho, tele-
fones, CRM etc.”, destaca Melo.

O fato é que o bom gerenciamento 
do cadastro médico permite às empre-
sas atender às necessidades do médico 
com diferenciação, cumprindo as estra-
tégias traçadas de forma eficaz. Nesse 
sentido, o feedback dos propagandistas 
é fundamental para que os laboratórios 
aprimorem essa ferramenta, contribuin-
do para maior produtividade de suas 
equipes e maior assertividade em suas 
ações de marketing e vendas. 

Mario I. Albuquerque Melo, da Merck Serono

representante, ouvindo suas neces-
sidades e sugestões. Somente quem 
está no dia a dia do campo sabe o que 
funciona e o que não funciona. Por ou-
tro lado, a equipe interna também está 
ciente das informações que são ne-
cessárias para guiar o trabalho estraté-
gico de marketing e vendas. Conciliar 
essas duas frentes em um sistema fácil 
e inteligente é a receita certa de suces-
so no gerenciamento do cadastro mé-
dico”, analisa. 

Paulo Curti, do Mantecorp/
Farmasa, vai mais além. Para ele, uma 
sugestão é os laboratórios desen-
volverem sua própria ferramenta de 
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REPRESENTANTE 2.0. 
OS PRÓXIMOS ANOS
Hamilton Conde e Helder Conde 

Opinião

indústria farmacêutica – coisa que não 
acontecia de forma tão estruturada al-
guns anos atrás. Estas novas variáveis 
tornaram a profissão mais desafiadora, 
na medida em que passaram a exigir 
dele o domínio de novas ferramentas, 
técnicas e conhecimentos.

Há, no entanto, uma coisa que pouco 
mudou: a atuação do representante em 
frente ao médico. Talvez, hoje sua ação 
seja mais planejada, graças às segmen-
tações de painel, estudos de produtivi-
dade e efetividade, scripts de abertura e 
fechamento, compliance ou ferramentas 
novíssimas, como os tablets. Mas, em 
essência, continua-se fazendo a mesma 
coisa que se faz há décadas: o represen-
tante mostra um visual-aid, depois de 
uma longa espera, para ter dois ou três 
minutos de atenção de um médico, que, 

muitas vezes,  olha no relógio, durante a 
visita, para medir quão atrasado está.

Aqui começa nossa análise sobre o 
que vai mudar – acreditamos, para me-
lhor. As mudanças não virão apenas nes-
te mercado especificamente, mas na for-
ma como as cidades funcionam. O papel 
do representante, uma pessoa que está 
na maior parte do seu tempo “na rua”, 
certamente será afetado por esta mu-
dança de dinâmica.

Quanto tempo um representante 
gasta hoje se deslocando em uma cida-
de como São Paulo? Digamos que ele 
faça dez visitas/dia e fique três minutos 
diante de cada médico: são 30 minutos 
de visitas por dia. Só 30 minutos. No res-
to do tempo, está no trânsito, ou na sala 
de espera. Parado, de um jeito ou de ou-
tro. Assim como milhares de advogados, 

O novo representante será o agente que deverá promover as maiores 
mudanças nas relações dentro do segmento médico-hospitalar-farmacêutico 
nos próximos anos.

Desde que a indústria farmacêutica 
passou a visitar médicos, o representan-
te “é o cara”. É e vai continuar sendo.

E justamente por ser tão importante 
e tão indispensável, ele provavelmente 
será o profissional do setor farmacêuti-
co que vai passar pelas mudanças mais 
marcantes nos próximos anos: uma for-
ma diferente de trabalhar, com novas 
ferramentas, novas ideias, desafios e 
conquistas. Algumas dessas mudanças 
já estão ocorrendo; outras, estão ainda 
no campo das meras previsões, mas pa-
recem cada vez mais palpáveis.

Nos últimos anos, por exemplo, pala-
vras como market share, share of voice, 
frequência e sequência, efetividade, sell-
-in e sell-out, KOL, Farmacoeconomia, 
entre outras, passaram a fazer parte do 
dia a dia de qualquer representante da 
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NESTE DIA, SUA EXCELÊNCIA 

SERÁ APLAUDIDA

SUA VOZ  
É A NOSSA VOZ!  

REPRESENTANTE  
BALDACCI!
BRAVO,

14 DE JULHO
DIA DO PROPAGANDISTA

Quando nos deparamos com o sucesso 
de cantores e atores, não vemos o quanto 
eles estudam e ensaiam para repetir, 
milhares de vezes, a mesma música 
diante de diferentes plateias.

Assim como eles, você, representante 
Baldacci, tem no consultório o seu 
palco, o seu teatro e, no médico, a sua 
exigente audiência. 
É você, com seu talento e competência, 
que dá voz aos nossos produtos e um 
show a cada visita!

anun dia do propagandista.indd   1 18/06/12   14:20



engenheiros, médicos, consultores, que 
estão na mesma situação.

A internet vem propiciando que al-
gumas empresas já passem a adotar o 
home-office – ainda de forma inicial, é 
verdade, mas definitiva. A ideia é ter pes-
soas produzindo, sem a necessidade de 
se deslocarem com tanta frequência: a 
ordem do dia é diminuir o trânsito, a po-
luição, buscar conforto e qualidade de 
vida.

Esta realidade, cedo ou tarde, irá 
também para o campo. Talvez não de-
more a chegar o dia em que o represen-
tante fará suas visitas presenciais em um 
período e, no outro, esteja em casa visi-
tando seus médicos a distância, via in-
ternet. Ou aquele “representante viajan-
te”, no interior, em vez de passar cinco 
dias fora de casa, longe da família, talvez 
passe apenas dois ou três dias.

Ficção científica? Não. Algumas em-
presas já utilizam ferramentas com esta 
finalidade, em projetos-piloto que vêm 
atraindo grande interesse. Neste mo-
mento, a melhor forma de fazê-lo parece 
ser com um novo tipo de profissional: 
o representante online, que recebe os 
mesmos treinamentos que o “tradicio-
nal”, mas foca-se especificamente em 
atuar por meio de contatos não-presen-
ciais. Mas é inegável que, no futuro, a 
diferenciação entre o representante “on-
line” e o “tradicional” seja menos clara: 
todos serão, em algum momento de sua 
atividade junto aos médicos, represen-
tantes “online”, mesmo que não o sejam 
100% do tempo.

À primeira vista, esta parece 
ser uma mudança meramen-
te tecnológica. Mas não é. 
Quais habilidades – técnicas e 
humanas – um representante 

que não está fisicamente presente 
precisa ter, para conquistar a aten-

ção do médico? De que 

maneira tais habilidades diferem-se, ou 
requerem aprimoramento, em relação às 
exigidas em uma visita tradicional? Qual 
tipo de relação este profissional tem com 
a tecnologia? Qual importância dá a ela 
no seu negócio e que autonomia tem 
para aproveitá-la do melhor modo possí-
vel? Qual impacto esta realidade terá nos 
rumos da carreira de um representante 
tradicional, que, inegavelmente, esta-
rá lidando com isso em um futuro mais 
próximo do que imagina? São pergun-
tas inquietantes, mas interessantemente 
desafiadoras.

Nossa visão é de que tais ações via 
internet não vão, de modo algum, subs-
tituir a visita tradicional. Em vez disso, 
vão ampliar o alcance do representante 
e estreitar o relacionamento com seus 
médicos que já visita, ou ampliar seu 
painel, chegando a médicos que são 
atualmente não-visitados. Produtos im-
portantes, indicados para pa- t o -
logias raras ou utilizados 
por um grupo restrito 
de médicos, ago- ra 
já podem ser 
promo-

vidos nacionalmente, em razão da capi-
laridade e dos baixos custos envolvidos 
na visita online.

E ainda por meio da visita online ou 
de ferramentas que permitam mini-me-
etings a distância, este representante 
pode envolver líderes de opinião, ou mé-
dicos parceiros do seu painel, para par-
ticiparem de debates ao vivo feitos com 
outros médicos: uma espécie de visita 
assistida, com “trocas de experiências” 
ao vivo, debates do tipo “como eu trato” 
ou sessões personalizadas de atualiza-
ção em um determinado tema. Aqui, o 
representante fortalece sua posição de 
prestador de serviço, de facilitador de 
soluções, servindo como elo entre todos 
esses médicos. Projetos assim já estão 
em andamento também.

Observemos outro exemplo de uma 
mudança visível e inevitável: o uso de ta-
blets na promoção médica. Até pouquís-
simo tempo atrás, o gerente de produtos 
criava o material, que era enviado para a 
gráfica, distribuído aos times no campo 
etc. Um processo longo, caro, demora-
do, em que o representante basicamen-
te trabalhava só com aquilo que lhe foi 
oferecido para aquele ciclo. Assim foi por 
décadas.

Mas nos últimos dois anos, a chega-
da do tablet mudou o jogo: os visual-aids 
agora são dinâmicos. Toda e qualquer 
ação gera dados e relatórios. A atuali-
zação de uma mensagem que precisa 
ser melhorada pode ser feita em poucas 
horas, em vez de dias, semanas ou me-
ses. É possível saber, em tempo real, que 
páginas foram mais vistas em um visual-
-aid. A ação do representante em frente 
ao médico passou a abastecer de infor-
mações mais instantâneas aqueles que 
estão no marketing, criando os materiais 
que vão para o campo.

E, mais do que isso, agora o repre-
sentante pode ter todos os materiais 
promocionais e todo o acervo científico 
de um produto no seu tablet. O seu dis-
cernimento sobre quais materiais ofere-
cer ao médico e o seu conhecimento não 
apenas sobre os materiais daquele ciclo 

Nos últimos dois anos, 
com a chegada do tablet 
os visual-aids agora são 
dinâmicos. A atualização de 
uma mensagem que precisa 
ser melhorada pode ser 
feita em poucas horas, em 
vez de dias ou semanas.

Opinião
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O papel do representante, uma pessoa que está na maior parte 
do seu tempo “na rua”, certamente será afetado pelos novos 
tempos.

em especial, mas de toda a história do 
produto, ganham grande importância. 
O representante passa a agir como um 
consultor, um prestador de serviço, além 
de representante. 

Isso tem um efeito em cascata: afe-
ta a confecção dos materiais, os treina-
mentos, os relatórios, as métricas de 
produtividade e multiplica as diferentes 
possibilidades de mensagens-chave e 
customização de painel. A visita torna-se 
mais personalizada e mais adequada aos 
reais interesses do médico. Qual efeito 
isso terá na divisão dos times de ven-
das? Será que isso aumentará a quan-
tidade de equipes de vendas especiali-
zadas, com indivíduos mais focados em 
poucos produtos (já que a quantidade de 
conteúdos a administrar por produto é 
maior)? É mais uma daquelas perguntas 

tão intrigantes quanto interessantes.
Último exemplo: que tal esse consul-

tor/representante participar do estande 
virtual da empresa, em um Congresso 
OnLine de uma determinada especia-
lidade-alvo? Os Congressos OnLine já 
se mostraram eficientes, interessantes e 
atrativos aos médicos, que participam ao 
vivo. As empresas patrocinadoras, muito 
em breve, vão fazer mais do que sim-
plesmente inserir um banner com seus 
logos, ou fazer um simpósio satélite. Elas 
poderão, por exemplo, montar estandes 
virtuais interativos, nos quais os médicos 
poderão entrar, ter acesso a materiais 
e serem recebidos por um “Que prazer 
recebê-lo em nosso estande, doutor!”, 
do representante online.

Enfim, o representante 2.0 terá à sua 
disposição muitas novas formas de se 

fazer presente junto ao médico. O repre-
sentante continua sendo tão indispensá-
vel como sempre foi. E com as mudan-
ças pelas quais as cidades, as pessoas, 
organizações e tecnologias vêm passan-
do, o seu papel ganha ainda mais impor-
tância. As habilidades e conhecimentos 
necessários para desempenhar a profis-
são tornam-se mais plurais e, certamen-
te, novas e ricas oportunidades surgirão 
para aqueles que estejam dispostos a 
enfrentar estes desafios, sendo pioneiros 
na definição do perfil de um novo repre-
sentante: o agente principal deste pro-
cesso que deverá promover as maiores 
mudanças nas relações dentro do seg-
mento médico-hospitalar-farmacêutico 
nos próximos anos.

O nosso respeito e admiração pela 
nobre profissão de Representante. 
Parabéns!  

Hamilton Conde e Helder Conde são Diretores da Atitude 
Mídia Digital.                                                 
E-mail: hamilton.conde@atitude.com.br                                                                
helder.conde@atitude.com.br
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O Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo (Sindusfarma) anunciou, na 
noite do dia 29 de maio, os vencedo-
res do Prêmio Qualidade Sindusfarma 
2012, que contempla os melhores for-
necedores da indústria farmacêutica 
em 29 categorias. A cerimônia, rea-
lizada na casa de espetáculos HSBC 
Brasil, em São Paulo, reuniu mais de 
duas mil pessoas. 

A EMS foi premiada na categoria 
especial Indústria Farmacêutica como 
o laboratório que mais se destacou 
no processo de qualificação de seus 
fornecedores.

“Nosso time está muito empenha-
do em contribuir de forma efetiva com 
a indústria farmacêutica. Este reco-
nhecimento é um grande orgulho para 

todos e renova nossas forças para 
continuarmos o nosso trabalho”, dis-
se a responsável pelo Departamento 
de Marketing da Bausch, Karina 
Costa de Ávila, premiada na ca-
tegoria Fabricantes Nacionais de 
Equipamentos para Embalagem.

“É muito importante para nós este 
reconhecimento dos nossos clientes, 
pois mostra que estamos na direção 
certa e nos incentiva a buscar a me-
lhoria contínua dos nossos serviços”, 
revela Rodrigo Alvarez, Diretor de 
Operações Técnicas da Active, ven-
cedora na categoria Fabricantes de 
Software e Serviços de Informática.

O gerente internacional da 
Selectchemie, Patrick Thuring, empresa 
vencedora na categoria Fornecedores 
de Insumos Farmacêuticos, destacou 

a participação da equipe na conquista 
do Prêmio. “Em primeiro lugar, gosta-
ria de parabenizar a nossa equipe pelo 
trabalho realizado e agradecer a todos 
que deram o voto de confiança na 
Selectchemie, que há 43 anos oferece 
qualidade em seus serviços”, destaca 
Thuring.

“É uma satisfação enorme para nós 
a conquista deste Prêmio. A Vetec ini-
cialmente era uma empresa familiar e 
brasileira, que está há 33 anos no mer-
cado, buscando atender os clientes 
com excelência. Sem dúvida, estamos 
muito felizes”, frisou Thiago Menezes, 
Gerente de Garantia de Qualidade da 
Vetec, campeã na categoria Padrões 
Solventes e Reagentes Analíticos.

“Este Prêmio é o reconhecimento 
do nosso esforço para continuarmos 

Evento

SINDUSFARMA PREMIA OS MELHORES 
FORNECEDORES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
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O Prêmio 
Sindusfarma de 
Qualidade reconhece 
os fornecedores 
e prestadores de 
serviço da indústria 
farmacêutica que 
se destacaram no 
ano anterior, tendo 
em vista a elevação 
constante dos 
padrões de qualidade 
e segurança exigidos 
em todas as etapas 
da fabricação de 
medicamentos.

enquadradas em cinco grandes classes: 
Máquinas e Equipamentos; Prestadores 
de Serviço; Matérias-primas; Materiais, 
Equipamentos, Instrumentos e Serviços 
de Controle de Qualidade; e Materiais 
de Embalagem.

Cada empresa votou uma única 
vez em dois fornecedores em cada 
categoria. Os três primeiros colocados 
em cada categoria foram auditados 
pela Comissão Julgadora do Prêmio. 
A classificação final resultou da ponde-
ração das notas das indústrias farma-
cêuticas e da Comissão Julgadora.

A apuração dos votos foi validada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Farmacêuticas da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade 
de São Paulo (FIPFARMA). 

O Prêmio Sindusfarma de Qualidade 
é coordenado por Jair Calixto, Gerente de 
Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas 
do Sindusfarma. Entidades represen-
tativas da indústria farmacêutica em 
cinco estados colaboraram neste ano 
com a premiação: Sindifar (Rio Grande 
do Sul), Sindifargo (Goiás), Sinfacope 
(Pernambuco), Sinqfar (Paraná), e 
Sinquifar (Juiz de Fora-MG).

FCE Pharma

O Prêmio é uma realização do 
Sindusfarma, em parceria com a 
Nürnberg Messe Brasil, promotora da 
FCE Pharma – Exposição Internacional 
de Tecnologia para a Indústria 
Farmacêutica, a maior feira do setor 
na América Latina, que aconteceu em 
final de maio, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo.

entre os melhores fornecedores de 
embalagens flexíveis para o mercado 
farmacêutico”, disse Claudia Ribeiro, 
Supervisora de Vendas do Mercado 
Farmacêutico da Dixie Toga, vencedo-
ra na categoria Laminados de Alumínio.

“A EMS se orgulha muito em re-
ceber este Prêmio. É a recompen-
sa de um trabalho bem elaborado e 
executado por todos dentro da em-
presa”, disse Nelson Teixeira, Diretor 
de Suprimentos do laboratório ven-
cedor na Classe Especial Indústria 
Farmacêutica do Ano. 

“O Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade de 2012 foi espetacular 
e ratificou de forma sensacional que 
temos um papel importante no senti-
do de contribuir com a qualidade dos 
fornecedores da indústria farmacêuti-
ca”, lembrou Dr. Lauro Moretto, Vice-
Presidente de Assuntos Regulatórios e 
Programas Sociais e Educacionais do 
Sindusfarma.

A cerimônia do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 2012 foi encerrada com 
a apresentação da banda Biquíni 
Cavadão.

O Prêmio

Conferido desde 1997, o Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade reconhe-
ce os fornecedores e prestadores de 
serviço da indústria farmacêutica que 
se destacaram no ano anterior, tendo 
em vista a elevação constante dos pa-
drões de qualidade e segurança exigi-
dos em todas as etapas da fabricação 
de medicamentos.

Seguindo um processo de vota-
ção iniciado em fevereiro, as indústrias 
farmacêuticas apontaram os melho-
res fornecedores em 29 categorias, 
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Evento

PRESTADORES DE SERVIÇO

DHL Supply Chain
Armazenagem e Distribuição de Medicamentos.

Waters Technologies do Brasil 
Prestação de Serviços para Produção e CQ (Validação, 

Calibração, Qualificação, Auditorias, Certificação).

Boehringer-Ingelheim
Terceirização de Etapas de Fabricação 

(Produção e Embalagem).

Active Tecnologia em 
Sistemas de Automação

Fabricantes de Softwares e Serviços de Informática.

Ímola Transportes 
Transporte de Medicamentos.

Servimex 
Prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros.

CONHEÇA OS VENCEDORES
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POLAR TÉCNICA COML. E INDL. LTDA.
R. Oneda, 930 - Jd. Calux - 09895 280 - S. Bernardo do Campo - SP - (11) 4341 8600

vendas@polartecnica.com.br - www.polartecnica.com.br

A Polar Técnica foi um dos três finalistas no Prêmio 

Sindusfarma de Qualidade, como menção honrosa, na 

categoria Embalagens de Transporte em 29 de maio de 2012.

Agradecemos aos nossos clientes, colaboradores e 

parceiros por mais esta conquista.

Prêmio Sindusfarma de Qualidade



Evento

MATÉRIAS-PRIMAS

Blanver Farmoquímica
Fabricantes de Excipientes Nacionais.

Nortec Química
Fabricantes de Fármacos Nacionais.

Selectchemie 
Fornecedores de Insumos Farmacêuticos 

(Fármacos e Excipientes).

Genix 
Cápsulas Gelatinosas Duras.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Bausch Advanced Technology Group
Fabricantes nacionais de equipamentos para 

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

DEC Brasil
Fabricantes nacionais de equipamentos para 

formulação (misturadores, compressoras, granuladores, 
drageadeiras, encapsuladeiras etc.).

Almapal S.A.
Importadores de equipamentos para formulação e embalagem.

Seguindo um processo de votação 
iniciado em fevereiro, as indústrias 
farmacêuticas apontaram os melhores 
fornecedores em 29 categorias
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Evento

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

T&E Analítica 
Terceirização de Análises e Ensaios Físico-

Químico-Microbiólogicas.

T&E Analítica
Prestação de Serviços de Bioequivalência, 

Equivalência, Estudos Clínicos e Pré-clínicos. 

Waters Technologies do Brasil
Aparelhos, Equipamentos e Instrumentos 

e Materiais de Laboratório.

Vetec Química Fina
Padrões, Solventes e Reagentes Analíticos.

Grupo Vidy
Projetos e Instalações para Laboratórios 

de Controle de Qualidade. 

MATERIAIS DE EMBALAGEM

Wheaton Brasil Vidros
Frascos de vidro.

Schott Brasil
Ampolas e Frascos de vidro (Tipo I), Seringas 

Pré-enchidas e Bolsas para parenterais. 

Bispharma Packaging
Fabricantes Nacionais de Bisnagas de Alumínio e Laminadas.

Cada empresa 
votou uma única 
vez em dois 
fornecedores em 
cada categoria
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Evento

Gráfica Laramara
Bulas.

CLASSE ESPECIAL
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ANO

EMS

Grif Rótulos
Rótulos.

Penha S.A
Embalagens de Transporte (caixas de papelão 

ondulado, caixas de isopor, gel refrigerante etc.).

Macron
Cartuchos.

Védat
Fabricantes Nacionais de Frascos e Tampas Plásticas.

Klockner Pentaplast
Filmes Plásticos para Blíster (PVC, PVdC etc.).

Farmacap Indústria e Comércio
Tampas de Borracha, Selos e Lacres de Alumínio.

Dixie Toga
Laminados de Alumínio.

MATERIAIS DE EMBALAGEM (CONTINUAÇÃO)
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O trabalho do propagandista farma-
cêutico possui características únicas, 
que envolvem uma série de particu-
laridades que o distinguem de outros 
profissionais da indústria farmacêutica 
e acarretam um tratamento jurídico dife-
renciado para sua função em relação às 
demais.

Os propagandistas atuais se dife-
renciam enormemente daqueles do 
passado, fugindo completamente do 

Ponto de Vista

perfil “caixeiro-viajante”, sem perder, no 
entanto, a característica simpatia e cor-
dialidade, que sempre marcaram essa 
classe profissional.

Valendo-se das mais modernas 
ferramentas de trabalho – laptops, ta-
blets, palmtops e celulares – os propa-
gandistas farmacêuticos não apenas 
apresentam os produtos das empresas 
que representam a profissionais prescri-
tores, dispensadores ou distribuidoras 

A norma que exclui a 
possibilidade de pagamento 
de horas extras se aplica 
apenas quando não há 
fixação da jornada de 
trabalho em razão das 
necessidades do trabalho.

JORNADA DE TRABALHO DO 
PROPAGANDISTA
QUANDO A EMPRESA DEVE PAGAR HORAS EXTRAS?
Dr. Rogério Leal Damasceno
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(de acordo com a área de atuação de 
sua empregadora), como também rea-
lizam complexas tarefas relacionadas ao 
planejamento e execução de suas ativi-
dades, de forma a maximizar o efeito de 
sua atuação profissional.

Porém, se a tecnologia utilizada na 
visitação médica é a mais avançada, o 
mesmo não se pode dizer da legislação 
que disciplina o seu trabalho, que con-
tinua a mesma desde os tempos dos 
caixeiros-viajantes.

Como informado em outro artigo, 
publicado no final do ano passado, foi 
publicada a Lei nº 12.551/2011, que 
alterou o artigo 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, equiparando os 
efeitos jurídicos da subordinação exerci-
da por meios telemáticos e informatiza-
dos àquela exercida por meios pessoais 
e diretos, ou seja, estabelecendo que as 
ordens recebidas pessoalmente ou por 
meio de telefonemas, correios eletrôni-
cos e mensagens de texto têm os mes-
mos efeitos e consequências.

Todavia, essa nova lei nada trouxe de 
novidade efetiva para as relações jurídi-
cas do trabalho a distância, não afetando 
a maneira de trabalhar dos propagandis-
tas, perdendo-se a oportunidade de se 
atualizar as regras da Consolidação das 
Leis do Trabalho sobre o tema e pôr um 
fim às dúvidas sobre a disciplina do tra-
balho a distância.

Devido à própria natureza de seu 
trabalho, de uma forma geral, os propa-
gandistas desenvolvem atividades emi-
nentemente externas, como visitação, 
planejamento, treinamento online e se 
comunicam com seus superiores por 
meio de correios eletrônicos e telefone-
mas, sendo difícil (quando não impossí-
vel) o controle de sua jornada. 

Desse modo, quando não há o 
controle da jornada do propagandis-
ta, devem ser aplicadas ao caso as 
disposições do artigo 62, inciso I, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, que 
estabelece que não fazem jus a horas 
extras “os empregados que exercem 
atividade externa incompatível com a 

fixação de horário de trabalho, devendo 
tal condição ser anotada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no regis-
tro de empregados.” 

Nesse mesmo sentido é a doutrina 
do ilustre Professor Amauri Mascaro 
Nascimento, que, em sua obra intitulada 
Curso de Direito do Trabalho, descreve:

“Não estão protegidos pela limita-
ção da jornada diária os empregados 
não sujeitos ao cumprimento de horá-
rio, qualquer que seja a função ou o lo-
cal de trabalho. Justifica-se a exclusão 
porque nesse caso o empregado pode 
alternar, segundo o seu próprio critério, 
horas de trabalho e horas de lazer, com 
o que fica atingida a finalidade da norma 
protecionista.”1

quantitativo dessas horas extraordiná-
rias, independentemente de haver sido 
cumprida a determinação constante no 
inciso I, do artigo 62 da CLT, qual seja, a 
anotação dessa condição na CTPS e no 
registro de empregado.”2

Essa regra, contudo, comporta 
exceções.

Caso a empresa obrigue o propa-
gandista a participar de “ponto de en-
contro”, reunindo-se com outros pro-
pagandistas ou gerentes no início e no 
final de seu expediente, ou crie outras 
formas de controlar o horário em que o 
mesmo trabalha, impondo-lhe um ex-
pediente com começo e término, fica 
afastada a regra do art. 62, inciso I, da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

De fato, a norma que exclui a possi-
bilidade de pagamento de horas extras 
se aplica apenas quando não há fixação 
da jornada de trabalho em razão das 
necessidades do trabalho e, logo, se há 
uma determinação da empregadora so-
bre o horário do “expediente”, o trabalho 
que ultrapassa esse limite deve ser re-
munerado como extraordinário.

Assim, cabe aos laboratórios verificar 
qual a melhor forma de organizar a visita-
ção médica, se atribuindo a seus propa-
gandistas uma jornada fixa e fiscalizan-
do seu cumprimento ou lhes conferindo 
uma maior autonomia funcional, com fle-
xibilidade em seus horários, adequando 
sua política remuneratória e de recursos 
humanos a cada um desses cenários. 

1 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. 
Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. rev. 
at. São Paulo: Saraiva, 1999.

2 TST E-RR 303.642/96.6. Rel. Min. 
Rider Nogueira de Brito. DJU 4.2.00, 
pág. 73. 

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

Por ser peculiar a situação em que 
se enquadram esses empregados, o 
entendimento do Poder Judiciário acer-
ca da matéria não é diferente, conforme 
se extrai do entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho, consignado na 
decisão seguinte:

“HORAS EXTRAS. TRABALHO EM 
ATIVIDADE EXTERNA. A inexistência 
de controle da jornada de trabalho do 
empregado que trabalha em atividade 
externa afasta o direito a horas extras, 
em face da dificuldade de se apurar o 

Cabe aos laboratórios 
verificar qual a melhor 
forma de organizar 
a visitação médica, 
se atribuindo a seus 
propagandistas uma 
jornada fixa ou lhes 
conferindo uma maior 
autonomia funcional. 

59



Um líder agressivo, excêntrico, 
mal-humorado, amargo, que não sabe 
lidar bem com as pessoas e utiliza iro-
nias e sarcasmos é um dos problemas 
mais comuns no mundo corporativo. 
Mas ninguém escolhe seu chefe, então 
a possibilidade de ter um “chefinho” 
assim é real. 

Frases como “sou fisicamente in-
capaz de ser educado”; “não culpe a 
mim pelo meu humor, culpe os meus 
genes;  “se você não gosta, pode ir 
embora”, entre outras, são uma crua 
realidade de algumas situações coti-
dianas em nossas empresas.

Recentemente, durante dez dias, o 
site da Revista VOCÊ S/A abriu espaço 
para as pessoas falarem de seus che-
fes. Veja alguns dos depoimentos:

• “Tive uma chefe que não enten-
dia nada da parte técnica do trabalho. 
Qualquer erro, a culpa era de toda a 
equipe.”

• “Liderança para meu chefe signi-
fica poder. Ele se esquece de que não 
será gerente para sempre. O mundo 
dá voltas e um dia ele pode estar em 
outro lugar.”

• “Meu chefe é grosso comigo, fala 
alto e, às vezes, não consigo me con-
trolar. Aí começa o bate-boca. Parece 
que depois que ele virou gerente, o 

cargo lhe subiu à cabeça e ele virou 
um manipulador.”

• “Meu ex-chefe nunca fez uma 
reunião e nunca conversou com os su-
bordinados. Todo mundo fazia o que 
aparecia para fazer e ele não estava 
nem aí.”

• “Meu chefe só quer saber de uma 
coisa: cobrar resultados.”

• “Surpreende o número de pes-
soas despreparadas eticamente e que 
estão no comando, até mesmo de 
bancos de ponta.”

• “Meu ex-chefe é uma dessas pes-
soas. Suas práticas, que diferem com-
pletamente do seu discurso, eviden-
ciam sua filosofia de vida: aparecer é o 
que importa. Ser é um mero detalhe.”

MEU CHEFE É GROSSO, 
AGRESSIVO E AMARGO
Fernando Loaiza 

Entenda que nem 
sempre as razões 
do chefe são as 
melhores, mas 
mesmo assim, 
você não deve 
desmerecer a 
autoridade dele. 
E nunca leve a 
coisa para o 
lado pessoal.

Reciclagem
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• “Como eu poderia definir minha 
gerente? Incompetente, grossa, cruel, 
mal-educada, víbora e, pior de tudo, 
uma burra incondicional!”

• “Minha chefe ofende, humilha e 
grita o dia inteiro. Maltrata as pessoas 
na frente das outras, coloca uns contra 
os outros.”

• “Não odeio meu chefe, odeio a 
forma como distingue as pessoas, 
preferindo os puxa-sacos, cujos erros 
esconde e ainda os coloca para con-
correr a cargos de comando.”

• “Ouvi meu chefe falando para 
uma colega no oitavo mês de gravidez:                                                                   
‘O que está havendo com você? Parece 
que o bebê sugou seu cérebro’.”

• “Tudo o que você aprende nos 
cursos sobre liderança e trabalho em 
equipe vai por água abaixo... E qual o 
resultado? Um funcionário cada vez 
mais desmotivado.”

• “Todo chefe é odiado por alguém.”
 
Daniel Goleman, no seu livro 

Inteligência Emocional, tenta explicar 
este tipo de comportamento de um 
ângulo bastante interessante, come-
çando por uma frase de Aristóteles, 
que traduz  tudo o que queremos dizer 
sobre o comportamento das pessoas:

O Desafio de Aristóteles

“Qualquer um pode zangar-se, isso 
é fácil. Mas zangar-se com a pessoa 
certa, na medida certa, na hora certa, 
pelo motivo certo e da maneira certa 
não é fácil.” – ARISTÓTELES, Ética a 
Nicômaco.

O autor explica os tipos de 
Inteligência: a Intelectual e a Emocional 
e seus comportamentos:

O tipo alto QI puro (ou seja, separa-
do da inteligência emocional) é quase 
uma caricatura do Intelectual. Capaz 
no domínio da mente, mas inepto no 
mundo pessoal. Os perfis diferem li-
geiramente para homens e mulheres. 

O homem de alto QI é tipificado, o 
que não surpreende, por uma ampla 
gama de interesses e capacidades. 
É ambicioso e produtivo, previsível e 
obstinado, e condescendente, fasti-
dioso e inibido, pouco à vontade com 
a sexualidade e a experiência sensual, 
inexpressivo e desligado e emocional-
mente frio.

Em contraste, os homens de alta 
inteligência emocional são socialmen-
te equilibrados, comunicativos e ani-
mados, não inclinados a receios ou 
ruminações preocupadas. Têm uma 
notável capacidade de engajamento 
com pessoas ou causas e possuem 
uma visão ética; são solidários e aten-
ciosos em seus relacionamentos. Têm 
uma vida emocional rica, mas correta; 
sentem-se à vontade consigo mes-
mos, com os outros e com o universo 
social em que vivem.

As mulheres de alto QI puro têm 
a esperada confiança intelectual, são 
fluentes no expressar de suas ideias, 
valorizam questões intelectuais e têm 
uma ampla gama de interesses inte-
lectuais e estéticos. Também tendem 
a ser introspectivas, inclinadas à an-
siedade, à ruminação e à culpa e hesi-
tam em exprimir sua raiva abertamente 
(embora o façam de maneira indireta).

As mulheres emocionalmente inte-
ligentes, em contraste, tendem a ser 
assertivas e expressam suas ideias de 
um modo direto; sentem-se positivas 
em relação a si mesmas. Para elas, a 
vida tem sentido. Como os homens, 
são comunicativas e gregárias e ex-
pressam de modo adequado os seus 
sentimentos (não, digamos, em ata-
ques os quais depois se arrependem). 
Adaptam-se bem à tensão. O equi-
líbrio social delas permite-lhes ir até 
os outros. Sentem-se suficientemente 
à vontade consigo mesmas para ser 
brincalhonas, espontâneas e abertas 
à experiência sexual. Ao contrário das 
mulheres de puro alto QI, raramente 
sentem ansiedade ou culpa, e, tam-
pouco, mergulham em ruminações.

Esses perfis, claro, são extremos 
– todos nós mesclamos QI e inteligên-
cia emocional em graus variados. Mas 
oferecem uma perspectiva instrutiva 
do que cada uma dessas dimensões 
acrescenta, separadamente, às qua-
lidades de uma pessoa. Na medida 
em que a pessoa tem tanto inteligên-
cia cognitiva quanto emocional, essas 
imagens se fundem. Ainda assim, das 
duas, é a inteligência emocional que 
contribui com um número muito maior 
de qualidades que nos tornam mais 
plenamente humanos.

Portanto, caro leitor, se seu chefe 
não tem Inteligência Emocional e você 
é um azarado, eu tenho algumas notí-
cias para você:

Todo mundo tem chefe. Do chão 
de fábrica ao presidente. O presi-
dente também? Sim, e olha que ele 
tem muitos chefes: os acionistas, os 
clientes, o conselho de administra-
ção etc.

Se seu chefe:

• Grita, é grosso, não ensina nem 
treina;

• É mal-educado, usa palavrão e 
ofende as pessoas;

Tente sempre estar de 
bem com as pessoas, 
não se deixe intimidar 
pelo chefe, nem sofra 
pelos maus-tratos dele.
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• Não é carismático, nem habilido-
so, não tem empatia com a equipe;

• É incoerente: promete uma coisa 
e entrega outra;

• Não dá qualquer tipo de suporte 
quando um funcionário toma uma ati-
tude arriscada;

• Passa a sensação de que não 
gostaria de ser chefe porque é inex-
periente ou não foi treinado para a 
função;

• Não dá recompensa, nem impõe 
desafios;

• Não motiva nem conforta;
• Não guia, nem dirige;
• Não ajuda, nem dá suporte.

Primeira dica:
Recomendo falar com o superior 

imediato de seu chefe e expor com 
clareza suas dificuldades.

Segunda dica:
Se mesmo assim você não tem re-

sultado ou foi pior do que você ima-
ginava, porque o chefe se voltou con-
tra você, uma estratégia é ajudar seu 
superior, fazendo sua parte da melhor 
maneira possível. Quem sabe ele é 
promovido e outra pessoa ocupe seu 
lugar; quem sabe você mesmo, sendo 
um excelente empregado. 

Terceira dica:
Outra dica importante para suportar 

esse tipo de chefia é a automotivação. 
Tente sempre estar de bem com as pes-
soas, não se deixe intimidar pelo chefe, 

nem sofra pelos maus-tratos dele. Fale 
com amigos e família e procure um pro-
fissional de Recursos Humanos. 

Porém, continue se mantendo ati-
vo, cumprindo horários e dando ideias, 
sendo um bom empregado. Na prática, 
você precisa ser mais forte (a tal da resi-
liência se manifestando) do que imagina 
para driblar um chefe inábil.

Quarta dica:
Existem chefes bons, sim, e que, 

às vezes, estão na sua empresa. Basta 
buscar novas oportunidades, seja na 
mesma companhia ou em outra.  Uma 
das estratégias mais importantes para 
sua carreira profissional é aprender a 
lidar com a realidade; reconhecer que 
não dá para esperar que o chefe seja 
um cara perfeito. O líder sempre terá 
defeitos, bem como seus liderados.                    
O que ele não pode ser é desonesto ou 
displicente no comando de seu time, 
porém, ainda assim, a vida nos ensina 
que existe esse tipo de chefia. 

Última dica:
Trabalhe para ter um bom relaciona-

mento com o chefe, o que não significa 
se transformar no “puxa-saco” do escri-
tório, mas saber qual a melhor forma de 
chegar até seu superior.

O funcionário que consegue per-
ceber quais os principais aspectos 
da personalidade do seu líder só tem 
a ganhar, pois fica mais fácil saber 
como abordá-lo, e isso evita conflitos 
desnecessários.

Em alguns casos, são os conflitos, 
por motivos desnecessários, que aca-
bam gerando uma demissão. Daí é im-
portante entendê-lo melhor.

Mantenha a calma e, além disso, 
tenha respeito. Entenda que nem sem-
pre as razões do chefe são as melho-
res, mas mesmo assim, você não deve 
desmerecer a autoridade dele. Nunca, 
nunca mesmo, leve a coisa para o lado 
pessoal. Lembre-se de que respeito 
não é subserviência.

Por último, não se esqueça de que 
seu futuro também depende em parte 
de seu chefe. Assim, procure  admi-
nistrar com inteligência esta relação e 
busque a melhor forma de ser feliz.

Para terminar, uma dica para os 
chefes: segundo Franklin Covey, de-
pois de estudar 54 mil executivos, ele  
encontrou o que esses profissionais 
mais valorizam em seus líderes:

1. Ser íntegro;
2. Ser comunicativo;
3. Ser visionário;
4. Saber tomar decisões rapidamente;
5. Ser um modelo para todos os 
funcionários;
6. Ser eficaz e corajoso.

Tente ser assim para ser um chefe 
de sucesso. 

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

Reciclagem

Uma das estratégias mais importantes 
para sua carreira profissional é 
aprender a lidar com a realidade; 
reconhecer que não dá para esperar 
que o chefe seja um cara perfeito.
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Farmacogenômica 

O desenvolvimento de novas dro-
gas traz vários desafios à indústria 
farmacêutica, seja com a preocupa-
ção das reações adversas até a iden-
tificação de qual grupo de pacientes 
terá a efetividade esperada ou não, 
dependendo do perfil genético dos 
pacientes. Diante dos  altos custos 
de desenvolvimento, chegando, em 
alguns casos, a 1,3 bilhão de dóla-
res, as empresas farmacêuticas estão 
procurando meios para desenvolver 
drogas mais seguras e confiáveis que 
atendam ao paciente, reduzindo o po-
tencial de risco ou falha no tratamento.

O ano de 2010 foi um marco his-
tórico para a indústria farmacêutica, 
quando investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento foram cortados de-
pois de décadas de aumento. Muitas 
farmacêuticas anunciaram considera-
da restruturação nos seus programas 
e processos de pesquisa e desenvol-
vimento. Essas mudanças foram, em 
parte, devido à retirada de recursos 
por parte dos investidores, alegando 
terem resultados desanimadores em 
relação ao desenvolvimento de novas 
drogas.

Ocorre que apenas uma peque-
na fração de todas as drogas em 

desenvolvimento servirá de tratamento 
efetivo para os pacientes em forma de 
medicamento. Grande parte desses 
medicamentos é reprovada na fase de 
pesquisa clínica por não conseguirem 
provar eficácia e segurança na popu-
lação estudada. Em 2010, apenas 21 
drogas novas foram aprovadas pelo 
FDA (Food and Drug Administration)/
EUA para uso clínico.

Novas tecnologias em genética 
humana, como os testes de biologia 
molecular e novos métodos de diag-
nósticos, podem fornecer aos pesqui-
sadores mais informações, ajudando a 
direcionar a pesquisa de um novo me-
dicamento, a fim de que este atenda 
às necessidades específicas de cada 
paciente, melhorando a eficácia e a 
segurança do tratamento.

E ainda, depois do desenvolvimen-
to da droga, os testes moleculares po-
dem ajudar a direcionar a prescrição 
exata para o paciente, que terá menor 
risco, menos reações adversas e au-
mento de chances de sucesso no tra-
tamento.  Essa tecnologia tem o po-
tencial de reduzir o tempo e o custo, 
tanto na fase de desenvolvimento do 
medicamento, quanto no tratamento 
do paciente.

Entre as vantagens que os pesqui-
sadores terão acesso com os testes, 
estão:

• Identificar genes que participam da 
iniciação da doença;

• Entender a interação dos genes 
dentro de sistemas biológicos 
completos;

• Identificar e validar o potencial de 
biomarcadores moleculares (que 
identificam genes-alvo), que podem 
trazer informações sobre o estágio 
da doença, o perfil genético do pa-
ciente e se ele terá ou não resposta 
à droga. 

Bibliografia: 
1-Reuters, 2011 http://www.

reuters.com/art ic le/2011/06/26/
pharmaceuticals-rd-idUSL6E7HO-
1BL20110626 

2-Fierce Biotech 2011.http://www.
fiercebiotech.com/story/2010-ano-
ther-blah-year-fda-new-drug-appro-
vals-slip/2011-01-03

Cleverson Porto é Gerente de Produto 
da MDXQIAGEN Brasil.
E-mail: cleverson.porto@qiagen.com

MELHORA NA EFICÁCIA E SEGURANÇA 
NO DESENVOLVIMENTO E NA 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
AOS PACIENTES COM CÂNCER
Cleverson Porto

Os testes moleculares podem ajudar a direcionar a prescrição exata para o paciente, 
que terá menor risco, menos reações adversas e aumento de chances de sucesso no 
tratamento.
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O Butão é um pequeno país situ-
ado na Cordilheira do Himalaia, entre 
a China e a Índia, com cerca de 800 
mil habitantes. Já há algum tempo, 
ele tem chamado a atenção de eco-
nomistas, psicólogos, sociólogos e 
antropólogos de todo o mundo. É que 
seus governantes inventaram e im-
plantaram um original índice para me-
dir o desenvolvimento do país: o FIB, 
no lugar do PIB. Ou seja, vale o índice 
de Felicidade Interna Bruta no lugar do 
conhecido Produto Interno Bruto, que 
mede toda a produção de um país.      
O objetivo principal do FIB é medir o 
nível de satisfação do povo.

Em poucas palavras: no reino do 
Butão, o que vale é ser feliz! 

O FIB parte do princípio de que o 
verdadeiro desenvolvimento de uma 
sociedade só acontece quando de-
senvolvimento espiritual e material es-
tão lado a lado, um complementando 
e reforçando o outro. A produtividade 
e o lucro só fazem sentido quando 
contribuem para aumentar a qualida-
de de vida e o bem-estar das pessoas, 

Dose Única

A LIÇÃO QUE VEM DO BUTÃO
Floriano Serra

aspecto que não é levado em conta 
pelo nosso PIB. 

Em resumo, o FIB coloca o ser hu-
mano no centro da questão ao levar 
em conta fatores como bem-estar psi-
cológico, saúde, resiliência ecológica, 
governança, padrão de vida, uso do 
tempo, vitalidade comunitária, educa-
ção e cultura. 

A boa notícia é que, conforme a 
imprensa tem divulgado, o Brasil pre-
tende imitar o Butão tendo também o 
seu FIB. A Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo (FGV), por meio do seu 
recém-criado Instituto de Finanças, 
já está elaborando a metodologia do 
novo índice. 

Mas, atenção, vamos com calma, 
nada de euforias antecipadas. Apesar 
de toda a boa vontade dos nossos 
economistas, vamos imitar o Butão só 
até a página dez. Se lá a satisfação do 
povo é mais importante do que o de-
sempenho da produção industrial, aqui 
a coisa não vai ser tão radical assim 
– mesmo que o PIB seja considera-
do um índice incompleto porque, por 
exemplo, ignora dados como o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) ou 
o nível de segurança das cidades.

A verdade é que, gostem ou não, 
o nosso índice de Felicidade Interna 
Bruta, que será proposto ao Governo 
pela FGV, não irá deixar de lado a 
questão da produção. Até onde se 
sabe, ele vai fazer uma mistura de 
apuração da felicidade e da produção 
– quer dizer, o PIB tradicional será um 
dos componentes do cálculo do FIB. 
Bom, sei lá. Vamos aguardar.

Como recentemente disse um nos-
so ministro: “o brasileiro tem um jeiti-
nho próprio de fazer as coisas e que 
no fim dá tudo certo”.

Tomara! Fico torcendo para que 
sim. Mas não posso deixar de me 
perguntar: será que existe mesmo um 
jeitinho para se medir a felicidade do 
povo, tendo um olho no coração e ou-
tro na carteira? 

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

Será que existe mesmo um jeitinho 
para se medir a felicidade do povo, 
tendo um olho no coração e outro na 
carteira?
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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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